
LEDENVERGADERING 

17 juli 2018  

Deze maand gaan wij het 
eens wat rustig houden. Je 
krijgt de kans om met een of 
meerdere prijsjes naar huis 
te gaan. Wij bezorgen jullie 
een gezellige ontspannende 
namiddag.  En natuurlijk ook 
de klassieke versnapering. 
 
In augustus beginnen wij  
aan het opstellen van het 
jaarprogramma 2019. Tij-
dens de ledenvergadering 
van juli kan iedereen die 
tegenwoordig is,a zijn of 
haar  voorstellen formule-
ren. Grijp je kans, blijf niet 
aan de kant zitten. 
 
Augustus 
In augustus is er geen leden-
vergadering. Wij plannen 
echter wel een uitstap met 
openbaar vervoer. Datum 
zal later meegedeeld wor-
den.   

MET OKRA NAAR DE 
FILM 
In Kinepolis te Leuven. Op 
vertoon van de lidkaart: € 
9,70. Onthaal met koffie en 
cake om 14.00 uur, film om 
14.30 uur. 

NIEUWSBRIEF  

JULI-AUGUSTUS 

2018 

Vo o r z i t s t e r  J o s é e  P e e t e r s  
D u i n b e r g l a a n  1 1 2 ,  

3 0 0 1  H e v e r l e e  
A R G E N T A  I B A N  B E 0 7  9 7 3 0  3 0 7 7  1 6 6 6  

S r t :  b a r b a i x - v e r m e e r s c h @ s k y n e t . b e   

10 juli 2018 
Finding Your Feet 
Wanneer ‘Lady’ Sandra Ab-
bott ontdekt dat haar echt-
genoot al jaren een verhou-
ding heeft met haar beste 
vriendin, besluit ze bij haar 
bohémienne zus Bif in te 
trekken. 
Genre: Komedie 
 
14 augustus 
Mamma Mia! Here We Go 
Again 
Het vervolg op de eerste 
film toont zowel de gebeur-
tenissen die erop volgen als 
deze die aan het hotel op 
het Grieks eiland voorafgin-
gen. In het verleden ont-
moeten we een jongere 
Donna die volop van het 
leven geniet. 
Genre: Musical, komedie. 
 

SPORT 
Petanquen 

Verantwoordelijke: Tru 

Elke dinsdag om 14.00 u. 
behalve op 17 juli. 
 
Op 26 juni hebben wij een 
nieuwe start genomen. Wij 
rekenen op de trouwe spe-
lers. 
  
 

BELANGRIJKE DATA 

21 juli 

Nationale feestdag. 

22 juli 

Bedevaart georganiseerd 

door de federatie Hever-

lee naar Banneux. 

14 augustus 21.00 uur 

21.00 u. Gregoriaanse 

Completen in de abdij van 

Vlierbeek. 

15 augustus 

Maria Tenhemelopne-

ming. 

20 augustus 

Om de gruwel nooit te 

vergeten organiseert de 

Federatie Heverlee een 

bezoek aan de Dossinka-

zerne te Mechelen. Ieder-

een is welkom, ook jonge-

ren.  

28 augustus 

11.00 u. feest Heilige Au-

gustinus. 

31 augustus 

09.15 u. Vertrek naar 

Oostende. 

 

 

 

Fietsen 

Verantwoordelijke: Philippe 

Elke woensdag. Vertrek aan 
de kerk om 13.30 u. 
19 augustus: Smulfietseling 
Keerbergen-Keerbergen. 
Daguitstap in augustus: 
voorstel Averbode, Zichem 
Scherpenheuvel. Datum nog 
te bepalen in functie van de 
weersomstandigheden. 
 
 Wandelen 

Verantwoordelijke: Alida 

9 juli: samenkomst Abdij van 
Park (eerste poort). 
 
23 juli: zoektocht OKRA in 
Heverlee. Taverne The Lod-
ge Arenbergplein. 
 
13 augustus: boswandeling. 
Vertrek sporthal om 14.00 
uur.  
 
27 augustus: zoektocht Kerk 
en Leven. Vertrek aan de 
kerk om 14.00 uur. Buskaart 
niet vergeten voor de terug-
keer!  
 
 
 
 
 
 

Onze-Lieve-Vrouw van Troost 

Heverlee 



niets dat Leuven, Dender-

monde en Aarschot uitge-

roepen werden tot Marte-

laarsteden.  

Laat ons genieten van de 

stad die herrezen is en zich 

permanent aanpast aan de 

huidige noden.  

 

PRETTIG VERLOF 

Ik wens jullie een prettig 

verlof. 

Josée 

Gelukkige verjaardag 

 

JULI 

 

02/07 Paula Verdeyen 

07/07 Luc Scheers 

12/07 Liliane Andries 

13/07 Josée Vanopden-

bosch 

16/07 Mieke Stevens 

24/07 Liliane Stiers 

26/07 Christiane 

Declercq 

 

AUGUSTUS 

01/08 Brigitte Verbeeck 

08/08 Josephine De Vree 

10/08 Paula Rolants 

13/08 Armand Mallaerts 

14/08 Mariette Devroye 

16/08 Rita Vandorpe 

19/08 Willy Dehaes 

22/08 Robert Op De 

Beeck 

28/08 Monique Poels 

31/08 Fernande Beulle-

kens 

 

AANKOMST VAN DE 

KLOKKEN IN DE ABDIJ 

VAN PARK 

Maandag 10 september 

2018 wordt een belangrijke 

dag in de geschiedenis van 

de Abdij van Park. Op die 

dag komen namelijk de 40 

klokken van de nieuwe ab-

dijbeiaard aan. Het zijn repli-

ca's van de oorspronkelijke 

klokken die het abdijdomein 

verlieten in 1811 om in de 

Leuvense Sint-Pieterstoren 

voor 16 september 2018. 

Dit kan bij: Brasserie The 

Lodge Kantineplein, OKRA-

Oost-Brabant of een CM-

brievenbus. 

ZOEKTOCHT KERK EN 

LEVEN 

Dit jaar wandelen wij langs 

verschillende Open kerken 

in Leuven. Je zult merken 

dat het verleden niet zo ver-

af is als wij soms denken. 

Honderd jaar geleden heeft 

Leuven geleden onder de 

bezetting en het is niet voor 

opgehangen te worden. 

De nieuwe klokken worden 

even op het centrale neer-

hof geplaatst, zodat het pu-

bliek ze op dinsdag 11 en 

woensdag 12 september zal 

kunnen bewonderen. Ga die 

dagen dus gerust een kijkje 

nemen in Abdij van Park. Op 

donderdag 13 september 

worden de klokken in de 

vroege ochtend naar de to-

renlantaarn gehesen. 

 

ZOMERZOEKTOCHT 

Ook dit jaar organiseert OK-

RA Oost-Brabant een zoek-

tocht. Dit jaar gaat de zoek-

tocht door in Heverlee. 

Als trefpunt van Heverlee 

nodigen wij jullie graag uit 

om deel te nemen. Vertrek 

en eindpunt is Brasserie The 

Lodge (Kantineplein Hever-

lee) 

De tocht is ongeveer 5 kilo-

meter lang en de wegen zijn 

ook toegankelijk voor rol-

stoelen.  

Op het vertrekpunt kan je 

een deelnemingsformulier 

kopen tegen betaling van € 

5,00. In de prijs is een drank-

bonnetje voor een koffie, 

thee of frisdrank voorzien. 

De zoektocht kan uitgevoerd 

worden tussen 18 juni en 15 

september 2018. 

De ingevulde en genummer-

de antwoordformulieren 

moeten ingeleverd worden 

In ons trefpunt 

Een stil moment 

Vertrouwen is geloven wat je niet ziet: 

de beloning van dit vertrouwen is  

gaan zien wat je gelooft. 



Voor de verlofgangers 
 
Tussen 31 augustus en 7 september verblijven een aantal leden aan zee. Hierna vindt u en-
kele afspraken voor een aangenaam verblijf aan de Belgische kust.  
 
Vertrek en terugkeer: 
 Vertrek: 31 augustus om 09.15 uur aan de parochiekerk 
 Terugkomst: 7 september in de namiddag 
Telefoon voor de thuisblijvers:  
 Ravelingen OOSTENDE VAYAMUNDO 
 Zeedijk 330, 
 8400 OOSTENDE  tel 0032 78 15 61 00 
Prijzen 

De prijzen per persoon werden als volgt vastgelegd: 
Single:     € 680,00 pp 
Logement voor twee personen: € 575,00 pp 
Logement voor drie personen € 517,00 pp 
 
In het bedrag is inbegrepen: het transport naar OOSTENDE en terug naar HEVERLEE, 
het logement van vrijdag 31 augustus tot vrijdag 7 septepmber, plaatsen van de baga-
ge op de kamers, de maaltijden van 31 augustus (middagmaal) tot en met het middag-
maal van 7 september, animatie, en één georganiseerde uitstap (Loppem en Zevenker-
ken), begeleiding en ander afspraken kunnen ter plaatse gemaakt worden. 

Betalingen: 
Betaling kan best gebeuren via de bank. 

 Trefpunt Onze-Lieve-Vrouw van Troost Heverlee 
 IBAN:  BE07 9730 3077 1666 BIC: ARSPBE22 

Voorschot van 50,00 € per persoon te betalen voor 5 juni. 
De rest van het bedrag vóór 25 augustus. Bij NIET betaling van het resterend bedrag 

vóór 25 augustus kan het voorschot NIET terugbetaald worden (behalve mits het 
voorleggen van een medisch attest) 

Indien dit niet mogelijk is kan het bedrag persoonlijk afgegeven worden aan de pen-
ningmeester. In ruil zult U een betalingsbewijs ontvangen (Zeker NIET in de brieven-
bus deponeren).  

 Bij afzegging, gesteund door een medisch attest kan, in samenspraak met Vayamun-
da een gedeelte of het volledig bedrag terugbetaald worden. 

Algemeen 
Mensen die verzorging nodig hebben moeten dit ZELF en OP VOORHAND organiseren. 
Niet vergeten: 
Goed humeur, identiteitskaart, verminderingskaarten voor "De Lijn" en "MNBS", medica-
tie, belangrijke telefoonnummers van het thuisfront, handdoeken, Nieke zorgt voor de 
zon… 

Even uitwaaien aan zee 



OKRA steunt dit initiatief van de Federatie Heverlee. Er werd een speciale prijs bepaald voor de jeugd, de toekomst van mor-

gen. Dit bezoek is misschien een ideale gelegenheid om na een onbezorgd en welverdiend verlof met beide voeten terug op de 

grond te staan. Neem deel aan deze activiteit met familie, vrienden, kennissen, buren…  

IEDEREEN DIE DIT LEEST IS WELKOM! 

Bezoek Mechelen 


