Club B9 Tienen
Tienen, 18-01-2013.
Nieuwsbrief nr. IV/6
Hallo Passergenoten!

Vrijdag 21 februari combineren we het nuttige aan het aangename. In de voormiddag zijn
we te gast bij de firma Laperre in Groot-Bijgaarden voor een uitgebreide kennismaking met
alles wat met ons gehoor en gehoorproblemen te maken heeft, en in de namiddag gaan we
genieten ten Huize Felix De Boeck in Drogenbos. Mogen we vragen goed op tijd te zijn want
de files kunnen lang zijn! We gaan met de wagen, dus eventuele langslapers kunnen verder
dromen (behalve de chauffeurs dan!).
Programma
08.00 uur: vertrek per auto (frituur/Carrefour)
10.00-12.00 uur: Laperre Hearing Systems Groot-Bijgaarden
12.30-14.00 uur middagmaal
14.30-16.30 uur: Museum Felix De Boeck Drogenbos
17.00 uur: vertrek naar Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stortvóór 11 februari (uiterstedatum!) 57 €-alles inbegrepen- op rekening 0688915154-08 of BE63 0688 9151 54081, Koperen Passer, Leuvenselaan 60 3300
Tienen met vermelding uitstap U 04 06.
2. Vergeet niet uw deelname te bevestigen bij Pierre via email of GSM.
Ter info:
Laperre: Eén op de zes mensen wereldwijd heeft te kampen met gehoorverlies. Naarmate de
bevolking veroudert en de lawaaipollutie overal ter wereld toeneemt, zullen alsmaar meer
mensen aan gehoorverlies lijden. De firma Laperre, die in 1948 opgericht werd door, Adriaan
Laperre, is reeds 65 jaar de referentie op het vlak van hoortoestellen enhoorhulpmiddelen.
Sinds 1966 is Laperre een dochtermaatschappij van het Z ZwitserseSonova, een van de
grootste producenten van hoortoestellen en andere communicatie systemen ter wereld. Nu we
in een luidruchtige wereld leven met geluidsniveaus die ons gehoor langdurig bedreigen, lijkt
het ons interessant om wat meer te weten over gehoorverlies, gehoorbescherming,
hoortoestellen en andere verrassende mogelijkheden.
Van Museum Felix De Boeck tot FeliXart Museum:
Nadat de museumcollectie jarenlang werd tentoongesteld op de zolderverdieping van het
gemeentehuis van Drogenbos, werd de zeer omvangrijke collectie, die Felix De Boeck, aan de
gemeenschap schonk, van 1995 in de best dankbare omstandigheden bewaard en
tentoongesteld in een nieuw, prachtig museum waar Felix De Boeck het vertrekpunt is
geworden van steeds wisselende tentloonstellingen. Degrote X in Felix verwijst naar de twee

elkaar kruisende sporen in de werking van het museum: dat van de kunst en dat van de
aandacht voor het heemkundige en ecologische. In deze kleine, groene oase te midden van de
drukte van de Brusselse rand gaan erfgoed en kunsthandin hand.Een must see!
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