
  

 
 
Club V9 Tienen 
 

Tienen, 15-11-2018. 
Nieuwsbrief nr. IX/4 

 
Hallo Passers! 
 

  
Vrijdag 21 december: met Rubens en Brouwerij De Koninck twee Antwerpse iconen op het 
programma! Hoewel er een paar eeuwen tijdverschil tussen beide ligt, blijven ze regelmatig in “the 
picture”, de ene o.a. met een actuele en schitterende  tentoonstelling in het kader van “Antwerpen Barok 
2018”, de ander met een nieuwe interactieve brouwerijtour. Dat wordt dus figuurlijk en letterlijk proeven! 
Meegaan dus! 
 
Programma 
08.00 uur: Vertrek Carrefour 
10.00-11.30 uur: Gegidst bezoek “Rubens inspireert” 
12.00-14.30 uur: Lunch 
15.00-16.30 uur: Gegidst bezoek Brouwerij De Koninck 
17.00 uur: Tienenwaarts 
 
Hoe deelnemen? 

1. Stort vóór 10 december (uiterste datum!) 75 € -alles inbegrepen-  op rekening 068-8915154-08 
of  IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen,  
met vermelding: uitstap U 09 04. 

2. Niet vergeten je al of niet-deelname te melden aan Pierre via e-mail of GSM.  
 
Ter info: 
“Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert” is de titel van een cultureel stadsfestival dat zwaar inzet 
op barok via tentoonstellingen, muziek, theater, dans, lezingen en wandelingen. Het hoofdpersonage 
doorheen al die activiteiten is uiteraard Antwerpens wellicht beroemdste inwoner: Pieter Paul Rubens. 
Tijdens deze expo kan je kijken naar topwerken van Italiaanse kunstenaars en de meester zelf uit andere 
musea die enkel maar tijdelijk zullen te zien zijn in het Rubenshuis. Daartussen bevindt zich ook het pas 
gerestaureerde zelfportret van Rubens. Een buitenkans dus! 
 
De Koninck Antwerp City Brewery since 1833:  
We pikken uit de promotiefolder:  
 

“Een tour door onze Stadsbrouwerij, da’s meteen ook de plezantste tour van heel ’t Stad. Géén 
stoffige kasten of saaie gids-met-paraplu, wél een straffe interactieve belevenis. Zet je schrap, 
want je wordt helemaal ondergedompeld in de bruisende bierwereld. Plots sta je middenin een 
bollekesglas, rij je kriskras door Antwerpen in een vintage bestelwagen en wandel je over een 
vier meter hoge brug doorheen de brouwerij. Zo’n avontuur, daar krijg je natuurlijk dorst van! 
Geen probleem: wij trakteren je voor én na je bezoek op een perfect getapt biertje. Want bier 
beleven, daar hoort ook proeven bij natuurlijk! Heb je er goesting in gekregen?” 
 

Wij alleszins wel en dus gaan wij mee. Jullie ook? 
 
Met stevige koperen groet,  
 
Etienne Dewolfs Jean Gilis  Pierre Liesmons   Alfons Ponsaerts 
016-81 37 08  016-81 36 01  016-81 31 13   016-81 24 83 
   0476-29 11 17  0477-67 58 37   0475-30 51 89   
etienne.dewolfs@skynet.be jw.gilis@skynet.be  pierre.liesmons@outlook.com  Alfons.Ponsaerts@skynet.be 
  


