
 

 
 
Club V9 Tienen 
 

                    Tienen, 18-10-2018. 
Nieuwsbrief nr. IX/3 

 
Hallo wakkere Passers! 
 

  
Op vrijdag 16 november gaan we nog eens “brusselen”: in de voormiddag het Justitiepaleis, in 
de namiddag Autoworld; beide zijn geleide bezoeken. De liefhebber van majestueuze gebouwen 
met een verhaal én de autofreak komen hier dus zeker aan hun trekken! Allen massaal daarheen 
dus! 
 
Het programma:  
 
08.00 uur: Vertrek bus Carrefour 
10.00 uur - 12.00 uur: Geleid bezoek Justitiepaleis 
12.30 uur: Lunchtijd 
15.00 uur - 16.30 uur: Geleid bezoek Autoworld 
17.00 uur: Huiswaarts 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór 5 november -uiterste datum- 73 €  op de vertrouwde rekening 068-8915154-
08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 
3300 Tienen,  met vermelding: U 09 03  

2. Bevestig je deelname bij Pierre via e-mail of GSM; graag ook verwittigen als je er 
niet bij kan zijn (uitleg niet nodig!). 

 
Ter info: 
Justitiepaleis:  
Dit indrukwekkende bouwwerk (groter dan de Sint-Pietersbasiliek in Rome!), opgetrokken in 
eclectische stijl en ontworpen door architect Joseph Poelaert, kende van bij het  begin een 
bewogen geschiedenis en haalt nog regelmatig de krantenkoppen, ook door minder fraaie 
gebeurtenissen (plafonds die naar beneden komen met zelfs gewonden als gevolg!…). Wist je 
dat het JP gebouwd werd op een  wel heel ongewone plek; dat een groot deel van een bekende 
Brusselse wijk moest wijken; dat architect Poelaert er een rare bijnaam aan overhield; dat zich in 
Lima (Peru) een bijna gelijkaardig bouwsel bevindt en ook Hitler een grote fan was van het 
gebouw? Meegaan dus, dan kom je het allemaal te weten! 
Autoworld: 
“More than a museum”: zo wordt dit museum nogal eens omschreven! Een gids neemt je mee 
voor een wandeling door de tijd en de geschiedenis van de auto met een halte bij de topstukken 
uit de collectie. Er loopt op het moment van ons bezoek ook een tijdelijke tentoonstelling over de 
PEGASO, een uitermate zeldzame sportwagen, limited edition! Misschien…. 
 
Met stevige koperen groet,  
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