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Don Boscocentrum “Ademtocht”

De redenen voor een gevoel van vervreem-

ding van ons-zelf, van anderen en van de

natuur zijn ongetwijfeld legio. Een eerste

oorzaak is ons ontvluchten van persoon-

lijke ver-antwoord-elijkheid. We hebben

geen voeling meer met onszelf doordat

we iemand of iets toestaan persoonlij-

ke beslissingen (= antwoorden) in onze

plaats te nemen. Hoe vaak zeggen we

niet van iemand wanneer hij zich onge-

woon gedraagt: ‘Hij is ontspoord.’,met de

onderliggende vanzelfsprekendheid dat de

maatschappij de weg baant die ieder leven

moet volgen.

John Main

In de maand juni komen we nog sa-

men op maandag 25 juni 2018. Aan-

vang om 20 uur in de Stille ruimte

“Ademtocht” in het Don Boscocen-

trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Meditatiegroep Kessel-Lo - Data
van de tweede helft van 2018
---------------------------------------------------

maandag 9 en maandag 23 juli 2018

maandag 6 en maandag 20 augustus

2018

maandag 3 en 17 september 2018

maandag 1, maandag 15 en maandag

29 oktober 2018

maandag 12 en maandag 26 novem-

ber 2018

maandag 10 december 2018

!! maandag 7 januari 2019

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

Beste Parochianen van de Don

Boscoparochie Kessel-Lo en ge-

ïnteresseerden

Het schema van de zondagvierin-

gen - voor de vakantie en september

- ziet er uit als volgt:

zondag 1 juli (dan twee zondagen

ertussen)

zondag 22 juli

zondag 5 augustus

woensdag 15 augustus

zondag 26 augustus

zondag 9 september

zondag 23 september

telkens om 10.30

Na de viering is er gelegenheid om

mekaar te ontmoeten in de bar.

Hou ook deze datum vrij: zater-

dag 22 september Spiritualiteits-

dag vanaf 9.30 tot en met de middag

in de INSTUIF.

Bij leven en welzijn zien we mekaar

dan?

Namens de werkgroep Liturgie Don

Bosco - Ademtocht

Lieve N

SCHEMA VIERINGEN IN

DON BOSCO

SINT-FRANCISCUS

Zondag 24 juni

12de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Mieke Taillieu

Orgel: Herman Baumers

Zondag 1 juli

13de zo door het jaar

Familieviering

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Marcel Doms

Assistent: Lieven Dries

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Herman Baumers

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

SINT-ANTONIUS

Zondag 24 juni

Afsluiting van het pastoraal jaar -
Dankviering en BBQ
11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: de heer Roger reviers,

echtgenoot Rosette Kleynen

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Myriam Neves

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 1 juli

13de zondag door het jaar A
11 u. Viering

Intentie: vrome stichting

Voorganger: Caroline Van

Audenhoven

Assistent: Mieke Vanhooymissen

CD-muziek: Leo Swinnen

DON BOSCO

Zondag 24 juni

Twaalfde zondag door het kerkelijk
jaar
Geen viering in Don Bosco

Zondag 1 juli

Dertiende zondag door het kerkelijk
jaar
10.30 u. Viering

Voorgangers: Chris Willocx en Lieve

Neukermans

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

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 21 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 22 juni

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Dinsdag 26 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 28 juni

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 29 juni

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 20 juni

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 21 juni

14 uur: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 22 juni

VM en NM: ARK + Bar Michotte

Zondag 24 juni

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 26 juni

NM: Seniorencafé

AV: Prima

Woensdag 27 juni

NM: OKRA Teamvergadering

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

‘De Sociale Kruidenier in Hal 5

heeft een nieuwe naam gekregen en

gaat voortaan door het leven als Het
Perron. Dominique die de winnen-

de naam inzond, kreeg een volle

winkelmand. De jury viel voor deze

naam omdat Het Perron verwijst

naar een toegangspoort tot heel wat

sociale kontakten, een wachtplaats

maar ook een vertrekpunt, en ui-

teraard met een knipoog naar de

oorsprong van de activiteiten in de

Centrale werkplaatsen, nl. een stel-

plaats voor treinen.

De Sociale Kruidenier is een sa-

menwerking tussen de Leuvense

organisaties Riso Vlaams-Brabant,

De Ruimte, CAW Oost-Brabant en

Buurtwerk ’t Lampeke, en stimu-

leert een nieuwe manier van winke-

len. Men wil er mensen met een laag

inkomen aan een betaalbare prijs la-

ten winkelen in een omgeving waar

ook plaats is voor ontmoeting, een

kop koffie en een gezellige babbel.

Het concept draait op solidariteit
tussen mensen, en daarom zijn er

twee prijzen: een prijs voor wie

het financieel moeilijk heeft en een

gewone, eerlijke handelsprijs voor

mensen met voldoende inkomen.

De werking gaat hand in hand

met een sterke vrijwilligerswer-

king, ondersteund door professio-

nele medewerkers van de organisa-

ties, waarbij mensen met en zonder

armoede-evaring samen de winkel

beheren.

(Kenny Hennens – Rondom ons – Leuven

18 mei 2018)

Zie je jezelf als chauffeur, in de

winkel of het magazijn, bij de

communicatie of andere vormen

van ondersteuning? Kom dan ze-

ker eens langs of laat jouw gegevens

achter op onze website:

www.socialekruideniervlb.be - in-

fo@socialekruideniervlb.be

Sociale kruidenier
Hal 5, Locomotievenstraat, 3010
Kessel-Lo
Openingsuren winkel: Di., Wo. en

Vr.: van 13 tot 17 u. - Do. van 13 tot 19

u.

Openingsuren Bar: Wo., Do. en Vr.

van 11 tot 24 u. – Za.: van 9 tot 24 u.

– Zo.: van 11 tot 22 u.

Sociale kruidenier
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Leuven heeft vruchtbare grond

voor de letteren! Naast talloze boek-

handels, bibliotheken en fantasti-

sche leesplekken hebben we vooral

veel lezers. Deze lezers brengt ‘Leu-

ven leest’ samen. Het belangrijkste

doel van Leuven Leest is gemeen-

schapsvorming: ontmoeting creë-

ren rond lezen. Lezen kan de basis

zijn voor ontmoeting, verbinding,

begrip en verrijking, in een indivi-

dualistische samenleving. Op zon-

dag 24 juni is er feest in Hal

5, want Leuven leest wordt 1 jaar.

Dat wordt gevierd met een goed ge-

vuld programma en een boeken-

markt. Boekhandelaars en particu-

lieren krijgen de kans om hun boe-

ken te verkopen. Heb jij zelf te veel

boeken liggen thuis? Maak je lie-

ver wat plaats voor andere exempla-

ren? Vraag dan een standplaats aan

en verkoop je boeken, strips, literai-

re tijdschriften, enz. Neem contact

opmetleuvenleest@leuven.be.

Boekenmarkt in Kessel-Lo

KALENDERBLAADJE

In een samenleving waar het mo-

del van de grote economische orga-

nisatie alle ruimte tussen de men-

sen schijnt te vullen met doelma-

tigheid en programmering, zoeken

velen naar die plaatsen van gebor-

genheid, waar relatievorming over-

zichtelijk blijft en verder reikt dan

vluchtige, functionele vriendelijk-

heid. Dit zoeken lijkt in de toekomst

te zullen toenemen en aan de eigen-

lijke kerkwording nieuwe kansen

tebieden.

J.Kerkhofs

Als de liefde niet bestond zou

de maan niet langer lichten. Geen

dichter zou meer dichten als de lief-

denietbestond

Nergens zouden bloemen staan en

de aarde zou verkleuren. Overal ge-

sloten deuren en de klok zou niet

meerslaan

Als de liefde niet bestond zou de

zon niet langer stralen. De wind

zou niet meer ademhalen als de lief-

denietbestond

Toon Hermans

Naar jaarlijkse gewoonte heeft

Femma Boven-Lo in de maan-

den juli en augustus haar fotozoek-

tocht.

Op veler verzoek zijn er twee moge-

lijkhedenomdeeltenemen.

Er is een fotozoektocht standaard

eneenfotozoektochtexpert.

De standaard tocht heeft een aan-

tal foto's die op volgorde gezet moe-

ten worden en is bedoeld voor fami-

lies en mensen die minder tijd heb-

benomtezoeken.

De expert tocht volgt dezelfde rou-

te maar bevat meer foto's, die tevens

ookmeeruitdagendzijn.

Leden van Femma Boven-Lo krij-

gen op 1 juli eenmailmet al de gege-

vens. Bent u geen lid en wil u graag

deelnemen: neem dan contact op

met femma.bovenlo@hotmail.com

Fotozoektocht

Jezus verrichte in zijn leven

heel wat wonderen, zelfs op de

sabbat. Daarom zijn veel mensen

nieuwsgierig naar deze Man. En

waar Hij komt, stroomt dan ook een

grote menigte bij elkaar om Hem te

zien,omnaarHemteluisteren.

Maar niet iedereen is zo enthou-

siast, zeker de Farizeeën niet: zij

ergeren zich aan Hem, zij zoeken

naar middelen om Hem de mond te

snoeren. Dit is ook zijn familie ter

ore gekomen en zij willen wel eens

poolshoogte gaan nemen. Zij wil-

len Hem overhalen om terug naar

huis te komen, weg van de wetge-

leerden, terug naar de anonimiteit

vangewone,kleinemensen.

Maar het is Jezus niet te doen om

wonderen, om aanzien of macht,

maaromduidelijk temakendatGod

elke mens graag ziet en hoopt dat

wijditookzoudendoen.

Uit de Sint-Franciscusviering van 10

juni 2018

3FEDERATIE FRANDO

DonBoscoKessel-Lo

We keren even terug naar het jaar 1978.

Een bijzonder jaar voor het Molenhuis

in Bérismenil.

MOLENHUIS BERISMENIL

Tijdens een algemene vergadering

in het centrum werd de v.z.w.

“Moulin de belle Meuse” opgericht.

Een zestigtal aanwezigen werden

lid en de beheerraad werd verkozen.

De eerste vergadering van de be-

heerraad is al achter de rug. Er werd

druk gewerkt aan de statuten en

het in orde brengen van de forma-

liteiten voor het verschijnen ervan

in het Staatsblad, evenals aan de

voorbereiding van de aankoopakte.

Hiermee weten allen die gelden als

gift of lening toezegden, dat die gel-

den nu dankbaar aanvaard worden.

Wie verdere inlichtingen wenst kan

steeds terecht bij de leden van de

beheerraad die reeds tot een zekere

taakverdelingkwam.

Voorzitter:ModestCampforts

Secretaris: Imelda Cornelissen,

Molenhuis 1979

LeonColinslaan2/7,Leuven

Penningmeester: Lieve Schaerlae-

kens, Langendaallaan 100, Heverlee

Modest Campforts doet een voorstel

voorverderetaakverdeling.

Juridische aspecten: (verzekerin-

gen, brandveiligheid, kadaster,

grondbelasting, notaris...): Frans

Craeninx, Rerum Novarumlaan 22,

Kessel-Lo

Onderhoud: (opdrachten geven aan

de mensen ter plaatse, werkkam-

pen...): Raf Wuyts, Predikherenberg

23,Kessel-Lo

Volgende samenkomst van de be-

heerraad in de Moulin op het week-

end van 21-22 oktober 1978. Alle

mensen die mee willen denken zijn

welkom.

* Welk hart willen we in het project

“Molenhuis – Bérismenil” steken?

Naast vele andere parochiale activi-

teiten en initiatieven biedt het ge-

bruik van het Molenhuis een aan-

vullende en bijkomende kans om

een antwoord te bieden aan de vele

nodendieerzijn.

Deze tijd stelt grote eisen aan

de mensen. Bepaalde mechanismen

misbruiken de mensen voor hun

eigen belangen en letten niet op het

gehelewelzijnvandemens.

De mensen en het leven rondom

ons worden teveel geobjectiveerd.

Men beleeft geen verbondenheid,

geen religiositeit meer met de mede-

mensen. Zonder ontmoeting ont-

staat er een pijnlijke vervreemding

van het wezenlijke, goddelijk ge-

voel van mens te mogen zijn met

mensen. Zo valt de mens op zijn

individueel bestaan, geraakt in een

straatje zonder enig einde op vlucht

van zijn Godskern. Hier zou een

project als het Molenhuis een voor-

komende oplossing kunnen geven.

Parochieblad 19 oktober 1978

BERISMENIL

Welk hart willen we steken in dit

project?

Willen we ons handhaven in onze

verstedelijkte tijd, zullen we mo-

menten van intense bezinning

moeten inbouwen. We moeten weg-

trekken van onze inpalmende, ob-

jectiverende manier van met de din-

gen van het leven om te springen.

Om te bidden in de echte zin van

het woord: zich één voelen met het

wezen van al wat is, is het erg be-

langrijk dat men zich kan terug-

trekken, zich losmaken uit het da-

gelijkse land van honderden bezig-

heden om even door te voelen naar

de grote activiteit, die heel de we-

reld van menselijke gevoelens en

gelukshonger draagt. De grote bid-

ders die alle tijden overleven (Jan

Ruusbroec, Franciscus, Jezus, Jan

van het Kruis, e.a.) hebben altijd de

stilte van de natuur opgezocht. Sla

het evangelie maar eens open en zie

hoe dikwijls Jezus zich terugtrekt

omAl-Eentezijn.

Parochieblad 26 oktober 1978

BERISMENIL WEEKEND

Tijdens het weekend van 21-22 okto-

ber 1978 kwamen een vijfendertig-

tal mensen samen in Bérismenil.

Het huis werd bekeken en be-leefd.

Er werden wandelingen gemaakt

door de bossen in herfsttooi. Er

werd ook samen overlegd om de

droom die men rond dit molenhuis

kanspannengestaltetegeven.

Een werkgroep zal trachten een

tekst op te stellen waarin de spiri-

tualiteit van waaruit men met dit

molenhuis werken wil, zo duide-

lijk mogelijk zal verwoord worden.

Een ander groepje zoekt hoe het fi-

nancieel beleid leefbaar kan worden

gemaakt.

Wie nog geen geld toezegde kan

nog financieel helpen, ook met klei-

negiften.Bestedank!

De mensen die geld willen lenen

kunnen, zo gewenst; nadere gege-

vens afspreken en op schrift stellen.

Welk hart willen we steken in het

project“Molenhuis”?

In onze maatschappij worden stress

en inspanning steeds opgedre-

ven. Mensen worden concurren-

ten,geengezellen.

De mens moet worden teruggege-

ven aan het Grote Levensritme. Al-

les leeft vanuit het ene, eeuwige,

tijdloze leven. De natuur is een ge-

weldige leerschool om dat te leren

bevoelen. Alles in de natuur dient

het Grote Geheel, de grote harmo-

nie.

Men moet het juiste midden zien

te vinden om gemakkelijker tot het

wezen van al wat bestaat door te

dringen. Daarom zal het huis zo

natuurlijk mogelijk moeten blij-

ven. Een grote eenvoud der dingen

zal mensen helpen tot De Eenvoud

tekomen.

Als we geloven dat er maar een Le-

ven is, het innerlijk Leven, dan zal

alles daarvan vertrekken. Dan zul-

len we gaan beseffen dat alles er is

voor ons, maar niets is van ons. Al-

les is er om van te genieten, niet

om het in te palmen. Dit is de ge-

lovige religieuze manier van leven

met onze materie. Daarom: samen

leren bezitten, samen met de be-

zitlozen, samen leren ontspannen,

onderhouden, beheren. Wie het al

geprobeerd heeft weet hoe moeilijk

ditwel is inonzemaatschappij.

Parochieblad 9 november 1978

moulindebellemeuse/

Molenhuis Bérismenil - Uit ons grijze verleden

De vakantie nadert. Veel tijd om te spelen!

Leuven telt maar liefst 76 plek-

ken waar kinderen naar hartenlust

kunnenspelen.

Je vindt er in totaal 523 speeltuigen,

waaronder17veertoestellen,

17glijbanenen39schommels.

De langste glijbaan is 18 meter lang

envindjeinParkMichotte.

Sporters kunnen terecht op 16 plek-

ken waaronder Hoogveld, het Van

Waeyenbergpark, en de Philipssite.

Alle velden samen zijn goed voor

64 voetbalvelden, 37 basketbalrin-

genen1volleybalnet.

Op zaterdag 30 juni opent de speel-

tuin in Park Belle-Vue. Je vindt er

onder meer drie glijbanen, 2 klim-

torensen1touwenparcours.

Iedereen is welkom op de officiële

openingvan10tot12uur.

Is er speeltuig defect, dan kan je dat

altijd online melden. Op de websi-

te vind je ook een overzicht van alle

speel-ensportplekken.

www.leuven.be/speel-en-sportplek-

ken

Telefoon016272750

(Stadsmagazine LVN – juni 2018)

Speel- en sportpleinen

Ook voor het parochieblad komt de

vakantietijdaan.

Het nummer 26 (27-28) dat volgen-

de week woensdag, 27 juni 2018,

verschijnt brengt nieuws van drie

weken.

Op woensdag 4 en woensdag 11 juli

komterdusgeenparochieblad.

Nummer 29 (30-31), ook met nieuws

van drie weken, kan je verwachten

opwoensdag18juli2018.

En danmaar aftellen totwoensdag 8

augustus. Dan krijg je parochieblad

32 in je brievenbus. En we keren

dan met het parochieblad terug uit

vakantietijd en zetten de gewone re-

gelmaat van wekelijks verschijnen

weerin.

Vakantieregeling



De jongeren van de Casablanca-

wijk zijn de kwalijke reputatie van

hun buurt beu en hebben samen

met enkele jeugdwerkers van de

stad, het project Casablanca Goes Ca-

sablancaoppotengezet.

Een internationale uitwisseling

met een vrijwilligersorganisatie in

het Marokkaanse Casablanca moet

hethoogtepuntworden.

“Het is een feit dat mensen vaak ver-

schrikt opkijken wanneer het gaat

over Casablanca-wijk”, zegt jeugd-

werker Mohammed Aoragh. “Deze

wijk is eigenlijk niet anders dan

een andere wijk, enkel kleuriger

en met meer uitgesproken groeps-

dynamiek omdat de jongeren be-

paalde roots delen. Dat versterkt bij

heel wat mensen bepaalde vooroor-

delen.”

Om de sociale banden met de buurt

te versterken organiseerde de groep

het afgelopen jaar al heel wat activi-

teiten enook inde toekomst staan er

heelwatopdeplanning.

Zo wordt eind juni een voetbaltor-

nooi georganiseerd in samenwer-

kingmetdepolitie.

De financiële middelen die ingeza-

meld worden, zullen geïnvesteerd

worden in een weeshuis in het Ma-

rokkaanseCasablanca.

Meerinfo:

https://risovlb.be/project/leuven--

buurtwerk-casablanca

(jvb – Deze Week - Streekkrant Leuven –

Week 23)

Casablanca Kessel-Lo

vecht tegen vooroordelen

Van 1 april tot 30 september 2018

Tijdens het toeristisch seizoen kan

je enkele kerken van Leuven en

het Anatomisch Amfitheater gratis

gaanbezoeken.

*Sint-Pieterskerk

Grote Markt – elke dag: 10 tot 16.30

u.; zon- en feestdagen: 11tot 16.30 u.

*Sint-Jan-deDoperkerk

Groot Begijnhof - dinsdag tot zon-

dag: 13.30–16.30u.

*Sint-Jan-de-Evangelistkerk

Abdij van Park, Heverlee – elke vrij-

dag&zondag: 11.30u.tot17u.

*Sint-Kwintenskerk

Naamsestraat 160A – dinsdag tot

zondag:13.30tot16.30u.

*Sint-Geertruikerk

Halfmaartstraat – dinsdag tot zon-

Sint-Pieterskerk

dag:13.30–16.30u.

*Sint-Antoniuskapel

Pater Damiaanplein – elke dag: 9

u.-18u.

*AnatomischAmfitheater

Minderbroederstraat 50 – dinsdag

totzondag:van13.30tot16.30u.

Toerisme Leuven, Naamsestraat 3 – 3000

Leuven – Open elke dag van 10 tot 17 u.

Telefoon: 016 20 30 20

toerisme@leuven.be/www.visitleu-

ven.be

EEN VROLIJK HART

GEEFT JE EEN BLIJ UITERLIJK

bzn

OOK NIETS DOEN

IS IETS DOENbzn

KERK & CO - LEUVEN

4 FEDERATIE FRANDO

Onderzoekers van de KU Leuven hebben

een nieuw proces ontwikkeld om bio-

afbreekbaar plastic te maken van

melkzuur. De methode biedt nieuwe

mogelijkheden om eenvoudiger en dus ook

goedkoper bioplastic te produceren.

Drinkbekers, verpakkingsmateri-

aal, theezakjes, plantpotjes die mee

degrondingaan…

De voorbije jaren heeft bioplastic,

ook wel PLA (polylactic acid) ge-

noemd), zijn weg gevonden naar

verschillendetoepassingen.

PLA-producten hebben allerlei

voordelen. Ze worden gemaakt van

een biologische grondstof, suiker,

en zijn composteerbaar. Daarnaast

is het biocompatibel en dus ge-

schikt voor medisch gebruik in bij-

voorbeeld chirurgische hechtdraad

en schroeven. Het materiaal hoeft

niet verwijderd te worden want het

breektveiligaf inhet lichaam.

Bioplasticgoedkopermaken

De keerzijde van de medaille is de

hoge productiekost waardoor PLA

geen volwaardig alternatief is voor

plastics uit aardolie. De uitdaging is

dus om het proces te vereenvoudi-

gen en PLA zo goedkoper en aan-

trekkelijker te maken. De onderzoe-

kers van het Centrum voor Opper-

vlaktechemie en Katalyse hebben

een veelbelovende stap voorwaarts

gezet indeopdracht.

‘Een struikelblok bij de productie

van PLA is de belangrijke bouw-

steen lactide, die bestaat uit twee

melkzuurmoleculen’, zegt profes-

sor Bert Sels. ‘Om van melkzuur

lactide te maken, zijn in de indu-

strie verschillende stappen nodig

en het gebruik van zware metalen

zoals tin. Deze omzetting maakt on-

geveer 30 procent uit van de totale

productiekostvanPLA.’

Voordeligproductieproces

De onderzoekers hebben nu een

methode ontwikkeld die eenvoudi-

ger is.

‘Door melkzuur te combineren met

alcohol krijgen we een vluchtige

vloeistof. Die verdampt aan een la-

ger kookpunt dan melkzuur op

zich en zo besparen we energie. De

dampen die vrijkomen, sturen we

door een buis. Daar ontstaat met be-

hulp van een katalysator een chemi-

sche reactie: melkzuur en alcohol

worden weer van elkaar geschei-

den, twee melkzuurmoleculen bin-

den zich aan elkaar en vormen sa-

menéénlactidemolecule.’

‘Het proces levert een zuiver eind-

productop

en dat is nodig om bioplastic van

hogekwaliteit temaken’

MichielDusselier

De nieuwe methode biedt verschil-

lende voordelen, aldus professor

Michiel Dusselier (Faculteit Bio-in-

genieurswetenschappen).

‘Het eindproduct is een zuiver lac-

tide en dat is nodig om een PLA

van hoge kwaliteit te kunnen ma-

ken. We gebruiken geen toxische

oplosmiddelen en de bijproducten

aan het eind van het proces zijn

volledig recycleerbaar. Financieel is

het ook interessant omdat de om-

zetting in één stap gebeurt. Een bij-

komend voordeel is dat onze me-

thode eenvoudig kan ingepast wor-

den in bestaande productieproces-

senvanPLA.

(Nieuwsdienst KU Leuven )

NIEUW CHEMISCH PROCES MAAKT PRODUCTIE VAN BIOPLASTIC EENVOUDIGER

Bioplastic

Grote Tentoonstelling in Leuven

van 9meitot11november2018

Hoe herleeft een stad na een wereldoorlog?

Hoe krabbelen de inwoners opnieuw recht

en nemen ze de draad van hun leven op-

nieuw op?

Met de Expo Herleven wordt stilge-

staan bij het leven in Leuven na 1918, toen

de Eerste Wereldoorlog beëindigd werd.

Sinds vier jaar geleden het begin

van de Eerste Wereldoorlog uit-

voerig herdacht werd, volgde het

ene herdenkingsmoment de ande-

re tentoonstelling op. Daarbij werd

vaak gefocust op het begin van de

oorlog en de gruwel die daarmee ge-

paard ging.Wat echter lange tijd on-

derbelicht bleef, was het einde van

de oorlog. Wat nà het ingaan van

de Wapenstilstand op 11 november

1918? Bijna honderd jaar later wordt

de leemte aangevuld in de gerestau-

reerde Volksbank in de Muntstraat,

waar je tot 11 november Herleven,

Leuvenna1918kanbezoeken.

Leuven na 1918

“De tentoonstelling komt er omdat

het stadsbestuur , na alle herden-

kingen en activiteiten rond 1914 ook

het einde van de oorlog in de kijker

wilde plaatsen”, vertelt Lesja Van-

densande, projectcoördinator van

Herleven. “Er is immers een heel

menselijk verhaal te vertellen over

hoe de stad en haar inwoners op-

nieuw recht krabbelden na het ein-

de van de oorlog. Daarbij willen

we niet zozeer het verhaal van de

stenen heropbouw brengen, maar

over hoe de mensen zelf die periode

beleefden.”

Stadsarchief

Dat wordt in de tentoonstelling ge-

daan aan de hand van enkele perso-

nages, die het hedendaagse bezoe-

kers gemakkelijker zal maken zich

te identificeren met Leuvenaars van

eeneeuwgeleden.

“We hebben ons gebaseerd op au-

thentieke verhalen en documen-

ten, veelal afkomstig uit het stads-

archief”, zegt Vandensande. “Daar-

mee hebben we verschillende ver-

halen kunnen maken, bijvoorbeeld

eentje vanuit het perspectief van

een jonge Leuvenaar, die een en an-

der herkenbaar moet maken voor

jongebezoekers.”

Op die manier krijg je te zien hoe de

inwoners van de stad wonen, leven,

werken en zich ontspannen na de

Wapenstilstand. Daarbij wordt ook

stilgestaan bij hoe toen omgegaan

werdmethetdramadatnetachterde

rugwas.

“Mensen vroegen zich dat toen af:

Hoe moeten we ons die oorlog nu

herinneren, die net achter de rug

is? Op een militaristische manier?

Ofanders?”

Uniekeinkijk

Met Herleven wordt in de eer-

ste plaats op Leuvenaars gemikt;-

die willen ontdekken hoe de eerde-

re inwoners van hun stad doorheen

een moeilijke periode gingen. Maar

ook voor bezoekers die Leuven aan-

doen, biedt de expo een unieke in-

kijk in een brok geschiedenis die

langnietontslotenwas.

Info: www.herleven.be
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HERLEVEN

Het leven in Leuven na de Wapenstilstand
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