Club B9 Tienen
Tienen, 14-11-2014.
Nieuwsbrief nr. V/4
GegroetKP’ers!

Vrijdag 19 december trekken we naar Brussel, niet om te betogen, maar voor een vreedzaam bezoek aan
het Vlaams Parlement en het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.
Deze uitstap maken we per trein, vandaar tijdig reserveren! De uren van de trein kunnen door de NMBS
nog gewijzigd worden; in dat geval word je tijdig verwittigd!
Programma
08.39-09.16uur:Vertrek Tienen station/aankomst Brussel Centraal
10.00-11.30 uur: Geleid bezoek aan het Vlaams Parlement
12.00-14.00 uur: Middagmaal
14.30-16.00 uur: Expo: “14-18: dit is onze geschiedenis!” (met gids)
17.10-17.48uur: Vertrek naar en aankomst Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór06december-uiterste datum wegens nodige treinreservatie!-56€(all-in)op
rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer,
Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met de vermelding: U 05 04.
2. Bevestig uw deelnamebij Pierre via e-mail of GSM.Graag ook een seintje als je niet
deelneemt!
Ter info:
Het Vlaams Parlement:
Tijdens de rondleiding krijgen we een uitgebreide uitleg over de werking en de rol van het Vlaams
Parlement. Ook de merkwaardige architectuur van het gebouw en de geïntegreerde Vlaamse hedendaagse
kunst komen ruimschoots aan bod. Het bezoek duurt ongeveer een uur en half en wordt afgerond met een
drankje, aangeboden door het Vlaams Parlement.
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis: “14-18: dit is onze geschiedenis!”
Naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog loopt sinds 7 februari 2014 de tentoonstelling “14-18:
dit is onze geschiedenis!” Dankzij de rijke en unieke collecties van het museum kunnen wij alle facetten
van het conflict begrijpen die Europa beroerd en verzwakt hebben. De oorlog en het dagelijkse leven
tijdens de Belgische bezetting maken een belangrijk deel uit van het parcours. Aan de hand van
authentieke objecten, decors, getuigenissen, multimedia en films leert de bezoeker hoe dit conflict de 20ste
eeuw grotendeels vorm gaf. “Deze tentoonstelling is een unieke ontmoeting van de geschiedenis van
ons allemaal -de geschiedenis met een kleine g- én de Geschiedenis met een grote G!”
Met hartelijke groet en tot dan,
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