
 

 
 
Club V 9 Tienen 
 

Tienen,10-09-2015 
Nieuwsbrief nr.VI/2 

 
Hallo KP’ers! 
 

  
Op vrijdag 16 oktober is Doel ons eerste doel, waarna we afzakken naar Boom. In Doel brengen we 
uiteraard een bezoek aan de kerncentrale, waar een gids ons wegwijs maakt in de activiteiten van de 
centrale en ons de werking ervan zal uitleggen. Hij leidt ons tevens rond op de site. Let wel dat we ons 
aan strenge veiligheidsmaatregelen dienen te houden; je vindt ze onderaan deze nieuwsbrief opgesomd. 
Hou er rekening mee! 
Na de middag komen we dan in een gans andere wereldterecht, nl.  die van het Booms Steenbakkerij-
museum in Noeveren. Tijdens een bezoek dat ongeveer twee uur duurt, blijft geen enkel facet van het 
roemruchte baksteenverleden onbelicht. 
Hoe verschillend ook van aard, toch twee activiteiten die de moeite waard zijn, dachten wij! 
 
Programma 
 

7.15 uur: Vertrek met de bus op de Goossensvest 
9.30 uur - 12.30 uur: Geleid bezoek aan Kerncentrale Doel 
13.00 uur - 14.30 uur: Middagmaal 
15.00 uur - 17.00 uur: Geleid bezoek Steenbakkerijmuseum Boom 
19.00 uur: Aankomst Tienen (afhankelijk van de files) 

 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór 1 oktober 60 €(bus, gidsen, toegang, middagmaal) op rekening 068-8915154-08 of 
IBAN BE63 0688 9151 5408 met vermelding U 06 02. 

2. Bevestig uw deelnamebij Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij niet-deelname! 
 
Ter info: 
Kerncentrale Doel: Moeten we voor of tegen kernenergie zijn? Rond kerncentrales en atoomenergie 
hangt vaak nog een sfeer van geheimzinnigheid. Electrabel, eigenaar van de 7 kerncentrales in Doel en 
Tihange en zelf eigenaar van de multinational GDF Suez, laat ons kennismaken met deze wereld. We 
gaan op zoek naar antwoorden op vragen over noodzaak, veiligheid, toekomst, kernuitstap…. Er wacht 
ons beslist een boeiende voormiddag! 
Steenbakkerijmuseum: In Erfgoed Noeveren, Booms Steenbakkerijmuseumlaat een bezoek van 
ongeveer twee uur geen enkel facet van het roemruchte baksteenverleden onbelicht. Na een kort 
introductiefilmpje bezoeken we éénvan de typische arbeidershuisjes. Een korte wandeling leidt ons 
vervolgens naar de steenbakkerij Frateur, de laatste die in de Rupelstreek te bezichtigen valt. Ze omvat 
een authentiekhandgeleeg als een geïndustrialiseerd gedeelte. 
“het hele productieproces en de historische evolutie ervan, alsook de sociale context waarin een en ander 
zich ooit afspeelde, worden u door de gids op bevlogen wijze voor de geest getoverd. Het resultaat is een 
levendige geschiedenisles die nog lang zal blijven nazinderen.” 
Dat belooft dus! 
 
Met hartelijke koperen groet, 
 
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 



 

 
 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 
 

1. Elke bezoeker dient zijn identiteitskaart of paspoort bij zich te hebben. Bij vergetelheid wordt 
uit veiligheidsoverwegingen de toegang tot de centrale geweigerd. 

2. Tijdens de toegangscontrole is het dragen van hoofddeksels niet toegelaten. 
3. Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de rondleiding niet toegelaten; u moet ze 

achterlaten in afgesloten kastjes in het Infocenter. Het is eveneens verboden foto’s te nemen. 
4. Het bedrijfsbezoek vindt grotendeels buiten plaats: draag gemakkelijke kledij die aangepast is 

aan de weersomstandigheden. 
5. De bezoekers moeten steeds dicht bij de gids blijven en niet van het parcours afwijken. 
6. De rondgang op de site is tamelijk lang en vereist een redelijke fysieke conditie. Om 

veiligheidsredenen is het bezoek van andersvalide bezoekers beperkt tot de inleidende 
presentatie van de gids. 
 

 


