
LEDENVERGADERING 

18 september  

Het landschap rond de abdij 
van Park bleef deels be-
waard maar anderzijds ver-
anderde vooral de omgeving 
rond de abdij door allerlei 
gebeurtenissen. Waarom 
kwam de abdij daar terecht? 
Wat was de betekenis van 
de bossen, de velden  en de 
landbouw? We bekijken in 
een overzicht de vele pacht-
hoven van de abdij. Welke 
oorspronkelijke bewoning 
was er, welke verdween of 
kwam er ondertussen bij. 
Welke rol speelde het water 
met de Molenbeek. Hoe 
veranderde alles door de 
nieuwe infrastructuur met 
de Tiensesteenweg, de 
spoorweg en de recente 
autostrade met de Expres-
weg. Er kwam de industrie 
met de Philips, en openbare 
inrichtingen met het kerkhof 
en nu sportoase. En nu zijn 
er weer nieuwe plannen 
voor het Parkveld. Genoeg 
stof om met vele beelden 
van vroeger en nu een mooi 
overzicht te krijgen van het 
landschap en leven in bewe-
ging rond de abdij. 

   

NIEUWSBRIEF  

SEPTEMBER 

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   

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. 
 
11 september 
Will Tura 
 
Hoop doet leven is een ont-
roerende en boeiende film 
geworden die ons alleen laat 
zien wat een groot artiest 
als Will Tura is, maar die ook 
een ode wil zijn aan een 
samenleving en cultuur 
waarvan wij allen deel uit-
maken en waarvan Will als 
het ware het muzikale sym-
bool is.  
 
 

SPORT 
Petanquen 

Verantwoordelijke: Tru 

Elke dinsdag om 14.00 u. 
behalve op 18 september. 
 
Fietsen 

Verantwoordelijke: Philippe 

Elke woensdag. Vertrek aan 
de kerk om 13.30 u. Dus op 
5, 12 , 19 en 26 september. 
Wekelijks wordt een e-mail 

BELANGRIJKE DATA 

31 aug – 7 Sep 

Verblijf aan zee. 

1 september 13.00 u. 

Plechtige geloften van 

Broeder Phong o.s.a. te 

Gent. 

15 september 

Inleveren oplossing zoek-

tocht OKRA 

16 september 

Parochiefeest: zie verso. 

21 september 

Regio-uitstap 

Gelukkige verjaardag 

01 Gerard Ronsmans 

02 Maria Mommaerts 

03 Stany Vanderstraeten 

12 Raymond Vanrengen 

13 Jan Vandeput 

13 Bea Deny 

17 Maria Nackaerts 

22 Els Donné 

22 Nieke Geets 

26 Jozefa Dubois 

 27 Ghislaine Vande Poel 

30 Werner De Rycker 

 

 

 

 

gestuurd naar de  trouwe 
deelnemers. Mensen die 
geen e-mail hebben kunnen 
contact opnemen met Phi-
lippe.  
 
 Wandelen 

Verantwoordelijke: Alida 

11 en 24 september. Ver-
trekplaats en bestemming 
wordt per e-mail gemeld 
aan de wandelaars. Mensen 
die geen e-mailadres heb-
ben kunnen contact opne-
men met Philippe  

Onze-Lieve-Vrouw van Troost 

Heverlee 

 
 

 

Wij melden u met 
droefheid het overlijden 

van 
Mevrouw 

Damiana Schevernels 

Geboren te Leuven op 22 
maart 1938 en er overle-
den op 21  augustus 2018, 
weduwe van de Heer Mi-
chel  Grobben. 



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 

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. 

REGIO-UITSTAP 

De uitstap naar Louvain-la 

Neuve zal doorgaan op 21 

september 2018 en NIET  op 

25 september zoals eerst 

aangekondigd. 

De bus zal de 11 leden van 

ons trefpunt ophalen aan de 

kerk op 21 september om 

08.30 uur.  

In de namiddag bezoeken 

wij het Hergé-museum. 

 

In ons trefpunt 

UITSTAP TURNHOUT 16 OKTOBER 2018 

Volgende maand hebben wij een uitstap voorzien naar Turnhout. Wij hebben volgend pro-

gramma uitgestippeld. 

Vertrek aan de kerk. 

09.30  - 10.30u. Ontvangst in Turnhout met koffie in Brasserie Tamboerke. 

10.30 - 12.30u. Stadswandeling. 

12.30 - 14.30u. Maaltijd in Brasserie Tamboerke. 

 Kalkoengebraad of tongrolletjes 

(te bestellen bij inschrijving)  

14.30 –16.00u. Bezoek aan het speelkaarten museum. 

17.00 u.  Terugreis.  

Deelname in de kosten: 

€ 40.00 te storten op de reke-

ning van het trefpunt of te 

betalen aan de secretaris vóór 

6 oktober 2018. 

Niet OKRA-leden € 44,00 


