
 

 
 
Club V9 Tienen 
 

Tienen, 21-09-2016 
Nieuwsbrief nr. VII/2 

 
Hallo wakkere KP’ers! 
 

  
Wat hebben een begraafplaats en een veilinghuis met elkaar gemeen? Het verleden natuurlijk! 
Op vrijdag 21 oktobergaan we dat samen in Antwerpen ontdekkentijdens een bezoek aan het 
Schoonselhof in de voormiddag en het Veilinghuis Bernaerts in de namiddag. 
Als jullie even nieuwsgierig zijn als wij naar deze op het eerste gezicht misschien wat vreemde 
combinatie, dan belooft het een mooie uitstap te worden! Dus…hupde bus op! Verzamelen zoals 
altijd op de Goossensvest. 
 
Het programma: 
08.15 uur: Vertrek Goossensvest 
10 uur - 12.30 uur: Begeleide wandeling begraafplaats Schoonselhof 
13.00 uur: Lunchtijd 
15.00 uur: ….. Geleid bezoek Veilinghuis Bernaerts 
17.30 uur: Huiswaarts 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór 10 oktober-uiterste datum!- 69 € op de vertrouwde rekening 068-8915154-
08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 
3300 Tienen,  met vermelding: U 07 02 
 

2. Bevestig uw deelnamebij Pierre via e-mail of GSM ook bij niet-deelname! 
 
Ter info: 
Schoonselhof: Het Belgische PèreLachaise! Nergens in België liggen zoveel beroemdheden 
begraven als op Schoonselhof. Deze begraafplaats, 84 ha groot op de grens van Hoboken en 
Wilrijk, houdt het midden tussen een kerkhof en een park met vijvers, bloemperken, heesters en 
lindebomen. Onder de beroemdheden bevinden zich o.m. de schrijvers Gerard Walschap, Marnix 
Gijsen, Willem Elsschot en Hendrik Conscience, dichters Paul Van Ostaijen en Herman De 
Coninck, stripauteur Jef Nijs, componist Armand Preud’homme en architect Bruno Bourla. Ook 
Bob Davidse en La Esterella liggen hier begraven, net als veel oud-burgemeesters. Dit alles gaan 
we ontdekken tijdens een rondleiding gekruid met anekdotes, zodat de wandeling geen “dooie” 
boel blijft! 
 
Veilinghuis Bernaerts: Naast het inrichten van burgerveilingen specialiseert het huis zich in 
prestigieuze kunst- en antiekveilingen waar topstukken uit alle takken van de kunstnijverheid aan 
bod komen. 
“Hoofdthema’s zijn schilderijen van Oude, Romantische en Moderne Meesters, verfijnde 
meubelen, antiquiteiten en toegepaste kunsten. Neventhema’s boeken en prenten, fijne wijnen, 
strips,…” 
Het bezoek bestaat uit een inleiding en powerpoint gegeven door Peter Bernaerts. Omdat er dan 
ook een tentoonstelling loopt, zal er worden stilgestaan in de zaal bij enkele bijzondere objecten 
die zullen geveild worden. Het bezoek wordt afgesloten met een glaasje cava of fruitstap. 



Als je nog niet overtuigd bent om aan deze uitstap deel te nemen, dan weten wij het ook niet 
meer! 
 
Met nieuwsgierige groeten, 
 

Etienne Dewolfs  Jean Gilis  Pierre Liesmons Alfons Ponsaerts 
016-81 37 08   016-81 36 01  016-813113  016-81 24 83 
    0476-29 11 17  0477-675837  0475-30 51 89   
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In september zetten we een kroontje op bij Rik, Pierre en Romain en 
om geen jaloezie op te wekken doen we dat in oktober nog eens bij 
onze twee Fonskes, Noël en Freddy! Dat ze lang mogen leven in de 
Gloria! 

 
 


