
 

 
 
Club V9 Tienen 
 

Tienen, 11-02-2017. 
Nieuwsbrief nr. VII/7 

 
Dag Passers! 
 

  
Mergelgrotten… Wijn… Grottenwijn… Mergelwijn… Wijngrotten… Neen, dat laatste kan helemaal niet; 
laten we het dan maar houden bij een “Wijn- en mergeltrip” op vrijdag 10 maart. Dan duiken we in de 
voormiddag de mergelgroeven van Kanne in en in de namiddag het Wijngoed Hoeve Nekum. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om voor deze trip nog eens beroep te doen op eigen vervoer, incluis 
het legendarische busje van Karel, maar om geen “ambras” te krijgen met eventuele alcoholcontroles na 
de afsluitende wijnproeverij, gaven we toch maar de voorkeur aan de “grote” bus. Vertrekken doen we 
om 8.15 uur zoals altijd op de Goossensvest, thuiskomst rond halfzes. 
Toerisme Kanne biedt ons hetvolgende 
 
Programma 
 

“We ontvangen u bij de ingang van de grotten in het centrum van Kanne.  
De deskundige gids leidt u rond in het prachtige onderaardse landschap van de Grotten van 
Kanne. Tijdens de rondleiding wordt er in het Mergelatelier in de grotten van Kanne koffie met 
taart geserveerd. 
Aansluitend een dorpswandeling in Kanne langs de mooie en markante monumenten. Zo’n 
gekoppelde ondergrondse en bovengrondse wandeling noemen we een spiegeltocht. 
De lunch (boerenbuffet) geniet u in een van de betere restaurants in het dorpje van Kanne.  
Na de lunch brengt u een bezoek aan het wijngoed Hoeve Nekum, waar in een rondleiding de 
edele kunst van het telen van druiven tot het maken van wijn wordt uitgelegd. 
U sluit uw bezoek af met een wijnproeverij, waar u diverse wijnen van Hoeve Nekum kunt 
beoordelen. Om uw smaakpapillen op peil te houden wordt dit alles begeleid met (h)eerlijke 
sneden zwartbrood met ham of kaas.” 

 
Hoe deelnemen? 

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

2. Vergeet niet uw al of niet-deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM.  
 
 
Met stevige koperen groet, 
 

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 
  

 
 

Volgende activiteiten staan nog geprogrammeerd:  
 
21 april: Abdij annex brouwerij Val-Dieu; Siroperie artisanale d’Aubel 
19 mei met dames: Oosterse Shindotuinen in Overrepen en Blueberry fields in Beringen  
16 juni met dames: Jaarlijks quizdiner 
 


