Club B9 Tienen
Tienen, 09-01-2013.
Nieuwsbrief nr. III/6
DagKP’ers!

Iedereen hopelijk zonder blik- of andere schade het eindejaarsgedoeoverleefd en voldoende kaloriekes
verzameld om het tweede gedeelte van ons jaarprogramma met evenveel enthousiasme af te werken als
het eerste! Op vrijdag 8 februari worden de auto’s weer van stal gehaald en trekken we o.a. naar de
Colruyt, niet om “kommiskes” te doen, maar om eens te zien hoe die mannen dat daar allemaal fiksen!
En, bekommerd als wij zijn om jullie geestelijk welzijn, doen we er ok een schepje cultuur bij met een
fikse wandeling door het historisch hart van Halle. Hopelijk kunnen we jullie ook nu weer verleiden!!!
Programma
07.45 uur: verzamelen aan parking Carrefour (frituur) en vertreknaar Halle per auto
09.30-12.30 uur: gegidst bezoekaan Colruyt
12.30-14.00 uur: middagmaal
14.30-16.30 uur:gegidste stadswandeling Halle
17.00 uur: vertrek naar Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 31-0145,00 €(vervoer met wagen, gidsen en lunch)op rekening 068-8915154-08 of
IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan 60, 3300 Tienen, met
vermelding U 03 06.
2. Bevestig uw deelnamebij Pierre via e-mail of GSM, ook bij niet-deelname!
Ter info:
Colruyt vestiging:Ons bezoek aan de site Dassenveld zal als volgt verlopen: Verwelkoming met een
kopje koffie en een woordje uitleg over “wie we zijn” en “wat we doen”. Daarna krijgen we een filmpje
over de firma. De rondleiding zelf begint aan de “karrenwasinstallatie”. Vandaar een kort bezoek aan de
diepvries.Vervolgens bezoeken we de frigo’s, de receptiehal, de appelen/perenfrigo, de fruit- en
groentenverpakking, de windmolen, de bakkenwasinstallatie, de nieuwe recyclage-afdeling om af te
sluiten bij de “orderpicker”. Het geheel duurt ongeveer 2.30 à 3.00 uur.
Halle stadswandeling met gids:We trekken doorheen het stadscentrum van het middeleeuwse Halle
langs de Grote Markt en de talrijke beschermde monumenten. De Sint-Martinusbasiliek, één van de
mooiste van Vlaanderen, is de thuishaven van de zwarte Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Dit prachtig laathooggotisch gebouw beheerst de Zennevallei. Momenteel wordt de basiliek volop gerestaureerd, maar
een aangepast bezoek blijft mogelijk. Op diezelfde Grote Markt pronkt ook het historisch renaissance
stadhuis uit 1616. Luister maar eens naar wat de gids te vertellen heeft over die twee guitige beeldjes in
de bovendrempel van de deur, en over de twee beelden in de nissen van de pui van het stadhuis. Onthou
ook maar de naam van Adrien François Servais, ook hem zal je ontmoeten… En nog zoveel meer!
Met stevige koperen groet en tot dan,
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