
 

 
 
Club B9 Tienen 
 

Tienen, 19-05-2014. 
Nieuwsbrief nr. IV/10 

 
Gegroet Passers en C°! 
 

  
Op vrijdag 20 juni sluiten wij ons vierde werkjaar af  et een gezellig samenzijn en alweer 
met een spannende quiz!Je partner is ook deze keer weer van harte welkom! 
We verwachten jullie om 12.30 uur in: 
 

Restaurant Fidalgo 
Outgaardenstraat 23 

3300 Tienen 
 
Wie de Fidalgoniet kent, is niet van deze wereld! Chef FilipDewijnants en echtgenote 
Christel Steenwegen runnen al jaren ditklasserestaurant in de Outgaardenstraat. Als 
GaultMillau er een waardering van 16/20 voor over  heeft en het publiek tijdens de 
restaurantweek met zijn prijs voor Dining City de Fidalgo tot winnaar uitroept voor Vlaams 
Brabant, dan kan je er zeker van zijn dat je een uitstekend moment zult beleven in de 
deskundige handen  van Filip en dat het een waardige afsluiter wordt van ons  vierde seizoen! 
 

1. Het Menu: 
 
 
Aperitief:             Champagne met mondvermakertjes 
 

*** 
Voorgerecht:      Gerookte paling / avocado / zure room /Granny Smith… 

 
*** 

Tussengerecht:   Dorade Royale / bataat / beurreblanc van Chardonnay… 
 

*** 
Hoofdgerecht:            Kalfs / zomergroentjes / jus van frozemarijn…  

of 
Zeebaars / erwt / jus  van waterkers 

 
*** 

Nagerecht:Balkje van chocolade / peer /caramel / mokka ijs… 
 

*** 
Mokka / thee                                   Met snoepertjes  
 
Aangepaste wijn tot en met het hoofdgerecht 

 



 
 

2. Praktisch: 
 
Maak voor je hoofdgerecht een keuze voor je partner en voor jezelf afzonderlijk (tenzij je allebei 
hetzelfde kiest!) en deel die mee aan Pierre, liefst via e-mailom vergissingen te vermijden. Wij zorgen 
er dan voor dat iedereen zijn keuze aan tafel terugvindtzodat je die zelf niet hoeft te onthouden (wij 
worden allemaal een dagje ouder, nietwaar!) en de garçons weten waar zij wat moeten deponeren! 
 

3. Ook nog: 
 
Ergens in de loop van krijg je ook nog een overzicht van de financiëlesituatie van onze club –
hopelijk met een begroting in overschot!- en van ons ontwerpprogramma voor 2014-2015. En 
als iemand nog iets op zijn klever heeft, krijgt hij/zij een ”free podium”! 
 

4. Quiz: 
 
Om de namiddag en meteen ook ons vierde werkjaar op een ludieke manier af te sluiten, 
organiseren we -met dank aan Jean!- ook dit jaar een spannende quiz met een mega beloning 
voor de winnaar! Meedoen dus! 
 

5. Hoe inschrijven? 
 

1. Stort ten laatste vóór 14 juni 65 €per persoon op rekening 068-8915154-08 of IBAN 
BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen,  
met vermelding: uitstap UO410  + aantal personen 
. 

2. Bevestig je deelname met keuze bij Pierre via e-mail of GSM. Geef ookeen seintje 
als je er niet bij kan zijn, dan weten wij zeker dat je het niet vergeten bent of er te laat 
zou hebben aan gedacht. 

 
We verwachten van ganser harte dat je erbij kan zijn -hopelijk met mooi weer- en tot dan! 
 
Met blinkende koperen groet van 
 

Etienne Dewolfs Jean Gilis Pierre Liesmons  Alfons Ponsaerts 
016-81 37 08  016-81 36 01 016-81 31 13  016-81 24 83 
   0476-29 11 17 0477-67 58 37  0475-30 51 89  
etienne.dewolfs@skynet.be jw.gilis@skynet.be pierre.liesmons@telenet.be Alfons.Ponsaerts@skynet.be   
 

 


