Club V 9 Tienen
Tienen, 16-11-2017
Nieuwsbrief nr. VIII/4
Wees gegroet alle 33!

Op vrijdag 15 december blijven we dichtbij huis: pietermannenstadLeuven. Zoals in het
Koperen Gazetje al aangekondigd verplaatsen wij ons gemakshalve “par vwatuur”, eerst naar Park Abdij
Heverlee met het gloednieuwe museum “Parcum”, na de middag naar de Centrale
Universiteitsbibliotheek met toren” aan het Ladeuzeplein. Twee speciallekes dachten wij en dusniet te
missen! Voor de chauffeurs van dienst: op beide plaatsen gemakkelijk parkeren.
Programma
09.00 uur:Vertrek Kazerneparking kant RAC
10.00-12.00 uur: Gegidst bezoek Abdij en Parcum
12.30-14.30 uur: Middagmaal
15.00-17.00 uur:Met gids: Universiteitsbibliotheek entorenbezoek
17.30 uur:Huiswaarts
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 4 december64 €(alles in)op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688
9151 5408 met vermelding U 08 04.
2. Bevestig je deelnamebij Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij niet-deelname!
Ter info:
De Abdij van Park is één van de best bewaarde abdijcomplexen in de Lage Landen. Ze bezit een
buitengewone kunstcollectie, een ongeschonden kloosterinterieur, een kloosterbibliotheek met ruim 6000
oude drukken en een goed bewaard archief. In de pas gerenoveerde zalen van de norbertijnenabdij is sinds
dit jaar PARCUM gevestigd, een gloednieuw museum voor religie, kunst en cultuur.Mevr. Geutjens zal
onze gids zijn en loodst ons door al dit moois.
De Centrale Universiteitsbibliotheek en toren:
Een gebouw met een verhaal, verteld niet alleen in de ca. 1,5 miljoen boeken in de bibliotheek, maar ook
in de vijf verdiepingen van de toren met telkens een fototentoonstelling over vijf markante gebeurtenissen
uit de bewogen geschiedenis van de bibliotheek. Met een gedreven gids aan je zijde alvast een unieke
ervaring!
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1. Op de verjaardagstaart prijken deze maand de namen van Paul en Yves. Hun
geschatte leeftijd loopt ver in de tientallen, maar voor de rest zien ze er nog goed uit!!!
Voor al te uitbundige condoléances liefst wachten tot bij het aperitief! Wij denken ook
nog eens aan Roger Quintens die deze maand 86 zou zijn geworden.
2. GEZOCHT: onze vaste fotograaf is voor Luik is de hort op, dus zoeken wij een
vervanger om voor enig beeldmateriaal te zorgen. Wie zich geroepen voelt: hij weze
welkom!

P.S. Herman heeft intussen beloofd de honneurs waar te nemen! Waarvoor dank!
Andere kandidaten zijn ook nog welkom!

