Club V9 Tienen
Tienen, 14-01-2016
Nieuwsbrief nr. VI/6
Dag Genoten!

Vrijdag 19 februari gaan we ons Limburggevoel een beetje oppoetsen met een dubbeluitstap naar het
land “van bronsgroen eikenhout”. Op het programma Genk “C-mine” en Tongeren “Gladiatoren”. We
gaan met de wagen, dus eventuele langslapers kunnen zo nog wat verder dromen (behalve de chauffeurs
dan!). Op tijd inschrijven is nodig, want het aantal deelnemers moet 10 werkdagen voor het bezoek
meegedeeld worden! Bij regenweer wordt aangeraden aangepaste kledij en schoenen aan te trekken
wegens vochtigheid in de gangen! Een gewaarschuwd man…
Programma
08.30 uur: vertrek met bus Goossensvest
10.00-11.30 uur: Genk “C-mine” met gids
12.30-14.00 uur: middagmaal
15.00-16.30 uur: Tongeren Gallo-Romeins Museum: “Gladiatoren - Helden van he Colosseum” met gids
17.00 uur: vertrek naar Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 10 februari (uiterste datum!) 58 € -alles inbegrepen- op rekening 068-8915154-08
of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen,
met vermelding: uitstap U 06 06.
2. Vergeet niet je deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM.
Ook als je niet meegaat, graag een seintje!
Ter info: Genk “C-mine”:
Deze voormalige mijnsite van Genk-Winterslag herbergt een indrukwekkend industrieel erfgoed, dat met
respect voor het verleden een nieuwe functie kreeg: niet voor niets staat de “c” van C-mine voor
creativiteit! De avontuurlijke tocht van de C-mine expeditie dompelt je onder in boeiende verhalen over
de mijn in al zijn aspecten, met als hoogtepunt voor de ‘kunners’ en de ‘durvers’ de beklimming van de
gigantische (60 m hoog!) en authentieke schachtblok! Ik ben alvast kandidaat en … wie mij liefheeft,
volge mij!!!
Tongeren: “Gladiatoren - Helden van het Colosseum”:
Uit de folder citeren we: “Hoe was het om te leven als gladiator? Om te weten dat elke dag je laatste kan
zijn? Maar ook… om bejubeld te worden door 50 000 mensen? Aanbeden door de mooiste vrouwen van
Rome? Het Gallo-Romeinse Museum neemt je mee naar het oude Rome. Naar het Colosseum met zijn
openbare executies, wilde dieren en vechtersbazen. Naar een tijdperk waar bloed bejubeld werd!.” In
samenwerking met het Colosseum van Rome en met topstukken uit heel Europa, zoals authentieke
wapens en gevechtsscènes gebeiteld in steen, maar ook levensechte gladiatorenfiguren, films en
interactieve installaties, worden we binnengeleid in de beklijvende wereld van de gladiatoren. Voel de
rillingen over je rug wanneer twee mensen vechten voor hun leven, in opperste concentratie, met pure
doodsverachting, waarbij elke slag dodelijk kan zijn, elk gevecht het laatste…
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