
 

 
 
Club V9 Tienen 
 

Tienen,10-03-2016 
Nieuwsbrief nr. VI/8 

 
Hallo KP’ers! 
 

  
Op vrijdag 15 april koppelen we het nuttige aan het sportieve: de voormiddag en de middag 
staan in het teken van het witloof met bezoeken aan een bedrijf en een museum, in de namiddag 
“vermeien” we ons op de golfterreinen van Golfclub Kampenhout. Zie programma hieronder. 

Programma: 
8.30 uur:  Vertrek bus Goossensvest 
9.30 uur:  Verwelkoming door de gids in de Golfclubbar met kopje koffie/thee 
10.15 uur:  Bezoek aan hydrocultuur witloofbedrijf 
11.15 uur:  Bezoek aan het Witloofmuseum 
12.30 uur: Lunch in het restaurant van de Golfclub 
14.30 uur:  Golfinitiatie 
15.30 uur:  Einde uitstap 
 
Hoe deelnemen? 

1. Stort vóór 5 april -uiterste datum!- 65 €  per persoon op rekening 068-8915154-08 of 
IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 
Tienen,  met vermelding: U 06 08  

2. Bevestig uw deelname via doodle of voor de “computerlozen” bij Pierre via e-mail of 
GSM; verwittig ook bij niet-deelname en vergeet je menu niet! 

 
Golfinitiatie:  
De “pro” verwelkomt de groep tijdens een korte introductie. Daarna krijgen de deelnemers de 
tijd zich individueel te ver(vol)maken, uiteraard onder het toeziend oog van de lesgever. Na de 
initiatie kan je vlot meepraten over greens, hole-in-one, putting en chipping! 
Met sportieve groeten,  
 

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 
  

BELANGRIJK: 
1. Onze partners mogen mee. 
2. Op het menu staan o.a. 

A. “Victoriabaars op een bedje van witloof met tuinkruidensaus” en 
B. “Varkenshaasje met gebakken witloof en pepersaus”. Je keuze moet minstens 10 

dagen vooraf meegedeeld worden; vermeld dus die keuze ook op je 
bevestigingspoll.  (zie volgende bladzijde)    

3. Er zal voortaan zeer stipt rekening gehouden worden met de inschrijvingsdata. Wie 
te laat inschrijft, valt jammer genoeg uit de boot!  Het is voor Etienne namelijk altijd 
een heel gedoe met telefoons en/of e-mails om na het afsluiten van de inschrijvingen nog 
nieuwe afspraken te moeten maken met de gidsen of bijkomende toegangstickets te 
moeten bestellen. Wij rekenen op jullie begrip.                                                                                                                                  



 
 
 
 

Ik doodle, jij doodlet, hij doodlet, wij doodlen, wij zullen gedoodled 
hebben… 

 
 
Voor deze uitstap gaan we bij wijze van proef gebruik maken van het Doodle-systeem dat ook al voor 
Jheroen Bosch werd getest. Op je mailbox vind je de link naar de poll! 
 
Hoe werkt het voor deze uitstap? 
 

1. Vul je naam in en eventueel die van je partner; 
 

2. Vermeld er ook je menukeuze bij (zie Doodle): 
 

A. Voor de Victoriabaars 
 

B. Voor het varkenshaasje 
 
Hou rekening met de afsluitingsdatum! 
 
Wordt vervolgd indien succesvol! 
 
 
  

 
 


