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Club B9 Tienen 
 

Tienen,14-10-2015 
Nieuwsbrief nr. VI/3 

 
Hallo KP’ers! 
 

  
 
Op vrijdag 20 november wordt Mons voor een halve dag ónze culturele hoofdstad van Europa; in de 
namiddag worden wij dan verwacht in de Historische site van Le Grand-Hornu, sinds 2012 opgenomen 
op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Nederlandstalige gidsen zullen ons daarbij begeleiden. 
 
Programma:    
                                                                     
07.45 uur: verzamelen Goossensvest 
08.00 uur: vertrek (met bus) 
10.00-12.00 uur: geleid bezoek aan Mons 
12.00-14.00 uur: middagmaal in plaatselijk restaurant 
15.00-16.30 uur: Le Grand-Hornu: gegidst bezoek aan de site 
17.00-18.30 uur: vertrek naar en aankomst Tienen  
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór 10 november -uiterste datum!- 60 € (alles inbegrepen: verplaatsing, toegang, lunch 
en gidsen) op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen 
Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen,  met vermelding: U 06 03. 

2. Bevestig uw deelname bij Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij niet-deelname! 
 
Ter info: 
 
Mons, culturele hoofdstad van Europa:  
Mons werd al in 2002 officieel de “Waalse culturele hoofdstad” genoemd en dit jaar dus ook “Culturele 
Hoofdstad van Europa”. De stad van de Doudou heeft heel wat te bieden. Peter Baekelandt zal onze gids 
zijn en neemt ons mee doorheen het historisch centrum van de stad: de Grote Markt, het Stadhuis, enkele 
historische straatjes, de site van het Belfort en de Collegiale kerk. 
 
 
Le Grand-Hornu:  
Dit voormalige, opmerkelijke mijncomplex in de Borinage is een belangrijk voorbeeld van industrieel 
erfgoed van de industriële revolutie en een vroeg voorbeeld van functionele stedenbouw bij het begin van 
de 19de eeuw. Het werd opgetrokken in neoklassieke stijl en omvat het industriële mijncomplex, de 
arbeiderswijk en de woningen van de bestuurders. Een ervaren gids leidt ons doorheen deze opmerkelijke 
omgeving. 
 
 
 

Met hartelijke 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 
  

 


