
Ledenvergadering 20 maart 

De maandelijke vergadering 

zal doorgaan op dinsdag 20 

maart 2018. 

De heer Marc Martens, inge-
nieur-architect, gespeciali-
seerd in ruimtelijke orde-
ning, zal het hebben over 
ons klimaat in de toekomst 
en de manier waarmee wij 
daar zullen moeten leren 
mee leven. 

Na de voordracht zullen wij 

natuurlijk zorgen voor een 

versnapering en lekkere 

koffie. 

 

SPORTIEVE ACTIVITEITEN 

Wandelen 
Maandag 12 en 26 maart. 
Vertrek aan de sporthal. 
Geïnteresseerden kunnen 
hun e-mailadres opgeven 
om wekelijks een bevesti-
gingsbericht te ontvangen. 
Op 26 maart zal er, indien er 
genoeg voertuigen zijn, een 
kleine verplaatsing gemaakt 
worden. Alida zal in principe 
de wandelingen organise-
ren. 

Fietsen 
Elke woensdag, dus op 7, 14, 
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21 en 28 maart. Vertrek aan 
de kerk om 13.30 uur. Geïn-
teresseerden kunnen hun e-
mailadres opgeven om we-
kelijks een bevestigingsbe-
richt te ontvangen. 

Petanquen 

In de maand april zullen wij 

weer starten met een weke-

lijkse namiddag petanquen. 

Wij zullen vanaf dit moment 

spelen op maandag. Interes-

se? Laat het weten aan de 

verantwoordelijk Tru Van 

Woensel. 

 

MET OKRA NAAR DE FILM 

In Kinepolis te Leuven op 
dinsdag 13 maart. Op ver-
toon van de lidkaart: € 9,45. 
Onthaal met koffie en cake 
om 14.00 uur, voorstelling 
om 14.30 uur. 

Wonder 

August Pullman is geboren 

met afwijkingen aan zijn 

gezicht. Bang om er niet 

geaccepteerd te worden 

hebben zijn ouders hem 

nooit naar een reguliere 

school gestuurd. Tot nu toe. 

Belangrijke data 

4 maart 

10.00 u. Bakje troost  aange-

boden door SAMANA 

19—26 maart 

Inzameling van linnen en 

kleren voor WMH. (Wereld 

Missie Hulp) 

25 maart Palmzondag 

De Goede Week 

Aanbod op keerzijde. 

DIAMANT—PROFICIAT 

Anna  Reynaert en Felix Tal-

lon vieren op 29 maart hun 

diamanten huwelijksverjaar-

dag. 

Gelukkige verjaardag 

01/03 Paul Bidet 

10/03 Koen Impens 

12/03 Gaby Lecocq 

16/03 Anne Van Rumbeke 

18/03 Fernand Heremans 

18/03 Patrick Venster 

22/03 Damiana Schevernels 

25/03 Ghislaine Van Welden 

27/03 Theo Schots 

 

 

 

Wanneer hij voor het eerst 

voet zet in groep 5 veran-

dert hij in een onwaarschijn-

lijke held. Het inspirerende 

en hartverwarmende ver-

haal van August Pullman is 

gebaseerd op de roman 

‘Wonder’ van R.J. Palacio  

Genre: Drama 
Regisseur: Stephen Chbosky 
Cast: Julia Roberts, Owen 
Wilson, Jacob Tremblay. 

 
OKRA ACADEMIE 

27 maart 
“De lever” door prof. Em. 
Werner Van Steenbergen. 

24 april 
Mei 68 - voordracht door 
Prof. Em. Herman De Dijn. 

De voordrachten gaan door 
in CM Platte-Lostraat 541, 
3010 Kessel-Lo. Om 14.00 
uur. 

Onze-Lieve-Vrouw van Troost 

Heverlee 



Proficiat en bedankt 

Na de statutaire vergade-

ring hebben wij onze leden 

oliebollen geserveerd. Ie-

dereen was het er over 

eens. ‘Ze zijn lekkerder dan 

deze van ‘t Wit Madamme-

ke’ tijdens Leuven kermis. 

 

De lekkernijen werden voor-

bereid en gebakken door 

Alida en Walter. De een-

voudige taken werden toe-

vertrouwd aan het bestuur. 

Vrijwilligers om de oliebol-

len te eten hadden wij ge-

noeg! 

Alida en Walter, het was 

een zeer geslaagd initiatief. 

Bedankt 

De monniken zijn heel gast- 

vrij en tonen u graag hoe ze 

leven. Deze actieve gemeen-

schap vormt de link tussen 

traditie en moderniteit. Het 

is de ideale plek om nieuwe 

energie op te doen. 

Het volledig programma is 

OOSTENDE 

Wij hebben logement gere-

serveerd aan zee in de pe-

riode 31 augustus tot 7 sep-

tember 2018. Wij moeten 

onze optie bevestigen in 

april. Dus mensen die kiezen 

voor een weekje aan zee 

moeten ons dit laten weten 

voor 1 april zodat wij kun-

nen reserveren. 

nog niet gekend maar het 

wordt zeker een uitstap 

waarvan iedereen zal kun-

nen genieten. Reserveer 

alvast deze datum. OKRA-

leden van andere trefpunten 

mogen ons vergezellen in-

dien er plaatsen beschikbaar 

zijn. 

Verblijf  aan zee (31 augustus - 7 september). Uitstap Maredsous op 17 april 

De Goede Week in de Parochie 

25 maart Palmzondag 

10.00 u. Palmwijding in de hal van het klooster, palmprocessie 

en eucharistieviering. 

29 maart Witte Donderdag 

08.30 u. donkere metten. 

19.00 u. Viering Witte Donderdag. 

30 maart Goede Vrijdag 

08.30 u. donkere metten. 

15.00 u. Kruisweg (voor de ganse Federatie in onze parochie-

kerk) 

19.00 u. Viering Goede Vrijdag. 

31 maart Stille Zaterdag 

08.30 u. donkere metten. 

31 maart Paasnacht 

20.00 u. Paaswake. 

1 april Verrijzeniszondag 

10.00 u. Gezinsviering –receptie. 

Gewoon goed bezig...  

  

MAREDSOUS DINANT (?) 

Op 17 april maken wij onze 

eerste uitstap. Wij zullen 

een bezoek brengen aan de 

abdij van Maredsous. In 

1872 werd de abdij door 

benedictijner monniken in 

neogotische stijl gebouwd . 


