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Het klooster van het hart (Joan Chit-

tister

Wanneer we ruimte maken voor

stilte in ons leven, nemen we de tijd

om te genezen wat er in ons is, wat

nog steeds suddert en brandt,

weggestopt - soms zelfs voor onszelf

- maar heftig in zijn voortbestaan

en met een vermogen om onze ziel

te verschroeien met de zuren van

lang vervlogen tijden.

In de maand april komen we nog

samen op maandag 29 april 2019.

Aanvang om 20 uur in de Stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Bosco centrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

In de meimaand gaat onze meditatie

door op maandag 13 en maandag 27

mei 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

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius **************

Donderdag 18 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Dinsdag 23 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 25 april

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 26 april

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

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

Sint-Franciscus

Woensdag 24 april

VM: OKRA-team

NM: Catechese

20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 25 april

NM: Ontmoetingsnamiddag

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 26 april

VM+NM: Bar Michotte

Zaterdag 27 april

NM: Catechese

Zondag 28 april

11 uur: Zondagscafé

NM: Gezinsbond

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 30 april

NM: Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 1 mei

20u.: Koor Blij Rondeel

Agenda

SINT-FRANCISCUS

Zondag 28 april

Beloken Pasen

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Jaak Jaeken

Zang: Guy Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 5 mei

3de Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Intentie voor Jean-Pierre Persy

Voorganger: Pastor Fons Boey

Lector: Ann Francis

Zang: Mieke Cantineaux

Orgel: Anna Rusakova

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 28 april

2de Paaszondag

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Hilde Sinap

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 5 mei

1ste communie

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Lectoren: communicanten

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Don Boscocentrum

Zondag 28 april 2019

Tweede Paaszondag – Beloken

Pasen

Geen viering in Don Bosco

Zondag 5 mei 2019

Derde Paaszondag – Bevrijdingsdag

10.30 u. Viering

Voorganger: Ingrid Wezemael

Lector: Jan Vannieuwenhove

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

VIERINGEN

Op zaterdag 13 april 2019 namen wij

in de Sint-Franciscuskerk in He-

verlee afscheid van mevrouw

Marguerite Frooninckx, wedu-

we van Leonard Frederix, geboren

te Lubbeek op 10 mei 1926 en thuis te

Kessel-Lo, liefdevol omringd door

haar kinderen, overleden op 7 april

2019, gesterkt door het Heilig Sacra-

ment der Zieken.

Uit een getuigenis van dochter Lut-

garde hoorden we dat moeder 'n

hobby had o.a. 'Woordzoekertjes

invullen' waarbij ze stilletjes een

gebed prevelde. Symbolisch werd

dan ook dit boekje op de kist gelegd

door Rita. Zo was moeder doorheen

vele dagelijkse dingen een “sterke

vrouw” en in het Evangelie klonk

het: "Bemin elkaar", moeders laat-

ste wens, of even anders uitgedrukt:

"Blijf voor elkaar zorgen!"

De kinderen typeerden moeder als

een sterke madam. Marguerite had

de kernboodschap van Jezus' testa-

ment letterlijk begrepen en door-

heen 'vallen en opstaan' proberen te

beleven voor allen die haar levens-

weg kruisten.

Onder de veel gemaakte uitstappen

was de zeevakantie een uitschieter!

92 jaar geworden! Moeders veer-

kracht loste meer en meer haar

greep op het leven. Herinneringen

aan zee kwamen nog even boven. In

haar dromen wandelde zij de hori-

zon tegemoet.

Als vanzelfsprekend stond op de

voorkant van haar gedachtenis-

prentje een zicht op zee met in

de verte een zichtbaar zeilbootje,

waarmee Marguerite de overtocht

naar haar geliefde echtgenoot maakt

en hem zal terug zien.

Ik sta aan de rand van het strand.

In de ochtendbries glijdt een zeilboot naar

de oceaan.

Hij is schoonheid, hij is leven.

Ik kijk hem na tot hij aan de horizon ver-

dwijnt.

Naast mij zegt iemand: "Hij is weg."

Waarheen, uit mijn gezichtsveld verdwe-

nen, dat is alles.

Hij draagt zijn mast even hoog en zijn

romp heeft nog altijd de kracht om zijn

menselijke lading te dragen.

Zijn verdwijning uit mijn gezichtsveld

is iets in mij, niet in hem.

En net op het ogenblik dat iemand naast

mij zegt; "Hij is weg."

zijn er anderen die hem aan de horizon

zien verschijnen en naar hem toe glijden,

en die vol vreugde roepen; "Daar is hij!"

William Blake. Brits graveur, dichter en

mysticus ( 1757 - 1827)

Ik voeg mij bij hem die ik liefhad,

daar wacht ik op hen die ik liefheb.

Op zaterdag 27 april om 17 uur

nodigt de pastorale zone Kesselinde

iedereen uit voor een kindvriende-

lijke chrismaviering. Tijdens deze

eucharistieviering worden de H.

Oliën - die gewijd werden door onze

bisschop op 15 april - meegegeven

aan de catechisten van de zeven pa-

rochies die deel uitmaken van de

pastorale zone Kessel-Lo.

Deze Oliën spelen een belangrijke

rol in ons Christelijk leven, o.a. bij

doop, vormsel en ziekenzalving.

De viering vindt plaats in de kerk

van Don Bosco, Ortolanenstraat,

Kessel-Lo.

Wij hopen er u talrijk te mogen

begroeten!

CHRISMAVIERING - uitnodiging

KALENDERBLAADJE

Vernieuwing, of deze nu eerder re-

volutionair openbrak dan wel lang-

zaam groeiend tot stand kwam, is

steeds het resultaat geweest van ‘in-

zichten’ van mensen die enerzijds

geen onvoorwaardelijke vrede na-

men met het bestaande maar an-

derzijds toch voldoende inwendi-

ge vrede kenden om niet te ontspo-

ren in bruusk of chaotisch impro-

viseren. Mensen die opgestaan wa-

ren uit de warme geborgenheid van

het vertrouwde, en oog hadden ge-

kregen voor iets wat hun medemen-

sen nog niet was opgevallen of nog

niet getroffen had.

Het waakzaam oog van deze stuur-

lui ontdekte aan de horizont een

nieuw licht of een nog ongemerkt

signaal, dat uiteindelijk de gehele

bemanning ertoe zou brengen zijn

koers te doen wijzigen. Wie deze

stuurlui uitschakelt, ontneemt een

volk elke kans op ontdekking.

H. Arts
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Komendeactiviteiten

meimaand2019

10-12mei2019:Knopkesweekend

Ben je een sociaal mens die graag

nieuwe mensen leert kennen? Heb

je kinderen die aan een gezonde do-

sis ravotten toe zijn? Dan is dit iets

voor jou. Iedereen brengt voeding

mee,wekokenenetensamen.

Hans & Vicky – 0498/20.53.89 – bonke-

laar@moulindebellemeuse.be

10-12mei2019:Fietsweekend

We fietsen aan een gezapig tempo

om te genieten van de omgeving

(+/- 70 km – rustige verharde we-

gen). Bij tijd en stondmakenwe een

stop. De stevige klimmen doet ieder

op zijn eigen tempo maar op de top

wachten we tot iedereen boven is.

Hilde De Loose, Leo Van Nooten –

016/69.79.37 – hildeenleo@yahoo.co.uk

13-15 mei 2019: Midweek wandelen

lente

Op een rustig tempo al wandelend

genieten van de streek. We zorgen

voor een diversiteit aan afstand en

moeilijkheidsgraad. Maar elke dag

zijn we in beweging: elke dag zijn

wandeling; wat voor weer het ook

zij. Voor eten en gezelligheid zijn

wesamenverantwoordelijk.

Johan Deforche, Chris Declerck –

0498/59.50.01 – johan.deforche@telenet.-

be

29 mei - 2 juni 2019 : Lentekriebels

Heb jij ook zo’n sportgoesting,

kom dan naar de sportmolen en

breng je familie en vrienden mee.

We organiseren een actief weekend

in een groene omgeving met ook

aandachtvoordekleinsten.

Woensdag: Aankomst vanaf 18 u. met

soepenbrood.

Donderdag: Mountainbike, wande-

lingofkinderactiviteit.

Vrijdag:Kajakdag ofwaterpret aan de

riviervoordekleinsten.

Zaterdag: Dynamische groepsactivi-

teitvoorkleinengroot.

Zondag: Ontbijt, opkuis en afscheid.

Kristien, Martine, Veerle, Tim – lente-

kriebels@moulindebellemeuse.be

Meer informatie en inschrijven op

onzewebsite

www.moulindebellemeuse.be/

activiteiten

Klik op de gewenste activiteit. Daar

vindt u een link naar ons inschrij-

vingsformulier.

Molenhuis Bérismenil

Kiwanis Leuven Artemis geeft reeds 16

jaar financiële ondersteuning aan diverse

sociale projecten uit eigen regio.

Kiwanis Club Leuven nodigt u uit

opzaterdag18mei2019om20u.

Dana Winner

Aula Pieter De Somer, Charles De-

beriotstraat24,Leuven

Theaterconcert–DanaWinner

Dana Winner zal je meevoeren en

ontroeren met haar prachtige stem

enmooiste nummers onder het the-

ma ‘EersteLiefde’

Ten voordele van

- Sofhea – Sociaal fonds voor hema-

tologischeaandoeningen

- Fonds voor geestelijke gezond-

heidbijkinderenenjongeren

- Stapje in de wereld: een vzw die

uitstappen en vakanties organiseert

voor kinderen uit gezinnen met

eenkleinbudget

Tickets 30 euro – Vip-tickets 55

euro

Inlichtingen:+32477293165

Bestellen kan via www.kiwanis.-

be/artemis-leuven

Theaterconcert – Dana Winner

Bestemuziekliefhebber,

Wat als... we jazz en harmonie mu-

ziekcombineren?

Dat levert ongetwijfeld vuurwerk

op! Bakken sfeer, tonnen ontroe-

ring en een stevige lading speelple-

zierzijnverzekerd.

Een flinke portie ambiance krijgt u

er bovenop, want dit is een match

madeinheaven.

Wees er dus bij als Les Fournis-

seurs de Bonheur en Harmonie

Volharding elkaar ontmoeten. Nie-

mand minder dan Olav Gronde-

laers (KLARA)presenteert.

Hij laat u ontdekken hoe beide or-

kestenelkaar inspireren.

Laat u meevoeren in deze wonder-

lijke mix van JAZZ en HAFABRA

muziek en val van de ene verbazing

indeandere.

De titel zegt het al: "It don't mean a

thing... if itain'tgotthatswing"

Praktisch:

Zaterdag27april,20u

StadsschouwburgLeuven

Tickets €10 / €7

(-18j) via https://goo.gl/forms/lNF-

vvV1rMTURUUj43

www.harmonievolharding.be

lesfournisseursdebonheur.simplesi-

te.com

muzikalegroeten,

Les Fournisseurs de Bonheur en

HarmonieVolharding

CONCERT
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Vastencampagne Broederlijk Delen

Vast iets voor mij, wat ik ook nastreef:

dromen van recht en waardigheid.

Breken van brood, delen de beker,

vasten uit solidariteit.

Vast iets uit liefde, hoop en geloof,

omdat het beter kan:

een leven naar Gods plan.

De Landgenoten: landbouwgrond

voorbioboeren

Broederlijk Delen steunt boeren in

Guatemala in hun zoektocht naar

landbouwgrond. Het is een moeilij-

ke strijd tegen rijken die maar al te

graag aan land grabbing doen. Ze

willen zoveel mogelijk land inpal-

men dus, niet om te boerenmaar als

investering.

Dit fenomeen bestaat jammer genoeg ook

hier bij ons.

Zo kocht haventopman Fernand

Huts in 2016 450 hectaren van het

Gentse OCMW aan een spotprijs

van € 39000 per hectare, terwijl de

prijs in die regio tot € 100.000 kan

oplopen. De landbouwgrond werd

in 1 groot blok verkocht, waardoor

landbouwers de facto uitgesloten

werden. Een rechtszaak werd aan-

gespannen, maar verloren. Gent

verdedigt zich met het argument

‘Dat geld is nodig voor de OCMW-

werking, de noden zijn daar groot.’

Daar valt natuurlijk wel iets voor te

zeggen, maar de slotsom is dat de

boeren in de kou blijven staan, net

als inGualtemalaeigenlijk.

Opzoeknaargrond

Als directeur van Velt krijg ik regel-

matig deze vraag: “Ik rondde net de

opleiding tot bioboer af en zoek 2 à

3 Ha grond om een plukboerderij te

beginnen.KanVelthelpen?“

Om die nood te lenigen, hebben 15

organisatie in 2014 ‘De Landgeno-

ten’opgericht.

Deze stichting verzamelt kapitaal

en koopt er grond mee die ze door-

verhuurt aan bioboeren. Die hoe-

ven dus niet al hun geld in de

grond te steken en als er één stop-

t, zoekt De Landgenoten een nieu-

we boer(in). Dit initiatief draagt bij

aan een leefbare landbouw, opmen-

selijke schaal, die gezonde voeding

levert en goed is voor het klimaat,

het leefmilieu en de biodiversiteit.

De Landgenoten hebben intussen 1

miljoen kapitaal bijeengebracht en

15 Ha grond aangekocht. Veel is dat

nog niet, grond is schaars omdat er

veel mee gespeculeerd wordt. Er is

dus ook lobbywerk nodig in stad en

dorp. Opdat kerkfabrieken, OCM-

W’s, maar ook particulieren zich

bij een grondverkoop de vraag stel-

len. “Hoe levengevend is deze ver-

koop voor de plattelandsgemeen-

schap?”

Wat De Landgenoten doet past per-

fect in de trend van deeleconomie.

Samenhuizen, autodelen, energie-

coöperatieven,… dus ook samen

bio-landbouwgrond in stand hou-

den. Het is meteen een concrete in-

vulling van de roep van de klimaat-

marsen.

Uw interesse en steun voor De

Landgenoten is dus meer dan wel-

kom.

Meer info op www.delandgenoten.-

be

Jan Vannoppen, directeur Vereni-

ging voor ecologisch leven en tui-

nieren (Veltvzw)

Vast iets voor mij, oren wijd open:

horen wat mijn hart inspireert.

Droom die mij roept – krachtvol en moe-

dig –

vraagt mij om wat het zwaarste weegt.

Vast iets voor mensen ver van ons bed,

die dromen zoals wij: van leven frank en

vrij!

Vast iets voor mij: méér doen met minder,

leven naar menselijke maat.

Aarde zo rijk, genoeg voor allen;

wonder van delen: overdaad!

Vast iets voor nu en vast voor het kind :

altijd en wereldwijd: dromen van duur-

zaamheid. (Stan Fritschy)

Uit de viering in het Don Boscocen-

trum: Tweede zondag veertigdagen-

tijd-17maart2019

Boer zoekt grond

Vormingplus

LezingdoorAnneProvoost

Wanneer: Woensdag 8 mei 2019 van

19.30tot21.30u.

Waar: LDC Eduard Remy, Andreas

Vesaliusstraat 10/1 – 3000 Leuven

Prijzen: 8.00 euro - Code: 196336

http://www.vormingplusob.be/

lezing-de-koloniekinderen-van-de-westhoek

De koloniekinderen van de Westhoek

Stel, het is oorlog, er is een vluchte-

lingencrisis, de grenzen zijn dicht.

De vluchtelingen zitten met een

miljoen samen op het laatste stukje

grondgebied.

Wat doe je dan met de kinderen?

Haal je ze weg van hun ouders?

Veroorzaakt die verwijdering le-

venslange mentale schade, of is het

belangrijkstedatzeveiligzijn?

Het gebeurde echt in de Westhoek,

in 1915, ondermeer met de groot-

moedervanAnneProvoost.

Het negenjarige meisje maakte deel

uit van een grootscheepse evacu-

atie georganiseerd door de Belgi-

sche overheid. Meer dan tiendui-

zend kinderen werden zonder hun

ouders naar Frankrijk gebracht. Ze

kwamen terecht op plaatsen waar

grote zorg aan hen werd besteed. Of

niet?

De kinderen werden volwassen, en

zeidendatzehaddenafgezien.

Watbedoelenze?

We gaan terug in de tijd en trekken

lessen voor de opvang van kinderen

incrisissituaties.

DE KOLONIEKINDEREN VAN DE WESTHOEK



Vormingplus Oost-Brabant –Work-

shop

Begeleiding:MimiDeploige

Wanneer: Woensdag 8 mei 2019 van

19.30tot22.30u.

Waar: LDC d’Ontmoeting, Mechel-

sesteenweg485–3020Herent

Prijzen: 35 euro – Reductieprijs:

26.00euro

Partners: Altijd Geslaagd Zuid-Dijle-

land – LDC d’Ontmoeting

Code: 196086

http://www.vormingplusob.be/maak-zelf-je-

eigen-bijenwasdoek-1

Een duurzaam alternatief voor

plasticfolieenzilverpapier?

Maak zelf je bijenwasdoek

Met een bijenwasdoek kan je op

een veilige manier voedsel bewaren

en potten afdekken. Het is ook pri-

ma bruikbaar om boterhammen en

fruit mee te nemen naar school of

werk.

Mimi van BeeFriendly ontwikkelde

haar eigen techniek en voorziet

voor iedereen leuke katoenen stof-

jes waarmee je drie handdoeken

maakt. Tijdens de workshop vertelt

ze honderduit over de wondere we-

reldvandebijen.

Praktischeinfo:

- Activiteit LAB Zuid-Dijleland.

LAB-caf&é met traktatie inbegrepen.

- Materialen t.w.v. 15 euro voor 3

bijenwasdoeken. Indien je er meer

wil maken betaal je extra kost recht-

streeksaandelesgever.

- Meebrengen: 2 badhanddoeken,

heb je nog een oud strijkijzer,

brenghetdanzekermee.

- Ontdek het volledige LAB-aanbod

opwww.lab2019.be

In de bres voor het klimaat

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer.

Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 30 april 2019 – Prof. Ste-

faan Fiers (Faculteit Sociale Weten-

schappen)

De spelregels van de democratie. Of

hoe het kiesstelsel de contouren

van ons democratische regime be-

paalt.

Dinsdag 7 mei 2019 - Prof. Hans

Geeroms (Faculteit Economie, KU

LeuvenCampusBrussel)

De impact van Brexit op de Euro-

pese Unie en op ons land. History

doesnotalwaysmoveforward.

Inlichtingen: Secretariaat UDLL –

Dienst Alumni, Universiteitshal,

Naamsestraat 22 - 3000 Leuven. Da-

gelijks open tussen 9 en 12 u. en tus-

sen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01

E-mailadres:

udll@alum.kuleuven.be

Website:

http://alum.kuleuven.be/udll

Bankrekeningnummer:

BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

4 FEDERATIE FRANDO

Vormingplus–Infosessie

Begeleiding: Een deskundige van

Provinciaal Steunpunt Duurzaam

Bouwen

Wanneer: Maandag 6 mei 2019 van

19.30tot22.00u.

Energiezuinig ventileren

Waar: Auditorium Tweebronnen,

Rijschoolstrtaat4–3000Leuven

Prijzen: Gratis – 0.00 euro - Code:

196204

http://www.vormingplusob.be/infosessie-energiezuinig-ventileren-3

Voor een gezond binnenklimaat,

voor de bewoners en de constructie,

isventilerennoodzakelijk.

In deze infosessie kom je te weten

watdemeerwaarde is van eengecon-

troleerd ventilatiesysteem. Regelge-

ving, werking, eigenschappen en

aandachtspunten bij verschillende

types (systeem A, C en D) komen

aan bod. De nadruk ligt op een

goede luchtkwaliteit met zo weinig

mogelijk energieverbruik en hoog

comfort.

Voorbeelden van hoe je de verschil-

lende systemen in een bestaande of

nieuwe woning kan integreren ge-

ven je inspiratie voor je eigen in-

stallatie. Je leert de afweging te ma-

ken tussen de verschillende syste-

men. Je krijgt ook antwoord op vra-

gen zoals: Wat doe je met de damp-

kap, hoe ventileer je de kelder of de

zolder.

Een organisatie van het Steunpunt

Duurzaam Bouwen van de provincie

Vlaams-Brabant, Vormingplus Oost-Bra-

bant en de Stad Leuven.

VOOR EEN GEZOND BINNENKLIMAAT

Dit unieke benefietconcert met mu-

ziek over bijen, wespen en hom-

mels door het Alumni Harmonie

Orkest, wordt georganiseerd door

het Insectenallergiefonds op zater-

dag 18 mei 2019 om 20u te Leuven in

het Centraal Auditorium Gasthuis-

berg.

Als solist engageert zich niemand

minder dan Bart Watté, solokla-

rinettist in de Muziekkapel van

de Gidsen, en in België en daar-

buiten zeer gewaardeerd als solis-

t, kamermusicus, freelancer, arran-

geur, studiomuzikant, gastleraar

endirigent.

Verder engageren verschillende

professionele muzikanten zich op

vrijwillige basis aan dit unieke pro-

ject.

Kortom, een onvergetelijk en uniek

concert waarbij u alles te weten

komt over wespen, bijen en hom-

mels. De volledige opbrengst van

dit concert gaat naar het Insecten-

allergiefonds. Vooraf, tijdens en na

het concert zullen ook verschillen-

de hapjes en drankjes aangeboden

worden ten voordele van het Insec-

tenallergiefonds.

Praktische informatie en mogelijk-

heidtot inschrijven

Prijs: 15 euro (10 euro voor scholie-

ren/studenten).

Aan de kassa: 17 euro (12 EUR voor

scholieren/studenten).

Kaarten zijn vanaf nu beschikbaar

viadezelink:

https://www.kuleuven.be/mecenaat/

inschrijvingen

De plaatsen zijn ongenummerd. De

tickets kunnen vanaf 19u00 afge-

haald worden met ook mogelijk-

heid om iets te drinken en te eten.

De deuren van de zaal gaan open

vanaf 19u30. Het benefietconcert

startom20u00.

Leuven – Zevende editie van Ama-

teurama

Van vrijdag 26 april tot en met zon-

dag 28 april 2019 vindt in Leuven

Amateurisme plaats, de hoogdagen

voor de Leuvense amateurkunsten.

Zij brengen opnieuw veelzijdige

amateurskunst met ijzersterk the-

ater, fotografie, beeldende kunst,

dans en muziek. Er staan twintig

voorstellingen op het programma,

gebracht door vijfentwintig orga-

nisaties op negen locaties in de stad.

Verschillende verenigingen von-

denhuninspiratie indenatuur.

Zo kan je deelnemen op 26 april

aan een muzikale natuurwande-

ling rond de Abdij van Vlierbeek en

luisteren naar een koor, begeleid

doorsteenkappers.

“We zetten graag onze schouders

onder een festival als Amateura-

ma”, zegt Denise Vandevoort, sche-

pen van Cultuur. “Vanuit cultuur-

centrum 30CC geven wij onder-

steuning, maar de kracht van het

festival ligt uiteraard bij de ama-

teurkunstenaars zelf. Het wordt

een bruisende mix van talent van ei-

gen bodem. Het resultaat is een pro-

ductieophoogniveau.” (hsh)

Info:www.amateurama.be

Locaties : www.mateurama.be/loca-

ties

Aanbod: www.amateurama.be/ver-

enigingen/genre

www.amateurama.be/aanbod-dag
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