Club V 9 Tienen
Tienen, 18-01-2018.
Nieuwsbrief nr. VIII/6
Hallo Passergenoten!

Op vrijdag 16 februari is Mons aan de beurt met toch wel twee verrassende activiteiten op het
programma. In de voormiddag verkennen we met gids “A la Soupe”, terwijl we de namiddag vakkundig
opvullen met een bezoek aan “Top Secret”, ook alweer met gids. Twee mysterieuze bestemmingen, maar
onder info wordt al een tipje van de sluier opgelicht! Nieuwsgierig? Lezen en de bus in dan maar!
So long!
Programma
08.00 uur: vertrek Goossensvest
10.30-11.30 uur: A la Soupe
12.00-14.30 uur: lunchtime
15.00-16.45 uur: Top Secret
17.00 uur: vertrek naar Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 1 februari (uiterste datum!) 72 € -alles inbegrepen: vervoer, toegangsgelden,
middageten, gidsen- op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB,
Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met vermelding: uitstap U 08 06.
2. Vergeet niet je deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM (liefst ook als je niet
deelneemt).
Ter info:
A la Soupe: Deze tentoonstelling vertelt ons eens iets anders dan over oorlogsgeweld, nl. het
voedselprobleem tijdens de Grote Oorlog. Wat aten de soldaten aan het front? Wat kreeg de gewone
burger tussen de kiezen in de bezette gebieden? In die troebele tijden was aan voedsel geraken de eerste
prioriteit om in leven te blijven. Ersatzproducten probeerden wat gerantsoeneerd was te vervangen. In
deze economische context draaide de zwarte markt op volle toeren en woekerprijzen swingden de pan uit.
Rijkgedocumenteerd en met een gids bij de hand zullen de niet-meer-zo-jongsten onder ons heel wat
herkennen… en voor de “jongeren” zal het een openbaring zijn!!!
Top Secret: een tijdreis doorheen de geschiedenis van de tekstbeveiliging! We nemen een duik in het
universum van het geheimschrift. Deze tentoonstelling ontcijfert de cryptografie van Julius Caesar tot
Edward Snowden. Cryptografie is zo oud als de mensheid en actueler dan ooit. De Enigmacode van de
Nazi’s, Wikileaks of hackers: het zegt je niks? In het Mundaneum in Mons, het archiefcentrum gekend als
het “Google van het papier”, passeert de kunst van de geheime codes de revue aan de hand van een
verzameling door de jaren heen opgebouwd door Professor Quisquater, een internationale specialist in de
cryptografie. Kortom, een expo zonder voorgaande… die zeker niet geheim mag blijven!
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