Club B9 Tienen
Tienen, 17-03- 2015
Nieuwsbrief nr. V/8
HalloKP’ers!

Op vrijdag 17 aprilgaan we eerst figuurlijk, dan letterlijk de boot in! We
vereren Antwerpen met onze aanwezigheid. In de voormiddag is het Red Star Line
Museum onze gastheer en in de namiddag za1m nogal wat jeugdsentiment naar boven komen
als we met de Flandriaboot de “Lange Havenvaart” maken. Twee topactiviteiten: niet te
missen dus! We reizen per trein, maar de geprogrammeerde uren zijn onder voorbehoud van
goedkeuring door de NMBS. Tijdig inschrijven is de boodschap zodat Fons voor de nodige
reservaties kan zorgen.
Programma
08.06 uur: Vertrek Tienen Centraal
09.16 uur: Aankomst Antwerpen Centraal
10.00-11.30 uur: Red Star Line Museum meg gidsen
12.00-14.00 uur: Middagmaal
14.30-17.30uur: Lange Havenvaart met Flandria
63 .44 uur: Vertrek Antwerpen Centraal
18.54 uur: Aankomst Tienen Centraal
Hoe deelnemen?

1. Stortvóór 1 april (geenaprilgrap!) 60 € (trein, gidsen, museum, lunch en
boot) op rekening 068-8915154-08 of BE63 0688 9151 5408 van Koperen
Passer, Leuvenselaan 60, 3300 Tienen met vermelding U 05 08.
2. Bevestig us deelname bij Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij
niet-deelname.
Ter info
Red StarLine Museum: In de historische loodsen van de legendarische rederij met de rode
ster kin de v lag, is vandaag het Red Star Line Museum gevestigd. Toen we een paar jaar
geleden het MAS bezochten, passeerden we de dan nog leegstaande gebouwen.nu wordt hier
het verhaal verteld van de miljoenen Europeanen die moedig of wanhopig genoegwaren om
hun oude leven achter te laten, op zoek naar een beter bestaan. De voormalige havenloodsen
zijn de perfecte plek om de verhalen van talloze reizigers tastbaar en zichtbaar temaken. In
deze inspirerendeomgevingwordenhun dromen en verzuchtingen tot leven gewekt.

“Red Star Line Museum is een reis naar het verleden en een ontmoeting met het heden
.Migratie mag ondertussen een ander gezicht gekregen hebben, de menselijke kant
ervan is tijdloos en universeel.”
Een aanrader dus!
De Lange Havenvaart: We gaan uitgebreid op ontdekking in de Antwerpse haven en ervaren de
invloed van deze fascinerende waterwereld op ons leven. De tocht duurt zo’n 150 à 130 minuten en
brengt ons naar de Zandvliet- en Berendrechtsluis in de containerhaven. Alles gebeurt met de
historische Flandriaboot en dat zal ongetwijfeld jeugdherinneringen oproepen aan avontuurlijke
uitstappen tijdens onze lagereschooltijd!
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