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Tienen, 17-10-2013 
Nieuwsbrief IV/3 

 
Hallo KP’ers! 
 

  
Op vrijdag 15 november spelen we een thuismatch! Plaats van gebeuren is Tienen, niet KVK, maar de  
Belfius Bank aan de Hennenmarkt. De vedetten van de dag zijn onze eigenste Alfred D’or in de 
voormiddag en Johan Lambrechts in de namiddag. Tussendoor zal de plaatselijke horeca onze 
supportersclub van het nodige krachtvoer voorzien! Wij rekenen op een talrijke opkomst om beide 
gastsprekers te komen aanmoedigen! Toeters en bellen worden evenwel aan de ingang onverbiddelijk in 
beslag genomen en later bij openbaar opbod verkocht ten voordele van de clubkas! 
 
Ons programma 
 
Vanaf halftien gaan de deuren open in de Belfius aan de Hennenmarkt 
Van 10 tot 12 uur wordt daar het woord gevoerd door Alfred D’or over computers en zo… 
Tussen 12 en halfdrie is de innerlijke mens dan aan versterking toe 
En van 15 tot 17 uur trekken we met Johan Lambrechts door Antarctica 
Waarna dan het eindsignaal weerklinkt… tenzij er wat extra speeltijd bijkomt! 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór 8 november(uiterste datum!)45 €op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 
9151 5408  met vermelding deelnameU0403. 

2. Bevestig je deelnamebij PIERREvia e-mail of telefoon. 
 
Ter info: 
 
Voordracht door Alfred D’or:Over computers en enkele  van hun geheimen 
Onze eigenste Alfred heeft beloofd ons te zullen onderhouden over:  

1. Wat is dat, hoe worden gegevens in de computer geplaatst; 
2. Wat is de betekenis van: de computer “doet” iets; 
3. Hoe evolueerden computers, geheugen (van 4 K naar 2 tot de 64ste), programmatie 
4. Methodologie 
5. Voorbeelden 

Geheimzinnig  voor computervreemden? Vaktaal voor gevorderden? Comeandsee… 
 
Lezing door Johan Lambrechts over: “100% IJS – Antarctica: een belevenisverhaal”  
Gekruid met vele anekdotes en rijkelijk geïllustreerd met audio- en beeldmateriaal hoor en zie je 
tijdens dit belevingsverhaalhet spannende relaas van de avontuurlijke Belgische exploratie van 
Antarctica, van pionier Adrien de Gerlache en zijn Belgica-expeditie tot de nieuwe Prinses 
Elisabethbasis. Daarna focust deze professioneel verzorgde lezing op de rol van Antarctica als 
het klimaatgeheugen van onze planeet en als thermometer en barometer van de 
gezondheidstoestand van onze planeet en op het cruciale belang van het continent in de 
problematiek van global warming. 
Een paar commentaren: 
 
“… een stukje emotie om uiteindelijk op een subtiele manier een boodschap mee te geven!” 
“… een onvergetelijke lezing, beklijvend beeldmateriaal en geluidsfragmenten” 



“… een consequentopgebouwde voordracht die je als luisteraar boeit  van begin tot einde” 
… mooie beelden, zowel historisch materiaal als prachtige zelfgemaakte foto’s” 
“Zo hoorde, voelde en zag je de Zuidpool nog nooit!” 
 
Johan Lambrechts, reisjournalist en schrijver, was zelf al twee keer op Antarctica en gaat terug in 
2014! 
 
Alfred en Johan bezorgenonsbeslist een boeiende dag; zeker niet te missen, toch? 
 
Met hartelijke koperen groet en tot dan! 
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