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Partners van 'Op Handen gedragen' doen
inspiratie op
21/08/2017 om 18:03 door Luc Smeets

Foto: Luc Smeets

Hasselt-Centrum

HASSELT - Tijdens de laatste Virga Jesse ommegang organiseerden de partners van 'Op

handen gedragen' ( LECA,CRKC,KADOC KU Leuven) een inspiratie-dag over processiecultuur
in Vlaanderen.
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In samenwerking met het Stadsmus, de stad Hasselt en het Virga Jessecomité werd voor 87 deelnemers een
boeiend programma samen gesteld. Na een verwelkoming in de U-Hasselt gaf archivaris en comitélid John
Martens een blik achter de schermen van de organisatie van de Virga Jessefeesten. Karolien
Mondelaers,schepen van cultuur en toerisme: ' Het Virga Jessecomite maakt deel uit van het Vlaams Netwerk
"Om handen gedragen". In dat netwerk kan kennis en ervaring uitgewisseld worden. We hebben als
stadsbestuur graag meegewerkt aan dit initiatief. Zo zullen de deelnemers de twee expo's Mirakel en Monstrans
en Virga Yes Divers bezoeken'.
Na de lunch bezochten de deelnemers ook de kledinglokalen, de wagenloods en volgden de ommegang op de
tribune. De deelnemers aan de inspiratiedag waren erg onder de indruk van de aanpak van de organisatie van
de Virga Jessefeesten.
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Gagnerez-vous 17.000.000€ à EuroMillions mardi
29/08? Jouez en ligne

Créez votre propre histoire, démarrez-la avec votre
compte gratuit Hello bank!

17.000.000€ à gagner

Compte Hello gratuit!
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Ontdek een exclusief project in de Europese wijk
met eigen verhuurdienst.

Er staf uitzien én straf zien? Dat kan, met -50% op
alle glazen, ongeacht uw sterkte.

Ernest The Park

Ontdek deze stra e actie
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Accounting Associate
Japan Tobacco International
IT BUSINESS ANALIST
AT RECRUITMENT
IT PROJECT ENGINEER bij Katoen Natie
AT RECRUITMENT
Sensor and Measurement Technician
Bekaert NV
Global Trade Compliance Analyst
FLIR Systems
Project Engineer Service
ENGIE Axima
Project Manager Offshore Services
Engie Fabricom
Projectleider Service CKO
ENGIE Axima

Welke job zoek je?

