
LEDENVERGADERING 
 
Uitstap TURNHOUT 
 
Op dinsdag 16 oktober maken 

wij een uitstap naar Turnhout. 

Wij vertrekken aan de kerk om 

08.00 uur. Bij aankomst krijgen 

wij koffie en een koek. In de 

voormiddag is er een geleide 

stadswandeling voorzien. Wij 

hebben twee gidsen. Indien 

nodig kunnen wij dus een groep 

maken naar gelang de mobili-

teit van de deelnemers. Na het 

middagmaal in het Restaurant 

“Tamboerke” is er een geleid 

bezoek aan het Nationaal Mu-

seum van de Speelkaart. 

Deelname in de kosten: 

Transport, ontvangst, bezoe-

ken, gidsen, maaltijd € 40,00 

voor de leden en € 44,00 voor 

niet-leden. 

VERGEET BIJ HET 

INSCHRIJVEN NIET TE 

KIEZEN VOOR 

VIS OF VLEES!!!!. 

Josée 

 

 

NIEUWSBRIEF  

OKTOBER 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. 
 
9 oktober The post 
 
Een meeslepend verhaal 
over de onwaarschijnlijke 
samenwerking tussen de 
eerste vrouwelijke uitgever 
van een grote Amerikaanse 
krant, Katherine Graham en 
redacteur Ben Bradlee van 
de Washington Post. 
 
Genre: Drama, Biografische 
film. 
Regisseur: Steven Spielberg 
Cast: Meryl Streep, Tom 
Hanks, Sarah Paulson, Bob 
Odenkirk.  
 
 

SPORT 
Fietsen 
Verantwoordelijke: Philippe 

Elke woensdag. Vertrek aan 
de kerk om 13.30 uur Dus op 
3, 10 , 17, 24 en 31 oktober. 
Wekelijks wordt een e-mail 
gestuurd naar de  trouwe 
deelnemers. Mensen die 
geen e-mail hebben kunnen 

BELANGRIJKE DATA 

7 Okt 

10.45u. Bakje Troost aan-

geboden door de paro-

chieraad. 

14 Okt 

10.00u. Eucharistieviering 

nationale Ziekendag. 

16 Okt 

Uitstap Turnhout. 

21 Okt 

10.00u. Benoeming pater 

Gerben en pater Anthony. 

(Sint-Lambertuskerk) 

22-29 Okt 

Inzameling goederen voor 

WMH. 

 

Gelukkige verjaardag 

 

08 Rosa Geens 

09 Alida Kimps 

10 Marie-Louise Schever-

nels 

10 Diane Exelmans 

15 Therese Smeesters 

30 Frederik Vanden Bosch  

 

 

 

contact opnemen met Phi-
lippe.  016 40 17 31 
 
 Wandelen 

Verantwoordelijke: Alida 

8 en 22 oktober. Vertrek-
plaats en bestemming 
wordt per e-mail gemeld 
aan de wandelaars. Mensen 
die geen e-mailadres heb-
ben kunnen contact opne-
men met Philippe.  
 

BESTUUR 

 
Tijdens de bestuursvergade-
ring van 24 september werd 
beslist om Alida Kimps op te 
nemen in het bestuur. Alida 
zal verantwoordelijk zijn 
voor het wandelen 
 
Wij trachten een mooi pro-
gramma aan te bieden maar 
daar zijn natuurlijk vrijwil-
ligers voor nodig om  het te 
verwezenlijken.  
 

LIDGELD 
Zie keerzijde.  Wij vragen 
onze leden het lidgeld (zie 
keerzijde) te betalen VOOR 
10 januari 2019. Leden die 
niet in orde zijn zullen geen 
boekje of folder meer ont-
vangen in februari. 

 

Onze-Lieve-Vrouw van Troost 

Heverlee 

 



INTERNATIONAAL 
DESSERTBUFFT 
 

In onze gemeenschap organise-

ren wij sinds twaalf jaar op 11 

november een dessertbuffet. 

Vorig jaar werd voor de eerste 

maal een internationaal des-

sertbuffet georganiseerd. Deze 

eerste uitgave was een succes 

maar dit jaar willen wij nog 

beter doen door er meer 

‘nieuwkomers’ bij te betrekken. 

 

De 100ste verjaardag van het 

einde van WOI is misschien een 

ideaal moment om samen met 

mensen van verschillende na-

tionaliteiten, culturen en ge-

loofsovertuigingen te genieten 

van binnen- en buitenlandse 

lekkernijen. Ken je “nieuw-

komers” die hun culinaire speci-

aliteiten willen te promoten en 

bijdragen tot meer begrip voor 

elkaar? Geef ons dan een sein-

tje. 

 

Samen eten kan de vrede ten 

goede komen. Misschien een 

mooie afsluiting van het thema 

van het kerkelijk jaar ‘Samen 

geloven in vrede’ 

 

In ons trefpunt 

UITSTAP TURNHOUT 16 OKTOBER 2018 

 
Deze maand hebben wij een uitstap voorzien naar Turnhout. Wij hebben volgend programma uitgestippeld. 

08.00u.   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 Nationaal Museum van de Speelkaart. 

17.00 u.    Terugreis.  

Deelname in de kosten: 

€ 40.00 te storten op de rekening van het 

trefpunt of te betalen aan de secretaris 

vóór 8 oktober 2018. 

Niet OKRA-leden € 44,00 

LIDGELD 2019 
Lid: één persoon:       € 25,00 

Gezinsbijdrage: lid en gezinsleden wonende op éénzelfde adres: € 42,00 

Woon–Zorgcentrum:      € 10,00 

Nieuwe leden vanaf 1 september 2018 blijven lid tot december 2019. 

Duo leden OKRA-ACV moeten de wens uitdrukken lid te willen worden/blijven. 

LIDGELD TE BETALEN VOOR 10 JANUARI 2019 

Kerk en Leven 
Het abonnementsgeld 2019 werd vastgesteld  op € 37,00 en kan betaald wor-

den op rekening VPW Leuven vzw PZHE Parochieblad. 

BE02 7350 3397 4640. Vergeet niet te vermeden: ‘TRO’ om onze editie te ont-

vangen! 


