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Tienen,14-12-2016 

Nieuwsbrief nr. VII/5 

 
Gegroet Passers! 
 

  
Op vrijdag 20 januari  gaan we nog eens naar… Hasselt om te ontdekken en te genieten. 
In de voormiddag programmeren we Corda Experience (zie info) en daarna gaan we de 
culinaire toer op met een bezoek aan de Hotelschool. 
Verlekkerd? Wij ook!!! Dus… hup de bus op! Hou het vertrekuur in de gaten: stipt 8 uur zijn 
wij de pijp uit. Verzamelen zoals altijd op de Goossensvest. 
 
Programma:  
 
08.00 uur:    Vertrek Goossensvest 
09.00 uur - 11.00 uur:  Gegidst bezoek Corda Experience 
11.30 uur - ????? uur:  Hotelschool: rondleiding en diner 
????? uur:    Terug naar Tienen 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór 10 januari -uiterste datum!- 65 €  (all-in) per persoon op rekening 068-
8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, 
Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen,  met vermelding: U 07 05.  
 

2. Bevestig je deelname bij Pierre via e-mail of GSM. Graag ook een seintje als je niet 
meegaat, dat vergemakkelijkt de administratie! 
 

Ter info: 
Corda Experience: Op de vroegere Philips-site verrees Corda Campus: een innovatief 
bedrijvencentrum. Je neemt er een kijkje achter de schermen. Een gids leert je meer over de rijke 
geschiedenis van de site. Je ontdekt ook vernieuwende vormen van ondernemen én je ervaart de 
aanwezige sfeer, energie en dynamiek. (Uit: Hasselt Groepsuitstappen 2017) 
 
Hotelschool Hasselt: 
Wij worden ontvangen in het recent vernieuwde didactisch restaurant “Ter Kapermolen”. De 
gerechten worden er bereid in een professionele keuken. Als gast sta je centraal tijdens de 
praktijklessen, die voor de leerlingen een goede voorbereiding zijn op hun latere stage. Ze 
serveren ons een gastronomisch driegangenmenu, voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht met 
aperitief, aangepaste wijnen en koffie. 
 

Met nieuwsgierige 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 
  



 
 
 

REIZIGERS VOOR SCHAARBEEK 
 
 
AANDACHT! AANDACHT! 

 
 
Heenreis: 
 

8.53 uur: vertrek Tienen spoor 4 IC-trein richting De Panne 
9.07 uur: aankomst Leuven spoor 1 
9.12 uur: vertrek Leuven spoor B met S-trein richting ‘s Gravenbrakel 
9.45 uur: aankomst Schaarbeek spoor 7 
 

10.30 uur: ontvangst en bezoek stadhuis (gids) 
12.30 uur: lunch in “La Cueva de Castilla”, Colignonplein 14 
15.00 uur: Train World (audioguides) 

 
Terugreis: 
 

17.37 uur: vertrek Schaarbeek spoor 10 richting Kortrijk 
17.41 uur: aankomst Brussel Noord spoor 8 
17.48 uur: vertrek Brussel Noord spoor 6 IC-trein naar Luik 
18.21 uur: aankomst Tienen spoor 3 

 
 
 

(De verplaatsing Schaarbeek/station naar Schaarbeek/stadhuis gebeurt, afhankelijk van de 
omstandigheden, te voet of met de tram) 

 


