Club V 9 Tienen
Tienen, 18-01-2022
Nieuwsbrief XI/6

Hallo KP’ers!

Op vrijdag 18 februari gaan we voorzichtig weer van start met een halvedagactiviteit.
We houden het ook dichtbij huis: Abdij Park Heverlee met een geleid bezoek onder het motto “De abdij
uitgezoomd”(zie info).
In de Abdijmolen gaan we daarna gezellig samen tafelen, wat bijbabbelen en dan naar moeder de vrouw!
We houden er ook rekening mee dat corona zich ook nog niet gewonnen geeft en zorgen dus voor de
nodige veiligheidsmaatregelen voor onszelf en voor de anderen: masker, covidpas…
Ons programma
09.00 uur: vertrek bus parking Carrefour
10.00 - 11.30 uur: Geleid bezoek“De abdij uitgezoomd”
12 uur- …
: Middagmaal in “De Abdijmolen”
Daarna huiswaarts!
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 8 februari (alleen datum van betalen telt als inschrijving!) 45 € op rekening 0688915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 met vermelding deelname U1106.
2. Bevestig je deelnamebij PIERRE via e-mail of telefoon.
Ter info:
“De abdij uitgezoomd”: We ontdekken de best bewaarde abdijsite van de regio, de Abdij van Park, een
norbertijnerabdij die in 1129 opgericht werd.
In een begeleidende tekst lezen we:
“Abdij van Park was en is meer dan het claustrum. Het was een bedrijvig oord. Ontdek in uw
rondleiding de molen, de poorten, de tiendenschuur, de vijvers, de brouwerij, … De gids vertelt je
meer over de abdij als economisch en ecologisch centrum. Toen en nu.”
Een rustig begin dus, om langzaam weer onder stoom te komen en mekaar na de afgelaste activiteiten
eindelijk weer eens te ontmoeten in vrij veilige omstandigheden: wij maken gebruik van een grote bus (54
plaatsen), plaats zat om elkaar veilig op afstand te houden (21 deelnemers), alles gebeurt in open lucht,
het restaurant is coronasafe…Dus… allen daarheen!

Met hartelijke koperen groet en tot dan!
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