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UITNODIGING   -  EXPO  PARCUM  - ABDIJ VAN PARK te HEVERLEE – 29.07.2021 

Deze tentoonstelling geeft je een inkijk in het leven en werken van de norbertijner paters. Je bezoekt 
het gerestaureerde abstkwartier, de pandgang met twintig glasramen (erkende Vlaamse topstukken), 
de bibliotheek met stukwerkplafonds en de kloosterrefter. We hebben voor jullie 24 toegangstickets 
voorzien, die we gratis kunnen aanbieden, dank zij sponsering. De gerenommeerde tentoonstelling 
met audiofoon duurt ongeveer 1.30u (niet alles is rolstoeltoegankelijk!). Snel inschrijven is 
belangrijk, gezien de beperkte plaatsen. De volgorde van inschrijving bepaalt de toekenning  van  de 
tickets. Wees er vlug bij. De inschrijvingen worden afgesloten op 23 juni om 24 uur. 

 Adres: Museum Parcum, Abdijstraat 7, 3001 Heverlee. Het museum is met de auto te 
bereiken via de Geldenaaksebaan en de Adijdreef.  (www.abdijvanpark.be) 

                               
 Datum: 29 juli 2021 
 Uur: er zijn 2 tijdsblokken voorzien waarin telkens 12 personen starten op 2 verschillende 

tijdstippen nl om 14.40u en 15u. Het startuur wordt je later meegedeeld. Samenkomst om 
14.30u aan Parcum-museum (voor de abdijkerk). 

 Bezoek: de tentoonstelling met audiofoon duurt ongeveer 1.30u – niet alles is 
rolstoeltoegankelijk. De abdijsite is omringd door een natuurdomein met vijvers. De moeite 
waard voor een wandeling. Ook de abdijkerk en parkkerkhof zijn een bezoek waard. 

 Parking: via de abdijdreef is er voor het Molenhuis rechts een parking, wel in een blauwe 
zone, maar waar toch 4 uur gratis kan geparkeerd worden. 

 Inkom: gratis alleen voor effectieve leden en sympathisanten. Dank zij sponsering wordt de 
inkomprijs van 10 euro je kwijtgescholden. 

 Brasserie De Abdijmolen (The Lodge): hier kan je terecht zowel binnen als op de 2 
buitenterassen voor een hapje en drankje. 

 Uiterste inschrijvingsdatum: 23 juni 24 uur. Dus onmiddellijk inschrijven via 
info@copdvzw.be , uitstellen = te laat!!! De niet ingevulde tijdsblokken worden nadien 
vrijgegeven voor andere bezoekers. 

 Contactpersoon COPDvzw: Jean-Pierre Baillon – 0476/69 02 37 

We kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten.  

namens het copd-bestuursteam, Vic Nevelsteen, voorzitter  

 


