Club V 9 Tienen
Tienen, 15-12-2018.
Nieuwsbrief nr. IX/5
Hallo wakkere KP’ers en Partners!

Vrijdag 18 januari plannen we een daguitstap naar Leuven met de bus en met de partner. We
treden er “In het spoor van de Arenbergs”, met in de voormiddag een bezoek aan de
tentoonstelling “Macht en Schoonheid” in het M-Museum, en ’s namiddags een bezoek aan het
Kasteel en park van Arenberg. Beide activiteiten met gids uiteraard. Ten laatste op 8 januari
moeten wij aan de Toeristische Dienst het aantal deelnemers melden en voor de lunch aan het
restaurant jullie keuze. Zie hiervoor in aparte mail de prachtige tabel, copyright Etienne! Hou
dus de datum in de gaten, want daarna kiezen wij in jouw plaats (en dat zal dan gene vette zijn!)
Het programma:
10.00 uur: Vertrek Carrefour
11.00 uur - 12.30 uur: Geleid bezoek M-Museum “Macht en Schoonheid”
12.50 uur: lunchtijd in restaurant Mykene
14.30 uur - 16.00 uur: Geleid bezoek Kasteel en Park Arenberg
16.30 uur: Huiswaarts
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 8 januari -uiterste datum!- 60 € (per persoon) op de vertrouwde rekening
068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer,
Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met vermelding: U 09 05
2. Bevestig je deelname bij Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij niet-deelname!
3. Vergeet ook niet je keuzemenu en dat van je partner aan Pierre mee te delen!
Ter info:
“Macht en Schoonheid”: “De tentoonstelling in het M-Museum”, zo leren we uit de folder,
“brengt je binnen in een bijzondere wereld van macht en schoonheid. Maak er via schilderijen,
wandtapijten, prenten en andere kunstobjecten kennis met het geslacht Arenberg. Maar word net
zo goed verrast door de riante levensstijl en zin voor pracht en praal van deze cultureel
vooraanstaande familie.” Een snoepertje dus!
Kasteel Arenberg en Park:
De heren van Heverlee bouwden hier een eerste kasteel in de 14de eeuw. Vanaf het begin van de
16de eeuw werd het huidige kasteel gebouwd in renaissancestijl. In de 19de eeuw werd het
ingrijpend gerenoveerd in neogotische stijl. De Hertog van Arenberg schonk het domein aan de
universiteit in 1916. Het kasteel wordt nu gebruikt door de faculteit Ingenieurswetenschappen
van de KU Leuven en is het hart van een groene campus voor de groep Wetenschap §
Technologie.
De moeite waard om dit “stulpje” eens van dichterbij te bekijken!
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