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Welkom op deze feestzondag van

Christus Koning die samenvalt met

de zondagsviering als afsluiting

van de ‘Week van de derde leeftijd’.

De grootste ‘ouderenbeweging' van

Vlaanderen is gekend door en on-

der de naam OKRA. Het letterwoord

OKRAiseensamenstellingvan

Open, Kristelijk, Respectvol en

Actief.

Vandaag vieren wij het feest van

Christus-Koning, een soort apothe-

ose van het liturgisch jaar. Vol-

gende week, met de eerste zondag

van de advent, begint immers een

nieuw kerkelijk jaar. Een apotheose

in mineur, lijkt het wel: op de mees-

ten van ons maakt dit feest niet zo-

veel indruk.

De woorden 'Christus' en 'koning'

lijken in onze ogen moeilijk te com-

bineren. En toch bevestigde Jezus

tegenover Pilatus dat Hij koning

was. Hij is echter geen koning in de

betekenis die wij eraan geven. Hij

is een machteloze koning, één zon-

der leger, zonder dienaars, maar

wel een koning die getuigt van zijn

waarheid,

indienstvanmensen.

Samen op weg,

zoekend naar liefde,

naast ieder ander

willen staan.

Want kan een mens,

zonder die ander

vreugde en vriendschap

ondergaan?

Zo moeten mensen

zijn voor elkaar:

een steun, een toeverlaat,

die niet verloren gaat.

Ik droom van een wereld waar het

leven uitstijgt boven wetten en re-

gels,

waar hoopvolle woorden de weg

wijzen,

waar verschillen geen hinderpalen

zijn maar kansen tot verrijking en

verdieping

Ja, ikdroomvaneenwereld

waarmensenzichthuisvoelen

omdat het er warm is en gezellig,

waar mensen kunnen groeien naar

Godsbeeldengelijkenis,

waar iedereen, zonder onderscheid

luidopmagspreken

Ik droom van een wereld die luistert

naar wie geen stem heeft, die heelt

wiegekwetst is

Ikdroomvaneenwereld

Voorbijallevooroordelen

Voorbijalleuniformiteit

Voorbijallehiërarchie

Voorbijallegrenzen

Vanras,geslacht, stand,natie

Ikdroomvaneenwereld

dieeengemeenschapis

inallekleurenengezindheden

Ikdroomvan

eenwereldzondermacht

diedeGeestderuimtelaat

Gods kracht in ons aan te wakkeren

enbrandendtehouden.

RoosMaes

Samen op weg,

zoekend naar leven,

speurend naar

licht en dageraad,

mensen vol hoop,

sterk en gedreven,

zorgzaam en goed

in woord en daad,

niemand alleen

en allen tezaam,

zo gaat de boodschap voort

van Jezus eens gehoord.

Feestzondag van Christus Koning - OKRA viering 24-11-2019
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Spiritueel leven is veel achterlaten. Dit

lijkt lastig maar het is het niet. Wat we

achterlaten is ballast, stof, last…

In het begin kan dit lastig lijken, maar

dit is enkel het begin. Eens je de vrijheid

geproefd hebt, is het als verliefdheid. J e

hebt er heel wat voor over. Hier zijn we

niet verliefd op een illusie maar op een

Werkelijkheid die op ons wacht en ons

aanvaardt zoals we zijn. De Werkelijk-
heid die oprijst van zodra de weg vrij-
komt.

Meditatief 283

In januari 2020 komen we samen
ter meditatie op maandag 6 en maan-
dag 20 januari 2020,
om 20 u. in de Stille ruimte “Adem-
tocht” in het Don Bosco centrum,
Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

Nieuwe leden kunnen zich aanmel-
den bij:
Katrien Rombouts

katrien.rombouts@hotmail.com
tel 016/25.81.11 of 0498 84 10 43
meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

12/1 Chris en Lieve
26/1 Feestviering, het team bereidt
voor nu en de toekomst/ onderweg
/ (de) “weg” van Don Bosco
09/2 Ingrid en Chris (Valentijn
vooruit)
23/2 Lieve!
26/2 Aswoensdagviering met pasto-
rale zone Kesselinde

Vastentijd

08/3 Hermien
15/3 Lieve en Chris
22/3 Ingrid en Lieve(géén viering op
29/3)
05/4 Palmzondag Ingrid en Majo

09/4 Witte Donderdag Ingrid en
Hermien
10/4 Goede Vrijdag Chris en Lieve
11/4 en 12/4 Pasen Chris en team

VIERINGEN IN DON BOSCO

KESSEL-LO VAN JANUARI

TOT PASEN 2020 -

VOORGANGERS

Het grote gevaar van een kerkelijk
godsgeloven is juist, dat het meer
let op getrouwheid aan de tradi-
tie dan uitgaat van het actuele ge-
loofsleven, vooral omdat het eerste
klaar en duidelijk en door eeuwen
geheiligd is en het laatste onzeker
en vaag, nog menselijk en profaan
klinkt.
F. Van Hooydonk

Solidariteit:

je kiest niet alleen voor
die mensen van wie je houdt
maar voor alle, alle mensen
die te vaak in de steek
gelaten worden.

Ina Koeman

KALENDERBLAADJE

Dit nr. 52 is het laatste nummer van
2019
EN HET EERSTE NUMMER van

2020.

Hierin vind je dus de vieringen
voor 29 december, alsook voor 05
januari.
Het eerste nummer van 2020 ver-
schijnt op woensdag 08 januari.

We wensen iedereen het beste

voor 2020.

LAAT NIEUWE DINGEN IN JE

LEVENTOEDOOROUDELOSTE

LATEN bzn

Het

jaareinde

nadert en

Nieuwjaar

komt er aan

SINT FRANCISCUS

Zondag 29 december

Heilige Familie

10.00 u. Woord- en
communieviering van de Sint-
Franciscusgemeenschap
Voorganger: Cécile Van Hoecke
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Woensdag 1 januari 2020

Moeder Gods

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Zonepastor Rony
Timmermans
Lector: Gaston Eysermans
Orgel: Herman Baumers

Zondag 5 januari

Driekoningen familieviering

met nieuwjaarsreceptie

achteraf.

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers

SINT ANTONIUS

Zondag 29 december

Heilige Familie

11 u. woorddienst met koor- en
samenzang
Voorganger: Myriam Neves
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Ann Wouters
Homilie: Myriam Neves
Beelden : Leo Swinnen

Zondag 5 januari

Kindgerichte Driekoningenviering

11 u. viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lectoren: kinderen en jongeren
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden : Leo Swinnen

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

BOVEN-LO

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

DON BOSCO

Zondag 29 december2019

Feest van de heilige familie

Geen viering in Don Bosco

Zondag 05 janauari 2020

Geen viering in Don Bosco

Zondag 12 januari 2020

10.30 u. Viering in Don Bosco
Voorgangers: Lieve Neukermans en Chris

Willocx

Zondag 26 januari 2020

10.30 u. Viering, Receptie en Beraad
Voorgangers: Hermien Den Tandt, Lieve

Neukermans, Majo Werrebrouck, Ingrid

Wezemael, Chris Willocx

Receptie en beraad:

Welke weg zal Don Bosco gaan vanaf anno

2020? We rekenen op je goede wensen, je

actieve rol en je advies.

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

VIERINGEN

Maar het lied is niet gestorven:

de wind zingt het lied in het riet.

Pieter Geert Buckinx

We vernemen het overlijden van de
heer Jef Vanlaer, weduwnaar van
Celine Tutenel, gewezen Directeur
van de Sint-Augustinusschool Kes-
sel-Lo (nu ARK 3), geboren in Blan-
den op 17 juli 1924 en verwacht,
maar toch onverwacht, thuis inge-

"Meester" Vanlaer

slapen te Kessel-Lo op 30 november
2019.
De afscheidsviering had plaats in
intieme familiekring.
De Sint-Franciscusgemeenschap
zal hem gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2019.

1945, 1946, 1947: moeilijke jaren

‘Wij hadden niets en we kregen ook
niets!’ Aldus Jef Vanlaer. Wij waren
immers geen vrije gesubsidieerde
school. De wedden van het perso-
neel werden wel vergoed. Doch er
waren geen werkingstoelagen voor
schoolmeubilair of aankoop van
boeken, geen subsidies voor het on-
derhoud van de gebouwen, noch
voor verwarming. Het (toenmalige,

nvdr) schoolhoofd, meester Van ‘t

Hof deed alle moeite om te zor-
gen voor schriften voor de kinde-
ren. Een schrijfboek werd doorge-
sneden, zodat er genoeg waren voor
alle kinderen van de klas. Ook krijt
ontbrak meestal. De universiteit be-
zorgde ons een bak met restjes krijt.
Meester Van ‘t Hof ontving van de
pastoor een puntzak met krijtjes.
Wij kregen ieder tien en een half
stuk krijt. Maar we hadden nog een
half stukje te kort. Per maand be-
schikten we over 1 stuk krijt. Om de
klaslokalen te verwarmen moesten
we zelf de kolen betalen. Aankoop
van kolen was gelimiteerd.....
Uit "Een huis vol mensen-100 jaar ge-
meenschap" p57

Overlijden "Meester" Jef Vanlaer

Afscheid nemen is: met zachte dwang be-
waren al wat goed en waardevol was... Af-
scheid nemen is het moeilijkste in het le-
ven.

Op zaterdag 14 december 2019 na-
men wij in de Sint-Franciscus-
kerk in Heverlee afscheid van me-
vrouw Maria Deweerdt, weduwe

van Frans Devos † 2005, geboren in
Heverlee op 24 april 1926 en overle-
den in het WZC Ter Vlierbeke op 7
december 2019.

Maria doorzwom heel wat water-
tjes. Ze leerde de man van haar leven
kennen, Frans Devos, beroeps-ac-
cordeonist, muziekleraar en com-

ponist. Na de dood van haar bei-
de ouders bleef ze alleen achter met
haar man en zoon Emile. Op haar
25ste opende Maria een specerijen-
winkel, maar na 5 jaar werd haar
man ziek en werd uitgekeken naar
andere horizonten. Ze werd op haar
31ste kotmadam van een studenten-
huis in Leuven. Daarnaast werkte
zij nog 20 jaar in de Delhaize te Leu-
ven, waar ze graag gezien was door
iedereen. Na vele jaren van werken
kwam voor haar de tijd om te rus-
ten. De laatste 10 jaren van haar le-
ven verbleef ze in het WZC Ter
Vlierbeke, omringd door de goede
zorgen van het personeel. In 2005
verloor ze haar lieve echtgenoot.
Als geloofsgemeenschap wensen we
haar geliefden veel sterke toe bij het
verlies van hun moedige moeder en
familielid.

De Sint-Franciscusgemeenschap
zal haar gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2020.

... die ik liefheb verlaat ik ...
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Inleiding

Welkom op het feest van Christus

Koning, de laatste zondag voor de

Advent begint en we beginnen af

te tellen naar Kerstmis, naar de ge-

boorte van dat kwetsbare kind Je-

zus.

Naar de kleine mens moeten we ons

keren, de mens in verdrukking, de

mens die er niet bijhoort, de mens

die op onze zenuwen werkt, die

misschien over onze grenzen gaat,

om het kind in de koning en de ko-

ning in het kind én onszelf te leren

verstaan.

Hier wordt het land gezocht, waar wij ge-

lijken zijn,

niemand apart en geen kleuren die minder

zijn.

hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar

verstaan,

mensen die hopen en ogen die opengaan.

Lezing:Psalm 122

De psalm van vandaag wordt toe-

geschreven aan David. Je weet wel

die koning die we eerst tegenko-

men als een jonge schaapherder, als

het allerkleinste broertje dat zelfs

niet in overweging wordt genomen

wanneer Samuel zijn ronde doet op

zoek naar een koningskandidaat.

Een pelgrimslied van David.

(…) Jeruzalem, ik wens je vrede toe,

en vrede voor de mensen die van

jouhouden.

Ik wens je vrede toe binnen je mu-

ren,

en welvaart voor de mensen in je

huizen.

Uit liefde voor mijn familie en

vrienden

wensikjevredetoe, Jeruzalem.

Evangelie volgens Matteus 25,34-40

De Koning zal zeggen: Komt, geze-

genden van mijn Vader, beërft het

koningschap dat voor u gereed ligt

want ik leed honger en ge hebt me

teetengegeven,

Christusbeeld in Rio de Janeiro

ik leed dorst en ge hebt me laten

drinken,

ik was een vreemdeling en ge hebt

meinuwsamenkomstgebracht,

naakt en ge hebt me iets omgewor-

pen, ikwerd ziek engehebt naarme

omgezien, ik was onder bewaking

engezijt totmijgekomen!

Dan zullen de rechtvaardigen ant-

woorden en zeggen: Wanneer heb-

benwedatvoorugedaan?

En ten antwoord zal de Koning tot

hen zeggen: Zoveel ge gedaan hebt

aan één van dezen, mijn gering-

ste broeders-en-zusters, hebt ge het

mijgedaan!

Homilie:

Jullie herkenden de oplijsting van

de zogenaamde “werken van barm-

hartigheid”.

Die werken van barmhartigheid ge-

bruikt Jezus hier om het perspectief

om te draaien: Richt uw blik niet op

mij.

Het gaat niet over adoratie of vere-

ring van een idool of een koning.

Het is in zorg en de barmhartig-

heid tegenover de mens naast u,

met name de minste mens naast u,

dat je meewerkt aan het Koninkrijk

Gods.

We vieren we vandaag Christus Ko-

ning en dat is ook traditioneel het

patroonschapsfeest van de Chiro. Ik

heb daar een speciale band mee. Als

ik terugkijk op mijn leven tot hier-

toe, dan kan ik niet anders dan zeg-

gen dat Chiro voor mij een red-

dingsboei geweest is in mijn woeli-

ge jeugdjaren maar ook ver daarna.

Het was een plaats waar ik mezelf

kon zijn en waar ik verantwoorde-

lijkheden kon en mocht nemen. Ro-

zegeur en maneschijn, hoor ik u

denken.

Maar ik had mijn medeleden en

mijn leiding niet gekozen en zij mij

ook niet. Regelmatig waren er bot-

singen, maar we stapten (soms let-

terlijk)weerverder.

En in die zin is een parochie daar

voor mij een verderzetting van. We

hebben elkaar niet gekozen. We bot-

sen soms. Soms gaan we drie stap-

pen achteruit en maar twee vooruit.

We werken op elkaar zenuwen. En

dan moet je toch terug samen door

dezelfdedeur.

We kunnen niet anders, parochie

komt van par oikia, huis waar je

samengeroepen wordt. En datgene

waar we rond samenkomen is nu

juist de overtuiging dat het samen

“er zijn voor elkaar” beter is dan ie-

der in zijn eentje. Een oefenplaats

voordegrotewereld.

En zo ontdek je soms elkaar of krijg

je ook een perspectiefwisseling, nog

eenkleineanekdote:

Er werd me gevraagd of ik iemand

wat kon helpen bij een lesvoorbe-

reiding godsdienst voor een bijko-

mende lerarenopleiding. De dame

in kwestie is verantwoordelijk voor

administratie in een school en is

heel goed in structureren en admi-

nistratie. Door vrijwilligerswerk en

korte opdrachten in deze school,

kende ik haar oppervlakkig en dus

zei ik “ja”. Bovendien leek het les-

onderwerp “vooroordelen en dis-

criminatie” een kolfje naar mijn

hand.

Maar al snel zaten we in de knoop

met het doelpubliek: zou de klas

de moeilijke term “stereotype” wel

verstaan? Zouden ze reageren op de

vragen die we uitdachten? De les

was voor een tweede jaarmiddelbaar

in het Buitengewoon Onderwijs.

En we ploeterden voort. En ik zei:

Als ze niet antwoorden op je vraag,

dan moet je daar kleine vraagjes van

maken. En zij zei: Ja maar, levens-

beschouwing en discriminatie dat

is voor mij een blinde vlek. Ik kan

daar zo vlot niet andere vraagjes

verzinnen. Als ik nu les mocht ge-

ven over reglementering, admini-

stratie en wetgeving, dan kan ik dat

wel, want daar ligt mijn expertise.

Waarop ik zei: “Ja en daar bak ik

niets van.” We lachten wat moede-

loosenflauwtjesnaarelkaar.

En plots herinnerde ik mij iets. Als

ik vroeger een vraag stelde en de

leerlingen daar niet op antwoord-

den, dacht ik dat het een daad van

verzet of onwil was. En dat het pas

later in me op kwam om te denken

“Misschien verstaan ze me niet.

Misschien moet ik mijn vraag, klei-

ner en concreter maken. En mis-

schien nog kleiner en concreter, tot

ik ze net niet het antwoord voorzeg.

Gewoon omdat we dan communica-

tie hebben, een vertrekpunt om ver-

dertegaan.

En ik vertelde dat tegen haar en

er viel precies een last van haar

schouders en we begonnen te bab-

belen over van regelementering, en

taaklast en budgetering in onder-

wijs en burn-outs en het huidige

beleid,….

Uiteindelijk had ik het gevoel dat ik

verrijkt naar huis ging, omdat ik in

de beschouwingen van deze vrouw

over administratie en schoolbeleid

zoveel levensbeschouwing en visie

zag dat ik er zelf door overdonderd

was. Ik werd niet de minste en zij

was het nooit geweest, maar we wer-

denwelheelergelkaarsnaasten.

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,

zo wijd als licht, zo eeuwenoud,

uit alles wordt een mens gebouwd

en steeds opnieuw geboren.

Om ijzer in vuur te zijn,

om zout en zoet en zuur te zijn

om mens voor een mens te zijn;

wordt alleman geboren.

Voorbeden:

Bidden wij voor politieke leiders zowel

nationaal als internationaal.

Dat zij zouden weerstaan aan de

lokroep van het machtsspel. Dat zij

voortdurend zouden beseffen dat

zij aangesteld zijn met het oog op

welzijn van mensen, levende men-

sen. Dat hun titel niet een doel op

zich is maar een opdracht om een

verschil tedurvenmaken.

Alsallesduister is,

ontsteekdaneenlichtendvuur,

datnooitmeerdooft.

Eenvuurdatnooitmeerdooft.

Bidden wij voor alle mensen: de werk-

nemers, de huishouders, de alleen-

staanden, de gepensioneerden, zij

die aangewezen zijn op een uitke-

ring. Allen die op de een of andere

manier de dreiging van de komen-

de besparingen als een schaduw bo-

ven zich en hun omgeving voelen

hangen.

Dat zij desondanks niet verbitte-

ren, en durven en kunnen beroep

doen op elkaar. Dat op solidari-

teit niet bespaard wordt maar dat

het juist als een mogelijk draagvlak

wordt gezien om samen te overle-

ven.

Alsallesduister is,

ontsteekdaneenlichtendvuur,

datnooitmeerdooft.

Eenvuurdatnooitmeerdooft.

Bidden wij voor onszelf wanneer we

in ons dagelijks bestaan er de brui

dreigen aan te geven. Of voor wan-

neer we geen energie meer hebben

om aanspreekbaar of begaan te zijn

met mensen rondom ons. Soms

dreigen medemensen een bron van

irritatie te worden en een reden om

ons af te wenden en ons terug te

trekkeninonszelf.

Geef ons dan de mentale energie om

onze blik terug te verruimen en de

fysieke energie om er naar te hande-

len.

Tekstbijdecommunie:

Moge dit brood ons de kracht ge-

ven om als een kind kleine dingen

tewaarderen enmet dewijsheid van

een volwassen mens in een wijds

perspectiefdaarnaartehandelen.

Wens

We zijn vandaag samen gekomen

om energie op te doen, om on-

danks weerzin, frustratie, gebrek

aan energie er terug in te durven en

te kunnen geloven dat het zin heeft

om te volharden in het goede en ons

handelen er blijvend naar te rich-

ten.

Mag ik jullie dan van ganser harte

een prettige, versterkte en verster-

kende zondag wensen, daartoe ze-

gene ons datgene wat wij hier on-

der woorden willen brengen datge-

ne wat wij proberen in daden om te

zetten, in de naam van de vader, de

zoonendeheiligegeest.Amen.

Uit de viering van 23 november 2019 in

het Don Boscocentrum

Voorganger Hermien Dentandt - Lector:

Constance Gielen

WAAR IS DE KONING?

Boven-Lo dankt de Zusters van De

Jacht. Buiten koud, maar warm in

het hart, zo was het zondag 8 de-

cember op de Boven-Lo, in een

mooie dankviering naar aanleiding

van het vertrek van de zusters van

De Jacht die in de volgende maan-

den geleidelijk naar het moeder-

huis in Heverlee vertrekken. In een

boeiende presentatie over het leven

van Zuster Marie Louise De Mees-

ter maakten we kennis met het wel

en wee van de stichtingsjaren van

deze missiecongregatie. Een Maria-

lied in het Lingala gezongen door

een Congolese zuster bracht ons

naar Afrika. Aan de hand van le-

vendige getuigenissen van zes zus-

ters reisden we daarna de wereld

rond. Voor Hongkong moesten we

Chinees leren, een basisprobleem

voor elke beginnende missionaris.

In Kinshasa konden we zieken ver-

zorgen met moderne apparatuur

aangebracht door de Amerikanen.

Zolang die werkte, waarna het erger

werd dan voordien. Roeien met de

riemen die je hebt, elke missiezus-

ter moest die kunst onder de knie

zien te krijgen. In de Caraïben en el-

ders nog leerden we de spirit ken-

nen van waaruit de zusters mensen

vormden: hen zelf verantwoorde-

lijkheid doen nemen, vertrouwen

in eigen kunnen leren. Het klinkt

modern, het blijkt aloude wijsheid

die generaties missiezusters beoe-

fend hebben. We hoorden hoe een

zuster bij haar intrede droomde van

India, maar in Congo en elders te-

recht kwam en overal in haar inzet

gelukkig was. Maar toen ze veel la-

ter voor een kort verblijf in India

kwam was hét daar terug: voor haar

hart was het als thuiskomen. Ont-

roerendwasdat. InKameroenmaak-

ten we kennis met de kracht van een

internationale actie voor de vrijla-

ting van politieke gevangenen. Een

jarenlang ten onrechte gevangen

gezet familielid van een opposant

van het regime kwam er vrij na een

schrijfactie van Amnesty Internati-

onal. De zuster ondervond zelf dat

je niet ongestraft opkomt voor men-

senrechten, maar ze heeft er wel een

blijvende inzet voor Amnesty In-

ternational aan overgehouden. In

Genk mochten we, wonend in een

moslimwijk, delen in het apostolaat

van de vriendschap: samenleven en

elkaaralsgelijkenwaarderen.

Zo veel was ons duidelijk: je kiest

niet voor een leven als vrouwelijk

missionaris als je een doetje bent.

Wij leerden hen beter kennen: ster-

ke vrouwen die geleefd hebben van-

uit de kracht van hun eigen wezen,

maar zich voor alles ook gedragen

hebben geweten door een diep ge-

loof. In alle eenvoud en hartelijk-

heid napraten met hen op de recep-

tie, het was deugddoend. De foto-

graaf vergat er zelfs haar werk voor.

Deugddoend stilstaan bij een vertrek



Op een dag was Hodja op weg naar

de stad. Omdat hijmoewas, ging hij

rusten in de schaduw van een grote

notenboom. Hij deed zijn tulband

en zijn jas uit, en ging rustig zit-

ten.

Toen zag hij dat er vlak bij hem een

heelveldpompoenenwas.

Hij keek er naar en dacht: ‘God

werkt toch wel vreemd. Die grote

pompoenen groeien aan zo’n kor-

te stengels, en deze kleine noten

groeien aan grote bomen met lange

takken.’

Toen viel er een noot van de boom,

vlakophethoofdvanHodja.

Hij sprong op van de pijn, deed

zijn tulband weer aan, keek om-

hoog naar de hemel en zei: ‘Vergeef

me God. Ik zal me nooit meer men-

gen in uw zaken. Want wat was er

metmijgebeurd

als U aan deze boom pompoenen

hadlatengroeien?’

ChantalLeterme

uit ‘Eenparelvoorelkedag’

Pompoenen

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD

*AulaRectorPieterDeSomer

Deberiotstraat24,Leuven

Kerstvakantie

Geen lezing op de dinsdagen 24 de-

cember,en31december2019.

Dinsdag 7 januari 2020 om 14.00

uur

Antonin Dvorák (1841 – 1904) in

New York (1892 – 1895) en zijn sym-

fonie ‘UitdeNieuweWereld’

Em. Prof. Ignace Bossuyt , KU Leuven –

FaculteitLetteren

Indien u dit wenst, kan u een digitaal

abonnementnemen.

Alle ingeschreven cursisten hebben reeds

toegangtotdedigitaleopnames.

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@kuleuven.be

Bankrekeningnummer: BE57 7380

42244835-BIC:KREDBEBB

BIJZONDERE CURSUS ARTIFI-

CIEEL LEREN

Universiteit Derde Leeftijd Leuven –

Lessenvoorde21steeuw

Lezingen 1, 2 en 3: Promotiezaal

Universiteitshal, Naamsestraat 22,

3000Leuven

*20/02/2020: Een inleiding op artifi-

ciële intelligentie.

*27/02/2020: Artificiële intelligentie

in de menselijke genetica: ‘Utopia ‘

of ‘BraveNewWorld’ .

*05/03/2020: De Machine Learning

Revolutie in de artificiële intelli-

gentie.

Lezingen 4 en 5: Van Den Heuvels-

insituut (VHI 02.29) Dekenstraat 2,

3000Leuven

*12/03/2020: Hoe de inhoud van beel-

den herkennen? Een inleiding tot

diepmachinaal leren.

*19/03/2020: Artificiële Intelligentie

en Brain-Computer Interface (BCI).

Concepten.

Lezing 6: Maria-Theresiacollege

(aula MTC 00.14 – dus niet de gro-

te aula), Sint-Michielsstraat 6, 3000

Leuven

*26/03/2020:Taaltechnologie.

De lezingen vinden steeds plaats tussen 14

en16uur.

Info:016/324001

Sint-Antonius

Donderdag 26 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 27 december

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

dekerk

Dinsdag 31 december

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Donderdag 2 januari

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 3 januari

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

dekerk

Zondag 5 januari

Na de viering driekoningentocht

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

Sint-Franciscus

Zondag 29 december

VM:Zondagscafé

AV:KoorDissonant

Vrijdag 3 januari 2020

9u30 en NM: Bar Michotte / Poetsen

Zaterdag 4 januari

VM:GastvrijMichotte

14u-18u:BuurtcomitéMichotte

Zondag 5 januari

VM:Zondagscafé

NM:Kalipso

Maandag 6 januari

VM:GastvrijMichotte

NM:OKRA

AV:KoorUCL

Dinsdag 7 januari

VM:SAMANA

NM:Ontmoetingsnamiddag

Woensdag 8 januari

20uur:KoorBlijRondeel

Agenda

WINTERWANDELINGEN

*Bloed,zweetentranen*

29 december 2019 en 8 janua-

ri 2020. Wandeling georganiseerd

door Leuven Inside Out. Leuven,

heeft een lange traditie in de ge-

zondheidszorg. Kom mee en ont-

dek prachtige pareltjes zoals het

Anatomisch theater en ziekenhuis-

museum HistarUZ. Volg de evolu-

tie van Dokter Bibber tot de topdok-

ters van vandaag! Bekomen doen

we met een drankje in een Leuvens

volkscafé.

*Engelenendemonen*

Zaterdag 4 januari 2020 – Wande-

ling georganiseerd door Leuven+

De gids doet je tijdens deze avond-

wandeling huiveren met waarge-

beurde verhalen over spoken, hek-

sen en duivels die de stad op deze

donkeredagenteisteren.

Bekomen doe je met een drankje in

eenlegendarischcafé.

Tickets: Onthaal Vist Leuven,

Naamsestraat 3, Leuven. Prijs 10 eu-

ro,drankje inbegrepen.

De wandelingen duren ongeveer 2

uur. Vertrek om 17 uur aan Tafel-

rond,Markt5,3000Leuven.

Uit:WintertijdLeuven05.12–05.01

4 FEDERATIE FRANDO

De Romeinse veldheer Julius Cae-

sar en Brabo, koning van Tonge-

ren, (weet je nog wel,hij die Anti-

goon versloeg), waren familie van

elkaar. Bij een bezoek van Caesar

aan onze contreien hadden zij afge-

sproken om samen op jacht te gaan

inhetHageland.

Toen ze langs de Demer reden

zag Brabo opeens een arend door

de lucht cirkelen, hoog boven het

glooiende land. "Kijk" riep hij,

"een arend!" De veldheer wipte van

zijn paard, nam zijn boog en zijn

scherpste pijl, spande de boogpees

en trof de arend indeborst. De vogel

plofte neer aan de voeten van Caes-

ar.

"Wat een schot," prees Brabo hem,

"echt meesterlijk, Julius"."Een

echt arendschot," beaamde de Ro-

mein "en daarom zal deze plek de

naamArendschotdragen."

"Schitterend" knikte Brabo, "Maar

kun je soms ook een naam vin-

den voor de streek, bij voorkeur

iets waar mijn naam in voortleeft?"

"Een fluitje van een cent." lach-

te Ceasar "Wat dacht je van Brabo-

land?"

Door de eeuwen heen ondergin-

gen de namen enige veranderingen

en Arendschot werd mettertijd Aar-

schot genoemd en Braboland werd

Brabant.

EditieBlauwput

Vlaamsche Verhalen

Het arendschot

KERSTCONCERT CURRENDE

Klassiek concert

27december2019,om18uur

Sint-Pieterskerk Leuven , Grote Markt

Leuven

Niño Dios, Spaanse en Portugese

kerstmuziek

Naar goede traditie brengt het en-

semble Currende een uurtje kerst-

muziek in de historische Sint-

Pieterskerk. Dit jaar is het thema

Spaanse en Portugese kerstmuziek

van renaissance- en barokcompo-

nisten. Met zes zangers, orgel, vi-

ool, blokfluit, twee viola’s da gam-

ba en theorbe zorgt dirigent Erik

van Nevel voor een mooi geheel

van magistrale composities en op-

gewekte, aanstekelijke en bijna dan-

sendekerstklanken.

Niettemissen!

Tickets: 10 euro, via www.wintertij-

dinleuven.be

Ofaandekassaterplaatse.

(Uit: Wintertijd Leuven 05.12 – 05.01 –

wintertijdinleuven.be)
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