KOOGdag

12 maart 2015

Vlaanderen heeft een rijk patrimonium met mooie domeinen en gebouwen.
Natuur en mensenwerk zorgen vaak voor mooie resultaten. Hiervoor zorg
blijven dragen is een hele opdracht.
Op 12 maart e.k. brengen we een bezoek aan Abdij Van Park te Heverlee.
Men werkt hier nog hard verder, maar wat reeds bereikt is mag zeker gezien
worden.
Onder leiding van een gids, komen we op plekjes die (nog) niet door de gewone
bezoeker bezocht kunnen worden. Wandelen door de gangen is al de moeite,
de talrijke schilderijen, mooie meubels en het Centrum voor Religieuze Kunst
en Cultuur maken het nog meer de moeite waard.
We laten ons dus verrassen door de verantwoordelijken aldaar.
Wanneer er nog voldoende tijd overblijft, dan kunnen we ook nog even binnen
gluren bij de buren. In de bijgebouwen zijn o.a. universiteitsdiensten, het
centrum voor Polyfonie en Kerk in nood gevestigd.
Een enorme moestuin geeft ons de gelegenheid om aan zeer democratische
prijzen een voorraadje tuinversheid mee naar huis te nemen.
We beëindigen het officiële programma om 16.30uur. Wie dan nog zin heeft,
kan nog wat blijven om te genieten van een wandeling rond of een drankje aan
het water.
KOOG : richt zich in de eerste plaats naar alle OOffr. en gelijkgestelde burgers
bij Defensie, ook de partners zijn welkom. Mensen uit de andere categorieën
zijn evenzeer welkom, doch hen kunnen wij geen MB beloven. Dit moet met de
dienstchefs besproken worden om al dan niet verlof of compensatie op te
nemen.
Verloop van deze dag :
09.30 : is men welkom voor een tasje koffie
10.00 : welkom en wat meer uitleg over het verloop van de dag
10.15 : wij volgen de gids
12.45 : samen genieten van het middagmaal
14.00 vervolg bezoek

16.00 : afsluiten met een drankje
16.30 huiswaarts
Inschrijven kan door een mail te sturen naar een van de volgende personen:
Erik Cloots erik.cloots@mil.be
Rik Tavernier rik.tavernier@mil.be
Padre Annie Walscharts anniewalscharts@hotmail.com
en
€20 te storten op de rekening van KOOG: BE39 7895 2915 4519
duidelijk naam noteren a.u.b.
GRAAG VOOR 2 MAART 2015

Plaats van afspraak :
Abdij Van Park 7
3001 HEVERLEE
Even de mooie dreef inrijden en dan vind je aan de rechterkant een grote
parking. Daar word je opgewacht. Hopelijk zien jullie de kans om samen te
rijden want in deze omgeving is dat ecologisch tintje toch wel op zijn plaats.
Bereiken kan je ons daar indien nodig op
Padre Annie Walscharts 0478/940650
Erik Cloots 0475/574235

Graag tot 12 maart

