
Ledenvergadering een onbe-

kend verhaal uit WOI 

Wij zijn verheugd u te kun-

nen meedelen dat wij voor 

de vierde maal de heer Dirk 

Musschoot hebben kunnen 

strikken voor een gezellige 

namiddag. Jullie weten het 

wel, Dirk is journalist, auteur 

van verschillende boeken en 

een begaafd spreker. Na 

zijn voordrachten over zijn 

boeken ’Wij gaan naar 

Amerika’ het verhaal van 

landverhuizers, ‘100 Jaar 

Titanic’ het verhaal van de 

Belgen en Nederlanders,  

zal hij het verhaal brengen 

van Belgische militairen en 

vluchtelingen in de munitie-

fabriek van Birtley, Enge-

land (1916-1919). Een on-

bekend verhaal uit WOI.  

Om het munitietekort van 

het Britse leger te helpen 

oplossen, maakten vierdui-

zend Belgen tussen 1916 en 

1919 granaten in een fa-

briek in Birtley, Noord-

Engeland. Het waren haast 

allemaal afgekeurde solda-

ten en vluchtelingen. Met hun 

gezinnen erbij waren ze met 

zesduizend. Voor hen werd 

naast de fabriek een com-
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pleet Belgisch barakken-

dorp gebouwd: Elisabethvil-

le. De straatnamen waren er 

Belgisch, net als het zieken-

huis, de kerk, de begraaf-

plaats en de school. Er wa-

ren ook Belgische winkels, 

muziekverenigingen, toneel-

kringen en sportclubs. Na de 

oorlog verdwenen de Bel-

gen uit Birtley even snel als 

ze gekomen waren. Het 

verhaal van Birtley Elisa-

bethville en de Birtley Bel-

gians werd nog nooit zo 

boeiend en gedetailleerd 

verteld als door Dirk Mus-

schoot in ‘Belgen maken 

Bommen’.  

Iedereen is welkom. Aan 

niet-leden vragen wij een 

seintje te geven zodat wij 

ook genoeg versnapering 

kunnen voorzien. 

Petanquen 

Vanaf deze maand zullen wij 

weer op DINSDAG peta-

quen, behalve op de derde 

dinsdag omdat er dan leden-

vergadering is. Verantwoor-

delijke Tru. 

 

Fietsen 

Elke woensdag. Vertrek aan 
de kerk om 13.30 u.  

Belangrijke data 

1 mei 

Feest van de Arbeid 

10 mei 

Ons Heer Hemelvaart - eer-

ste communie  

13 mei 

Moederdag 

15 mei 

Ledenvergadering 

20 mei 

Pinksteren 

22 mei 

Heilige Rita 

Gelukkige verjaardag 

05/05: Eulalie Ons 

03/05: Eugène Van 

Nooten 

06/05: Magda Jaubin 

11/05: Nikki Ottelohe 

04/05: Joris Van Loon 

17:05: Martin Pardon 

19/05: Magda Lenaerts 

21/05: Lily Desmet 

22/05: Josette Vanbene-

den 

22/05: Felix Tallon 

25/05:Maria Van Stey-

voort 

26/05: Walter Franssens 

 

 

 

 Wandelen 

Elke tweede en vierde 
maandag van de maand. Op 
28 mei, vierde maandag, 
vertrekken wij aan het stad-
huis om 14.15 uur. Stads-
wandeling en Kruidtuin. 

Onze-Lieve-Vrouw van Troost 

Heverlee 

IN MEMORIAM 

Wij melden u met droefheid 

het overlijden van  

Mevrouw  

Anna Reynaerts 

echtgenote van de 

Heer Felix Tallon 

geboren te Heverlee op 

31 augustus 1928 en thuis 

overleden op 18 april 2018. 

De uitvaart had plaats in 

onze parochiekerk. 



BEDEVAART SCHERPENHEUVEL 

De bedevaart gaat door op 7 mei 

2018. De gewesten Dijleland, Leu-

ven, Meerdaal, Tienen en Zoutleeuw 

worden verwacht in de Mariahal 

om 13.30 uur voor de eucharistie-

viering.  

De wijziging noodzaakt ons  om ons 

vertrouwde programma aan te pas-

sen. 

Uit navraag blijkt dat de meerder-

heid liefst vertrekt om 10.30 uur 

aan de kerk. Zodat ze ter plaatse 

kunnen eten, waar ze willen, wat ze 

willen en met wie ze willen. 

Na de viering is er wat vrije tijd. De 

terugkeer is voorzien rond 16.00 

uur.  

Sportievelingen kunnen natuurlijk de 

verplaatsing doen met de fiets.  

Deelname in de kosten: 

Bus: € 7,00, fietsers gratis. 

Inschrijven is nog mogelijk maar 

enkel telefonisch 

• Telefonisch 016 40 17 31 

• Ook mensen die GEEN lid zijn 

van ons trefpunt mogen ons ver-

gezellen.  

 

MET OKRA NAAR DE FILM 

In Kinepolis te Leuven op 8 mei. Op 

vertoon van de lidkaart: € 9,45. Ont-

haal met koffie en cake om 14.00 

uur, voorstelling om 14.30 uur. 

Gewoon goed bezig...  

VERBLIJF AAN ZEE! 

Wij verblijven aan zee van 31 augustus tot 7 september in 

Vayamundo  

Zeedijk 290-330 - 8400 Oostende 

 

Vertrek: 31 augustus om 09.30 uur aan de kerk 

Aankomst VOOR het middagmaal 

Inbegrepen: 

Transport heen en terug. Volledig pension van 31 augustus (middagmaal) tot en met 

het middagmaal van  7 september 2018. Valiezen worden op de kamers gebracht 

door personeel. Dagelijkse animatie: van kopbrekers, bingo tot sportieve activitei-

ten zoals ochtendgym, wandelen, curling, line dance boogschieten sudocu, petanque, 

aquagym. Wij hebben op woensdag een uitstap voorzien van een halve dag. Wij 

bezoeken het kasteel van de familie Caloen te Loppen (35 km). Interessante en 

mooie omgeving. Na het bezoek een koffiestop in de abdij van Zevenkerke, het 

trefpunt zal zorgen voor een lekkere pannenkoek en twee kopjes koffie.  Andere 

activiteiten, wandelingen, uitstappen met de minibus Ieper (Last Post) of Brugge 

kunnen ter plaatse geregeld worden.  

 

Er zijn drie mogelijke formules: 

• Singel:  € 680,00 pp 

• Per twee op een kamer:  € 575,00 pp 

• Appartement voor drie personen (twee kamers): € 517,00 pp 

 

Wij vragen aan de mensen die zich inschreven om een voorschot van € 50,00 te 

betalen voor 15 mei. Ingeval de persoon niet kan deelnemen wordt, mits voorleg-

ging van een medisch attest, het voorschot terugbetaald. Het totale bedrag vermin-

derd met het voorschot moet gestort worden op de rekening van het trefpunt     

BE07 9730 3077 1666 vóór 25 augustus 2018.  

Dwars door de boerenbuiten 

Dirk Wouters, lid van ons trefpunt, zal 

de volledige tocht (45 km) wandelen. 

Hij zal zich aansluiten bij een ploeg 

van Terbank of Egenhoven. 

Mensen die hem willen vergezellen kunnen hem contacteren. Wij begrijpen natuurlijk dat niet iedereen deze wan-

deltocht kan maken.  

Dirk zoekt nog sponsors om te kunnen deelnemen. Parochianen en/of verenigingen die onze moedige 
wandelaar willen steunen kunnen hem of aan de penningmeester hun bijdrage overmaken. Zij zullen u 
een ontvangstbewijs overhandigen. 

‘Vele kleintjes maken een groot’ 

Wandelen is gezond, wie doet onze proost na? 


