Club B9 Tienen
Tienen, 21-12-2013
Nieuwsbrief nr. IV/5
GegroetKP’ers!

Eindelijk zijn de gidsenproblemen van de baan! Nadat Greet Nijs ons een pad in de korf zette door een
aangegane verbintenis op het laatste nippertje te verbreken, heeft Etienne zijn zoektocht naar een
evenwaardige vervanger succesvol afgerond en kunnen we op vrijdag 17 januari naar het
spiksplinternieuwe Fin-de-Siècle museum (pas open sinds 6 december!) in Brussel. Het
voormiddagbezoek aan de VRT was al eerder vastgelegd en goedgekeurd. Je zal merken dat de
vertrekuren van de trein voor de heen- en terugreis niet zijn ingevuld. Dat komt omdat de NMBS toch
altijd onze voorgestelde uren wijzigt en we jullie dan achteraf nog een correctie moeten doorsturen met
alle mogelijke gevolgen van vergeten of vergissingen tot gevolg. Zodra wij de juiste uren krijgen, sturen
we ze door en moeten alleen nog de wekkers correct afgesteld worden en op tijd opgestaan… Dit laatste
geheel terzijde zou Ben Crabbé zeggen!!!
Programma
08.00 uur: verzamelenaan frituur Carrefour en vertrek naar BrusselReyerslaan
09.45-12.00 uur: Bezoek VRT
12.00-14.00 uur: middagmaal
14.30-16.00 uur: Gegidst bezoek aan het Fin-de-Siècle Museum in Brussel
16.30 uur: vertrek naar Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór3 jan.-uiterste datum!-57 €(all-in)op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688
9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met de vermelding: U
0405.
2. Bevestig uw deelnamebij Pierre via e-mail of GSM.
Ter info:
Bezoek aan de VRT:
Dit geleid bezoek in de gebouwen van het VRT-omroepcentrum gebeurt door professionele VRT-gidsen.
Zij schetsen een duidelijk beeld van de belangrijke rol die radio, tv en online in ons dagelijks leven
spelen. Zij leggen uit hoe de programma’s tot stand komen en nemen ons mee achter de schermen van
regiekamers, radio- en televisiestudio’s (uitgezonderd de nieuwsstudio’s). In de demoruimte leren we hoe
het weerbericht gemaakt wordt en waarvoor een “autocue” staat.
Wie er misschien ooit van droomde omroeper te worden… c’estle moment!
Fin-de-Siècle Museum:
Nooit van gehoord? Zal wel, is pas open van 6 december ll. En… wij zijn er al bij! Deze “tempel voor Art
Nouveau” wordt vast “een internationale trekpleister van formaat”. De hoofdstad was omstreeks 1900 een
van dé kloppende harten van Europa op cultureel vlak en wordt niet zomaar het centrum van de art
nouveau of jugendstil genoemd. Die boeiende rol van Brussel op artistiek vlak komt ruimschoots aan bod
in deze art nouveautempel. De collectie mag er zijn met kunstwerken van o.m. James Ensor, Fernand
Knopff, Léon Spilliaert, Victor Horta, Paul Gauguin, Henry van de Velde en Alphonse Mucha.
Bovendien valt er naast de tenoren van het impressionisme en symbolisme ook sierkunst te bewonderen
uit de periode van 1850 tot 1914. Als dat alles geen primeur is!!!
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Het bestuur wenst julie sfeervolle kerstdagen en
een voorspoedig en vooral gezond 2014, met heel
veel mooie momenten en veel tijd om te lachen, te
dromen en te genieten, elke dag opnieuw! En elke
maand natuurlijk een boeiend passer-avontuur!

