Club B9 Tienen
Tienen, 21-03-2014.
Nieuwsbrief nr. IV/8
Aan alle Koperen Passers M/V!

Op VRIJDAG 25 APRIL trekken wij naar het “warme zuiden”! En bij wijze van paasgeschenk laten wij
ook onze vrouwkes mee genieten, al of niet in bikini!
Degenen onder ons die nog niet aan totaal geheugenverlies lijden, herinneren zich vast en zeker nog ene
Chantal Fossion. Zij gidste ons op schitterende wijze doorheen de “Manufactures De Wit” in Mechelen
(14-12-2012) en nadien ook nog eens op de tentoonstelling over Permeke in de Bozar (11-1-2013). Zij zal
ons ook nu weer begeleiden “In de sporen van monniken en graven”, een flinke trip door
de middeleeuwse geschiedenis aan het grensgebied België-Frankrijk om en bij Orval.
Dit is het programma dat zij ons aanbiedt:
07.30 uur: Vertrek Tienen met bus (parking ex-frituur/Carrefour)
Van 10.30 uur tot 12 uur:
Bezoek met gids aan de abdij van Orval
Bijwonen van de sexte (12 uur) met Gregoriaanse gezangen
Van 12.30 uur tot 13.45 uur:
Middagmaal in “l’Auberge de l’Ange Gardien”
1. Apéritif: Orval pression ou maitrank artisanal, blanc ou rosé
2. Plat: émincé de volaille à la bière d’Orval, champignons
3. Dessert: morceau de tarte et café
Van 14.15 uur tot 14.45 uur:
Bezoek aan de verrassende gotische basiliek van Avioth
We zijn nu op Frans grondgebied, als een eenzame blanke bruid in het verarmde kleine
dorp
Van 15.15 uur tot 16.30 uur:
Bezoek met gids aan de citadel van Montmédy
Gebouwd door de Spanjaarden als versterking tegen het Franse geweld
Van 17.00 uur tot 18.00 uur:
We gebruiken nog een drankje met Orvalse boterhammen in Torgny
Dit is het meest zuidelijke dorpje van België (Gaume) met Provençaalse allures en
microklimaat dat lokale wijncultuur toelaat
18.00 uur vertrek naar Tienen waar we rond 20 uur hopen te landen!
Het programma wordt opgeluisterd met literaire teksten die verband houden met de streek en de schrijvers
aldaar. We krijgen allen een bundeltje mee met de teksten. Ook over de geschiedenis en kerken van Orval
en Avioth, over landschappen en meer krijgen we uitleg. Andere groepen die dezelfde uitstap met Chantal
maakten, reageerden heel enthousiast!
Dus… waar blijft die bus?! Let wel op het vroege vertrekuur!!!!

Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 15 april (uiterste datum!) 70 € pp. -alles inbegrepen- op rekening 0688915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60,
3300 Tienen, met vermelding: uitstap U 0408.

2. Vergeet niet uw deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM.
Met stevige koperen groet,
Etienne Dewolfs
016-81 37 08

Jean Gilis
016-81 36 01
0476-29 11 17

Pierre Liesmons
016-81 31 13
0477-67 58 37

etienne.dewolfs@skynet.be

jw.gilis@skynet.be

pierre.liesmons@telenet.be Alfons.Ponsaerts@skynet.be

VRIJDAG 16 MEI = TUINENDAG!

Alfons Ponsaerts
016-81 24 83
0475-30 51 89

