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Optreden Luna Zegers in de kapel 
 
Het bestuur van de Cultuurpodia Peel en Maas is er in samenwerking met de 
Orgelkring in geslaagd de gelauwerde zangeres en flamenco-artieste Luna Zegers te 
strikken voor een optreden in onze kapel, samen met de gitarist Vicente Santiago. Thema van 

haar optreden is ‘Spaans 20e eeuws klassiek meets Flamenco’. 
Het optreden is op zondagmiddag 24 april vanaf 15.00 uur. Kaarten te koop à € 12,50 bij 
Peter Klaasen. Bij voorkeur per email peter@klaasen.biz  of anders per telefoon 0654254340. 

 
Luna heeft een boek geschreven onder de 
titel ‘Solo’. ‘Solo‘ is Luna’s levensverhaal, 
vormgegeven als familiekroniek en 
reisverslag. Ze verloor haar ouders en zus 
aan ziektes, waarna ze als jonge vrouw 
alleen achterbleef. Ze ging op zoek naar 
troost en een manier om uiting te geven aan 
haar verdriet, en vond deze in de Spaanse 
flamencozang. In dit boek doet ze verslag 
van haar onbezorgde jeugd, van de 
verdrietige periode van verlies en rouw, en 
van een hernieuwde levenslust waarmee ze 
als eerste niet-Spaanse de opleiding 
flamencozang afrondde aan het prestigieuze 
conservatorium ESMUC in Barcelona. 
 
 

Binnentuin wordt bouwplaats 
 
In de week van 11 april wordt gestart met de renovatie van het missiehuis. Dit houdt in: 
vervangen van alle kozijnen door goed isolerende kozijnen, verwijdering van het asbest in het 
dak, isoleren van het dak, plaatsen van zonnepanelen op het dak (binnentuinzijde), vervangen 
van de dakpannen en vervangen van de cv-radiatoren door radiatoren die koelen in de zomer 
en verwarmen in de winter. 
Voor het naar beneden takelen van de dakpannen en het naar boven hijsen van de panelen 
maken we gebruik van een hijskraan. Die komt in de binnentuin te staan en zal daar tot eind 
juni blijven staan. De busjes van de werklieden en de materialen komen ook in de binnentuin. 
Die is dus tot nader bericht niet toegankelijk. 
 
Leven in een samenleving zonder tijd. Lezing met muziek. 
 
Op donderdag 21 april zal er in de kapel een lezing met muziek verzorgd worden, 
georganiseerd door de Kepèlse Initiatiefgroep. Het is de eerste uit een serie ‘lezingen met 
muziek’, die de KIG organiseert. 
“Stilstaan bij het permanente gevoel van gejaagdheid”, valt te lezen in de flyer die de KIG 
gaat verspreiden. Met passende muzikale intermezzo’s van Kate Moon Solo wordt op 21 april 
tussen 19.30 en 21.00 uur de tijd genomen om met elkaar van gedachten te wisselen over het 
omgaan met tijd. 
Voor meer informatie en de tekst van de flyer, zie 
https://www.lazaristenkapel.nl/2022/03/25/stilstaan-bij-het-gevoel-van-permanente-
gejaagdheid/ 


