
 

 
 
Club V9 Tienen 
 

Tienen, 12-05-2016. 
Nieuwsbrief nr. VI/10 

 
Dag  KP’ers en Partners! 
 

 
 
 

 

UITNODIGING  
ARENBERG 

Vrijdag 17 juni 
 
 

Op het programma 
 

12.00 uur: Start to Drink: aperitief met toebehoren 
13.00 uur: Start to Eat: zie menu 

Tussendoor als de patron het goedvindt: 
Jaarlijks kasverslag 

Voorstelling ontwerp programma 2016-2017 
Vragen met misschien antwoorden 
Dessert met gaatjesvullers 

Afsluitende quiz met schitterende hoofdprijs! 
17.00 uur: Buiten, met of zonder prijs, maar alleszins tevreden… hopen we! 

 
 
 

 
 

MENU  
 

 

? 
 
 
 



 
 
Beetje rare uitnodiging, niet? Vinden wij dus ook! 
 

A. Wat we alwel weten: 
 

1. De datum: vrijdag 17 juni 
2. Partners zijn van harte welgekomen 

3. Plaats van gebeuren: Restaurant ArenbergKapeldreef 46 3001 Leuven 
4. Aanvang 12 uur 
5. Einde: als ’t gedaan is 
6. Kostenplaatje: 85 € per persoon 
7. De clubkas is nog niet helemaal leeg en Fons voorziet een tussenkomst van 10 € per persoon 

8. Deelnameprijs bedraagt dus per persoon 75 € all-in 
9. Dat er ook gequizd wordt 
10. En dat dit de laatste activiteit is van dit werkjaar 

 
B. Wat we nog niet weten:  

 
Wat de pot schaft! Maar zodra wij het weten, weten jullie het ook! 

 
Inschrijven kan:  
 

1. Vóór8 juni: uiterste datum wegens nodige reservaties! Stort 75€per persoon(all-in; de 
clubkas betaalt de rest)op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 
GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met de vermelding: U 0610. 

2. Bevestig je deelnamebij Pierre via e-mail of GSM, OOK ALS JE NIET DEELNEEMT! 
 
 
Ter info: 
 
Restaurant Arenberg voorstellen zal wel overbodigzijn zeker! Maar wisten jullie ook dat hier ooit de 
Jezuïeten huisden, dat de Hertog van Arenberg hier hofhield, dat hier destijds kalveren gekweekt werden 
(geen foefkens!) en paarden gedresseerd (ook geen foefkens!)?  
Tot Lieven Demeestere (een veelbelovende naam!) en zijn Iris (ook een mooie bloem!) hier de plak 
gingen zwaaien en er een modern restaurant van maakten. 
De lange lijst lovende kritieken willen we jullie besparen. Alleen deze onthouden we: Restaurant 
Arenberg dat is: “Topgastronomie, gastvrijheid en genieten zonder zorgen.” Of dit ook klopt met de 
werkelijkheid, hopen we in jullie talrijke aanwezigheid te mogen ervaren! Tot dan dus en… vergeet ook 
onze roemruchte quiz niet! 
 
Met hartelijke groet van jullie vier musketiers, 
 
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 
 

 
 


