
 

 
 
Club V9 Tienen 
 

                    Tienen, 19-01-2019. 
Nieuwsbrief nr. IX/6 

 
Koperen Vrienden Altegader! 
 

  
Ondanks de perikelen met PALL Hoegaarden, blijven wij toch trouw aan ons Vlaamse bierdorp. 
Het wordt een gegidste halvedagactiviteit (voormiddag) met een Bierwandeling tussen pot en 
pint (zie info).  
We laten bus of trein even aan de kant en gebruiken ons eigen vervoer. Verzamelen doen we op 
de kazerneparking en vandaar vertrekken we met de nodige beschikbare auto’s (minder auto’s 
betekent minder parkeerproblemen in Hoegaarden!). Voor de chauffeurs van dienst is er een 
officiële kilometervergoeding voorzien. 
Na de lunch in Kauterhof kan iedereen al of niet “gecarpoold” naar huis! 
 
Het programma:  
 
08.45 uur: Verzamelen kazerneparking en vertrek richting Hoegaarden 
09.30 uur:  Start  wandeling poort infokantoor Houtmarkt 1 (naast Kapittelhuys) 
12.30 uur:  Lunch in Kauterhof Stoopkensstraat 24 
Nadien:  Huiswaarts 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór 5 februari -uiterste datum!- 50 €  (gids(en), consumpties, lunch) op de 
vertrouwde rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, 
Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen,  met vermelding: U 09 06 . 
 

2. Bevestig uw deelname bij Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij niet-deelname! 
 
Ter info: 
 
Dit vertelt de gids:  
 

“Kom in Hoegaarden genieten van de brouwcultuur tijdens de historische bierwandeling 
‘tussen pot en pint’. Herbeleef het Breugheliaans festijn van dampende brouwketels, 
hotsende bierkarren en volle herbergen. Ontdek de vergane glorie van het 
brouwersleven, de sappige bierverhalen en proef van de lekkerste Hoegaardse bieren. Op 
het programma staan 4 lokale cafés, 4 grote bieren, lekkere hapjes en een pittige uitleg 
door een streekgids.” 

 
Als je daarmee nog niet overtuigd bent om aan deze uitstap deel te nemen, dan weten wij het ook niet 
meer!!! 
Met nieuwsgierige groeten,  
 

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 


