Club B 9 Tienen
Tienen, 19-09-2014
Nieuwsbrief V/5
Hallo Passergenoten!
Op vrijdag 17 oktober gaan we de “waverse” toer op! In de voormiddag verkennen we met
gids het “Proefstation voor Groenteteelt” in Sint-Kathelijne-Waver, terwijl we in de
namiddag vakkundig gegidst worden doorheen de “Wintertuinen van de Ursulinen” in
Onze-Lieve-Vrouw-Waver. We maken de trip met onze vertrouwde en alom geprezen eigen
chauffeurs, ambiance in ’t kot dus!
Programma
08.15 uur: vertrek op parking Kazerneplein
10.00-11.30 uur: Proefstation ion voor Groenteteelt met gids
12.00-14-00 uur: middagmaal
14.30-16.30 uur: gegidst bezoek aan “De Wintertuin van e Ursulinen”
17.00-18.15 uur: vertrek naar en aankomst Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stortvóór7 oktober (uiterstedatum!) 55 € -alles inbegrepen: vervoer,
toegangsgelden, middageten en gidsen- rekening 068-89151564-08 of BE63 0688
9151 5408, Koperen Passer, Leuvenselaan 60, 3300 Tienen, met de vermelding
uitstap U 0502.
2. Vergeet niet je deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM; liefst ook als
je niet deelneemt.
Ter info:
Proefstation voor Groenteteelt:
Sint-Katelijne-Waver ligt in het noordoosten van Mechelen en is hét kloppende hart van de
groenteteelt in verband met productie, verkoop en distributie van groenten, evenals
innoverend wetenschappelijk onderzoek. Deze uitzonderlijke tuinbouwactiviteiten geven een
verrassende toeristische wending aan de gemeente.
Wintertuin van de Ursulinen: In 1841 kwamen de eerste zusters Ursulinen vanuit Tildonk
naar O-L.-Vrouw-Waver.Het succes van hunverwezenlijkingen in het onderwijs ging steeds
in stijgende lijn. Het “Pensionat des Demoiselles” kreeg zelfs een internationale uitstraling en
dat moest ook in de architectuur tot uiting komen. In 1900 bouwde het instituut een prachtige
wintertuin in art nouveau. Het was een waardige ontvangstruimte voor de aanstaande
bezoekers van honderden inwonende meisjes. Nog altijd wordt men bij een bezoek aan de
wintertuin verrast door het feeërieke licht- en kleurenspel van de indrukwekkende koepel.
Ook de meubels, vloeren, wanden en zijgalerijen dragen bij tot de schitterende harmonie van
de wintertuin. “On yrevienttoujours” luidde het toenmalige motto van het instituut. Misschien
een aansporing voor hen die er al warenals voor wie “De grote verwondering” nog niet
beleefde!
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