Club V 9 Tienen
Tienen, 07-02-2018.
Nieuwsbrief nr. VIII/7
Dag Passers!

Vrijdag 16 maart wordt een dag met twee primeurs: enerzijds een nieuwe vertrekplaats, anderzijds een
dubbelprogramma! Als dat niet kan tellen!!! Neem rustig je tijd dus en lees aandachtig! En vergeet niet:
de dames kunnen ook mee, maar dat is geen primeur!!!
PRIMEUR I: NIEUWE VERTREKPLAATS
Aantal uitgebrachte stemmen: 17; Carrefour: 12; Goossensvest 3; geen voorkeur: 2.
BESLUIT: VOOR DE UITSTAP NAAR MAASTRICHT VERTREKKEN WE AAN
CARREFOUR.
Daarna bepaalt een evaluatie de definitieve vertrekplaats.
PRIMEUR II: DUBBELPROGRAMMA
TEFAF
Programma o.l.v. Etienne:
8.00 uur: Vertrek CARREFOUR
10.00 uur: Aankomst Maastricht; wandelaars stappen af Kennedybrug; bus rijdt verder naar TEFAF
11.00 uur: Opening TEFAF; tickets bij Etienne; vrij bezoek; individueel middagmaal; er zijn drie
restaurants/brasseries in het MECC
14.30 uur: Ten laatste verzamelen aan uitgang MECC
14.45 uur: Vertrek samen te voet naar Café Ipanema in Bonnefantenmuseum
16.00 uur: Café Ipanema koffie met Limburgse vlaai samen met de wandelaars
17.30 uur: Vertrek naar Tienen
Deelnemen:
Inschrijven kan tot en met 28 februari. Omwille van afspraken met gidsen, aankoop tickets,
(restaurant; alleen voor wandelaars) e.d. kunnen na die datum geen inschrijvingen meer aanvaard
worden! Wees er dus op tijd bij en vermeld duidelijk aan welke activiteit iedere persoon deelneemt.
Betalen:
1. Stort vóór 12 maart (uiterste datum!) 55 € (bus + tickets + koffie/vlaai; exclusief
middagmaal) op de vertrouwde rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408
GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met vermelding: uitstap U
O8 O7.
2. Vergeet niet je deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM (zie ook deelnemen)
JEKERWANDELING EN MUSEUM
Programma o.l.v. Pierre:
8.00 uur: Vertrek CARREFOUR
10.00 uur: Aankomst Maastricht; wandelaars stappen af Kennedybrug; vertrek wandeling met gids
StayOkay Hostel
12.00 uur: einde wandeling
12.00 - 14.30 uur: middagmaal in Grand Café d’Artagnan
15.00 - 16.00 uur: Bonnefantenmuseum met gids
16.00 uur: Café Ipanema koffie met Limburgse vlaai samen met TEFAF
17.30 uur: Vertrek naar Tienen

Deelnemen:
Inschrijven kan tot en met 28 februari. Omwille van afspraken met gidsen, aankoop tickets,
restaurant e.d. kunnen na die datum geen inschrijvingen meer aanvaard worden! Wees er dus op tijd
bij en vermeld duidelijk aan welke activiteit iedere persoon deelneemt.
Betalen:
1. Stort vóór 12 maart (uiterste datum!) 70 € (bus + 2 gidsen + middagmaal + koffie/vlaai)
op de vertrouwde rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB,
Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met vermelding: uitstap U O8 O7.
2. Vergeet niet je deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM (zie ook deelnemen)

Ter info:
TEFAF
The European Fine Art Fair herbergt zo’n 30 000 kunstwerken ondergebracht in 274 standen gespreid
over circa 31 000 vierkante meter. Galeriehouders en antiquairs zijn uit alle hoeken van de wereld komen
aanzetten om hun schatten zo aantrekkelijk mogelijk uit te stallen. Ze hebben allen gepiekt naar Tefaf,
een van de grootste kunstbeurzen ter wereld, en ze hebben de exclusiefste schilderijen, beelden, antiek,
meubelen en juwelen opgespaard voor dit unieke treffen. Jaarlijks wordt de beurs door zowat 100 000
personen bezocht, waarvan bijna de helft afkomstig uit het buitenland, wat de wereldwijde faam
onderstreept. Het hele gebeuren vindt plaats in het beursgebouw MECC, Maastricht Exhibition §
Congress Centre. Tot slot nog deze bedenkingen: dames, wees lief voor manlief; mannen, hou je
bankkaart in de gaten!…
Jekerkwartier en Bonnefantenmuseum
Jekerkwartier: Deze historische, nog vrij onbekende stadswijk, gelegen in het zuidelijk deel van het
stadscentrum van Maastricht, herbergt een decor aan monumentale bezienswaardigheden waaronder de
oude stadsmuur van rond het jaar 1200. Door en onder het Jekerkwartier kronkelt het riviertje ‘de Jeker’
waaraan de wijk ook haar naam te danken heeft. Naast de vele historische monumenten ontdek je ook
veel detail- en speciaalzaken op gastronomisch en culinair gebied, bourgondische streekproducten, kunst
en design… Twee bezoekers getuigen: “Wat is dit toch een mooi authentiek stukje Maastricht!” en “Een
bezoek aan Maastricht is pas compleet al je in het Jekerkwartier bent geweest!”
Bonnefantenmuseum:
Geplukt uit wat flyers: “Wil je dé hotspot op het gebied van kunst en cultuur ontdekken in Maastricht,
dan is een bezoek aan dit museum een must! Op deze bruisende plek word je geïnspireerd door een
gevarieerd aanbod, zeker als het museum bezoekt met een gids die de kunst nog toegankelijker maakt en
aan de hand van boeiende verhalen tot leven wekt…” “De collectie oude kunst omvat middeleeuwse
sculpturen en Zuid-Nederlandse en Italiaanse schilderkunst uit de 16de en 17de eeuw samen met een
omvangrijke collectie hedendaagse kunst van internationaal gerenommeerde kunstenaars…” “Het
gebouw met zijn opvallende raketvormige toren is één van de belangrijkste blikvangers aan de skyline
van Maastricht.”
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