
 

 
 
Club V 9 Tienen 
 

Tienen, 14-03-2018 
Nieuwsbrief nr. VIII/8 

 
Dag Passers! 
 

  

Vrijdag 20 april 
NAMEN/NAMUR/MALONNE 

 
Programma: 
 
08.30 uur: vertrek Carrefour 
10.00-11.30 uur: Musée Félicien Rops (met gids) 
12.00-14.00 uur: middagmaal  
14.00-14.30 uur: overstap naar Malonne (bus) 
15.00-16.30 uur: Abdij van Saint-Berthuin Malonne (met gids) 
17.00 uur: vertrek naar Tienen  
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór 10 april (uiterste datum!) 65 € 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 08 08. 

2. Vergeet niet je deelname te bevestigen aan Pierre via e-mail of GSM. Graag ook een seintje 
als je niet meegaat! 

 
Ter info: 
 
Museum Félicien Rops: 
Gelegen in het hart van het oude Namen, huist in een patriciërswoning het Museum Félicien Rops. Je 
maakt een trip door het erotische doolhof van de kunstenaar en maakt kennis met de rumoerige 19de eeuw 
en de industriële revolutie. De collectie van het museum bestaat uit karikaturale prenten en symbolische 
tekeningen vol satirische ironie waarin ook de sensualiteit nooit veraf is… 
Als dat maar goedkomt!!! 
 
Saint- Berthuin in Malonne: 
De abdij van Melonne werd gesticht rond 651 door Sint-Bertuinus, een angelsaksische monnik, die er 
stierf in 698. De monniken kozen de regel van Sint-Augustinus. Midden 19de eeuw werden de gebouwen 
overgenomen door de Broeders van de Christelijke Scholen en in de loop der eeuwen werden de 
abdijgebouwen omgebouwd tot een complex van schoolgebouwen, met o.a. een groot internaat waar veel 
bekende Vlamingen perfect tweetalig zijn geworden. Een bezoek aan deze verborgen parel, met o.m. 
prachtige schilderingen op goudleer en de geheimzinnige Gribousine Malonne, zal velen aangenaam 
verrassen!  
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