Club V 9 Tienen
Tienen, 23-04-2018
Nieuwsbrief nr. VIII/9
Hallo KP’ers: Te wapen!

Op vrijdag 18 meibeginnen weaan onze laatste outdoor-activiteit van het seizoen. Daarvoor gaan we
in de voormiddag nog watoorlogsherinneringen ophalen in het vernieuwde Bastogne War Museum en in
de namiddag trekken we naar de Brouwerij Achouffe in de buurt van Houffalize.Als het weer deze keer
ook nog meewil, wordt dit een mooie afsluiter van een mooi seizoen. Definitief afklokken doen we dan in
juni met ons jaarlijks quizdiner, maar daarover later meer.
Programma
07.45 uur:VertrekCarrefour
09.30 uur: Koffieonthaal met koek
10.00-12.00 uur: Bastogne War Museum (audiogids)
12.00-12.30 uur: Bezoek Mardasson Memorial
12.30-14.15 uur:Middagmaal
15.00-16.30uur:Bezoek aan Brouwerij Achouffe
16.30 uur: Vertrek naar Tienen
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 9 mei70€(bus, gids, audiogids, lunch, degustatie…)op rekening 068-8915154-08
of IBAN BE63 0688 9151 5408 met vermelding U 08 09.
2. Bevestig uw deelnamebij Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij niet-deelname!
Ter info:
Het Bastogne War Museum, herdenkingscentrum van de Tweede Wereldoorlog:
Dit gloednieuwe herdenkingscentrum(geopend 22 maart 2014) ligt op een boogscheut van het bekende
Mémorial du Mardasson en vervangt het vroegere Bastogne Historical Center.Ter kennismaking de
volgende korte tekst:
“Living Memory of the Ardennes
Het Bastogne War Museum bevindt zich in een splinternieuw gebouw met een gewaagde
architectuur. Het museum hercontextualiseert op een moderne en interactieve manier de Slag om
de Ardennen en de oorzaken en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. De originele scenografie
wordt ingevuld met drie scenovisions, echte multisensoriële 3D-taferelen die voor een totale
immersie in de Geschiedenis zorgen!”
Indrukwekkend? Een aanrader dus!
Brouwerij Achouffe:
Door twee schoonbroers in 1982 als hobby opgestart in een oude boerderij met een jaarproductie van 2 hl!
Ondertussen jaar na jaar uitgegroeid en uitgebreid met koelinstallaties, lagertanks, een nieuwe brouwzaal
en … met een beetje hulp van Pierre Celis. De jaarproductie steeg dan ook navenant en in 2006 werdde
brouwerij overgenomen door Duvel Moortgat. In 2016 was de jaarproductie opgelopen tot 120.000 hl!
Benieuwd hoe dat allemaal is kunnen gebeuren in de loop der jaren! Als we er dan nog bij vertellen dat na
het bezoek ook nog mag gedegusteerd worden, dan blijft toch niemand thuis zeker!!!
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