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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Wanneer we mediteren laten we alle

woorden vallen en leren we zwijgen, ver-

stild in ons lichaam, verstild in ons ver-

stand en verstild in onze geest. Geworteld

in ons woord, geworteld in Jezus en ge-

worteld in de liefde, liefde voor elkaar en

liefde inHem.

John Main

Wij komen in maart nog samen me-

diteren op maandag 19 maart 2018.

In april tellen we drie meditatie-

avonden: 2 april, 16 april en 30 april

.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie:

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Het komt in werkelijkheid op het

volgende neer: al het levende is on-

derling verbonden. We zijn allen

onontkomelijk gevangen in een net

van wederkerigheid, geknoopt tot

één enkel gewaad van het lot. Wat

de een direct raakt, raakt allen in-

direct. We zijn geschapen om sa-

men te leven omdat de structuur

van de werkelijkheid op onderlinge

verbondenheid berust.

M.L. King

KALENDERBLAADJE

PAUS PAULUS VI

Dit jaar heilig verklaard

Paus PaulusVI , die de Katholieke

Kerk in de jaren ‘60 en ‘70 door

woelige wateren loodste, wordt dit

jaar heilig verklaard, zo heeft paus

Franciscus gezegd.

“Twee bisschoppen van Rome zijn

al heilig” zei Franciscus op een

bijeenkomst met parochiepriesters.

Hij verwees daarmee naar Johannes

XXIII en Johannes Paulus II. “Pau-

lus VI zal dit jaar een heilige zijn”,

voegde hij eraan toe.

Paulus VI, die van 1963 tot 1978 aan

het hoofd van de Katholieke Kerk

stond, werd in 1897 als Giovanni

Montini geboren in Brescia, in het

noorden van Italië. Hij wordt voor-

al herinnerd als de paus die het

Tweede Vaticaans Concilie tot een

goed einde bracht.

Dat concilie voerde verregaande

hervormingen door, zoals de af-

schaffing van het Latijn voor gewo-

ne zondagsvieringen. (blg)

(HetNieuwsblad–19 februari2018)

SINT-FRANCISCUS

Zondag 18 maart

5e zondag van de vasten

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Luc

Vandenwijngaert

Lector: Cécile Van Hoecke

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Tom Akkermans

Beelden: Thierry Van Craenem

Zondag 25 maart

Palmzondag

10.00 u. Woord- en communieviering

van de Sint-Franciscusgemeenschap

Herdenkingsviering voor Francis

Van Roosbroeck

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Guido Lauwerier

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Herman Baumers

Beelden: Thierry Van Craenem

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

SINT-ANTONIUS

Zondag 18 maart

5de zondag in de veertigdagentijd B

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: familie Mannekens

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Myriam Neves

Lector: Liliane Wagemans

Homilie: campagnefilm Broederlijk

Delen

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 25 maart

Palmzondag viering met

palmwijding

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Romain Clement

Assistenten: Mathieu Voets en

Caroline Van Audenhoven

Homilie: pater Romain Clement

Beelden: Hubert Gorissen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

HUMOR IS JE ZWEMGORDEL

OP DE STROOM VAN HET LEVEN

bzn

DON BOSCO

Zondag 25 maart

Palmzondag

10.30 u. Viering

Donderdag 29 maart

Witte Donderdag

20.00 u. Viering

Vrijdag 30 maart

Goede Vrijdag

20.00 u.: Viering

Zaterdag 31 maart

Paaswake

20.00 u.: Avondviering van Pasen

Zondag 1 april

Paaszondag

10.30 u. Paasviering

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 15 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 16 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 20 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Woensdag 21 maart

14.00 uur Crea-namiddag Pasen

Donderdag 22 maart

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 23 maart

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

***************************************

Sint-Franciscus

Woensdag 14 maart

NM: SAMANA crea

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 15 maart

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 16 maart

VM en NM: De ARK en Bar Michot-

teAV: Algemene Vergadering vzw

Par. Centrum

Zondag 18 maart

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 20 maart

NM: Seniorencafé

Woensdag 21 maart

NM: Liturgie + Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

Vormingplus Oost-Brabant

Nood aan meer duiding bij de ac-

tualiteit? Stil je honger tijdens de

middagpauze! Neem een kommetje

soep, open je brooddoos en sta sa-

men met een expert stil bij een bran-

dend actueel nieuwsitem.

Afspraak elke derde dinsdagmiddag

van de maand in De Bib. Leuven.

Het onderwerp van de sessie wordt

één week op voorhand bekend ge-

maakt.

Je kan de lezing ook live volgen via

facebook.

Praktische info:

Lezing in de reeks ‘tussen de soep

en de feiten’. Actualiteitslezingen

in een breed Leuvens samenwer-

kingsverband. Je hoeft niet vooraf

in te schrijven. Kom gewoon naar

de bib met je boterhammetjes. Wij

zorgen voor een kommetje soep en

een boeiende spreker.

Initiatief van Vormingplus Oost-

Brabant ism Bib Leuven, KU

Leuven Wetenschapscommunica-

tie, Davidsfonds Academie, Ma-

sereelfonds, UPV vzw n Lannoo

Campus

Wanneer

Dinsdag 20 maart 2018 - Van 12.15 tot

13.00u.

Plaats van samenkomst :

Bibliotheek Leuven, Rijschool-

straat 4 bus 101 - 3000 Leuven

Prijs: Gratis (ook de soep)

http://www.vormingplusob.be/tus-

sen- de- soep- en-de-feiten-maart-0

LEZING IN SENIORAMA

“Hebben ouderen voldoende vrije

tijd? Ontwikkelingen in de tijdsbe-

steding van senioren”

door Ignace Glorieux, Prof. Vrije Uni-

versiteit Brussel. Datum: maandag 19

maart 2018 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 eu-

ro, koffie inbegrepen

VOETVERZORGING

Woensdag 21 maart 2018 is Vanessa

Ronchetti aanwezig.

Je kan een afspraak maken via het

onthaal 016 22 20 14 of onthaal@se-

niorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 25 ter

plaatse te betalen.

Informeer bij uw mutualiteit naar

de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven
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Zoals Jezus zal je aanwezig zijn bij de

mensen om met hen vreugde en hoop,

angst en verdriet te delen.

Constituties p. 36

Dankbaar blijven we denken aan

ZUSTER MARIA BRAUWERS, Zr.

M. Gaudia, geboren te Antwerpen

op 8 mei 1938, lid geworden van de

congregatie van de zusters annon-

ciaden door professie op 1 mei 1965,

overleden te Chiquimula - Guate-

malaop4februari2018.

Het was de wens van Zuster Ria

om begraven te worden bij de zus-

ters Hermanas de la Anunciación in

Guatemala. De begrafenis vond al-

daarplaatsop6februari2018.

De zusters annonciaden van Hul-

denberg, de families Brauwers –

Dierckxsens bedanken wie gelovig

Zuster Ria Brauwers

meeleefde bij de gedachtenisviering

op12februari2018.

Ria vertrok als geroepen, gezonden

en blije missionaris naar Jocotan-

Guatemala in1968.

Ze wilde de mensen, in ellendige

toestanden, in de bergdorpen leren

kennen.

Daarom startte ze met de "Promo-

tie van de Vrouwen", die ze graag

zag en ging 35j. met hen op weg. Te-

gelijk nam ze deel aan het bestuur

van de congregatie. Met een jong

hart en gekende glimlach leefde ze

in de groep van de postulanten in

San Juan Ermita. Ze probeerde ge-

woonweg goed te zijn en dat met

eenonvoorwaardelijke inzet.

Ria gebruikte haar muzikaal talent.

Ze stichtte een koor met begeleiding

van instrumenten en dirigeerde dit

indeeucharistievieringen.

Op 21 maart zouden we Ria mo-

gen verwelkomen in België, maar

ze werd erg ziek en bleef in het hos-

pitaal. De zusters waren haar dag en

nacht nabij. Zij heeft haar pijnen

moedig gedragen tot de Heer haar

riep.

In onze herinnering blijft Ria le-

ven als een echte missionaris. Tel-

kens als ze van België naar Guate-

mala vertrok zei ze aan de familie en

aan ons: "In Guatemala voel ik mij

thuis."

Wij danken God dat Ria 50j. heeft

mogen aanwezig zijn tussen de

mensen van Guatemala. Dank, Ria,

rust invrede.

Zoals je hieronder kan lezen in de

toespraak van 2 mei 1988 bij 75 jaar

parochie en school, was zuster Ria

Brauwers goed gekend in de meis-

jesschool waar ze kleuterleidster

was van 1/09/1965 t/m 31/08/1967.

“Zuster Ann en Juffrouw Vertommen ....

hebben gedurende jaren de meisjes en jon-

gens van de zesde leerjaren geanimeerd. Ze

bouwden een solidariteit naar Guatema-

la. Zuster Ria Brauwers kan daarover

meespreken.“

Dankbaar gedenken we zuster Ria Brauwers

Bestevrienden, jubilarissen,

Onze parochie, eertijds van het

H.Hart en nu van St.-Franciscus,

is de enige parochie in ons bisdom

die ontstaan is, uit wat men noe-

men kan “een maagdelijke ontvan-

genis”. De zusters waren hier een

jaar eerder dan de pastoor. De pa-

rochie wordt dan ook letterlijk op-

getrokken rond de eerste klasloka-

len van de pas opgerichte meisjes-

school. Gedurende meer dan twin-

tig jaar dienden de klaslokalen als

voorlopigekerk.

Weschrijven1912-1913.

In naam van onze parochiegemeen-

schap dank ik de congregatie van

Huldenberg voor wat ze voor onze

parochie en onze streek betekend

heeft en nog altijd betekent. God

heeft hier met eenvoudige, dienen-

de,zustersgrotedingengedaan.

Op 9 september 1913 start pastoor

Rosier met een jongensschool: de

St.Augustinusschool.

Beginnen nu de moeilijke oorlogs-

jaren.

De zusters houden moedig de kap

boven water en spartelen door tot

aandebevrijding.

Met de jongensschool is het an-

ders gesteld. De leerkrachten wor-

den onder de wapens geroepen en

in 1916 branden de schoolgebou-

wenaf.

Het zal tot 1931 duren eer pastoor

Rosier met de school opnieuw van

startkangaan.

We denken met oprechte bewonde-

ring en diepe dankbaarheid aan die

pioniers die voor onze beide scho-

len de eerste stevige steen legden.

Meestal hadden ze zelf geen steen

om hun hoofd op te leggen en heb-

ben ze maar al te goed aan den lij-

ve ondervonden dat het zaad in de

aarde moet sterven om overvloedig

vruchtvoorttebrengen.

Het woord "kindgericht" kenden

ze niet maar ze stonden in het on-

derwijs met het hart van een moe-

dereneenvader.

Voor hen was onderwijs hun le-

vensroeping. Begeleiden van het

kind en de jonge mens was zin van

hun bestaan. De hoekstenen waar-

op ze bouwden was hun geloof in

God en hun geloof in de mens, de

jonge mens en zijn toekomst. Ze be-

leefden het "Onze Vader". Elk kind,

wiedanook,mochtmee.

Er komen ministeries, ze gaan

voorbij. Er komen oorlogen, ze be-

ginnen en eindigen. Maar de school

leeftverder...

Een school is dan ook niet het werk

van één mens, van één generatie.

In een schoolgebeuren treedt men

in. Elke leerkracht, elke generatie

brengt de eigen kleur in, de ei-

gen inzet, de eigen inspiratie. Een

school gaat ons allen te boven. Een

school is in dienst staan van het le-

ven, het jonge leven. Leven gaat al-

tijd door, is altijd nieuw. Ieder van

ons is een schakel, naar vroeger,

naarnuennaarlater.

De overmoedige die ooit de geschie-

denis van onze school gaat schrij-

ven zal zijn werk moeten indelen

in twee periodes: het préfusiaan en

hetpostfusiaan

Uit de eerste periode enkele leerrij-

keaspecten.

Het gebeurde in die dagen dat

een niet nadergenoemde kleuter ij-

lings de klas uitvluchtte. Hij had

de afstand onderschat en was ver-

plicht het in het midden van de

speelplaats te doen. Het voorval

had plaats enkele minuten voor

de speeltijd moest beginnen. Twee

zusters grepen onmiddellijk in. Ze

overschouwden hun troepen, ko-

zen twee bonken van jongens uit

en plaatsten die als schildwach-

ten, met de armen gekruist, de ene

langs hier van het geval de andere

langs daar. De speeltijd verliep al-

dus vlekkeloos en de ontmijnings-

dienst kon in een mum van tijd in

actie treden. Ik zal de namen van

deze eerbiedwaardige zusters niet

vernoemen, alhoewel. Toch enkele

tips: de ene was nogal klein maar

ze kon het nogal goed uitleggen; de

andere kon hier vandaag spijtig ge-

noeg niet aanwezig zijn maar heeft

hier ooit de functie van bestuurster

uitgeoefend.

Vertrekkend van dit voorval wil ik

er u op wijzen dat creativiteit toen

ook al bestond, dat de I.M. (Inrich-

tende Macht) er goed zou aan doen

bij elk klaslokaal de nodige kleine

ruimte te voorzien, en dat het pro-

bleem van veilig verkeer altijd heeft

bestaan.

Oh,er iszoveel.

Mogen we zeker niet vergeten dat

de school zich niet opsluit in haar

ivoren toren. Zuster Ann en Juf-

frouw Vertommen, samen met heel

wat leerkrachten hebben gedurende

jaren, en ze doen het nog, de meis-

jes en jongens van de zesde leer-

jaren geanimeerd. Ze bouwden een

solidariteit naar Guatemala. Zuster

Ria Brauwers kan daarover mee-

spreken.

Uit het préfusiaan nog twee aspec-

ten:

- Een klein twintig jaar gele-

den waaide er in de meisjesschool

een zacht briesje. Er werd ge-

start met de schoolgemeenschap.

Nieuw, vitaal, toekomst gericht. Le-

ven! Samen bouwen aan een jonge

gemeenschap, een schoolgemeen-

schap: leerkrachten, kinderen en

ouders. Fons Marcoen en zuster

Stella, samen met vele leerkrachten

en ouders, hadden hier de goede

richtinggekozen.

- Vijfentwintig jaar geleden stond

de jongensschool voor een schijn-

baar onoverkomelijke opdracht: er

moest dringend gebouwd worden,

we hadden geen cent. Wat daar

toen, en dat zou vele jaren duren,

aan werkkracht en samenwerking

is losgekomen staat voor altijd in de

stenen geschreven. Jef Van Messem

en Jef Van Laer, samen met de leer-

krachten en de ouders, hebben daar

getoond wat het betekent in de let-

terlijkezineenschoolbouwen.

Fusioneren is geen sinecuur. Fusi-

oneren is samen een nieuw geheel

opbouwen. We zijn nog altijd in de

inrijperiode.

- Zeer speciaal dank ik hier zus-

ter Mia Govaerts, de algemene over-

ste van de zusters van Huldenberg.

Dan hebt ge met uw congregatie

gedurende vele generaties aan een

schoolonderneming gebouwd, uw

zusters hebben daar alles voor over

gehad en dan komt er een moment

dat ge die school-onderneming in

andere handen geeft. Met als enige

voorwaarde: de garantie dat alles in

goede handen overgaat en dat het

opvoedingswerk doorgaat. Het zijn

nietaltijddezaaiersdieoogsten.

- Dank ook aan zuster Mia Schrij-

vers die onze eerste labiele stappen

als I.M. nog jaren heeft begeleid.

Rustigenwijs.

- Ik dank ook alle leden van de I.M.

die jaar in jaar uit, meestal in alle

stilte, maar met een onbaatzuchti-

ge bekommernis, het grote verloop

vandeschooldragen.

- Dank aan Stella, we hebben, ge-

lukkig voor ons, de sterke vrouw

gevonden.

- Dank aan u allen, leerkrachten en

personeel, voor uw inzet dag-in-

dag-uit .

We fusioneren en kiezen een naam.

Nomen est omen. De naam dekt

de inhoud en de opgave. De Ark.

De Ark vaart onder het blazen van

GodsGeest.

Indiearkmagiedereenmee:

de plompe olifant en de ranke ree,

deschildpadendehaas

de ezels, de uilen en de lepe vossen,

hetkleinvergeet-mij-niet

en ook het kruidje-roer-mij-niet.

Ik wens onze ark een goede vaart in

derichtingvande100jaar.

Ik wens dat er langzaam maar ze-

ker een echte fusie komt tussen die

droom van een levende schoolge-

meenschap en de werkkracht die

schoolgebouwenopricht.

Ik bedank iedereen en vergeet in

geen geval de mensen die week in

week uit er voor zorgen dat men bij

wijze van spreken in onze lokalen

van de vloer kan eten - zolang er

geen refters zijn zal dit wel moe-

ten - ik hou dan wel de bijgedach-

te in de mouw dat er ooit een tijd is

geweest dat elke leerkracht de eigen

klas moest kuisen en moest zorgen

voor het vuur in de nukkige, onbe-

rekenbare,kolenkachel.

2mei1988

Historische weetjes * 1987-88 * 75 jaar Parochie - 75 jaar School

Aswoensdag

Jemoetditeensproberen:

opeendagindeweeksla jeeenmaal-

tijdover.

Je eet dus niets, je moet dus ook

geenetenklaarmaken–

en de tijd die daardoor vrijkomt be-

steed je aan iets waarvan je al ja-

ren zegt dat het belangrijk is maar

waarvoor je gewoon geen tijd had of

maakte:

de lang beloofde brief,

het steeds maar uitgestelde bezoekje,

een half uurtje stilte en gebed, …

Gegarandeerd, je dag wordt anders.

De kringloop van eten en hebben,

en de vrees van nooit genoeg wordt

plots doorbroken, er is ineens een

zee van tijd voor wat echt belangrijk is.

Jevoelt jeherleven.

En als na enkele uren je maag be-

gintterommelen,

dan mag je je verbonden voelen met

hen die deze dag ook niet gegeten

hebben, maar daar niet voor kon-

denkiezen.

Jemoethetechteensproberen.

(Carlos Desoete, Naam die zin is van ons

leven )

Chris Willocx - Uit de viering van As-

woensdag in het Don Boscocentrum

Wat niet in 1 dag kan, kan misschien in 40 dagen - Vastentijd



EEUWIG INLEVEREN OF EER-

LIJK HERVERDELEN

‘De Belgische ervaring, of de Cu-

baanse?’

Van 16 tot 31oktober 2016 maakte onze

mede-parochiaan van Don Bosco, Majo

Werrebrouck, deel uit van een groep

van 21 die een inleefreis maakte naar Cu-

ba.

‘Tijdens de reis bezochten wij

staatsbedrijven, joint ventures, co-

öperatieven. We overnachten in

hotels en bij de Cubanen thuis

in casas particolares. We trokken

naar scholen, wijkgezondheids-

centra; bezochten een ziekenhuis

en een bejaardentehuis. Wij onder-

hielden contacten met de Cubaan-

se vakbond, de vrouwenorganisa-

tie, wijkraden, het ICAP. Daarnaast

hadden we losse babbels op straat,

op markten en pleinen en uiteraard

ook op terrasjes bij een mojito, een

CristalofeenBucanero. ‘

Wij delen graag onze indrukken

en willen daarna met u reflecteren

over het Belgische en het Cubaan-

se samenlevingsmodel. Een inkijk

in het Cubaanse model roept im-

mers ontegensprekelijk ook vragen

op over onze samenleving, onze

economie en over de rol die werkne-

mersdaarinhebben.

Wij hopen jou te ontmoeten op 21 maart

2018om19uur,

in CC Het Bolwerk – Bolwerkstraat 17 -

1800Vilvoorde

Programma:

Ontvangstmeteendrankje

Een woordje uitleg over de werk-

groep LKCuba, de reisgroep, de

reis,…

Sociale voorzieningen – klemtoon

gezondheid–onderwijs

Mogelijkheden tot inspraak en par-

ticipatie

Sociaal economische uitdagingen

Na de pauze: Ruimte voor vraagstel-

lingengesprek

(EenvraagjeaanMajo?016252459)

Eerlijk herverdelen

ALFAPRET

Voorleesuurtjes

Nog tot mei 2018 organiseren de

Bib. Leuven en alle filialen op di-

verse woensdagmiddagen en zater-

dagen voorleesuurtjes. Oma’s en

opa’s kiezen met zorg de mooiste

verhalen uit voor kinderen van drie

tot zes jaar en hun ouders. Soms

wordt er ook nadien geknutseld.

Nestel je rond de voorleesstoel en

geniet samen met je kind. Je kan er

gratis naartoe en inschrijven is niet

nodig.

De Bib. Leuven Tweebronnen, Rij-

schoolstraat 4, 3000 Leuven. Zaterdag 17

maart, 11.00 + 15.00 uur - Woensdag

04 april, 15.00 uur - Zaterdag 07 en

21 april, 11.00 + 15.00 uur - Woens-

dag 02 mei, 15.00 uur - Zaterdag 05

en19mei, 11.00+15.00uur

Filiaal Kessel-Lo Stadionlaan 4,

3010Leuven (sportcomplex)

Woensdag 14 maart, 15.00 – 16.30

uur (Jeugdboekenmaand: voorle-

zenenknustelen)

Zaterdag 07 april en 05 mei, 15.00 –

16.30uur(Voorlezen)

Woensdag 16 mei, 15.00 – 16.00

(Voorlezen)

Informatie: bib.leuven.be/alfapret

(StadsmagazineLVN–februari2018)

4 FEDERATIE FRANDO

In november van vorig jaar

ging onze jaarlijkse verbindings-

dag door. Met 13 aanwezigen,van

anciens tot deelnemers van het laat-

ste jaar, vormden we een diverse

groep om ons te buigen over wat

Het Molenhuis voor ons betekent

en hoe we dit sterk kunnen maken

naardebuitenwereldtoe.

We bogen ons over de krachtlijnen

endevraag:

‘Waarom zou jij iemand overtui-

gen om zich in te zetten voor Het

Molenhuis?’

Het komende jaar willen we ons in-

zetten om het volgende te verwe-

zenlijken:

Zorgvooronthaal

Een rondje bij de opstart van je

weekend, tussendoor, om een open

sfeer te creëren waar iedereen zich

welkom voelt en weet waar hij aan

begint.

Een nieuw concept van de meer-

daagse

Onze meerdaagse brengt de kracht-

lijnen tot leven. We spreken alle ta-

lenten aan om er een divers pro-

grammavantemaken.

Een juiste profilering van Het Mo-

lenhuis

We moeten hierover vooral in ge-

sprek gaan. Hier een eerste aanzet

overwathetzoukunnenzijn.

Het Molenhuis: Een plek voor ieder-

eendietoeisaanherbronning.

Het Molenhuis wil vanuit een ge-

loof in gemeenschapszin mensen

de kans bieden zich te herbron-

nen, te ont-moeten, dat in betrok-

kenheid op al wat er tussen mensen

leeft en groeit in samenhang met de

gehelenatuur.

Hiertoe plant zij allerlei uiteenlo-

pende activiteiten, waaraan ieder-

een kan deelnemen en stelt zij het

huis ter beschikking aan groepen

en verenigingen die het moeilijker

hebben in de samenleving of hun

steentje willen bijdragen aan het

Molenhuis en zich kunnen vinden

inonzekrachtlijnen.

Samen verantwoordelijk zijn,

samen bezitten/ voor iedereen/

ont-moeten/ eenvoud en so-

berheid/ in relatie met de na-

tuur

Contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

www.facebook.com/moulindebelle-

meuse/

Molenhuis Berismenil

VORMINGPLUS

‘LastDay’

Na ‘Birthday’ en ‘Wedding Day’

volgt in het najaar van 2018 ‘Last

Day’.

Voor deze reeks trok fotografe Lie-

ve Blanquaert naar acht verschil-

lende bestemmingen in de wereld.

Zij ging er op zoek naar wat het be-

tekent om op die plekken ouder te

worden en welke plaatsen ouderen

en overledenen krijgen in die ver-

schillendeculturen.

We krijgen op deze avond een uit-

zonderlijke preview van het boek

en het bijhorende programma in

hetnajaar.

Wanneer:

Woensdag 21 maart 2018 – van 19.30

tot21.30u.

Waar:

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 –

3000Leuven

Prijzen:8.00euro

http://www.vormingplusob.be/lie-

ve-blanquaert-last-day

‘Last Day’

OVER DE GRENS

Lezingenreeks faculteit Letteren –

Leuven

Waar trekken we de grens? En waar-

om?

Onze letterenonderzoekers kijken

naar de grens. Ze verkennen wel-

ke rol verschuivende landsgrenzen

hebben gespeeld in het verleden en

hoe ze onze toekomst mee vorm

kunnen geven. Maar ze zoeken ook

andere grenzen op: de grens tus-

sen standaardtaal en dialect, tussen

wetenschap en entertainment… Zo

ontdek je samen met hen hoe gren-

zen onze visie op de wereld bepalen

enonsbeeldvanonszelf.

De grenzen van het antieke Saga-

lassos: een metabolische benade-

ring

28maart2018–JeroenPoblome

Als de antieke culturen voor één

ding staan, dan is het ongetwijfeld

het fenomeen van verstedelijking.

Dat proces raakt tijdens de Romein-

se Keizertijd gekoppeld aan de uit-

zonderlijke situatie van de Mare no-

strum als ééngemaakte markt. Het

deksel vloog van de pan, in de zin

dat vele onderzoekers het erover

eens zijn dat er tijdens dit welbe-

paald historisch tijdvak sprake is

van een economische groei, zelfs per

capita.

In onze westerse wereld wordt eco-

nomische groei al eens graag geas-

socieerd met het gegeven vooruit-

gang, die dan weer – doorgaans –

als een positieve kracht wordt be-

schouwd.

In de oudheid resulteerde dit bij-

voorbeeld in de monumentale uit-

bouw van vele honderden stedelij-

ke kernen en zelfs tot competitie op

dit vlak tussen steden in bepaalde

gebieden.

Het toenmalige Klein-Azië droeg

veel van deze tendensen in zich, en

wil in dat gebied zich nu net Sa-

galassos bevinden, een archeologi-

sche site en streek waar de KU Leu-

ven sinds meer dan een generatie

goedthuis is.

De lezing wil over Sagalassos een

analytisch verhaal van het ont-

staan, de groei en het (vermeende)

verval van de stad en streek bren-

gen.

Grenzen in de Duitse geschiedenis

18april2018–GeorgiVerbeeck

De grens als historisch vertrek-

punt om hedendaagse migratie-

vraagstukkentebegrijpen

3mei2018–SaraCosemans

Grenzelozetaal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefa-

niaMarzo

Kostprijs: U betaalt 75 euro voor de

helereeks,of15europerlezing

Bent u lid van een Letterenalumni-

kring of lid van Universiteit Derde

Leeftijd? Werkt u aan KU Leuven of

bent u emeritus? Dan betaalt u 10

euro per lezing of 50 euro voor het

helepakket.

Studenten betalen 5 euro per le-

zing.

Praktisch:

Wanneer: Op woensdag van 14.00

tot 16.30 u. (inclusief koffie na de le-

zing)

Waar: Justus Lipsiuszaal (LETT

08.16) van de Faculteit Letteren in

Leuven,BlijdeInkomststraat21.

Meerinfoeninschrijving:

www.arts.kuleuven.be/lezingen-

reeks

lezingenreeks

Waar trekken we de grens? En waarom?
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