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ALS DE BLIKSEM : ABDIJ VAN PARK   29 JULI  2021 

Bewegen, wandelen, sociaal contact. 

Een mix van belangrijke pijlers voor 

iedereen en dus zeker ook voor 

COPDers. Daarom na een lange “blijf 

in je kot”-periode, deed het deugd 

om terug te kunnen aanknopen met 

aangename activiteiten.  

Ons bezoek aan de overzichtsexpo 

“Als de bliksem” in de recent 

gerestaureerde historische ruimtes 

van de Abdij van Park te Heverlee 

kreeg dan ook nog een cultureel 

tintje.  

In twee tijdsblokken, voorzien 

van een audiofoon kon 

eenieder op eigen tempo deze 

tentoonstelling bezoeken. 

In 1121 stichtte Norbertus van 

Xanten volgens de regel van 

Augustinus de orde der 

Norbertijnen (witheren). De 

Abdij van Park dateert van 

1129. We ontdekten in 

schilderijen, prenten, 

kaartenboeken en andere 
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kunstobjecten negen eeuwen vol cultuur, religie en zin voor 

schoonheid. Met open mond bewonderden we Middeleeuwse 

muurschilderingen, barokke glasramen en indrukwekkende 

stucplafonds. 

Om na te genieten van zoveel 

schoonheid was brasserie DE 

ABDIJMOLEN, gevestigd in de 

prachtig gerestaureerde vroegere 

molen van de abdij, de ideale plaats.  

Men kon zo aanvoelen, dat we 

met z’n allen genoten hadden 

van deze unieke expo. Het 

inzicht dat we gekregen 

hadden in het leven van de 

abdijbewoners, hun 

dagdagelijkse bezigheden en al 

wat bij een dergelijk leven kwam kijken, was het gespreksonderwerp 

bij uitstek. Naast dit onderwerp kwam automatisch aan bod :  
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“Wat zijn we tevreden, dat we na zo’n lange tijd weer eens echt 

kunnen genieten van zo’n gezellig samenzijn en een goeie babbel 

kunnen hebben”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopelijk werkt deze uitstap aanstekelijk en zijn we vertrokken voor 

een reeks van aangename, gezellige samenkomsten met lotgenoten. 

 

(Verslaggever  Vic 


