
❎ UITNODIGING ❎ ODIS-ONTMOETINGSDAG 
📌 VRIJDAG 10 JUNI 2022 🚩 HEVERLEE, ABDIJ VAN PARK / PARCUM

Op vrijdag 10 juni organiseert ODIS, de grootste historische databank van Vlaanderen, zijn jaarlijkse ontmoetingsdag. 
We verwelkomen u dan graag in de Abdij van Park in Heverlee, waar we te gast zijn bij partner PARCUM, museum 
en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur.

De ontmoetingsdag brengt medewerkers en geïnteresseerden samen en biedt de kans om kennis te maken met de 
databank en het team. In de voormiddag starten we met een korte stand van zaken en stellen de nieuwe ODIS-part-
ners zich voor. Daarna staan we stil bij de krachtlijnen van het ODIS-vernieuwingstraject 2022-2027. In twee inter-
actieve workshops gaan we dieper in op dit traject. We focussen op de uitbouw van een nieuwe publiekswebsite 
en bekijken hoe ODIS meer verbindingen kan leggen met lokaal en regionaal historisch onderzoek. Na de lunch 
brengen we een geleid bezoek aan de PARCUM-tentoonstelling ‘Ergens onderweg’ en aan het historische hart van 
de abdij. We hopen u op 10 juni te ontmoeten!

🕣 PROGRAMMA 🕞 
09.30 u. Ontvangst met koffie
10.00 u. Welkom 
10.10 u. Stand van zaken
10.30 u. Voorstelling van de nieuwe ODIS-partners Digitaal Archief Vlaanderen en Provinciaal Archief 
 West-Vlaanderen
10.50 u. Het ODIS-vernieuwingstraject 2022-2027: krachtlijnen
11.15 u. Keuze uit twee interactieve workshops:
 1. Naar een nieuwe ODIS-omgeving voor het zoeken, raadplegen en (her)gebruiken van gegevens 
 (i.s.m. LIBIS) 
 2. Hoe versterken we de lokale en regionale dimensies van ODIS? (i.s.m. Histories) 
12.30 u. Broodjeslunch
13.15 u. Kennismaking met PARCUM
13.30 u. Geleid bezoek aan de lopende PARCUM-tentoonstelling ‘Ergens onderweg’ en aan het 
 historische hart van de Abdij van Park
15.30 u. Einde

🚩 LOCATIE 
Abdij van Park - Brasserie De Abdijmolen > Abdij van Park 4 - 3001 Heverlee (Leuven) 
Klik hier voor een plannetje.

MET HET OPENBAAR VERVOER
Treinstation Leuven > busstation perron 5 lijnen 4, 5, 6, 630 (halte Abdij van Park) of ca. 30 min. wandelen.

MET DE WAGEN
Parking op de site (blauwe zone 4 uur), ingang via Geldenaaksebaan.

📋 PRAKTISCH 
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht (uiterlijk op 3 juni). Klik hier om in te schrijven.

🗨 VRAGEN? 
info@odis.be 
016 32 35 00 (Joris Colla) 

http://www.odis.be/hercules/_nl_home.php
https://www.parcum.be/nl/
https://www.parcum.be/nl/museum/ergens-onderweg
https://www.parcum.be/nl/museum/het-hart-van-de-abdij
https://www.google.com/maps/place/Brasserie+De+Abdijmolen/@50.8633324,4.7153267,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe66563b1965e6a2a!8m2!3d50.8642358!4d4.7147981
https://kadoc.kuleuven.be/3_onderzoek/31_onsonderzoek/studiedagen/form/20220610_ODIS_ontmoetingsdag

