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WELKOM

Een hartelijk welkom op het drieko-

ningenfeestvanSamana.

Wij wensen jullie allemaal oprecht

eenhoopvolengelukkig2023.

Veelmooie, fijne,

warmemomenten,

vriendschapenverbondenheid.

En kracht en steun als het moeilij-

kergaat.

Met die drie wijzen uit het Oos-

ten willen wij vandaag opnieuw dat

kind in de kribbe vinden. Want wie

zich door dit kind laat raken vindt

het leven en wordt zelf licht en le-

ven.Desterzet jeophetspoor!

BEZINNING

Wie zijn die wijzen uit het Oosten?

Zij die naar boven kijken, naar de

hemelenzijntekens,

die thuis zijn in de nacht van de ge-

heimen,

die waken en uitzien naar de ster

maar die ook oog hebben voor wat

benedenligt

voordeaardeenhaarwegen

voordedagenhet licht,

voor mensen als ik, als jij en als wij.

Zij, die rijk zijn aan zilver en goud

en toch bereid zijn alles achter te la-

ten.

DiedeKoningzoeken,

want goud en zilver zijn geen aan-

biddingwaard,

en zonder aanbidding blijft het le-

venleeg,

en wie de koning niet zoekt en niet

vindt,

zalzichzelfaanbidden

en neerknielen voor valse konin-

gen.

Wiezijndewijzen?

Die een valse koning ontmoeten en

hemdoorzien,

en argeloos als kinderen vragen

naardeechtekoning.

Dieomwegenmaken

want wie lijnrecht op zijn doel af-

gaat

doet wereld en mensen geweld aan.

De wijzen zijn zij, die altijd op weg

willengaan,

altijdopnieuwwillenbeginnen,

want wat in één keer gevonden

wordtofgemaakt

isvoorbarigenonbetrouwbaar.

Wiezijndewijzen?

Die weten dat er een ster komt en

gaat

en ze verschijnt alleen als wij ze

willenzien.

En haar licht schijnt nergens an-

ders

daninhethart

dat trouw en geduldig wilt zoeken

en wie de ster van vrede en vreugde

volgt

gaat vreemde wegen maar zal niet

verdwalen.

Wiezijndewijzen?

Diebedrogenworden,

want vals is de gang van de wereld

en de bedoelingen van de mensen

gaankrom.

En die toch het huis vinden, de

plaatsvanaanbidding,

dieeenkindzien,weerloos,

en de koning vinden die zij zoeken.

Diehuldebrengen

want er is goedheid in de mensen

diekunnenneerknielen,

die hun schatten te voorschijn ha-

len,

want wat niet gegeven wordt, gaat

verloren.

Wiezijndewijzen?

Die de waarschuwingen van hun

dromenbegrijpen

en leren dat er méér is dan één weg

naarhunland.

Die terugkeren naar huis, verdwij-

nenindestilte

terug naar hun werk en hun plaats

onderdemensen,

wantdaarwachthet leven

(vrijnaarCromphout)

FEEST

Na de viering werd een heerlijke

maaltijdaangeboden.

En dat dank zij vele ‘helpende han-

den’.

Geniet meemet enkele sfeerbeelden.
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Beste,

Voor de allereerste keer organiseren

wij vanuit Groenhoef een QUIZ

op zondagnamiddag 19 maart

2023 in de “ zaal Hemmekes” te

Zichem.

Groenhoef is een voorziening voor

mensen met een Niet Aangebo-

ren Hersenletsel (NAH) en gelegen

in Schoonderbuken (Scherpenheu-

vel).

Eén van de bewoners, met name

Johan (De Jocke) maakt al jaren,

wekelijks een quiz voor de leef-

groep, waarin hij verblijft… Van-

uit dat gedachtengoed, willen be-

woners, familieleden en medewer-

kers een quiz opzetten naar het gro-

te publiek toe. Wij hebben 2 “bui-

tenstaanders” gevonden (Ruben en

Christof) die een quiz maken en de

quizmasters zullen zijn die namid-

dag.

Daar het voor ons een serieuze

nieuwe uitdaging is, vragen wij

uw hulp.

Hetzij naar bekendmaking toe, het-

zij naar deelname toe of om een

handje toe te steken.

Zelfs “prijzen allerlei” zouden ons

plezier doen… (prijzen voor de quiz

of voor tombola)

Bekendmaking in de wereld

van de “quiz”

Deelname, zie affiche.

Sponsering (BE 78 7340

4005 9086) steunfonds Groen-

hoef met vermelding: quiz

19/03/2023

Vrijwilligerswerk die dag:

We hebben mensen nodig in de

voormiddag, vanaf 10 u om de zaal

klaar te zetten

Vanaf 13u tot 17.30u: Kassa, obers,

afwas, dessertstand, tappers, tom-

bola-stand, prijzenstand, koffie-

stand, Controleurs… zaal terug in

orde brengen

Je merkt dus dat wij wel mensen no-

dig hebben om dit allemaal waar te

maken!

Wij geloven er in dat het ons gaat

lukken!

Voel je geroepen om ons te

ondersteunen op één of andere

manier, dan stuur je een mail

naar mij: jan.wynants@gmail.-

com en lees ik wel hoe jouw bijdra-

ge eruit ziet…

Alvast dank.

Beste groet,

Jan, ouder van Johan (Jocke)

Liesl, Ronny, Johan, bewoners,

Benoit, voorzitter Groenhoef

God is in mij, zoals het leven verborgen is

in elk zaad. Dus verpulver je trots, mijn

vriend en zoek Hem in jou. Luister naar

deonbespeeldeklokkenentrommels!

Liefde is hier, duik in haar vervoering.

Regens storten neer zonder water. Rivie-

ren zijn stromen van licht. Hoe kan ik

ooit uitdrukken hoe gezegend ik me voel

om te zwelgen in zo’n enorme extase in

mijneigen lichaam?

Dit is de muziek van een ziel en een ziel

die elkaar ontmoeten, van het vergeten

van alle verdriet. Dit is de muziek die ko-

menengaanoverstijgt.

Kabir (een 15’ eeuwse Indiase mys-

tieke dichter en heilige )

Meditatief 365

Kalenderblaadje

SINT-FRANCISCUS

Zondag 12 februari 2023

6de zo dh jaar

10 u. Eucharistieviering

Voorganger: Pr AnthonyJude Oka-

for

Assistent: Lieven Dries

Lector: Lutgarde Frederix

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Anna Rusakova

Zondag 19 februari 2023

7de zo dh jaar

10 u. Woord en communiedienst

Intentie Modest Goossens 16/2/16

Voorganger: Lieven Dries

Lector: Gaston Eysermans

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

Vieringen in 2023 om 10.30 u.

zo 19 febr. - 7e zondag door het jaar

wo 22 febr - Aswoensdagviering

met Pastorale zone

zo 26 febr. - 1e zondag veertigdagen-

tijd

zo 12 maart - 3e zondag veertigda-

gentijd

zo 6 maart - 5e zondag veertigda-

gentijd

zo 2 april - Palmzondag

do 6 april - Witte Donderdag

vr 7 april - Goede Vrijdag

zt 8 april - PAASWAKE 20u

VIERINGEN

Wanneer ik in het hart van Gods wereld

zit, stralen er een miljoen zonnen van

licht, een brandende blauwe zee spreidt

zich uit over de hemel, en onrust van het

levenvalt stil.

Kabir (een 15’ eeuwse Indiase mys-

tieke dichter en heilige)

Meditatief 365

Hoewel je meditatie zeer goed alleen

kunt beoefenen, doet het toch ook

deugd om het in groep te beleven.

Onze samenkomsten gaan door in

het Don Bosco centrum. Afhanke-

lijk van de beschikbaarheid zal de

bijeenkomst doorgaan in de grote

zaal of in Ademtocht.

Data 2023 meditatiegroep :

Maandagenvan20utot20.30u

13,27 februari– 13, 27maart

Katrien Rombouts

GSM: 0498 84 10 43

katrien.rombouts@hotmail.com
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anoniem

Volg het pad

van jouw

dromen,

niet de snelweg

van andermans

verwachtingen

3FEDERATIE FRANDO

Zondagsviering 22 januari 2023

Don Boscogemeenschap Kessel-Lo

Voorganger: Hermien Den Tandt,

lector: Chris Willocx, organist:

Herman Beelen, zangbegeleiding:

LieveNeukermans

Inleiding

Vandaag is de derde zondag door-

heen het jaar en we proberen onder

de vleugels van de “kerstprofeet”

Jesaja de hoop die ons met kerstmis

is aangezegd te laten doorstromen.

Dit ondanks de duistere omstandig-

heden inzake economie en wereld-

vrede.

Het is vandaag ook de zondag voor

de eenheid van de christenen. We

worden opgeroepen om de verschil-

len die er tussen christenen en hun

verschillende kerken te overstijgen.

Ik zou dit graag lezen als een op-

roep om verschillen tussen mensen

onderling te overstijgen. Verder te

gaan dan onverschilligheid, focus-

sen op datgene wat ons verbindt,

datgene wat ons ten diepste mens

maakt, om zo onverschillend en

kwetsbaar tegenover elkaar te dur-

ven staan. Dat blijft vaak bij een vro-

me gedachte, maar het vraagt onze

actieve inzet. Het vraagt een naden-

ken over onszelf en waarom wij ons

storen aan de andersheid van de an-

deren.

Zingen we het intredelied: Ik

zie de hemel opengaan

Lezing uit Jesaja 8,23b - 9,3

Het volk dat in duisternis rond-

doolt ziet een schitterend licht. Zij

die in het donker wonen worden

dooreenhelder lichtbeschenen.

Luisterlied: Het volk dat in duis-

ternis wandelt.

Het volk dat in duisternis wan-

delt. zal een groot licht zien. Want

een kind is ons geboren. Een zoon

is ons gegeven en de heerschap-

pij rust op zijn schouders en men

noemt hem Wonderbare raadsman,

Sterke God,, Eeuwige Vader, Vrede-

vorst.

Het volk dat in duisternis wandelt

zal een groot Licht zien! Het volk

dat in duisternis wandelt zal een

(c) JoHo

grootLichtzien!

Psalm 27 Van David.

De HEER is mijn licht, mijn be-

houd, wie zou ik vrezen? Bij de

HEER is mijn leven veilig, voor

wiezouikbangzijn?

Kwaadwilligen kwamen op mij af

om mij levend te verslinden, mijn

vijanden belaagden mij, maar zij

struikelden,zijvielen.

Al trok een leger tegen mij op, mijn

hart zou onbevreesd zijn, al woed-

de er een oorlog tegen mij, nog zou

ikmijveiligweten.

Ik vraag aan de HEER één ding

het enige wat ik verlang: wonen in

het huis van de HEER alle dagen

van mijn leven, om de liefde van

de HEER te aanschouwen, Hem te

ontmoeteninzijntempel.

Hij laat mij schuilen onder zijn dak

op de dag van het kwaad, Hij ver-

bergt mij veilig in zijn tent, Hij tilt

mijhoogopeenrots.

Daarom heft zich mijn hoofd fier

boven de vijanden rondom mij, ik

wil offers brengen in zijn tent,

Hem juichend offers brengen, ik

wil zingen en spelen voor de HEER.

Lied: De nacht loopt ten einde

Uit de eerste brief aan de chris-

tenen van Korinthië 1 Kor. 1,10-

13.17

Broeders en zusters, in de naam

van onze Heer Jezus Christus roep

ik u op om allen eensgezind te zijn:

om scheuringen te vermijden en in

uw denken en uw overtuiging vol-

komenééntezijn.

Stilte

Lezing uit het evangelie vol-

gens Matteüs (Mt. 4,12-23)

Bidweekvoordeeenheid

Duiding

Het werken aan éénheid is een op-

dracht zowel voor de grote wereld

met zijn internationale betrekkin-

gen, als iets op het intermenselij-

ke niveau. Ook hier in onze eigen

gemeenschap. Vaak is het makkelij-

ker om het absurde of godgeklaagde

van een conflict te zien, als je er zelf

geen deel vanuit maakt, of er geen

partij in bent: “gebruik toch jul-

lie gezond verstand”, “zet uw trots

opzij”, “zo onoverkomelijk is dat

tochniet”,“iederhetzijne”.

Waarom struikelen mensen en ge-

meenschappen over iets, waarom

belagen ze elkaar, terwijl er vol-

doende is voor beide partijen, vol-

doende voedsel, voldoende terrein,

voldoende delfstoffen, voldoende

landbouwgrond.

Conflicten omwille van verschillen

zijn zo oud als de mens. Dat pro-

beert het boek Genesis ons al te ver-

tellen. Adam en Eva zijn niet te-

vreden met wat ze krijgen en wil-

len nog meer, Kaïn voelt zich niet

gewaardeerd, de torenbouwers wil-

len de hoogste toren ter wereld bou-

wen. De anderen, zelfs God over-

troeven.

Op het einde van het evangelie van

vandaag lezen we dat mensen, on-

danks hun regionale verschillen

toch Jezus volgen. De landelijke

mensen uit Galilea, hard geslagen

door de Romeinse repressie, de ver-

wereldlijkte mensen uit de Decapo-

lis, maar evengoed de mensen uit

het joodse ‘kerngebied’ van Judea

en -godbetert- zelfs uit Jeruzalem.

Het kan, wil het evangelie ons zeg-

gen.

Makkelijk? Mmmm. Ook als ik de

tijd neem om stil te staan bij de er-

gernissen die ik bij mezelf zie in

plaats van mij er door te laten lei-

den, moet ik toegeven dat het iets

dagdagelijks is, de ander zijn stijl,

de ander zijn vraag, de ander zijn

idee, de ander zijn of haar manier

vanaanpak.

Hoe ga je voorbij de schil van

verschil naar de kern, hoe ga je

op zoek naar gemeenschappelijke

grond. Dan komen er woorden voor

mijn geestesoog als geduld, gro-

ter Perspectief, vertrouwen, hoop,

maar ook het risico durven nemen

dat ik niet tot een compromis kom

met de ander en dan toch moet pro-

beren om daar vredevol mee om

te gaan. Of het risico dat ik een

stap achteruit moet. Ik vind dat al-

lesbehalve een makkelijke onderne-

ming. Soms visualiseer ik dat door

woorden op te hangen zoals ge-

duld, wachten, niet onmiddellijk

reageren.

En soms, soms helpt dat. Net zo-

als een tekst, een lied, een viering,

een gezamenlijke kop koffie of thee

soms helpt om dingen in perspec-

tief tezetten.

Ik nodig jullie uit om samen dat

perspectief uit te spreken in de ge-

loofsbelijdenis.

Geloofsbelijdenis

In deze donkere tijden geloven wij

meer dan ooit in de toekomst van

de mens. Wij kunnen niet gelo-

ven dat de mens niet in staat is

een betere wereld te scheppen. Wij

kunnen niet geloven dat wij als

mens niet méér zijn dan een speel-

bal in de handen van het lot, dat

wij niet kunnen werken aan de toe-

komst. Wij geloven dat hoe groot

de verschillen tussen talen, tus-

sen symbolen, tussen gewoontes,

iedere mens diep van binnen ver-

langt om graag gezien te worden,

om zich veilig te voelen en ande-

ren graag te zien. Wij geloven dat

onze schamele pogingen, om an-

deren, doorheen geschillen en ver-

schillen, graag te zien, de komst

van een betere wereld mee helpen

mogelijk maken. Daartoe zijn wij

geroepen én gezegend, door de Ene,

door zijn Zoon, door de Heilige

Geestendoorelkaar.Amen

Voorbedenmetalstussenzang

‘keer u om naar ons toe,

keer ons toe naar elkaar’

Bidden wij, hopen wij, dat oorlo-

gen zoals die tussen Rusland en

Oekraïne, tussen Israël en Palesti-

na, en vele andere ‘vergeten’ oorlo-

gen, snel een vreedzaam einde mo-

gen kennen. Dat er even hard -of

liefst nog harder- aan vrede en wel-

zijn en heropbouw wordt gewerkt,

als dat er nu wapens worden gele-

verdaandezeregio’s.

Bidden wij, hopen wij, dat we on-

danks de verschillen tussen ver-

schillende groepen christenen, el-

kaar kunnen respecteren en waar-

deren, in onze verbondenheid met

de boodschap van Christus, het

dubbelgebod van de liefde: Bemin

een ander als uzelf en God bovenal.

Bidden wij voor mensen die omwil-

le van ziekte of andere verdrukken-

de omstandigheden, in duisternis

gevangen lijken. Dat zij in zichzelf

of via anderen de kracht vinden om

door te gaan en vol te houden tot het

licht inhunbestaanweerkeert.

Bidden wij voor onszelf dat wij

durven en kunnen onze blik te la-

ten ronddwalen op zoek naar men-

sendiedit lichtontberen.

Tafelgebed

Jij, oorsprong van elk zoeken en

vinden, in onze dromen ligt het

verlangen naar geluk. Jij doet ons

luisteren naar het woord van onze

naaste dat goed doet en kracht geeft.

Jij doet ons nieuwe woorden spre-

ken en geeft ons nieuwe begeeste-

ring als twee of meer bijeen zijn in

Jezus’naam.

Aangevuurd door Zijn Geest vin-

den mensen elkaar. Hij leeft in ons

opstaan en naar de ander gaan. In

zijn geest wijzen mensen elkaar

de bronnen aan,vindplaatsen van

waarheid en liefde. Samen gaan ze

wegen om het onrecht te keren,

hun handen staan klaar om te bre-

ken en te delen wat het leven biedt.

Moge dit brood en deze wijn, ons

sterken in onze overtuigingen in

onze pogingen om de weg van bre-

ken en delen ten volle te gaan.Zo

groeit Jouw rijk onder ons, wordt

zoeken een hoopvolle tocht naar

een land van licht en leven. Zo bid-

den wij tot Jou, in het diepst van alle

mensen.

Slotgebed

Moed houden, eenvoudig voort-

gaan als je kunt. De weg gaan die

komt, met zijn voor en tegen. Je

ogen die een lamp zijn van je ziel

en die meer zeggen dan je mond

verwerken kan. Doen wat voor de

hand ligt: antwoorden geven - als

die er zijn - met een lach, maar ern-

stig gemeend, of praten met je aller-

liefsten of zwijgen, als het mysterie

te groot is. En intussen niet teveel

omzien, want de weg van het leven

gaat soms dwars door je hart. Moed

houden, eenvoudig voortgaan als

je kunt. En als je niet kunt: wachten

en uitrusten bij wie je zorgen deel-

t, of bij een vriend of een vriendin

- als die er is - zomaar een gesprek,

eerlijk en vertrouwd. En als die er

niet is, toch wachten… Dan maar al-

leen… Wacht tot het weer beter gaat,

straks.

Kruisteken en zegen

Alvorens rechtstaande het slotlied

te zingen, mag ik jullie dan van

ganser harte een prettige, versterk-

te en versterkende zondag wensen,

daartoe zegene ons datgene wat wij

hier onder woorden willen bren-

gen datgene wat wij proberen in da-

den om te zetten, in de naam van de

Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

amen.

Wie moet zwijgen zal gaan

spreken, boventoon zal onder-

gaan.

Onverschillig of on-verschillend

De ongelijkheid in de wereld neemt

toe, zelfs bij economische groei.

Broederlijk Delen kiest voor een al-

ternatief : 'genoeg is goed' in plaats

van 'nooit genoeg' zowel in Vlaan-

deren als wereldwijd. Samen bou-

wen ze aan hun droom van een we-

reld zonder ongelijkheid. Dit doen

ze vanuit een langetermijnvisie.

www.broederlijkdelen.be

Bestellen ten laatste tot maan-

dag 20 maart 2023, bij Agnes De

Prins,

na de vieringen met de bestelbon,

per mail agnes.deprins@telenet.be,

telefonisch 0486 75 55 04 (liefst per

mail)

De bloemen worden geleverd

zondag 26 maart na de viering.

Kan je niet aanwezig zijn, dan zoe-

kenwenaareenoplossing.
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----------------------------------

BETAALD

----------------------------------

NIETBETAALD

-----------------------------------

Datum

----------------------------------
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Het KID Fonds (Kinder Immuun

Deficiënties) wil de zorg voor

kinderen met een primaire im-

muundeficiëntie (PID) verbeteren

door:

- de ziekte meer bekend te ma-

ken bij de eerstelijnsgezond-

heidszorg, met het oog op een

tijdige diagnose

- informatie op maat aan te bie-

den aan de patiëntjes, hun ou-

ders en hun bredere omgeving

- wetenschappelijk onderzoek

te ondersteunen dat bijdraagt

tot de kennis van de meer dan

250 verschillende PID’s

Het Fonds werd opgericht in april

2014 door Prof. Dr. Isabelle Meyts

van de afdeling kinderimmuunde-

ficiënties van het UZ Leuven, in sa-

menwerking met de rector en de al-

gemeen beheerder van de KU Leu-

ven. Het Fonds maakt deel uit van

hetLeuvensUniversiteitsfonds.

PIDINEENNOTENDOP

PIDs of primaire immuundeficiën-

ties zijn chronische, meestal aan-

geboren aandoeningen, waarbij één

of meer componenten van het im-

muunsysteem niet optimaal functi-

oneren.

Dit veroorzaakt een verhoogde vat-

baarheid voor infecties, welke le-

vensbedreigend kunnen zijn, maar

ook auto-immuniteit (bv. te lage

bloedplaatjes) of auto-inflammatie

(bv. darmontstekingsziekte), ern-

stige allergie of maligniteit. Deze

andere manifestaties kunnen alle de

eerste uiting zijn. Ongeveer 1:4000

mensen is getroffen door PID; PIDs

komen meestal tot uiting op kin-

derleeftijd, maar de eerste tekenen

kunnen ook optreden in volwasse-

nen. Sommige PID zijn meteen le-

vensbedreigend, bv. severe combi-

ned immunodeficiëntie. De behan-

deling bestaat uit stamceltransplan-

tatie in die gevallen. Voor andere pa-

tiënten is vaak levenslange therapie

nodig.

Beste sympathisant van het Kid

Fonds

Door het wegvallen van evenemen-

ten kon het KID fonds maar weinig

groeien.

Het KID Fonds werd dit jaar ge-

bruikt om het loon van een me-

dewerkster te betalen, alsook om

een aantal basisuitrustingen van

het labotevernieuwen.

Genetisch onderzoek geeft zelden

het finale antwoord voor PID pati-

ënten;

dan treedt het labo voor aangeboren

afwijkingen van het immuunsys-

teem onder leiding van Prof. Meyts

in actie. Soms vergt het jaren onder-

zoek voor we met zekerheid kun-

nen zeggen of een bepaalde variant

in een bepaald gen nu echt de oor-

zaakvandeziekte is.

Steun het KID Fonds met een gift

Schenk je op jaarbasis 40 euro of

meer, dan hebt u recht op een fis-

caal attest en een belastingsvermin-

deringvan45%.

https://icts.kuleuven.be/apps/fond-

sen/4000115/nl/donate

Noteer alvast 22 april 2023 in uw

agenda voor een nieuwe patiënten

dag!

We vergasten u op lezingen, een

rondleiding in de wondere wereld

van het DNA en het immuunsys-

teem en hopelijk een bezoek aan het

labo!

KID FONDS

Bezoekers

Bewoners van de stad Leuven zul-

len binnenkort jaarlijks bonnen

krijgen om hun bezoekers voor in

totaal 200 uur gratis te laten par-

(c) Het Nieuwsblad

keren. Dat heeft het schepencollege

beslist.

“We hopen het systeem tegen 15

maart operationeel te hebben” zegt

schepenDavidDessers.

Voor wie ze die parkeervouchers in-

zetten mogen ze natuurlijk zelf kie-

zen.

We denken aan speciale, terugke-

rende situaties: Grootouders die op

de kinderen komen passen of een

mantelzorger die af en toe bij een

oudere Leuvenaar op bezoek gaat.

Elke bewoner van de binnenstad

heeft recht op dergelijke vouchers,

maar ze moeten het wel aanvragen.

Zorgverleners

Voor zorgverleners komt er een

zorgverlenerskaart zoals een bewo-

nerskaart waarmee ze in de hele

binnenstad en blauwe zone kun-

nenparkeren.

Leuven - Hannelore Smitz – Krant

Het Nieuwsblad van 24 januari 2023

Parkeren in Leuven KOM MAAR OP BEZOEK

“Smartlappen en Levensliederen”,

“Salut La Copine” en “Smartscha-

de”: Lien Van de Kelder, Jan de

Smet en Wouter Berlaen speelden

(al dan niet met de hulp van be-

vriende muzikanten) de afgelopen

jaren drie avondvullende program-

ma’s met een eclectische keuze uit

een zorgvuldig uitgekozen reperto-

riuminonzebeidelandstalen.

Dit zeer wendbare trio, met een ge-

varieerd en niet alledaags instru-

mentarium, leidt U door de hoog-

tes (èn jawel, ook de laagtes) van een

merkwaardig samengesteld liedjes-

programma.

De titel “CHiQUE DiNGUES” was

een publieksreactie na één van de

voorbijevoorstellingen…

Wie zijn wij omdat tegen te spre-

ken?

Met: Lien Vande Kelder, Jan De

Smet, Wouter Berlaen, zang en een

rits instrumenten.

Afspraak op Zaterdag 18 maart 2023

om 20u15 in Ontmoetingscentrum

De Kring, Jozef Pierrestraat 60, 3010

Kessel-lo.

Kaarten aan 20 € onder andere via

http://blauwputinconcert.be

Blic nodigt uit !!!

4 FEDERATIE FRANDO

OVERZICHT PROGRAMA 2023

Totdepaasvakantie

Dinsdag 14 februari 2023 China nieuwe

wereldmacht

Dhr. Stefan Blommaert – Journalist bij

VRT

Dinsdag 21 februari 2023 Stress in de

buik: wisselwerking tussen herse-

nenendarmen

Prof. Tim Vanuytsel – KU Leuven.-.Fa-

culteit Geneeskunde – TARGID

Dinsdag 28 februari 2023 Eenzaam-

heid: een probleem van alle tijden

envanalle leeftijden

Prof. Luc Goossens – KU Leuven.-.Fa-

culteit Psychologie en Pedagogie – OE

Schoolpsychologie en Ontwikkeling in

Contex

Dinsdag 07 maart 2023 Diversiteit in

de zorg: de arts onder de toren van

Babylon

Prof. Birgitte Schoenmakers – Faculteit

Geneeskunde – Academisch Centrum voor

Huisartsengeneeskunde

Dinsdag 14 maart 2023 Borstkanker bij

jongenoud

Prof. Hans Wildiers.-.Faculteit Ge-

neeskunde.- Laboratorium Experimentele

Oncologie

Dinsdag 21 maart 2023 Het Metaver-

sum:fictieof (virtuele)realiteit?

De impact van technologie op onze

manier van leven, werken en dro-

men.

Dhr. Frederik Dooms – Country Lead –

Google Marketing Platform

Dinsdag 28 maart 2023 Goede zorg

voormensenmetdementie

Em. Prof. Chantal Van Audenhove

Opgelet: Paasvakantie – geen lezing

op04aprilen11april2023

UNIVERSITEIT DERDE

LEEFTIJD LEUVEN

Historische canon bundelt 66 tafe-

relen uit de geschiedenis van Leu-

ven

Van de veldslag tegen de Vikingen in het

jaar 891 na Christus tot het WK wielren-

nen in 2021 dat de stad op wielerkaart zet-

te…

Je vindt al die gebeurtenissen in het nieu-

we boek van Edward De Maesschalck

Het boek Historische canon van

Leuven is een initiatief van Lions

Leuven Erasmus, dat de opbrengst

schenktaanhetgoededoel.

Waarovergaathetboek?

“In het boek worden samen 66 tafe-

relen getoond van evenveel belang-

rijke gebeurtenissen uit de geschie-

denis van Leuven, vanaf het begin

(ca. 600) tot vandaag. De taferelen

bestaan uit schilderijen en geaqua-

relleerde tekeningen en zijn altijd

vergezeld van de nodige commen-

taar.”

Wieisdeauteur?

“Ik ben een Leuvenaar en histori-

cus, bekend om mijn reeks boeken

over de geschiedenis der Nederlan-

den:

*Graven van Vlaanderen, - *Bour-

gondischevorsten,

*Oranje tegen Spanje, *De val van

Habsburg.

Ik maakte ook 56 tekeningen, die

werden ingekleurd door Jenny Gey-

sen.

Francis Méartmaakte op zijn beurt

tien schilderijen over de meest ma-

gische onderwerpen, zoals Fiere

Margriet, de Zwarte Dood of Geor-

gesLemaitreendeBigBang.”

Voorwelkelezer ishet?

“Voor jong en oud, want de teke-

ningen zullen zeker en vast de kin-

deren kunnen bekoren, terwijl vol-

wassenen ook en vooral de bijho-

rendetekstzullenlezen”

Watmogenlezersverwachten?

“Als je alles bekijkt en leest in chro-

nische volgorde heb je in grote lij-

nen de geschiedenis van de stad on-

der de knie. Het boek brengt de

hoogtepunten van de stad voor het

voetlicht:

Prachtige gebouwen – grote kun-

stenaars – geweldige uitvindingen.

Maar ook de dramatische gebeurte-

nissen. Oorlog – sociale woelingen

– pest en cholera. Het is een mix van

zuur en zoet, zoals het leven zelf.

“HistorischecanonvanLeuven”

Te koop in alle grote Leuvense

boekhandels en ook in De Kleine Jo-

hannes.

EdwardDeMaesschalck

Prijs:29,95euro.

De tien schilderijen worden eveneens te

koop aangeboden.”

Uit het artikel van Passe-Partout

Leuvenvan18januari2023

Edward De Maesschalck

GESCHIEDENIS VAN LEUVEN
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