Club V 9 Tienen
Tienen, 28-07-2018
Nieuwsbrief nr.IX/1
Hallo wakkere KP’ers!

Nog ergensin tropische oorden of verder aan het braden in Belgenland? Bij ons begint het alweer
te kriebelen en vermits krabben in dit geval niet helpt, beginnen we maar weer aan een nieuwe reeks!
Op 21 september gaan we “Vossen metReynaert”. Kantoen Natie, het bedrijf van kunsks,
ontwikkelde een fiets-, auto- en bustoer met expo’s over de vos Reynaert. Wij toeren met de bus onder de
leiding van een gids door de achtertuin van Reynaert met “én cultuur, én erfgoed, én Kklvklnatuur uit het
Waasland met zijn weidse landschappen, rietlanden, kreken…”. Tijdens vijf exposities die op vier
verschillende locaties zijn opgesteld leren we heel wat over de schalkse vos: het Hof van Nobel, hetHuiis
van Zonde, het Mercatorhuis, het Cachot en het Sculpturenpark. Meer gaan we niet verklappen, maar dat
het een boeiende, plezante en leerrijke tocht wordt: dat heeft Reynaert ons in hoogsteigen persoon
beloofd!
Programma
07.45 uur: Vertrek met de bus aan de Carrefour
09.30 uur: Aankomst Kallo; koffie of thee
10.30 uur: Start rondrit
12.30 uur -14.00 uur: Middagpauze en lunch in historisch stadje Hulst
14.00 uur -16.30 uur: Vervolg rondrit
17.00 uur: Vertrek uit Kallo
18.00 uur: Aankomst Tienen (afhankelijk van de files)
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 10 september65 €(bus, gids, tickets, middagmaal) op rekening 068-8915154-08 of
IBAN BE63 0688 9151 5408 met vermelding U 09 01.
2. Bevestig uw deelnamebij Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij niet-deelname!
3. OPGELET: INSCHRIJVINGEN WORDEN AFGESLOTEN OP 31 AUGUSTUS
Ter info:
Even het verhaal opfrissen “Van den Vos Reynaerde”: koning Nobel houdt een hofdag. Al zijn vazallen
zijn aanwezig, behalve de vos. Hem wordt moord, diefstal en verkrachting aangewreven. Gezanten
worden uitgestuurd om hem te halen. Bruun de beer en Tibeert de kater schieten daar haast het hachje bij
in, want Reynaert, de slechtheid in persoon, kent feilloos ieders zwakke plek en maakt daar
meedogenloos gebruik van. Wanneer hij tenslotte toch aan het hof verschijnt, wacht hem de galg. Daar
lult hij zich uit door de koning wijs te maken dat hij een staatsgreep verijdelde en een fabelachtige schat
weet liggen. Nobel trapt erin: Reynaert komt op vrije voeten en zet zijn misdadig leven voort; Cuwaert de
haas zal het niet overleven.
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