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Tienen, 01-08-2015 
Nieuwsbrief nr. VI/1 

 
Hallo Passergenoten, “oude” en nieuwe! 
 

  
Hoewel we volop in de -hopelijk deugddoende- vakantie zitten, vliegen we er nu toch al weer in, want 
op vrijdag 11 september zorgen we voor een daverende start van het nieuwe seizoen. Om de tijdens 
al die hete dagenverloren calorieën weer wat aan te dikken, starten we in de voormiddag met een 
geleide wandeling tijdens“Diest smaakt” met tussendoor een bezoekje aan een van de mooiste 
begijnhoeven van het land. 
Na de lunch trekken we dan naar Kortenaken, waar we ten huize van onze sympathieke clubgenoot 
en zijn lieftallige dame Remi en Evelyne Van Den Broeck vergast zullen worden op een heus klassiek 
concert met bijhorende receptie, ons aangeboden door de gastheer. Het concert zelf komt op 
rekening van onze clubkas. Ook onze dames kunnen samen met ons mee genieten. 
Als dat geen daverende start is! Wij rekenen alvast op jullie enthousiaste belangstelling! 
Tot dan! 
 
Programma 
08.15 uur: Vertrek per auto op de kazerneparking zelf 
9.00 uur: Afspraak op de parking van de Citadel in Diest en sgtart wandeling 
09.15 uur: Bezoek aan Teastatgion met theedegustatie 
10.00 uur: Korte stadswandeling met bezoek aan Begijnhof. 
11.00 uur: Bezoek wijnen De Bleek met degustatie 
11.45uur: Bezoek BiscuiterieStuckens met Diestse taart en koffie 
12.30 - 14.00 uur: lunch in plaatselijk restaurant 
14.00 uur: vertrek naar Kortenaken 
15.00 - 17.00 uur: Klassiek concert met receptie ten huize van Remi en Evelyne 
 
Hoe deelnemen? 

1. Stort vóór 1 september (uiterste datum!) 45 € per persoon, alles inbegrepen, op rekening 
068-8915154-08 of BE63 068891515108, Koperen Passer, Leuvenselaan, 6, 3300 Tienen, met 
vermelding uitstap U 06 01. 

2. Vergeet niet uw deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM. 
 

Ter info: 
Diest smaakt:Deze degustatietour neemt ons mee langs enkele heerlijke speciaalzaken die Diest rijk 
is. BijTeastation worden we ondergedompeld in de wondere wereld van de losse thee. Een  
vakkundig gezette thee en een lekker knabbeltje wachten er op ons! Het Begijnhof van Diest is zonder 
twijfel het gezelligste en best bewaarde ban België. Het is een begijnhof van het zogeheten stadstype. 
De straten lopen heel mooi parallel en vormen een dambordpatroon. De eerder eenvoudige buitenkant 
van de begijnhofkerk staat in schril contrast met het uitbundige barok- en rococo interieur. Wat zeven 
eeuwen aan vroomheid nalieten behoort thans tot het werelderfgoed.Wijnen De Bleek laten ons 
proeven van een glaasje wijn. Deze wijnhandel begeleidt al bijna een decennium restaurant- en 
feestzaalhouders evenals gepassioneerde wijnliefhebbers. Als afsluiter neemt de gids ons mee naar een 
adresje om echtvan te snoepen: BiscuiterieStuckens. Meester-patissier Serge Stuckens serveert een 
heerlijk stukje Dieste kaastaart met een kopje koffie. Als dat allemaal maar goed afloopt! 
 



Klassieke namiddag: 
Ten huize Remy en Evelyne Van Den Broeck brengenHendrickje Van Kerckhove, sopraan, en Nicolas 
Callot, pianist, een try-out van hun aanstaande klassiek optredenin de Singel in Antwerpen. Zij 
studeerde aan het koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen (grootste onderscheiding) 
en vervolmaakte zich beideOperastudio Vlaanderen en de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Haar 
debuut beleefde ze aan de BayerischStaatsoper, zong reeds in verscheidene oratoria en vertolkte tal 
van belangrijke klassieke rollen in Tel-Aviv, Barcelona, Berlijnen andere. 
Ze wordt aan de piano begeleidt door Nicolas Callot. Hij behaalde het master-diploma aan het 
Conservatorium van Antwerpen, vervolmaakte zich kin hetConservatorium in Amsterdam, nam met 
succes deel aan verschillende wedstrijden met heel wat prijzen en laureaatschappen als resultaat. 
Nicolas gaf ook talrijke concerten in binnen- en buitenland en is daarnaast ook actief als 
kamermuzikant, liedbegeleider en leraar aan de Kunsthumaniora in Antwerpen. Kort om, een 
begenadigd en veelzijdig  kunstenaardie ons samen met Hendrickje een ontroerende namiddag zal 
bezorgen, die zelfs niet-operafans aangenaam zal verrassen! 
 
Met stevige koperen groet, 
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