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Stenen

De harde stenen muur voor je. De

steen op je maag. De steen waar-

aan je je vreselijk stoot. De steen

die iemand naar zijn hoofd gegooid

krijgt...

Maar ook dat oeroude rotsvaste ge-

steentewaarop je kunt lopen.De ste-

nen in de bergen of de woestijn die

de weg markeren. De bijzondere ge-

denksteen, in het landschap of op

eengraf.

Desteenvandedood

In het verhaal van Pasen staat de

steen voor de dood. De dood moet

wijken voor het leven: de steen voor

het graf van Jezus is weggerold. Het

graf is leeg!

Het joodse paasfeest ontstond als

lentefeest: men vierde de overgang

van winter naar lente, van duister-

nis naar licht, van dood naar nieuw

leven. In die zin was het reeds een

feestvanbevrijding.

Vijftien eeuwen voor Christus

maakten de Israëlieten zich klaar

om Egypte te verlaten na jarenlan-

ge dwangarbeid. Sindsdien herden-

ken de Joden de uittocht uit Egypte

elk jaarmet de Sedermaaltijd tijdens

het feest van Pesach. Ook Jezus vier-

de het Joodse paasfeest met zijn leer-

lingen, maar Hij gaf er een nieu-

we betekenis aan. Met Pasen vie-

ren Christenen de opstanding uit

dedoodvanJezus.

Hetnieuwelicht

De paaskaars staat symbool voor het

nieuwe licht, het licht van de verrij-

zenis.

In het paasverhaal van Johannes le-

zen we dat de steen bij het graf is

weggehaald en dat Maria en de leer-

lingenhet legegrafontdekken.

*Verwarmonshart

God,Vadervanallemensen,

wij zijn blij met het licht dat U ge-

schapenhebt.

U hebt het ons gegeven om te kun-

nenzien.

Wij hebben de taak om voor andere

mensenlichtenwarmtetezijn.

Wij vragen U: zegen dit vuur en

verwarmonshart.

Verwarm ons hart op koude en war-

medagen.

Verwarm ons hart als we eenzaam

enverdrietigzijn.

Verwarm ons hart als we gelukkig

zijn,

zodat we dan blij en vreugdevol

naarmensenkunnentoegaan.

Maak ons vurig in het geloof, maak

onsvuriginhetgoede,

in onze liefde en dienstbaarheid aan

elkaarenveleanderen.Amen.

Desteenisweggerold

Johannes20:1-9

Maria uit Magdala en later ook Pet-

rus en Johannes, vinden de steen

voor Jezus’ graf weggerold en het

graf ledig.

*Luisterlied:KleinPaaslied.

HannaLam

Tussenwaken,tussendromen,

inhetvroegemorgenlicht,

wordt de steen van het graf geno-

men,

horenvrouwenhetbericht,

datdoordoodenduisternis

Jezusleeftenbijonsis.

Uiteensprakeloosverleden,

weggeschoven,ongehoord,

wordteennieuwetuinbetreden

openisdelaatstepoort,

sluierswordenweggedaan:

het istijdomoptestaan.

Pasen-opgewektleven

PetraSchipper

Opgewekt leven - daarvoor moet je

geen voorspoed hebben, niet suc-

cesvol zijn, niet sterk en gezond,

rijkenberoemd.

Opgewekt leven - dat bereik je

niet met een vierstappenplan over

‘Hoe word ik gelukkig?’Het is geen

kwestie van: je benthet of je benthet

niet, dat ligt nu eenmaal in je karak-

terofandershebjepechgehad.

Opgewekt - dat word je. Iemand

wekt je op. Het kan je zomaar over-

komen.

Zo ging dat op de eerste Paasmor-

gen namelijk. Zo gaat het verhaal.

Er lag een dikke steen op, leven

was doodgemaakt, alles hield daar

op, alle hoop was vergaan en in

verdriet veranderd, en ‘blauw op

straat’ stond erbij om de doofpot te

garanderen. Dat er toch maar geen

opstandzoukomen.

Maar de opstand kwam. Het leven

werd opgewekt. Uit de grot tevoor-

schijn getrokken. Niet met veel tam-

tam, dat niet. Rustig in een tuin,

en op het strand, tot zelfs achter

de deuren van hun angst, merkten

zijn vrienden: die Jezus, we begrij-

pen het niet, maar hij is niet dood.

Vanaf die dag leefden ze opge-

wekt. Maakten ze nieuwe vrienden.

Vormden ze groepjes mensen die al-

lesdeelden.

Opgewekt leven, dat kan je zo-

maar overkomen. Als iemand je ziet

staan. Je bij je naam noemt op zo’n

manier dat je je erkend voelt. Het

ziet zitten met je. Mocht je al bij de

pakken hebben neergezeten, vanaf

danword jeopgewekt. Je staatop,op

je voeten, alsof je voor het eerst er-

vaartwatlevenis.

Opgewekt leven.

* Onze doopbeloften vernieuwen.

Latenwedaaromsamenbidden :

Ik wil als het water zijn

dat inrivierenklatert

endoorhet landstroomt,

datveldenvruchtbaarmaakt

enoveral levenbrengt.

Ik wil als het water zijn,

bronvanalle leven,

datallemensensamenbrengt

omsamen,overalvandaan,

lief en leed tedelen.

*Voorbeden

Voormenseninnood,

voor allen met hun kleine en grote

vragen,

voorwiedewegkwijt is,

voor wie geen toekomst ziet, bidden

wij…

Wij bidden voor de mannen en

vrouweninOeganda

die vastberaden en eensgezind hun

toekomst inhandennemen.

Voor ons hier aanwezig, met ons

geloofenongeloof,

voor allen met een steen op hun

hart,biddenwij:

Open ons hart voor de stem die ons

vanuit mensen en structuren blijft

oproepen:

omstenenwegteduwen,

ommensentehelpenopstaan,

om als opgewekte mensen te leven.

*Paaswens:

MartinHermans

Gelukkig de mensen die de steen

wegrollen.

Gelukkig de mensen, die de oproep

van Jezus verstaan en de steen weg-

rollen, die ons leven te zwaar en te

donkerkanmaken.

Gelukkig de mensen, die zich met

hart en ziel inzetten voor hun ge-

zin en voor hen die in nood ver-

keren. Zij rollen de steen weg die

geliefden kunnen beletten uit te

groeien tot zelfzekere en gelukkige

mensen.

Gelukkig de mensen, die geregeld

bij een zieke op bezoek gaan en hem

durven opbeuren en kunnen luis-

teren. Zij rollen de steen weg die

hunbroosheidvergroot.

Gelukkig de mensen, die elkaar be-

grijpen op het werk, naar elkaar

luisteren en zo de goede geest be-

vorderen. Zij rollen de steen weg,

die hen belet in een aangename sfeer

metelkaarte leven.

Gelukkig de mensen, die zich in

een geloofsgemeenschap inzetten

en medeverantwoordelijkheid wil-

len dragen voor de uitbouw van

Gods Rijk, die meer aandacht vra-

gen voor verdraagzaamheid en be-

grip. Zij rollen de steen weg, die de

gemeenschap hindert om samen te

komenenverderuittegroeien.

Gelukkig de mensen die ande-

ren kunnen omarmen, en warmte

schenken zonder woorden, die aan-

raken met eerbied en schroom. Zij

rollen de steen weg van angst en kil-

te, en scheppen gevoelens van waar-

digheid die mensen recht-op doen

leven.

ZaligPaasfeest!

Chris Willocx en Lieve Neukerman –

Paasvieringen 31 maart en 1 april 2018

De steen wegrollen - Opgewekt leven
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Wanneer we mediteren zijn we roerloos,

in lichaam, geest en ziel, en staan we hele-
maal open voor de aanwezigheid van God.

We weten dat die aanwezigheid puur lief-
de is, puur mildheid, puur vergevingsge-
zindheid.

In die aanwezigheid worden we wie we

zijn: schepselen van God, bevrijd door de

liefde van Jezus, tempels van de heilige

Geest. Die ervaring maakt ons helemaal

vrij, vrij om onszelf te zijn,en vrij om

onze buren en God lief te hebben.

John Main

In mei mediteren we samen op
maandag 14 en maandag 28 mei
2018.
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

Niettegenstaande er in de kerk zo-
veel goede wil aanwezig is en ook
zoveel rijke krachten, is haar in-
vloed op de huidige wereld toch
verbazingwekkend gering. Zelfs in
de christelijke landen is het niet de
geest van het christendom die over-
heerst. Er zijn ongetwijfeld ver-
scheiden oorzaken die dit verkla-
ren, maar er schijnt toch wel één
oorzaak te zijn die waarlijk fun-
damenteel is: wij zijn te individu-
alistisch, wij treden te weinig ge-
meenschappelijk op; wij leven niet
voor elkaar en treden niet gezamen-
lijk – in liefde – de mensen tege-
moet. Onze invloed veronderstelt
eenheid in ons optreden en liefde.
A. Boudens

KALENDERBLAADJE

Er zijn mensen

die zwemmen in het geld.

Anderen kunnen slechts

pootje baden.

Maar

voor de grootste zwemmers

zitten de pootjesbaders

dikwijls in de weg.
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Doordenkertje

SINT-FRANCISCUS

Zondag 6 mei

6e zondag van Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Urbaan Vanermen en
Katrien Cockx-Vanermen
Intentie voor Jean-Pierre Percy
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: François Barrette
Zang: Maria Van Eepoel
Orgel: Anna Rusakova

Donderdag 10 mei

O.H.Hemelvaart

Familieviering Eerste communie
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: eerste communicanten
Zang: Pieter Vanderveken
Muziek: band Pieter

Zondag 13 mei

7e zondag na Pasen

10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van EspenOrgel: Raoul
Vereecken

Doopviering om 14.30 uur.

HET BELANGRIJKSTE WOORD

IN HET WOORDENBOEK?

VERTROUWEN bzn

START JE WEEK

METJE WEEKENDHUMEUR

bzn

SINT-ANTONIUS

Zondag 6 mei

Frando-vormselviering - Thema

Geloof doorbreekt alle grenzen

11 u. Viering met met vormheer Dirk
De Gendt
Voorganger: vormheer Dirk De
Gendt
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lectoren: de vormelingen
Homilie: vormheer Dirk De Gendt
Muziek: Pieter, Johan en Stien en
vormelingen
Dirigent: Pieter Vanderveken

Donderdag 10 mei

Ons Heer Hemelvaart

11 u. Viering
Voorganger: pater Marcel
Vertonghen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Ann Wouters
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Hubert Gorissen

Zondag 13 mei

7de Paaszondag

11 u. Viering met koor- en
samenzang
Intentie: de heer Gust Dewindt,
echtgenoot van mevrouw Celine De
Mol
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Hilde Pex
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Mirjam Van Lammeren
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 6 mei

Zesde paaszondag

Geen viering in Don Bosco

Donderdag 10 mei

Hemelvaart van de Heer

10.30 u. Viering
Voorgangers: Hermien en Majo

Zondag 13 mei

Zevende paaszondag

Moederdag

Geen viering in Don Bosco

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

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

VERGEET WIE JE DENKT

TE MOETEN ZIJN

EN AANVAARD

WIE JE BENT bzn

DIEPE WORTELS

KUNNEN STORMEN

DOORSTAAN bzn

VIERINGEN

OVERLIJDEN

Don Bosco parochie

Il Silenzio

In stilte leefde je je leven

In stilte was je er altijd

In stilte werd je herboren

Il Silenzio

Op 4 april 2018 overleed Josée Kep-
pens te Wilsele in WZC Ter Putka-
pelle, rustig, en gesterkt door het
ziekensacrament. Zij werd geboren
te Lebbeke op 21 september 1935.
Zij was de echtgenote van André
Van Leuven en moeder van Marc,
Vera, Linda en Luc.
Haar schoonkinderen, haar zeven

Josée Keppens

kleinkinderen en vier achterklein-
kinderen brachten ook veel gene-
genheid en vreugde in haar leven.
De plechtige uitvaartliturgie had
plaats op 17 april in het Don Bo-
sco gemeenschapscentrum te Kes-
sel-Lo. Nadien volgde de crematie en
de asuitstrooiing in familiekring.

“Wij nemen afscheid van Josée in dit Don

Bosco gemeenschapscentrum.

Ik zou bijna durven zeggen dat wij af-
scheid nemen in haar centrum. Met haar

generatie heeft ze hier lief en leed gedeeld,

vele soorten activiteiten en feesten met de

toenmalige KAV georganiseerd.

Voor ze naar het zorgcentrum ging, was

zij regelmatig hier aanwezig in de vierin-
gen. En na de viering ging ze gezellig, met

haar vriendinnen, nog iets nuttigen in de

bar.” vertelde priester Jef Wauters.

De getuigenissen in de viering van
verschillende familieleden, waren
gevoelvol en ontroerend.
Zij toonden hun echte band met Jo-
sée.
Het Vokaal ensemble “Die Ghesel-
len” uit Wommelgem luisterde met
hun mooie en ingetogen gezangen
de afscheidsviering op.

Voor onze overledene

Wij danken u, Heer God, voor Jo-
sée, die zo nabij en dierbaar was en
die nu is weggevallen uit onze we-
reld. Wij danken u voor de vriend-
schap die van haar is uitgegaan en
voor de vrede die zij heeft gebracht.
Wij danken U dat zij een mens is ge-
worden om van te houden.

Wij bidden U dat wat zij geleefd
en gedaan heeft ten goede zal ko-
men aan deze wereld, dat zij in al-
les waarin zij groot is geweest tot
ons mag blijven spreken, juist nu
zij gestorven is.

Wij bidden dat zij voort mag leven
in haar kinderen, in hun hart en
hun levensdurf, in hun gedachten
en in hun geweten.

Wij bidden U dat wij, die met haar
verbonden waren, nu ook, omwil-
le van haar dood, dieper met elkaar
verbonden mogen zijn.
En mogen wij in die samenhorig-
heid en in alle vriendschap en vre-
de op aarde, de belofte herkennen
dat Gij ons in de dood getrouw zult
zijn.

In stilte werd je herboren

Bloemen hebben geen han-
den. Ze groeien. Ze bloeien.

Ze geven wat ze zijn: schoon-

heid en vreugde.

Ze kunnen niet grijpen. Ze

kunnen niets nemen, tenzij de

zon, die schijnt voor iedereen.
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UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dinsdag 8 mei 2018

Het Leuvense studentenprotest in

dejaren1960

Em. Prof. Louis Vos (Faculteit Lette-

ren)

Dinsdag 15 mei 2018

De tumor krijgt hulp van zijn om-

geving. Het beste wapen tegen kan-

kerzit inzijnomgeving

Prof. Diether Lambrechts (Faculteit

Geneeskunde)

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alum-

ni, Universiteitshal, Naamsestraat

22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

E-mailadres: udll@alum.kuleu-

ven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

VOEL JE VEILIG!

Dinsdag 8 mei 2018 van 9.00 u. tot

12.00u

Voel je je onveilig thuis of in je

buurt? Kom dan eens praten met

de senioreninspecteurs Joke Luy-

ckx en Patricia Van de Walle van de

Leuvensepolitie.

Daarnaast trachten de seniorenin-

specteurs onveiligheidsgevoelens

bij ouderen op te vangen. Deze heb-

ben veeleer te maken met situaties

die niet meteen tastbaar of meetbaar

zijn, maar toch een impact hebben

ophetdagdagelijkse leven.

Je kunt bij hen terecht met vragen,

problemen en voorstellen over al-

les waarvoor de politie een bepaalde

helpendehandkanreiken.

Plaats: Seniorama Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 10 en 24 mei 2018

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 016

261095

Fietsdagtochten

Dinsdag 8 mei 2018 – Kruibeke –

vlak(74km)

-vlak(80km)

Vertrek met auto: om 9.15 op aan-

vraag(gids)

Vertrek met fiets: om 10.00 u. stipt

Café ’tStamkroegskeHever

-vlak(110km)

Vertrek met de fiets: om 9.00 u. van

uitWijgmaalbrug(15km)

Verzekeringverplicht.

Voor meer info: 016 40 66 58 of 0496

574782

WANDELEN MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan

traagtempo)

Woensdag 9 mei 2018 om 13.30 u. De

Becker Remyplein, ter hoogte van

dekapel.

De chauffeurs geven een lift tegen

0,10europerkm.

Voorzie gemakkelijke kledij en

stapschoenen. Verzekering ver-

plicht.

Voormeerinfo:0474975158

VormingplusOost-Brabant

Nood aanmeer duiding bij de actua-

liteit? Stil je honger tijdens de mid-

dagpauze! Neem een kommetje ver-

se soep, open je brooddoos en sta sa-

menmet een expert stil bij een bran-

dendactueelnieuwsitem.

Afspraak elke derde dinsdagmiddag

vandemaandinDeBib.Leuven.

Het onderwerp van de sessie wordt

één week op voorhand bekend ge-

maakt.

Je kan de lezing ook live volgen via

facebook.

Praktischeinfo:

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

eenboeiendespreker.

Initiatief van Vormingplus Oost-

Brabant ism Bib Leuven, KU

Leuven Wetenschapscommunica-

tie, Davidsfonds Academie, Ma-

sereelfonds, UPV vzw en Lannoo

Campus

Wanneer

Dinsdag 15 mei 2018 - Van 12.15 tot

13.00 u.

Plaatsvansamenkomst :

Bibliotheek Leuven, Rijschool-

straat4bus101-3000Leuven

Prijs:Gratis (ookdesoep)

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

sen-de-soep-en-de-feiten-mei-0

3FEDERATIE FRANDO

Pentekening: Jan Van Hellemont

Misschien ben je je er niet van be-

wust, maar de Blauwput-parochie-

gemeenschap beschikt over echt

uniek erfgoed: de H.- Drievuldig-

heidskapel op het De Becker-Re-

myplein. Die kapel wordt ook wel

Blauwputkapel of ‘Kapel van O.-L.-

V. terKrampen’genoemd.

Ze werd opgericht in 1441 en was de

eerste kapel op wat nu grondgebied

Kessel-Lo is (de abdijkerk van Vlier-

beeknietmeegerekend).

In 1518 brandde ze echter af maar

werd gelukkig meteen terug herop-

gebouwd.

En dat is dit jaar 500 jaar geleden!

Omdat we dat toch echt niet on-

opgemerkt willen laten voorbijgaan

houden we een feestelijke Eucha-

ristieviering. En wanneer kunnen

we dat beter doen dan op het feest

van de Heilige Drievuldigheid,

op zondag 27 mei?

Na de viering in onze parochiekerk

is er alleszins een gezellige receptie

aan de kapel én openen we de ten-

toonstelling n.a.v. het 500-jarig ju-

bileum!

Houddedatumduszekervrij!

ParochieploegBlauwput

500 jaar Blauwputkapel



Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 3 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 4 mei

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

Dinsdag 8 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 10 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 11 mei

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

dekerk

Sint-Franciscus

Woensdag 2 mei

20uur:KoorBlijRondeel

Donderdag 3 mei

14uur:Seniorencafé

AV:KoorParcoeur

Vrijdag 4 mei

VMenNM:ARK-BarMichotte

Zondag 6 mei

11uur:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Maandag 7 mei

AV:Michottebuurt

Dinsdag 8 mei

VM:SAMANAKernvergadering

NM:Seniorencafé

AV:Prisma

Woensdag 9 mei

NM:SAMANACrea

20uur:KoorBlijRondeel

Agenda

‘Bijen zijn onmisbaar voor onze

voedselproductie’, zegt schepen Ri-

douanivanLeuven.

Maar bijen hebben het moeilijk in

onze contreien. Hun aantal gaat

achteruit, onder invloed van ge-

bruik van pesticiden en een min-

der natuurlijke leefomgeving. Om

onze bijenpopulatie een boost te ge-

ven, lanceerde het stadsbestuur een

bijenplan.

‘Eén van de acties is de gloednieuwe

bijenwagen, een oude werfwagen

die speciaal is omgebouwd tot een

mobiel informatiepunt over bijen.

Wie in Leuven iets rond bijen wil

organiseren, zoals een kinderwork-

shop of een infoavond voor buurt-

bewoners, kan de bijenwagen aan-

vragen bij de afdeling Groenbeheer

Zo willen we zoveel mogelijk Leu-

venaars informeren over de wonde-

rewereldvandebijen.’

Stadsimker Staf Kamers kreeg de

Leuven trekt met bijenwagen de stad rond

eer om als eerste de bijenwagen te

gebruiken. Hij deelde op de Oude

Markt bijenvriendelijk bloemen-

zaad uit en gaf info over hoe je je

tuin optimaal kan inrichten voor de

bijen.

Ook aan het onthaal van het stads-

kantoor, in de Kruidtuin en in de

bib kan je gratis een zakje bloemen-

zaadkrijgen.

Het bijenplan gaat nog verder met

de opening van een nieuwe bijen-

hal in de Abdij van Park in Hever-

lee.

Uit een onderzoek van Natuur-

punt blijkt overigens dat de aanpak

vruchten afwerpt want meer dan de

helft van de in Vlaanderen voorko-

mende bijensoorten is in Leuven te-

rugtevinden.

(Bart Mertens – Leuven Actueel -4 april

2018)

Bijenplan van Leuven

OKRA SFH

Maandag 7 mei, Bedevaart naar

SCHERPENHEUVEL in de Maria-

hal om 13.30 uur. Zie hierover ook

de sprokkels van april p.2. Diegenen

diemeewillenmetdeAUTOCARbe-

talen 7 Euro en diegenen die nadien

mee gaan ETEN (2 broodjes, koffie

of thee en een stuk taart) 7 Euro

(dus samen 14 Euro) op de rekening

BE37 7865 7738 7228 van OKRA

Sint-Franciscus Heverlee, ten laat-

ste op 30 april met vermelding van

code 180507 en de namen van de

deelnemers. Plaats en uur van ver-

trek van de autocar wordt later nog

meegedeeld.

Dinsdag 8 mei 12.30 uur: Show

van rasverteller Bart van Loo en

muzikant Geert Hellings over zijn

bestseller 'NAPOLEON', in het Wa-

gehuys, Brusselsestraat 63, 3000

Leuven. Er zijn nog negen 1ste

rangspaatsen beschikbaar aan 13.60

Euro(groepsprijs -15%).

4 FEDERATIE FRANDO

VORMINGPLUS OOST-BRA-

BANT

Word zelf tante Kaat: milieuvrien-

delijkepoetstipsen-technieken

Ecologisch poetsen? Ja, ook

schoonmaken kan je doen met het

milieu in je achterhoofd. Geen gro-

te theorieën, maar interessante en

bruikbare Tante-Kaat-raad. Natuur-

lijke huishoudmiddeltjes? Jazeker,

na deze cursus ga je naar huis met

tal van ‘groene’ en gemakkelijk toe-

pasbarepoets-enwastips.

Praktische info: Materiaal inbegre-

pen.

Meebrengen: ondoorschijnende en

goed afsluitbare fles van 250 ml (e-

ventueelmetspraydop).

Wanneer

Maandag 7 mei 2018 - Van 13.30 tot

16.30 u.

Plaatsvansamenkomst :

LDC Ruelenspark, Erasme Ruelen-

spark25,3001Heverlee

Begeleiding: Karin Van Loenhout

Prijzen: 17.00 euro – Reductieprijs:

13.00euro

Partners:LDC Ruelenspark – Zorg

Leuven

https://www.vormingplusob.be/

word-zelf-tante-kaat-

milieuvriendelijke-poetstips-en

technieken-6

Vormingplus Oost-Brabant, Paul

van Ostaijenlaan 22-24, 3001 He-

verlee

Tel. 016 525 900 – Fax 016 525 901

info@vormingplusob.be

IBAN:BE29778592263564

BIC:GKCCBEBB

Word zelf tante Kaat

Het 75-jarig Anneessensorgel af-

komstig van de Zusters Clarissen

van de Predikherenberg 20 in Kes-

sel-Lo, werd op 15 april officieel in-

gehuldigd in de Sint-Pieterskerk in

Erps-Kwerps.

Bij die gelegenheid werd het orgel

bespeeld door vier generaties van

organisten en startte de tentoon-

stelling ‘Hart, Kruis, Anker’. Er

werd ook een film vertoond over

het leven van de laatste Clarissen in

Leuven.

Het orgel moest eerst gedemonteerd

worden bij de zusters Clarissen in Kessel-

Lo

Het orgel heeft een rijke geschiede-

nis. Het werd op 29 maart 1943 door

Jules Anneessens geleverd en ge-

plaatst bij Leon Impe, aan de Brug-

gestraat inTielt.

In 1973 werd het orgel uitgebreid

van701pijpjesnaar842pijpjes.

Kort daarna verhuisde het instru-

...en zo prijkt nu het orgel in Kwerps - foto https://www.orgelkwerps.be/

ment naar het klooster van de Cla-

rissen in Kessel-Lo, waar het tot het

beginvandit jaargeblevenis.

De verhuis en de montage gebeurde

begin 2018 door orgelbouwer Marc

Nagelsenzijnteam.

(Het Nieuwsblad – april 2018 –dkr )

Het orgel van bij de zusters Clarissen

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 grens als historisch vertrek-

punt om hedendaagse migratie-

vraagstukkentebegrijpen

3mei2018–SaraCosemans

De manier waarop wij een grens

oversteken – de wachtrijen, de pas-

poort- en visa controle en het occa-

sionele scannen van vingerafdruk-

ken en irissen – roept meestal niet

veel vragen op, hooguit wat irrita-

tie. Het vertraagt onze reis, maar we

hebben het aanvaard als een essen-

tieel onderdeel van menselijke mo-

biliteit.

Toch zijn die praktijken niet zo

oud en hebben ze een specifie-

ke ontstaansgeschiedenis die nauw

verbonden is met migratie en idee-

ënovermigranten.

Grenzelozetaal?

16 mei 2018 – Eline Zenner en Stefa-

niaMarzo

Kostprijs: 15europerlezing

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. Studenten betalen

5europerlezing.

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.

Meer info: www.arts.kuleuven.-

be/lezingenreeks

(Vijgenna?)PASEN

Alsdegraankorrel indeaarde

nietsterft

brengtzegeenvruchtenvoort.

Een schat mag niet verborgen blij-

ven

moeiteenpijnnietdoelloos.

Pasen:

lente injeharttoelaten

luikenopengooien

het laatstestofafschudden

meteenschoneleibeginnen

dewereldtegemoettreden

iemandbijdehandnemen

volvertrouwen

openbloeien

doorgroeien

verderbouwen.

Pasen:

tijddatLeven

openbarst

inalle intensiteit!

Kathleen Boedt
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