Club V 9 Tienen
Tienen, 14-05-2016.
Nieuwsbrief nr. VI/9
DagClubgenoten!

We zijn al weer aan de voorlaatste aflevering toe v an onze zesde jaargang! “Tempus fugit!” wisten de
oude Romeinen al lang voor ons! Op vrijdag 13 mei eindigen we in eigen contreien met een dagje
Tienen: in de voormiddag een stevige wandeling onder de kundigeleiding van één van Tienens beste
stadsgidsen, Gilbert Declercq, in de namiddag een stevige portie filosofieonder de al even kundige
leiding van ons aller Fred.Hopelijk kunnen we jullie ook nu weer verleiden!

Programma
09.45 uur: verzamelen op het Torekesplein
10.00-12.00 uur: stadswandeling met gids
12.00-14.00 uur: middagmaal in plaatselijk restaurant
14.30-16.30 uur: lezing door Fred D’or over “Gnosticisme en andere stromingen”
16.30-17.00 uur: nababbel en einde
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 6 mei 45 € -uiterste datum!- oprekening 068-8915154-08 of BE63 06889151
5408, Koperen Passer, Leuvenselaan 60, 3300 Tienen, met vermelding U 06 09.
2. Bevestig uw deelname bij Pierre via e-mail of GSM,ook bij niet-deelname!
Ter info:
Geboren en getogen Tienenaar en stadsgids in hart en nieren: dat is Gilbert Declercq! Misschien ken je
hem niet bij naam, maar als je hem ontmoet, dn zeg je: ”Ha ja!” Na een geslaagd examen als
toeristische gids van het arrondissement Leuven (slechts 7 kandidaten op meer dan 100 deelnemers
behaalden het diploma!) werd hij medestichter en meteen ook eerste voorzitter van de Tiense
Gidsenbond. Als erevoorzitter is hij er nog steeds de drijvende kracht.Ook van het Davidsfonds en het
“Kommetèèt van Pikjke Stijkès” is hij een gewaardeerd medewerker. Vooronze rondleiding in Tienen
kunnen we moeilijk in betere handen zijn! Tienen voor jou onbekendterrein? Nietals je met Gilbert
opstapgaat!
Gnosticisme:
Uit mijn ver “Grieks verleden” herinner ik mij nog vagelijk dat “gnosis” kennis betekent. Gnosticisme
is thans een verzamelnaamvoor een brede waaier aan geheime religieuze stromingen die stammen uit
het begin van de huidige jaartelling. Vanwege zijn geheime karakter is het moeilijk een duidelijk beeld
te krijgen van het gnosticisme. Maar geen nood, onze Fred weet er alles van. Hij zal ons een
verrassende inkijk bezorgen in deze toch wel boeiende materie! Toegegeven, geen alledaags
onderwerp, maar toch iets om naar uit te kijken! En… ’t is eens wat anders! Deze voordracht vindt
plaats in Vergaderzaal 1 van het Vrijetijdscentrum aan het Sint-Jorisplein.

Met stevige koperen groet en tot dan.
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