
 

 
 
Club V9 Tienen 
 

Tienen, 19-01-2017 
Nieuwsbrief nr. VII/6 

 
Gegroet KP’ers! 
 

  
Vrijdag 17 februari: onze jaarlijkse “Thuis”-dag met een wandelingske - stadgids Jacques Natens 
vertelt ons alles over artdeco in het Tiense straatbeeld- en een “babbelingske” -  Carine Caljon 
onderhoudt ons over een “Leven vol Taalkronkels”.Een fijne combinatie, toch: een beetje van het 
“vroede” en een beetje ven het “sotte”? Meedoen dus!!! 
 
Programma: 
 
09.15 uur: verzamelenTorekesplein 
09.30 uur -11.30 uur:Art deco-wandeling o.l.v. Jacques Natens 
12.00 uur -14.30 uur: lunchen bij Tiense horeca 
15.00 uur -17.00 uur: Luisteren naar Carine Caljon in CC “De Kruisboog” 
17.30 uur -18.00 uur: nababbel in de cafetaria 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór9 februari-uiterste datum!- 55 €(all-in)op rekening 068-8915154-08 of IBAN 
BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met de 
vermelding: U 07 06. 

2. Bevestig uw deelnamebij Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij niet-deelname! 
 
Ter info: 
Art deco-wandeling:In “De Reensteen” schreef Frank Dopere: “In 1817 en 1818 werd in Tienen voor 
het eerst werk gemaakt van het project dat men gemeenzaam embellissement des promenades noemde. 
De oude stadswallen werden afgegraven en omgevormd tot wandelvesten en ook de stadspoorten moesten 
er aan geloven. Hierdoor werden prachtige groene dreven gecreëerd waarlangs het aangenaam wonen 
was. Naar het model van andere steden ging men langsheen deze vesten riante herenhuizen bouwen. In 
Tienen vond deze tendens vooral plaats bij het begin van de 20ste eeuw en het interbellum.” Art deco was 
toen een populaire stijlbeweging, in tegenstelling tot de art nouveau vaak gekenmerkt door rijke kleuren, 
geometrische figuren en overdadige versieringen. De Boerentoren in Antwerpen en de Nationale Basiliek 
in Koekelberg zijn imposante voorbeelden. En in Tienen? Meegaan met Jacques!... 
“’t Leven zit vol Taalkronkels”: 
Carine Caljon stelt zich aldus voor: “Meer dan 30 jaar met talen bezig (Europese, maar ook exotische 
zoals Chinees en hiërogliefenschrift, alsook Vlaamse dialecten); runt vertaalbureau; ASSIMIL-
auteur/vertaler/corrector; spreekt Nederlandse tekst in; gaf taallessen; studeerde geschiedenis; behaalde 
koksdiploma en gaf les aan professionelen en amateurs; toert sinds 2008 door Vlaanderen met haar 
taalcauuserieën.” Voor info over het onderwerp van deze namiddag verwijzen we naar onze mail van 29-
12 ll. Het gaat over typerende termen en uitdrukkingen doorheen een mensenleven. Op het eerste gezicht 
“banale” woorden maar met een verrassend interessante opbouw. Etymologie… van kleine pagadder tot  
ouwe rakker!  Klinkt veelbelovend! 
Goestingin dat alles? Inschrijven dan en meedoen!!! 
Met hartelijke groet en hopelijk wordt het alweer een memorabele dag!, 
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