Club B9 Tienen
Tienen, 17-11-2015.
Nieuwsbrief nr. VI/4
Hallo Passergenoten!

Nummer vier komt er al aan: vrijdag 18 december gaan we nog eens “brusselen”. In de voormiddag
gaan we centjes tellen in de Nationale Bank, terwijl we in de namiddag vakkundig gegidst worden
doorheen de St.-Michiel- en St.-Goedelekathedraal (en dat is niet die van Liekens voor alle
duidelijkheid!). De trein zal ons ter plaatse brengen, vandaar dat we tijdig moeten intekenen om te
kunnen genieten van het voordelig groepsticket met gereserveerde plaatsen.
Programma
08.45 uur: verzamelen wachtzaal station
09.06- 09.43 uur: vertrek per trein Tienen / aankomst Brussel
10.30-12.00 uur: Nationale Bank van België
12.30-14.30 uur: middagmaal
15.00-17.00 uur: gegidst bezoek aan de kathedraal
18.02-18.38 uur: vertrek naar en aankomst Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór donderdag 3 december 45 € (uiterste datum!) -alles inbegrepen: treintickets,
middageten, toegangsgelden, gidsen- op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151
5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met vermelding: uitstap
U 06 04.
2. Vergeet niet je deelname te bevestigen aan Pierre via e-mail of GSM. Graag ook verwittigen
als je niet meegaat.
Ter info:
Museum Nationale Bank van België:
Dit museum ligt verspreid over zeven zalen: zaal 1: “Twee gebouwen, twee stijlen” (de geschiedenis van
de twee bankgebouwen); zaal 2 en 3: “Geld is niet wat het ooit was”; zaal 4: “De eurobiljetten en
-munten”; zaal 5: “Wat doet de Nationale Bank?”; zaal 6: “Wat kun je kopen met je geld?”; zaal 7: “Voer
zelf de monetaire politiek”. Daarnaast bezit de NB ook een aantal collecties met o.m. numismatische
stukken en iconografische documenten. Stof genoeg dus om een interessante voormiddag mee te vullen!
St.-Michiels- en St.-Goedelekathedraal:
Sinds 1962 deelt deze voormalige kapittelkerk van St.-Michiel en St.-Goedele met de St.-Rombout van
Mechelen de titel van kathedraal van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De bouw van dit prachtige
monument in gotische stijl duurde van de 13de tot de 17de eeuw, zodat we hier een ware staalkaart krijgen
van de ontwikkelingen van de gotische stijl. Binnen zijn het de statige soberheid van het schip in
Brabantse gotiek en de schitterende kleuren en motieven van de glasramen die opvallen. Maar wist je ook
dat deze kathedraal een donkere (antisemistische) zijde heeft, tot op vandaag zichtbaar in haar glasramen?
Wist je dat Kurt Bikkembergs, de vroegere dirigent van het kerkkoor van onze O.L.Vrouw-ten-Poel, de
huidige kapelmeester is van de kathedraal? Wist je dat er sinds 2004 een koppel slechtvalken zijn nest
heeft in de toren en ieder jaar een aantal jongen voortbrengt, waarvan het volledige broedproces trouwens
te volgen is vanop een webcam in het nest? Zin in meer?... Meegaan dan!
Met warme koperen groet,
Etienne Dewolfs
016-81 37 08
etienne.dewolfs@skynet.be

Jean Gilis
016-81 36 01
0476-29 11 17

Pierre Liesmons
016-81 31 13
0477-67 58 37

Alfons Ponsaerts
016-81 24 83
0475-30 51 89

jw.gilis@skynet.be

pierre.liesmons@telenet.be Alfons.Ponsaerts@skynet.be

VOOR JULLIE ADMINISTRATIE:
Volgende wijzigingen dienen aangebracht in de ledenlijst:
Nieuw e-mail Pol Brants: brantspja@gmail.com
Nieuw telefoonnummer Karel Van Rompaey: 016- 90 36 25
Hartelijk gegroet en voor sommigen tot vrijdag: vertrek 8 uur Goossensvest.

