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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De mens moet de beelden van de dingen

helemaal laten varen en zijn tempel leeg-

maken en leeg houden. Want wanneer

zijn tempel geledigd zou zijn, en wanneer

de fantasieën die de tempel bezet houden,

buiten zouden zijn, dan zou je een huis

van God kunnen worden en niet vroeger,

wat je ook doet. En dan zou je hart vre-

de kennen en vreugde en van alles wat je

voortdurend stoort, je bedrukt, en doet lij-

den, zou niets je nog storen.

Johannes Tailer, leerling van Mees-

ter Echhart.

In mei mediteren we een eerste keer

samen op maandag 14 mei en een

tweede keer op maandag 28 mei

2018. Aanvang om 20 uur in de Stil-

le ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

Wie ook eens aanwezig wil zijn,

is welkom. Verwittig even Jos Ver-

meulen.

.

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 is dan ook niet zozeer het pas-

klare en bliksemsnelle antwoord

dat men van de Kerk mag verwach-

ten, maar wel een positieve open-

heid voor wat leeft, een welwillen-

de ontvankelijkheid voor het profe-

tische, een bereidheid om “te keu-

ren en te houden wat goed is”,

een oprecht verlangen naar aanpas-

sing aan nieuwe toestanden, oog

voor tekorten, aanmoediging en

geen terughoudendheid, interesse

en geen wantrouwen, een durven

in plaats van een aarzelen. Wat men

vanwege de kerk moet veronderstel-

len is een positieve belangstelling

en gerichtheid die geboden kansen

gaarne aangrijpt en in zekere zin

ook risico's durft nemen.

A. Boudens

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25

km) Dinsdag 15 en 29 mei 2018.

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven (40 km) met mogelijkheid

tot aansluiting om 14.00 u. stipt

aan Wijgmaalbrug (25 km). Verze-

kering verplicht. Iinfo: 016 58 52 86

en 016 44 32 45

Fietsdagtocht. Vrijdag 18 mei

2018 - Duffel – meestal vlak (85 km).

Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort

te Leuven met mogelijkheid tot aan-

sluiting om 10.00 u. stipt aan Wijg-

maalbrug. Verzekering verplicht.

Info: 016 44 32 45 of 0476 09 06 17

KALENDERBLAADJE

SINT-FRANCISCUS

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

Beelden: Thierry Van Craenem

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 Espen

Orgel: Raoul Vereecken

Beelden: Lieven Dries

Doopviering om 14.30 uur.

Zondag 20 mei

Pinksteren

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jacques Mommens

Zang: Franciscuskoor en ensemble

Orgel: Raoul Vereecken

Beelden: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

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

Zondag 20 mei

Pinksteren

11 u. Viering opgeluisterd door de

Gospelrats

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

ZET JE TV EENS AF

EN JE LEVEN AAN bzn

GELUK IS DE OOGST

VAN HART-WERK bzn

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

Zondag 20 mei

Pinksteren

10.30 u. Viering

Voorgangers: Chris en Lieve

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

VIERINGEN

Sint-Antonius

Donderdag 10 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 11 mei

19.45 tot 21.00 uur Koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 15 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 17 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Sint-Franciscus

Woensdag 9 mei

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 10 mei

14 uur: Seniorencafé

Zaterdag 12 mei

NM en AV: Kalipso

Zondag 13 mei

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 15 mei

NM: Seniorencafé

AV: BuurTTeater

Woensdag 16 mei

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

Elke derde donderdag van de

maand, van april tot oktober trekt

OKRA op fietstocht. Steeds wordt

gestart tegen een rustig tempo aan

het Parochiaal Centrum aan de

Tiensesteenweg naar verschillende

Klaar voor de fietstocht?

richtingen in de omgeving voor +/-

25 km.

Deze tocht leidde Hugo ons langs

Wilsele (waar de drankstop werd

gehouden), Rotselaar, Wijgmaal en

via Kessel-lo terug naar het start-

punt.Twee maal per jaar organise-

ren zij een dagtocht van +/- 45

km. Contactpersoon: Hugo Fran-

ck, Grenstraat 40, 3010 Kessel-lo,

016/25 51 83. Volgende week moge-

lijk meer foto's van de fietstocht van

19 april.

De volgende fietstocht:

Donderdag, 17 mei 2018

Vertrek 9.30 u. - terug 12.00 u.

Fiets je dan mee?

OKRA Sint-Franciscus fietste op 19 april 2018
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Jezus gaat een weg waarvan hijzelf

heteindenietkent.

En eigenlijk geldt dat voor ons: ook

wij gaan allemaal een weg waarvan

weheteindenietkennen.

De angst en onduidelijkheid maar

ook droefheid die dat met zich mee-

brengt, willen we hier aanwezig

stellen.

Toen we op zoek gingen naar

een visualisering van de kruiswe-

g, bracht Majo het idee aan van de

“Kruiswegvandeliefde”.

Een schilderijenreeks van 5 krachtige doe-

kenvandehandvanLucHoenraet.

Sinds 2009 hangt dit hedendaagse kunst-

werk "Kruisweg van liefde“ in de kerk van

St. Paulus bekering in Langemark. Het

bestaat uit 5 doeken die Golgotha en de

kruisdood,maar ook de kruisafname en de

verrijzenisvanJezusverbeelden.

Met dank aan Patrick Lateur voor

zijn inspirerende woorden bij

de oorspronkelijke inwijding van

dezekruisweg.

Eerstedoek:Golgota

* Het eerste doek verwijst naar

Golgota. Dit wordt subtiel aangege-

ven door twee kleine kruisjes links

en rechts naast het dominerende

zwartekruis.

Het lijkt erop dat de lucht boven

de heuvel, boven de Schedelplaats

donker wordt en loodzwaar weegt

boven een landschap dat onder-

aan bedrieglijk licht, maar toch als

een chaos wordt opgeroepen. Getui-

ge daarvan de onbestemde rode en

zwarte lijnen en lussen die dooreen

lopen.

* Het zware zwarte kruis verwijst

naar het Duitse kerkhof, niet ver

vanLangemark.

De chaos op het doek neemt ons zo

meenaardechaosvan14-18.

De Duitse -toen jonge schrijver-

Ernst Jünger verbeeldt het als volgt:

Enorme slierten rook zweefden in

de lucht en spanden sombere, zwa-

re wolken aan de avondlijke hemel.

Boven de kale grond, zo meedo-

genloos opengescheurd, steeds op-

nieuw opengescheurd, dreven ver-

stikkende gassen geel en bruin, die

achteloosrondwaarden.

* Tegenover dit ene Golgota van

14-18 stelt de kunstenaar zijn Calva-

rieberg. De rode en zwarte lijnen,

schijnbaar een chaos, vormen hier

endaareenHART.

Het eerste fundament van deze

kruisweg: aan de voet van het kruis

in en vanuit de chaos van de wereld,

onze wereld, moet liefde het halen

van haat en onbegrip. Ook al lijkt

die chaos onoverkomelijk, en lijk

je te worden platgeslagen door on-

zekerheid, angst en verdriet. Het is

daar waar we de adem moeten vin-

den voor de liefde en de toenade-

ring.

Tusssenzang :

Inmanustuas,Pater

In uw handen, vader, beveel ik mijn geest.

Tweede doek: Jezus aan het kruis

* De kruisboom verdwijnt volledig

achter Jezus' lichaam, dat uitgerok-

ken alle aandacht trekt en alle licht

opvangt tegen het blauwzwart van

denacht.

*Er gaat van dit lichaam, ondanks

zijn monumentaliteit, een rust en

vooral een glans uit, die er in

werkelijkheid ook is voor wie van

dichtbij goed kijkt. En dan merkt

je misschien ook beneden rechts en

in het midden links in het zwart de

twee andere kruisen van Golgota.

* We besluiten deze statie met een

gedicht van Hubert van Herreweg-

hen:

ErstaateenkruisopGolgotha

inhetfosforenlichttebranden;

eennaakt lijf ineenlendenwa,

bebloed hoofd en doorboorde han-

den.

Enik,die inhetdonkersta

zieenkel 't lichtvanGolgotha

door aller ruimten duister branden.

Enik,die inzijnduistersta

Zie ’tbliksemlichtvanGolgotha

Dooralleeeuwigheidbranden.

Inmanustuas,Pater

In uw handen, vader, beveel ik mijn geest.

DerdeDoek:Kruisdood

* In dit werk ligt een onbestemde

diepte, die onze ogen trekt naar de

ogenvanJezus.

Tegelijk hangt er een leegte. Hier

wordt duidelijk hoe leeg de leegte

vanGolgotakanzijn.

Noem het gerust “godsverlaten”.

* Het lijden gebeurt in je gezicht en

je kan niet wegkijken. Er is niets an-

dersdanhet lijden.

En daardoor wordt je letterlijk me-

de-lijdende.

* Of zoals Martinus Nijhoff het ver-

dichtte:

Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn

vingersgrepen

Wild om den spijker toen 'k den ha-

merhief–

Maar Hij zei zacht mijn naam en:

'Hebmij lief-'

En 't groot geheim had ik voorgoed

begrepen...

En antwoord als de menschen mij

watvragen:

'Hij heeft een spijker door mijn

handgeslagen.'

NaGolgotavoeltelkevolgeling

op een of andere manier die spijker,

lijdthijmeemetdevervolgde

en zet het kruis hem aan tot de lief-

de.

Inmanustuas,Pater

In uw handen, vader, beveel ik mijn geest.

Vierdedoek:Piëta

* Met de woorden van Paul Claudel:

Hiereindigthet lijden

engaathetmedelijdenverder…

Zijnamhemop,

zijkijkt, raaktHemaan,

bidt,weent,bewondert,

Zij is lijkwadeenbalsem,

Zij ishetgrafendemirre,

Zij isdepriesterenhetaltaar

endekruikendetafel.

HiereindigthetKruis

enwordthetbroodgeheiligd.

* De kunstenaar stelt Jezus voor op

de schoot van zijn moeder, onmid-

dellijknadekruisafneming.

Het lijkt of Hij de doornenkroon

nog op het hoofd draagt, zijn li-

chaamiseenverwrongenwrak.

Moeder en zoon vormen samen

haasteennieuwkruis.

In deze kruisweg vormt de uitdruk-

kelijke keuze voor het motief van

moeder en zoon eens te meer een

verwijzingnaardeliefde.

Inmanustuas,Pater

In uw handen, vader, beveel ik mijn geest.

Vijfdedoek:Kruisvanliefde

* Geen Pasen zonder Golgota, en

geen Golgota zonder uitzicht op Pa-

sen.

Is het de hemel die het canvas vult

of is het de aarde die opwaarts is ge-

stuwd?

Het kruis van liefde van de Verreze-

nedraagtalles.Hemelofaarde?

Er is alleen maar hoop en verwach-

ting.Wordtdehemelaarde?

* We besluiten met een gedicht over

verwachting vanuit de ogen van een

kind.

Ik ben de kleine dochter van Jaïrus-

Ed.Hoornik

Ik ben de kleine dochter van Jaïrus.

Ik lig hier op een veel te grote baar.

De dood zit in mijn ogen en mijn

haar,

dat, nu de krul eruit is, zonder

zwier is.

Waarom had ik daarstraks ook weer

verdriet?

Er zou een man die toveren kon,

komen,

mij beter maken, maar toen kwam

hijniet.

De mensen op het dak en in de bo-

men

gingen naar huis, maar ik blijf van

hemdromen.

Morgen ben ik de eerste die hem

ziet...

AlseenlevendegaatHijuvoor

* Moge de kruisweg van de liefde

die wij hier vandaag centraal plaat-

sten, een inspiratiebron zijn op jul-

lieweg.

* Als afsluiter luisteren wij naar

een lied van Kris Gelaude op mu-

ziekvanArnoutMalfliet.

Alseenlevende

Gaannaarhetgrafvandeliefste

Hij die slechts beeld van een mens

wildezijn.

Leegtedoorniemandtevullen.

Nog zoekt mijn ziel naar de kracht

vanzijnwoord.

Refrein: Sta op, vrees niet. Als een le-

vendegaatHijuvoor

Staanindetuinvandestilte.

Stem die je ogen van blindheid ge-

neest.

Langzaamdetekensherkennen.

Hoop schuift de angst als een graf-

steenopzij.

Refrein: Sta op, vrees niet. Als een le-

vendegaatHijuvoor

Zingenhet liedvanhet leven.

Licht steekt je aan en ontgrendelt je

hart.

Keertochterugnaarjebroeders.

Doe wat Hij deed en breek samen

hetbrood.

Majo Werrebrouck en Hermien Den

Tandt - Uit de viering van Goede Vrijdag

inhetDonBoscocentrum

Kruisweg van de liefde in Don Bosco

HUMANITAIRE CORRIDOR

“Ik zou willen dat alle mensen van

goede wil een mondiale revolutie

van liefde zouden organiseren. We

kunnen niet meer op deze aarde

leven volgens de wet van oog om

oog , tand om tand. Vandaag de dag

is er een extreem dringende nood

aan dialoog en verzoening! Einde

bericht. Deze oproep werd gedaan

door de Syrische katholieke priester

Jacques Mourad, ex-gevangene van

I.S. Terwijl deze tekst neergeschre-

ven werd, waren er extra nieuws-

uitzendingen op de televisie over de

tegenaanval in Syrië door de V.S.,

Groot-Brittannië en Frankrijk als

reactie na de gifgasaanval op de stad

Doema.

“De Sant Egidio-gemeenschap,

staatssecretaris Theo Francken en

de vertegenwoordigers van de er-

kende erediensten in België slo-

ten een overeenkomst voor de op-

vang van 150 kwetsbare Syrische

vluchtelingen. Hiervan zullen 100

vluchtelingen opgevangen worden

door de Belgische bisdommen.”

Deze humanitaire corridor wordt

mede mogelijk gemaakt met de

steun van Caritas International. Zij

bieden zowel hier als in de vluch-

telingenkampen de nodige onder-

steuning.

Durven wij nog hopen op een

betere wereld?

Een groep vrijwilligers uit de Pasto-

rale zone Kessel-Lo heeft een nieu-

we werkgroep gevormd. Het is de

bedoeling dat ook wij aan een Sy-

risch vluchtelingengezin een nieu-

we thuis proberen te bieden. Gaat

dat lukken? Wij doen ons best om te

slagen in ons opzet. Wij zijn er ons

wel van bewust dat dit slechts een

heel kleine druppel is op de spreek-

woordelijke hete plaat. Momenteel

koesteren wij een grote wens: “ Blijf

ook jij geloven dat liefde, respect en

dialoog het juiste antwoord zijn op

het grote kwaad in deze wereld?!”

Momenteel zoeken wij een wo-

ning (huisje of appartement) bin-

nen Groot-Leuven, met 2 slaapka-

mers, voor de maximale prijs van

650 euro (gemeenschappelijke kos-

ten inbegrepen). Tips zijn altijd

welkom! Op termijn zoeken wij ook

een beperkte hoeveelheid huisraad.

Maar momenteel weten we zelf nog

niet wat we zullen nodig hebben.

We weten immers nog niet hoeveel

en welke personen (volwassenen en

kinderen) ons worden toegewezen.

Er blijven nog veel vragen onbeant-

woord, maar samen geraken we er-

door. Eventuele tips voor een goed-

kope woonst kan je steeds doormai-

len naar jos_Aerschot@hotmail.-

com; (voor Denise Meeus). Moge

het jullie allen zeer goed gaan!!!

Namens de werkgroep Humanitai-

reCorridor.



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

en ons beeld van onszelf. Op 16 mei:

laatste lezingvandereeks.

Grenzelozetaal?

Woensdag 16 mei 2018 – Eline Zenner en

Stefania Marzo

De taalgrens is in een land als Bel-

gië een vertrouwd concept, dat een

administratief kluwen (en vaak ook

wat emotie) met zich meebrengt.

Zoals ook in de praktijk is gebleken,

laat een taal zich echter niet zomaar

begrenzen.

In deze lezing bekijken we enke-

le opmerkelijke voorbeelden van

de grenzeloosheid van taal, waar-

bij we ingaan op de spanning tus-

sen taal als middel voor communi-

catie en taal als middel van expres-

sie. Concreet belichten we de uit-

zonderlijke positie van het Engels

in de wereld, bestuderen we de in-

vloed van etnolecten in Vlaanderen

(en Nederland) en gaan we tot slot

in op een geval waar grenzen wel

een effectieve (maar niet per se ge-

wenste) invloed hadden op taalevo-

lutie, met name de complexe stan-

daardiseringsgeschiedenis van het

Nederlands inVlaanderen.

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

VORMINGPLUS OOST-BRA-

BANT

Hoe gaan kinderen en jongeren om

meteenverlieservaring?

Joris Hessels (Radio Gaga) en Han-

nelore Bedert (zangeres) zijn pe-

ter en meter van vzw Missing You.

Deze organisatie ondersteunt rou-

wende kinderen, jongeren en jong

volwassenen met lotgenotengroe-

pen, een ontmoetingsdag voor lot-

genoten, een rouwkamp, vormin-

gen…

Het alom geprezen tv. programma

Radio Gaga streek in 2017 neer in

het rouwkamp van Missing You.

De uitzending en de getuigenissen

voeden deze avond rond kinderen

en jongeren met een verlieserva-

ring. We hebben ook een gesprek

met Joris en Hannelore over hun

engagement, gedrevenheid en be-

zieling.

Wanneer

Woensdag 23 mei 2018 - Van 19.30 tot

22.00 u.

Plaatsvansamenkomst :

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 –

3000Leuven

Begeleiding:BartSchoovaert

Prijs:3euro.

Praktische info: Reserveer nu alvast

jeplaatsenbetaal terplekke.

Partners: Missing You, OVOK

vzw, OVK vzw, HuisvandeMens

Leuven,LDCWijnveld

https://www.vormingplusob.be/

hoe-gaan-kinderen-en-jongeren--

om-met-een-verlieservaring

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

Hoe gaan kinderen en jongeren

om met een verlieservaring?
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VORMINGPLUS OOST-BRA-

BANT

De Te Gek?!-campagne focust dit

jaar op internering. Hoe staat het

hiermee momenteel in België? Eu-

ropa heeft ons land al meerdere ma-

len op de vingers getikt wegens zijn

beleid, maar de laatste jaren kwam

een en ander in beweging. De gespe-

cialiseerde centra FPC (Forensisch

psychiatrisch centrum) in Gent en

Antwerpen en de Long Stay afdeling

Bierbeek zijn alvast stappen in de

goederichting.

In de gevangenissen zitten wel nog

steeds een aantal geïnterneerden.

Maar we willen het beeld rond in-

ternering verbreden. Niet iedereen

die is geïnterneerd zit in een geslo-

tencentra.

Via filmpjes, getuigenissen en een

panelgesprek staan we stil bij wat

internering betekent de dag van

vandaag.

Moderator van deze avond is Dirk

Leestmans,VRTjounalist.

Wanneer

Vrijdag 25 mei 2018 Van 19.30 tot 22.00

u.

Plaatsvansamenkomst :

VAC – Dirk Boutsgebouw Leuven,

Diestsepoort 6 bus 73 – 3000 Leuven

Begeleiding: Bart Schoovaert en

LiesKortleven

Prijs:5euro.

Partners: De Rode Antraciet, Ge-

vangenis Leuven Hulp, CAW Oost

Brabant

https://www.vormingplusob.be/in-

ternering-te-gek

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

Internering, te Gek?!

Op 11 november van dit jaar zal

de Leuvense Vredesbeiaard voor het

eerst te horen zijn in de Abdij van

Park. De eerste klok daarvoor is nu

al gegoten door de klokkengieterij

Koninklijke Eijsbouts in het Neder-

landseAsten.

Het gieten van die eerste klok was

alvast een spektakelstukje en werd

goedgekeurd door een delegatie van

schenkers en prominenten uit Leu-

ven en Neuss, waaronder burge-

meester Louis Tobback en Reiner

Breuer.

De vredebeiaard is een project van

beiaardier Luc Rombouts, de stad

Leuven en de Duitse stad Neuss.

Soldaten uit Neuss richtten tijdens

de oorlog veel schade aan in de stu-

dentenstad.

De twee steden proberen nu via cul-

ABDIJ VAN PARK - De eerste klok is nu al gegoten door de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts in het Nederlandse Asten

tuur weer samen te brengen wat

ooit door geweld gescheiden werd.

“Het was een mooi en bijzonder

moment. Niet alleen omdat het een

unieke gelegenheid was om de gie-

ting van een klok live mee te ma-

ken. Het gieten van deze eerste Leu-

vense klok was ook een symbolisch

moment binnen het wordingspro-

ces van de Leuvense Vredesbeiaard.

Bovendien konden de aanwezige

schenkers alvast ook de vormen en

opschriften van hun eigen klok in

de gieterij vinden”, vertelt schepen

van Cultuur, Denise Vandevoort.

Een tweede en derde publieke gie-

ting zijn gepland. Ook dan zullen

groepen schenkers meegaan om het

gietproces van dichtbij te beleven.

De Vredesbeiaard met zijn 40 klok-

ken wordt een unieke replica van de

18de-eeuwse abdijbeiaard van Park.

Het vredesinstrument zal worden

ingehuldigd op 11 november tijdens

de herdenking van 100 jaar wapen-

stilstand.

Wie geïnteresseerd is om de maan-

delijkse nieuwsbrief over het boei-

ende wordingsproces te ontvan-

gen, kan contact opnemen met

projectcoördinator Luc Rombouts

(luc.rombouts@telenetbe) Er is

eveneens meer info te vinden via

de sociale mediawebsites van de Erf-

goedcelLeuven.

(Kenny Hennens – Uit Rondom Leuven –

28 maart 2018)

Eerste klok gegoten van vredesbeiaard

FILM IN SENIORAMA

“The red turtle”

Frankrijk, België, Japan – 2016 – 80

minuten

van:MichaelDudokdeWit

met: Emmanuel Garijo, Tom Hud-

son

Frans-Japanse animatiefilm van de

Nederlandse regisseur Michael Du-

dokdeWit.

Bejubeld en bekroond, ook met een

Oscarnominatie. Een ontroerende

Ode aan het leven, de band tus-

sen mens en natuur, in een mees-

terwerk van prachtige uitgepuurde

beelden.

Datum: vrijdag 18 mei 2018 van

14.00u.tot16.30u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat35,3000Leuven

Bijdrage: 5,00 euro, leden 4,00 euro
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