Club B9 Tienen
Tienen,15-01-2015.
Nieuwsbrief nr. V/6
Hallo toffe KP’ers!

Vrijdag 20 februari zitten we al weer aan uitstap nummer 6 en trekken we naar “de” Limburg! In de
voormiddag hebben we afspraak in het Fort van Eben-Emael waar we voor een paar uur ondergronds
gaan. Warme kleding en stevig schoeisel worden aanbevolen! Na de middag trekken we dan
maastrichtwaarts voor een rondleiding in de Wijngaard van de Apostelhoeve. Als dat geen boeiende
combinatie is! Reken daarbij nog dat de uitstap deze keer per auto gebeurt, dan is het avontuur toch
compleet zeker!!! Verzamelen en vertrekken doen we nog altijd van op de kazerneparking.
Programma
07.30 uur: vertrek van op de kazerneparking
09.00-11.30 uur: Eben-Emael ondergronds
12.00-14.00 uur: middagmaal in plaatselijk restaurant
14.30-16.30 uur: geleide verkenning wijngaard Apostelhoeve
17.00- …… uur: vertrek naar en aankomst Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 10 februari -uiterste datum!- 58 € (alles inbegrepen: verplaatsing, bezoeken, lunch
en gidsen) op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen
Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met vermelding: U 05 06.
2. Bevestig je deelname bij Pierre via e-mail of GSM. Verwittig ook als je niet meegaat!
Ter info:
Het Fort van Eben-Emael: “De reus onder de forten”!
Sterker dan de Franse “Maginotlinie” en de Duitse “Westwall”: op 10 mei 1940 was dit fort het doelwit van de
Duitse inval. In enkele uren tijd werd met een ongelooflijke stunt van slechts een handvol Duitse parachutisten het
sterkste fort van België uitgeschakeld en werd WO-II hier in het Westen definitief op gang geschoten! Organisatie,
innovatie en durf waren de sleutels voor het Duitse succes. Dit fantastische verhaal blijft nazinderen tijdens de
rondleiding in het immense gangenstelsel dat naar de pantserkoepels en kazematten leidt. We ontdekken er de
machinekamer, de keuken, de slaapzalen, de ziekenboeg, de douches, het bureau van de commandant en zo veel
meer… Een boeiende kennismaking dus met het dagelijkse leven in deze verbluffende “stad”!
Rondleiding Wijngaard Apostelhoeve
Boven op de Louwberg van het prachtige Jekerdal aan de zuidzijde van Maastricht ligt de monumentale
Apostelhoeve uit de 15de eeuw. Waar in 1970 de wijngaard van de Apostelhoeve werd aangelegd, hadden al eerder
druiven gestaan. Reeds in de 10de eeuw worden er wijngaarden bij Maastricht in de geschriften vermeld, maar vooral
in de 14de en 15de eeuw waren de hellingen van Maas-, Geul- en Jekerdal gul voorzien van wijnpercelen. Daarna
verloren de wijnbouwers de concurrentieslag met, jawel, het bier! In de eeuwen nadien gaven “een kleine ijstijd”
(16de eeuw) en de verwoestende oorlogshandelingen van de 80-jarige oorlog de doodsteek aan de wijnbouw. Pas
eind 20ste eeuw werd de draad weer opgepikt en van het schitterende resultaat daarvan gaan we genieten in de
wijngaarden van de indrukwekkende Apostelhoeve aan de Susserweg.
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