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‘Bram Vermeulen zong over ‘een steen ver-

leggen in een rivier op aarde’, Zuster Emi-

lienne verlegde in haar lange, voltooide

leven méér dan één steen, ze verlegde véél

stenen en in ook méér dan één rivier… ver-

telde me deze week iemand uit haar nabije

kring. Zo is het.’ (Marie-Christine Ver-

meulen-Berte )

ZusterEmilienne

Franciscanes van het Heilig Hart

StephaniaVandenHeuvel

werd geboren op 3 oktober 1923 in

Tildonk. Zij trad in bij de zus-

ters Franciscanessen op 15 novem-

ber 1945. Zij woonde vele jaren in de

Don Boscoparochie en deed er veel

goed.

Zij overleed in het Heilig-Hartzie-

kenhuis te Leuven op 29 december

2016.

Maak mij een werktuig van uw vrede,

waar haat heerst,

laat mij liefde brengen,

waar krenking is en tweedracht,

uw verzoening,

waar twijfel heerst, geloof in U.

Zuster Emilienne - foto: Jef Wauters

Eendiepchristelijkgezin

Zuster Emilienne kwam uit een

groot en diep christelijk gezin van

zeven kinderen: twee jongens en

vijf meisjes. Opmerkelijk, de meis-

jes zouden allen kiezen voor het re-

ligieuze leven: twee bij de zusters

Ursulinen van Tildonk, en drie bij

dezustersFranciscanessen.

Wat een invloed kan een gezin heb-

ben in het doorgeven van diep men-

selijke en christelijke waarden bij

de opvoeding van de kinderen! (Pa-

ter Maurits Gilissen)

Eenlevenvandienstbaarheid

Na een paar jaar in het zieken-

huis gewerkt te hebben, werd

zij vormingsverantwoordelijke. En

beleefde zo de vernieuwing in de

kerk met het Vaticaans concilie, dat

ook aan het religieuze leven een

andere nieuwe dimensie gegeven

heeft.

En hoeveel mensen in nood zou ze

niet aan de telefoon beluisterd heb-

ben toen ze als vrijwilligster werkte

bij teleonthaal? Als een wijs iemand

straalde zij een rustige, maar sterke

kracht uit. Ze was begripvol en mild

voor anderen. Ze heeft inderdaad

met haar talenten gewoekerd. Der-

tig jaar zou ze met een aantal mede-

zusters in de Spaarstraat in Kessel-

Lo verblijven, gewoon in een huis

in de rij, tussen de mensen, waar

ze actief was in de Don Boscoparo-

chie en veel buurtwerk verrichtte.

Ze was ook sterk familiaal verbon-

den. Ze betekende veel en heeft heel

veel gedaan voor nichten en neven,

die haar erg graag zagen. (Pater Gilis-

sen)

Maak mij een werktuig van uw vrede,

waar wanhoop is

laat mij daar brengen hoop,

waar droefheid heerst,

uw vreugde,

waar duisternis is, alleen uw licht.

Eenluisterendoor

eneenmeelevendhart

Zoals jullie allen weten woon-

den Zuster Emilienne, samen met

Chris, Hilde, Martina en Mimi ge-

durende vele jaren in een huis in de

rij, in Kessel-Lo. In het gedeelte van

de Spaarstraat dat hoorde bij de pa-

rochie Don Bosco. Dit was van 1973

tot 2003. Dertig jaar lang, best wel

een belangrijke periode in haar le-

ven en in het leven van haar mede-

zusters.

Ons gezin woonde vanaf ’77 ook

in de Spaarstraat. We maakten al-

gauw kennis met de zustergemeen-

schap, het werd de start van een

mooi buurtschap dat verdiepte tot

vriendschap.

Emilienne verstond als beste de

kunst om eenieder gastvrij te ont-

halen in hun woonkamer of via de

telefoon. De overige leden van de

gemeenschap hadden hun werkta-

ken buitenshuis. Emilienne runde

het huishouden en zovéél meer…

Bij de zusters belde niemand ooit

vergeefs aan. Gebedstijden waren

dagelijkse rustpunten en herbron-

ningsmomenten mààr als er ie-

mand aandedeurwas kreeg die per-

soon de prioriteit boven een strikt

gebedsuur.

Het meest typerende was haar luis-

terend oor. Veel mensen kwamen

langs om hun verhaal te doen. Het

was een plek waar plaats was voor

het delen van zorgen, van diep ver-

driet, van blijdschap,… Bij Emili-

enne was er een harmonie van be-

scheidenheid en sterkte. Het mee-

leven met ieders grote en kleine

vreugdes / pijn / verwarring / anek-

dotes /.

Zij ontplooide die zachtzinnige

hartelijke dienstbaarheid niet al-

leen voor de buren in de straat, in de

wijk Casablanca maar ook binnen

de Ziekenzorgkern van de paro-

chie, de Waakvlamgroep in Blauw-

put, aan de telefoon bij teleonthaal,

tijdens haar trouwe bezoeken aan

gedetineerden in de gevangenis, en

zomeer. (Marie-Christine).

O Heer,sta niet toe dat ik ooit zoek

getroost te worden meer dan te troosten,

verstaan te worden meer dan te verstaan,

bemind te worden meer dan te beminnen.

Eenopengeest,

solidairmetmenseninnood

Zij was inderdaad een wijze vrouw

die zich vragen durfde stellen, open

en kritisch in het leven stond. Ze

las veel en wilde bijblijven. Met een

open geest, met een brede interesse,

wereld- en kerkbetrokken. Met een

sterk maatschappelijk engagement

en daarbij een bewuste keuze voor

de kleine en zwakke mens. Ze ging

op bezoek in de gevangenis. (Pater

Gilissen.)

Tot recent bleef ze geboeid spiritue-

le en franciscaans geïnspireerde pu-

blicaties lezen. Merkwaardig leer-

gierig en een open geest tot op hoge

leeftijd, daar kon je alleen maar res-

pect en bewondering voor hebben.

Emilienne had een uitgesproken

voorkeur voor een kerkvisie die

solidariteit hoog in het vaandel

voert. Solidariteit met mensen in

nood. Van welke aard die nood ook

mocht zijn: Emilienne luisterde,

bleef trouw contact houden, kon

mensen aanmoedigen door de wijze

waarop ze haar naaste nabij was en

nabij bleef. Dit was haar manier om

de evangelische Blijde Boodschap

handen en voeten te geven, waarbij

ze zichzelf vaak wegcijferde. (Marie-

Christine)
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Don Boscocentrum “Ademtocht”

Waarheden kunnen we hebben, de Waar-

heid zelf niet. Het zich afzonderen met

eigen gelijk is de gevaarlijkste vorm van

spiritueel materialisme (bezitten van het

Geestelijke) en belet om God te ontvangen.

Hedendaagse filosofen zoals Jacques Der-

rida en mystici zoals Jan van het Kruis

zijn solidair in het uitnodigen tot de ul-

tieme vorm van onthechting en liefde:

niets bezitten, maar openstaan voor de

Andere. Zich niet vestigen in eigen beeld

en ervaring, maar uittreden naar de ande-

ren en in dialoog met hen blijven omdat

de Waarheid ons allen overstijgt en zich

slechts in fragmenten geeft.

Johannes Schietecatte

In februari mediteren we nog sa-

men op maandag 27 februari.

Afspraak om 20 uur in de stille

ruimte “Ademtocht” in het Don

Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,

Kessel-Lo.

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

Moederlijkheid is een combinatie

van hoofd en hart en handen, een

gave van het hart misschien wel het

allermeest. Het is zorgen zonder be-

dillen, het is zelf zijn, maar ande-

ren ook doen zijn, het is vruchtbaar

zijn en vruchtbaar maken, het is

uitnodigend open staan voor men-

sen en dingen, maar ook zelf ont-

vankelijk blijven, het is kunnen

luisteren maar ook inbrengen.

Tine Govaert-Halkes

KALENDERBLAADJE

FILM

“Still Alice” – Verenigde Staten –

2014 – 99 minuten

van: Richard Glatzer , Wash West-

moreland

met: Julianne Moore, Alec Baldwin

Datum: vrijdag 17 februari 2017 van

14.00 u. tot 16.30 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-le-

den 5,00 euro

LEZINGEN IN SENIORAMA

“Afval bestaat niet meer!”

door medewerker van afvalverwer-

kingsbedrijf Waterleau

Datum: maandag 20 februari 2017

van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymple-

straat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 eu-

ro, koffie inbegrepen

SINT-FRANCISCUS

Zondag 19 februari

Voorbereiding Eerste

communie

Intentie: Pieter Coen (priester)

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Voorganger: Pastor Fons Boey

Assistent: Lieven Dries

Lector: eerste communicanten en

ouders

Zang: Pieter Vanderveken

Orgel: Johan Van Audenhaege

Zondag 26 februari

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

Jaargetijde voor

de heer Geo Vermeersch

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Ronny Van de Gaer

Zang: Eddy Van Espen

Orgel: Herman Baumers

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 19 februari

7de zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Intentie: voor de heer Paul Verelst,

echtgenoot van mevrouw Lydie

Verbeiren

en voor de heer Bernard Baelus

Voorganger: pater Marcel

Vertonghen

Assistent: Mathieu Voets

Lector: Eva Voets

Homilie: Mathieu Voets

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

Zondag 26 februari

8ste zondag door het jaar A

11 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Luc Van den

Wijngaert

Assistent: Myriam Neves

Homilie: pater Luc Van den

Wijngaert

Beelden: Leo Swinnen

Orgel/piano: Nico Janssens

Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 19 februari

7de zondag van het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 26 februari

8ste zondag van het kerkelijk jaar

Geen viering in Don Bosco

Zondag 5 maart

Zondag na aswoensdag

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VIERINGEN

Alice Debecker

Je was er altijd

je was er heel veel

je was er voor iedereen

en nooit teveel

Rust nu maar uit.

Je hebt het goed gedaan.

Met moed in eenvoud,

maar vastberaden.

Op dinsdag 31 januari 2017 namen

wij in de Sint-Franciscuskerk te He-

verlee afscheid van mevrouw Ali-

ce Debecker, weduwe van Marcel

Bruffaerts, geboren te Pellenberg

op 27 oktober 1927 en godvruchtig

overleden te Leuven in het Heilig

Hartziekenhuis op 24 januari 2017,

gesterkt door het ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap

zal haar gedenken in de viering van

Allerheiligen op 1 november 2017.

je was er voor iedereen en nooit teveel

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Donderdag 16 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het ter-

ras

Vrijdag 17 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

Zondag 19 februari

13.00 uur Franse zondag in de Sint

Antoniuszaal achter de kerk

Dinsdag 21 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het ter-

ras

Woensdag 22 februari

14.00 uur Zitdans (Samana)

Donderdag 23 februari

14.00 uur Kaartnamiddag op het ter-

ras

18.45 uur tot 20.15 uur

Vormselcatechese in de Kristoffel-

zaal en op het terras

Vrijdag 24 februari

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de

kerk

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

Sint-Franciscus

Donderdag 16 februari

14u.: Seniorencafé met matcurling

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 17 februari

VM: De Ark

NM: Bar Michotte

Zondag 19 februari

11 uur: Zondagscafé

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 21 februari

14 u.: Seniorencafé

Woensdag 22 februari

VM: De Ark

17-19.30 u.: Cat 3 Pannenkoeken

20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 23 februari

9.30 u.: OKRA Teamvergadering

14 u.: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

PAROCHIEAGENDA

* Aula Rector Pieter De Somer Debe-

riotstraat 24, Leuven Aanvang 14.00

u. – Einde 15.45 u.

De toekomst van het hoger onder-

wijs Prof. Luc Soete (Rector Univer-

siteit Maastricht). Dinsdag 21 febru-

ari 2017

Rubens of geen Rubens? Techno-

logisch onderzoek van schilderijen

als hulpmiddel bij toeschrijving.

Prof. Katelijne Van der Stighelen

(Faculteit Letteren). Dinsdag 28 fe-

bruari 2017

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-mailadressen: udll@alum.kuleu-

ven.be of Veerle.Valkenborgh@a-

lum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.-

be/udll Bankrekeningnummer:

BE57 7380 4224 4835 - BIC: KRED-

BEBB
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Gebruik van Het Molenhuis door

derden

Naast de activiteiten georganiseerd

door de vzw “Moulin de Belle Meu-

se” kan het Molenhuis geheel of

gedeeltelijk gebruikt worden door

derden (individueel of in groep) die

er hun eigen activiteiten willen la-

tendoorgaan.

We geven voorrang aan groepen

die milieu- of sociaalbewust zijn en

aandacht hebben voor diegenen die

het moeilijk hebben in onze maat-

schappij.

Maximumbezetting

Het woonhuis is geschikt voor groe-

pentot12personen.

Het kamphuis is geschikt voor groe-

pentot30personen.

Grote groepen gebruiken het ganse

Molenhuis: Het maximum aan over-

nachtingen is dan +/- 50 personen.

Wij onderscheiden vier types van ac-

tiviteitendoorderden:

1.Socialesector

Het betreft hier vooral vzw's welke

tot de Bijzondere Jeugdbijstand be-

horen, initiatieven of organisaties

voor mensen in armoede, voor vol-

wassenen en kinderen met lichame-

lijke psychische, mentale en socia-

le beperkingen, MPI’s (o.m BSO en

BLO)…

2.Scholen

Het betreft vooral bosklassen voor

lager- en secundair onderwijs. Deze

doelgroep (jongeren tot 18 jaar) staat

onder begeleiding van minstens 1

volwassene.

3.Familiesenverenigingen

Het betreft gezinnen, familiebij-

eenkomsten, verenigingen, vrien-

dengroepen, ...

De groepsstructuur, het samenzijn

en het samen beleven met respect

voor de natuur en het huis is zeer

belangrijk.

4.Vorming

Bezinningsdagen, vormende acti-

viteiten, alternatieve geneeswijzen,

meditaties, enz. Meestal gebeuren

deze activiteiten onder deskundige

begeleiding.

Wij willen Vorming als een afzon-

derlijk type van gebruik blijven op-

volgen omdat deze activiteiten goed

aansluiten bij onze krachtlijnen en

om mogelijk samen te werken met

de verantwoordelijken om soortge-

lijke activiteiten te organiseren als

eenMolenhuisactiviteit.

Gebruikstarieven voor de activitei-

tenvanderden

Voor het Woonhuis is de eenheids-

prijspernacht90euro.

Voor Kamphuis en het gehele Mo-

lenhuis:

Eenheidsprijs per nacht voor het

gebruikvanhetKamphuis

A. Vooral van toepassing voor de so-

cialesector: 125euro.

B. Vooral voor de scholen: 190 euro.

C. Vooral voor families, verenigin-

gen vormingsactiviteiten en andere

gebruikers:250euro.

Eenheidsprijs per nacht voor het

gebruik van het ganse Molenhuis

A. Vooral van toepassing voor de so-

cialesector: 170euro.

B. Vooral voor de scholen: 260 euro.

C. Vooral voor families, verenigin-

gen vormingsactiviteiten en andere

gebruikers:340euro.

Contactadres:

Vzw.MoulindeBelleMeuse

Koning Albertlaan 143, 3360 Bier-

beek

contact@moulindebellemeuse.be

MOLENHUIS BERISMENIL

* Don Bosco anno 1966 *

WEERAL EEN LICHTJE!

Verleden week heeft E.H. Fannes,

secretaris van het bisdom en ver-

antwoordelijke voor Kerkenbouw,

nog eens aangebeld om te melden

dat de plannen voor onze kerk en

bijhorende lokalen zeer goed vor-

deren. Hij zegde erbij dat het fijn

zal worden! En dit zal wel, als U

weet dat Marc Dessauvage het pro-

grammauitwerkt.

Parochieblad 16 oktober 1966

WE BOUWEN ONZE KERK!

Zondag 20 november! Overal in de

kerken wordt speciaal de aandacht

gevraagd voor de problemen rond

het bouwen van kerken. We zijn er

dichtbijbetrokken.

Aan 32 parochies werd gevraagd of

zij bereid willen zijn het peterschap

te aanvaarden over onze parochie,

d.w.z. of ze mee willen helpen om

hetbouwenmogelijktemaken.

Het zijn alle parochies van dekenij

Bierbeek en Overijse en de naburige

parochies van Kessel-Lo. Aangezien

er in Kessel-Lo twee kerken moeten

gebouwd worden, is het peterschap

ook verdeeld over twee parochies.

Verleden zondag zijn we naar

Loonbeek gaan praten en het peter-

Kerk Don Bosco anno 1959

schap gaan voorstellen, deze zon-

dag, 20 november, gaan we naar

de parochies van het H.-Hart op

de Tiensesteenweg en naar Boven-

Lo. Als al deze parochies goed wil-

len meewerken zal dit onze gel-

delijke moeilijkheden erg verlich-

ten. Dit ontslaat ons natuurlijk niet

om goed mee te helpen. Verleden

week hebben we de verantwoorde-

lijke voor kerkenbouw in het bis-

dom nog ontmoet en nog eens drin-

gend aangemoedigd tot spoed. De

plannen vorderen goed, heeft hij

ons verzekerd. Dus, nog wat ge-

duld!

Parochieblad 20 november 1966

OTTENBOURG HELPT

Op de dag van Kerkenbouw bracht

de parochie van Ottenbourg ons

een kadootje van 7.400 fr. Is dat niet

flink voor zulk een kleine parochie

vanamper1.000mensen?

Parochieblad 11 december 1966

DESINT-AUGUSTINUSSCHOOL

der jongens aan de Tiensesteenweg

bracht 500 fr. bij door het Don Bo-

scoprentje.

Flinkgewerkt!

Parochieblad 11 december 1966

DE BOERINNENGILDE VAN

HAASRODE

Stuurde 500 fr. vanwege haar leden

door toedoen van het Don Bosco

prentje.Fijnendank!

Parochieblad 11 december 1966

KERSTBOOMAKTIE

Zoals vorige jaren organiseren wij

ook dit jaar een grote Kerstboom-

verkoop ten voordele van onze

nieuwe kerk. Moest iedereen daar-

aan meehelpen en dit initiatief steu-

nen, zou dit een hele stap vooruit

zijn in de bouw van de kerk. Wacht

daarom niet langer en vul onder-

staande strook in en bezorg ze terug

ten laatste zondag 18 december. De

prijs van de kerstbomen bedraagt 35

fr. Zij worden ten huize besteld en-

keledagenvoorKerstmis.

Parochieblad 11 december 1966

KERKENBOUWDAG!

* De H. Hartparochie van de Tiense-

steenwegstuurdeons10.750F.

* De parochie van de Boven-Lo 3000

F.

* In onze eigen schaal vonden we

5317F.

* Sint-Gummarus in Mechelen

bracht8.800Fbijmekaar.

Van de andere peterparochies heb-

ben we nog niets vernomen. Dit

zullen we later nog wel kunnen

melden.

Deze enkele gegevens wijzen toch

al op een sympathiek meevoelen

vanwege de andere parochies. Te

meer daar ze zelf toch ook dik-

wijls met grote financiële moei-

lijkheden zitten. Maar "eendracht

maakt macht!" dat wisten de Belgen

van 1830 reeds uit te vinden. Samen-

werkingmaaktallesmogelijk!

Dankenproficiataanallen!

Parochieblad 4 december 1966
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Dedoodeenplaatsgegeven

Half oktober is ze naar het zieken-

huis moeten gaan, waar ze op de

palliatieve eenheid terecht kwam.

En was zich bewust dat het naar

zijn einde ging. Dat de laatste we-

ken haar zicht en gehoor achteruit-

ging was voor haar een zware be-

proeving. Maar de zorg en de na-

bijheid van medezusters was voor

haar erg bemoedigend. (Pater Gilis-

sen)

Jef Wauters sprak over haar in de

zondagviering in het Don Bosco-

centrum.

“Deze week namen we afscheid van

ZusterEmilienne.

In alle stilte heeft zij bakens verzet.

Het was niet vanzelfsprekend om

met een aantal zusters het moeder-

klooster te verlaten en in een rij-

huis te gaan wonen. Op haar sterf-

bed overwoog ze met mij haar toen-

malige keuze voor Don Bosco en zei

dat het een goede keuze is geweest,

dathetgoedisgeweest.”

Zuster Emilienne had de dood een

plaats gegeven in haar leven. Zij

was klaar om te sterven. Op voor-

hand had zij op papier haar wensen

en verwachtingen neergeschreven

rond haar begrafenis. Zij kon af-

scheid nemen, ze was ongelooflijk

dankbaar tegenover hen die haar de

Zuster Emilienne - foto: Pues

laatste dagen kwamen bezoeken. Na

een rijk gevuld leven en op de geze-

gende leeftijd van 93 jaar heeft Zus-

ter Emilienne voorgoed haar leven

voltooid. En is de gemeenschap van

de Parkstraat armer geworden. (Pater

Gilissen.)

Zichzelf wegcijferen. Net deze ster-

ke kwaliteit die haar typeerde: het

aandachtig luisteren, kwam in de

laatste fase van Emiliennes leven in

het gedrang omwille van de toene-

mende slechthorigheid waarmee ze

temakenkreeg. (Marie-Christine)

Maak mij een werktuig van uw vrede,

onszelf verloochenend,

vinden wij de vrede,

vergeving brengend,

vinden wij verzoening,

als wij sterven,

staan we op voor eeuwig.

Eenbijzonderevrouw…

Jullie allen kennen zonder twij-

fel de tekst ‘een sterke vrouw wie

zal haar vinden?’ Uit het boek

Spreuken… wel, hierop parafrase-

rend zou ik over Zuster Emilienne

durven zeggen ‘een zachte vrouw,

wiezalhaarvinden’.

Ik ben dankbaar dat ik Zuster Emi-

lienne leerde kennen, dat zij onze

kinderen verwende onder meer met

pannenkoeken en chocomelk als ze

jarig waren. Haar vriendschap was

voor ieder in ons gezin een ware

rijkdom. Dit is een geschenk dat we

blijvenkoesteren.

Vervuld van dankbaarheid om dit

volbrachte leven van mededogen en

dienstbare liefde, scharen wij ons

een laatste keer rond Emilienne.

Een diepgelovige vrouw, een wij-

ze vrouw, een bijzondere vrouw…

een zéér bijzondere vrouw. (Marie-

Christine.)

Uit het getuigenis van pater Maurice Gi-

lissen in de homelie tijdens de uitvaart-

dienst in de Sint-Kwintenparochiekerk en

het getuigenis van Marie-Christine Ver-

meulen-Berte, een buurvrouw van Kes-

sel-Lo

EEN STEEN VERLEGD IN EEN RIVIER OP AARDE

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 21 fe-

bruari vanaf 13.30 u. Je kan van-

af nu maandelijks genieten van

een ontspannende gelaatsverzor-

ging. Maggie komt eenmaal per

maand langs bij Seniorama om je

een rustgevende gezichtsmassage

te geven. Gedurende 45 minuten

zorgt ze voor het reinigen van de

huid, de massage, een masker en in-

dien gewenst een lichte maquilla-

ge. Ondertussen krijg je raad over

hoe je je huid gezond kan houden.

Maggie werkt uitsluitend met an-

ti-allergische producten. Maak een

afspraak via het onthaal tel. 016

22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij in-

schrijving. Plaats: Seniorama Van-

den Tymplestraat 35, 3000 Leuven

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus ge-

volgd en je werkt regelmatig op je

laptop (draagbare pc) en af en toe

word jemet een probleempje gecon-

fronteerd. Je hebt bv. last met de

opsommingstekens of de marges of

met het maken van een tabel? Hoe

krijg je een pdf-document geopend

en afgedrukt? Het lukt je niet je fo-

to’s van je digitaal fototoestel op je

computer te zetten? Wat is het bes-

te antivirusprogramma? De upda-

te, upgrade of back-up wil niet luk-

ken. Of … mijn pc doet raar!... Se-

niorama probeert een antwoord op

je vragen te vinden en organiseert

begeleiding bij laptop-gebruik waar

je gedurende 45 min. individuele

hulpkrijgt:echtmaatwerk.

Alleen onderwerpen die in onze

cursussen (zie jaarprogramma)

aangeleerd worden, kunnen behan-

deld worden. We doen geen herstel-

lingen van hardware. Onze lesge-

vers komen niet aan huis. Senio-

rama vraagt een bijdrage van € 5,

vooraftebetalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal

is noodzakelijk: 016 22 20 14 of ont-

haal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet

je laptop en de voedingskabel mee

te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur: dinsdag 21 febru-

ari 2017: 1 persoon om 9.30 en 1 per-

soon om 10.30 u. Seniorama Vanden

Tymplestraat35,Leuven



OKRASint-Franciscus

Zaterdag 11 februari 20 uur:

schouwburg Bondgenotenlaan

Leuven, 'Queen for ever' voor de 6

ingeschrevenleden

Maandag 13 februari 14 uur stati-

on Leuven: vertrek op perron 7 met

bus nr.2 naar Holsbeek voor een

trefpunt-wandeling rond de Kes-

selberg naar de abdij van Vlier-

beek. Gelegenheid iets te drinken

in de herberg de Rozenkrans. Daar-

na eventueel nog een kleine wan-

deling in het Provinciedomein om

twee kunstwerken te bewonderen.

Donderdag 16 februari, 14 uur in

ons parochiecentrum: Matcurling.

Breng gerust vrienden en kennis-

senmee!

Dinsdag 21 februari, 14 -17.30 uur:

OKRA Academie in OC St.-Kwin-

ten, Korenbloemstraat 12, 3210 Lin-

den: Damienne Vervoort over 'Mijn

kleinkindwoontin2huizen'

Donderdag 2 maart, 14 uur in

ons parochiecentrum: matcurling.

Breng gerust vrienden en kennis-

sen mee! Donderdag 2 maart is er

ook een regionale wandeling, start

om 14 uur aan de St.-Pieterskerk,

provinciebaanteROTSELAAR

Maandag 6 maart, 14 uur in ons

parochiecentrum: LEDENVERGA-

DERING met Rik HOMBLE over 'A-

peritiefhapjesendessertjes'.

Woensdag 15 maart: regionale

shownamiddag in Aarschot: er kan

nogingeschrevenwordentot

19februari (ziehieronder).

AQUAGYM, zwembad Kessel-lo

voor de ingeschreven leden: op vrij-

dagen3, 17en25februari

van 12 tot 13 uur, en op zaterdagen

11, 18 en 26 februari van 9 tot 10 uur.

4 FEDERATIE FRANDO

MYANMAR

Davidsfonds cultuurreizen * Ont-

dek de oorspronkelijke vorm van

het boeddhisme * Ontmoet de

vriendelijke Birmanen * Pagen en

zijn duizenden pagodes * De drij-

vende tuinen en de beenroeiers op

hetInlemeer

Overal onder de Birmaanse zon

schitteren elegante tempels, stoe-

pa’s, witgekalkt of verguld, en pa-

godes als gouden torens tussen

weelderige nuances van tropisch

groen. Bijna alle Birmanen zijn

volgelingen van de ouderen, het

Theravadaboeddhisme. Alle aspec-

ten van het Birmaanse leven zijn

doordrongen van boeddhistische

praktijken en elke dag begint met

de stille optocht van monniken, die

in het licht van de opkomende zon

met hun bedelnap op ronde trek-

ken. Er zijn bijna elke dag fees-

telijke ordinaties, waarbij familie

en vrienden een toekomstige mon-

nik in een kleurrijke stoet naar het

klooster vergezellen. Bizarre goden

kleuren het dagelijks leven en ge-

ven aan de tempels een stemming

die in geen enkel ander boeddhis-

tischlandtevindenis.

Reisdata:4mei–16mei2017

Reissom:perpersoon

2-persoonskamer:3.875euro

Toeslag 1-persoonskamer: 740 euro

Korting voor Davidsfondsleden: 60

euro

Inbegrepenindezereissom:

* De toegangsgelden voor de bezoe-

ken

* Reisbegeleiding en deskundige

toelichting door Marc Van Craen

*Voorreisvergadering

*Lokalegidsen

* Fooien voor lokale gidsen en

chauffeurs

* Handig reisgidsje: Te gast in My-

anmar

* Overnachtingen met ontbijt in

uitstekendehotels

* Alle maaltijden vanaf het middag-

maal op dag 2 t.e.m. het ontbijt op

dag12

* Vluchten Brussel-Bangkok-Yang-

on h/t met Thai Airways, de bin-

nenlandsevluchten,

deluchthaventaksen

*Visumregelingen–kosten

* Annulerings-, bagage- en bij-

standsverzekering

Aantal deelnemers: Minimum 15,

maximum25

Begeleiding: Marc Van Craen, stu-

dies toerisme in Mechelen, studies

aan de Universiteit van Tokio. Hij

heeft een lange diplomatieke carriè-

reachterderug.

Davidsfonds Cultuurreizen Om-

nia Travel, Mgr. Ladeurzeplein 15,

3000LeuvenTel.:016243838

E-mail: cultuurreizen@omniatra-

vel.be WWW.DAVIDSFONDS.BE/-

CULTUURREIZEN
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