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Club B9 Tienen
Tienen,l l-04-2013
Nieuwsbrief nr.III/9

Hallo KP'ers!

Nummer 9 komt er al aan! Wat ook weer op opa's klok: "Tempus fugit"?
Op vriidae 17 mei hebben we voor jullie een prachtige afsluiter laten programmeren! Lees
verder maar! Dat wordt lol trappen, gegarandeerd! En ook deze keer kunnen de vrouwkes mee,
als zij daar zin in hebben natuurlijk! Nieuwsgierig? V/ij ook!!! Dus... hup de bus op! Hou het
vertrekuur in de gaten: stipt 8 uur zijn wij de pijp uit.
Verzamelen zo al s altij d aan frituur/Carrefour.

Programma: Proeven en sport in het hoge mausgebied
10.00 uur: De railbike van de Molignée
Vertrek vanuit \larnant op de railbike over de oude spoorweg, die boven de Molignée uitsteekt
en door twee tunnels loopt tot aan het oude station van Falaën. Daar volgt een half uur pauze,
waarna de terugtocht op de spoorwegliets volgt (8 km heen en terug).
12.00 uur: Slakkenkwekerij van Warnant
Geleid bezoek aan de slakkenkwekerij bij het oude station van Lí/arnant. Een ervaren gids vertelt
over het kweken, van de paring (dat mag u niet missen), het vetmesten en het eieren leggen tot
aan het uitkomen daarvan. Dit leerrijke en vaak humoristische bezoek betrffinde het gedrag
van dit sympathieke diertje, waaraan de Broederschap "Les Mollassons" is gewijd, wordt
besloten met het proeven van deze lekkernij.
13.00 uur: Eenvoudige maaltijd in de abdij van Maredsous
Twee boterhammen met kaas van de abdij en met een bier 6o van Maredsous (of een koífie of een

soft drink).
15.00 uur: Brouwerij Caracole
Geleid bezoek aan de schilderachtige ambachtelijke brouwerij "Caracole, gevolgd door het
proeven van 4 biersoorten, die op oude wijze zijn gebrouwen op houtvuur. Natuurlijk staat de
Caracole hoog in het vaandel bij "Les Mollassons" !

16.30 uur: Einde van het programma
17.00 uur: vertrek naar Tienen.

Hoe deelnemen?

1.

Stort vóór 9 mei -uiterste datum!- 45 € per persoon op rekening 068-8915154-08 of
IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300
Tienen, met vermelding: U 0309

2.

Bevestig uw deelname bij Pierre via e-mail of GSM ook bii niet-deelname!

Met sportieve groeten,
Etienne Dewolfs
016-81 37 08

Jean Gilis

etienne. dewolÍ's(0skYnet.be

irv.gilisíg)skynet.be
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