
 

 
 
Club B9 Tienen 
 

Tienen, 16-02-2015. 
Nieuwsbrief V/7 

 
Bonjour les Compas! 
 

  
Op vrijdag 20 maarttrekken we de grens over naar het land van Marianne! Dat wordt een vrij(e)-
dag, d.w.z. de busbrengt je waar je moet zijn en dan laten we je vrij.Zoals dat trouwens hoort in het land 
van “Liberté, égalité en fraternité”. 

In het museum van Louvre-Lensmag ieder vrij zijn gang gaan en met behulp van een “wandelgids” 
(bilingue) op verkenning trekken door de actuele tentoonstelling in “La Grande Galerie”.  
’s Middags zorgen we voor een gezamenlijke maaltijd ergens te lande en in de namiddag kan je dan weer 

in volledige vrijheid Rijselverkennen aan de hand van een uitgestippelde wandeling, ons bezorgd door 
Etienne. Dedames, want die kunnen ook mee, mogen dan, indien gewenst, onbezorgd hun hart ophalen 
aan de vele sjieke winkels die Rijsel rijk is. Of daarbij alleen maar mag gekeken worden, hangt af van 
ieders huwelijkscontract! 
Vooraleer dan naar huis af te zakken, zorgen we nog voor wat  innerlijke versterking in de vorm van een 
broodmaaltijd. En als iedereen dan op tijd in de bus raakt, trekken we samen Tienenwaarts.  
Op die manier wordt het programma eens op een heel andere manier ingevuld. Benieuwd of dat in de 
smaak zal vallen! 
 
Ons programma: 
 
7.15 uur: vertrek Kazerneparking met bus 
9.30 uur: aankomst Lens 
10.00-12.00 uur: individueel bezoek aan tento in La Grande Galerie (met audiogids) 
12.00-14.00 uur: lunchtime 
14.00-15.00 uur: van Lens naar Rijsel 
15.00-17.00 uur: vrij bezoek aan Rijsel al of niet volgens uitgestippelde wandeling 
17.00-18.30 uur: avondmaal 
18.30-20.30 uur: Rijsel-Tienen 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór donderdag 12 maart (uiterste datum!)65 € per persoonop rekening 068-8915154-08 
of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB  met vermelding deelnameU0507. 

2. Bevestig je deelnamebij PIERREvia e-mail of telefoon.Geef ook een seintje als je niet 
meegaat. 

 
Ter info: 
 
Louvre-Lens: La Grande Galerie:  
De Grote Galerij, hoofdvleugel van het Louvre-Lens museum, beslaat een lengte van meer dan 
120 meter aan de oostzijde van de ontvangsthal en een oppervlakte van maar liefst 3.000 m2 aan 
één stuk. In deze unieke tentoonstellingsruimte worden de grootste meesterwerken en de 
belangrijkste kunstenaars uit het “grote” Louvre tentoongesteld. De meer dan 200 werken 
brengen je chronologisch doorheen de geschiedenis van de prehistorie tot de 20ste eeuw. Zij 
worden op regelmatige basis vernieuwd. Doordat je doorheen de tijdslijn van de geschiedenis 
wandelt, noemt men dit ook wel de “Galerie du Temps”. 
 



 
Op stap in Lille/Rijsel:Een stukje Vlaanderen in Frankrijk! 
Ooit vond je in de delta van de Deule-rivier niks dan water, tot een paar mensen beslisten om 
zich te vestigen op de eilandjes her en der verspreid: Lille of Rijsel was geboren! Deze stad, de 
vierde grootste metropool van Frankrijk en voor de meeste Vlamingen op amper een uurtje 
rijden, had lange tijd het imago van een grauwe industriestad. Nu is ze het economische hart van 
het noorden van Frankrijk, een stad met meer dan 1,1 miljoen inwoners en een belangrijke 
historische kern.  
Deze wandeling brengt je langs alle hoogtepunten van Rijsel. Je wandelt doorheen de mooiste 
winkelstraten (dames!!!) en komt op de mooiste pleinen met aangename terrassen. En… je kan 
naar hartenlust inkorten of verlengen! Etienne zorgt voor een plan van de wandeling met 
uitgebreide beschrijving zodat verloren lopen alleen voor dummies is!!! 
 
Kan er iemand ook voor wat vroeg lenteweer zorgen?!! 
 
 
Met hartelijke koperen groet en tot dan! 
 
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 
 

 
 

 


