Club B 9 Tienen
Tienen, 14-08-2013
Nieuwsbrief nr. IV/1
Gegroet KP’ersen Partners!

‘t Wordt tijd dat we elkaar eens weerzien, zo twee maanden zonder KP, met slechts af en toe een
sporadische ontmoeting, da’s maar flauwe soep vinden wij! Dus vliegen wij er op vrijdag 20
september weer in en uit voor de start van het nieuwe seizoen!
Iedereen heeft tijdig (nu ja!) zijn lidgeld hernieuwd en daar zijn wij uiteraard zeer blij mee.
Beginnen doen we op een gezonde en plezante manier, gezond omdat we gaan wandelen en genieten met of zonder toemaatje-, plezant omdat ook onze partners meekunnen (wat niet wil zeggen dat het
anders niet plezant is natuurlijk!). De wandeling zelf hebben we kort gehouden, zodat iedereen zonder
problemen (en zonder doping!) zeker de finish haalt!
Programma
08.15 uur: (stipt!) vertrek bus Albertvest (frituur)
Voormiddag bezoek aan en wijnproeverij in “Het Pietershof”
12.30-14.30 uur: lunchen bij “Moeder de Gans”
Namiddag wandeling “Voeren kort”
17.00-19.00 uur: vertrek naar en aankomst Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stortvóór 08 september -uiterste datum wegens nodige reservaties!- 48 €per persoon (allin) op rekening 068-891554-08 of BE63 0688 9151 5108, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60,
3300 Tienen, met vermelding U 04 01.
2. Bevestig uw deelname bij Pierre via e-mail of GSM.
Ter info:
Het Pietershof: dit wijndomein is gelegen op een prachtige zuidhelling “Het Crindael”, met zijn voor
wijndruiven uitstekendekalkhoudende en mineraalrijke bodem waar reeds van in vroegeretijden aan
wijnbouw werd gedaan. De belangrijkste druivenrassen op de wijngaard zijnPinot Blanc en
Chardonnay. Voorafgaand aan de proeverij krijgen we uitleg over de invloed van de bodem en het
klimaat op het verbouwen van wijn. In de kelders wordt er uitvoerig ingegaan op het fascinerende
proces dat vinificatie heet. Vervolgens worden in het proeflokaal drie wijnen geproefd en gekeurd en
waar nodig van commentaar voorzien. Dat laatste zal wel niet ontbreken durven wij verfonderstellen!
Voeren kort
Met deze korte wandeling door voeren ontdek je het typische landschap van de Voerstreek, holle
wegen, bossen en weiden, puur natuur dus! Onderweg kan je genieten van prachtige panorama’s. We
wandelen langs rustige paden -gedeeltelijk verhard- die soms ook door grasland lopen of een unieke
holle weg vormen. Deze wandeling brengt ons ook door het natuurgebied Altenbroek. Er is wat
klimwerk te doen maar altijd overkorteafstand. Je rolstoel moet je echter thuis laten! Na vier kilometer
zal je een goede impressie hebben van wat Voeren te bieden heeft.De wandeling is niet bewegwijzerd,
maar met een paar ervaren ex-akela’s en nog een paar gedreven spoorzoekers in het gezelschap zal dat
geen probleem vormen!
Met hartelijke groet en tot dan,
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