
 

 
 
Club V9 Tienen 
“Eén voor allen, allen voor één!” 
 

Tienen, 16-03-2019 
Nieuwsbrief  IX/8  

 
GegroetVrienden en Vriendinnen van het 
Koper! 
 

  
  
Op vrijdag 19 april“VisitAntwerp”! En wat voor een! In de voormiddag bezoeken we met onze “diva’s” 
het gloednieuwe diamantmuseum “Diva”, in de namiddag trekken we naar Middelheim voor een geleid 
bezoek. Schoonheid troef dus en dus is meegaan een must! Let wel: kijken mag, aankomen niet! 
 
Programma 
08.00uur:  vertrek Carrefour 
10.30-11.30uur: geleid bezoek aan DIVA 
11.30-14.00 uur:  middagmaal 
14.30-16.30 uur: geleid bezoekMiddelheim 
17.00 uur:   Tienenwaarts 
 
Hoe deelnemen? 

1. Stortvóór9april (uiterstedatum!)79 €per persoon(bus, toegangstickets, gidsen en lunch)op 
rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, 
Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen, met vermelding “uitstap U09 08”. 

2. Bevestig TIJDIG uw deelnamebij Pierre via e-mail of GSM; graag ook verwittigen indien 
belet. 

 
Ter info: 
DIVA, a brillant story!Bijna een jaar geleden opende op de Suikerrui vlakbij het MAS een nieuw 
museum, een schitterend (letterlijk dan!) museum, want je ondergaat er een “blingbling”- beleving van 
diamant, briljant en zilver. Antwerpen is al bijna 6 eeuwen lang hét diamantcentrum wereldwijd. “Wat in 
al die tijd al verzameld werd aan blinkende en glinsterende geschiedenis mag niet verloren gaan!” lezen 
we in een reclamefolder. Het DIVA vervangt de tweevoormalige paviljoenen (Diamant- en 
Zilvermuseum) waar je je tot voorheen kon vergapen aan een wereld van diamant, edelsmeedkunst en 
zilverwerk. Nu kan dat dus op één locatie op de Suikerrui. Met gids wordt het nog boeiender! 
 
Middelheim: meer dan een museum!Het is één van de oudste en meest bijzondere openluchtmusea ter 
wereld. In een bijzondere omgeving biedt het een boeiend overzicht van meer dan honderd jaar beeldende 
kunsten bekoort dan ook elk jaar meer dan300 000 bezoekers.Onder statige bomen, langs brede 
wandelpaden en uitnodigende grasvelden staan ongeveer 215 beelden opgesteld en ontmoet je namen als 
Auguste Rodin, Rik Wouters, Panamarenko, Henry Moore en vele anderen. Dimitri Leuetrekt er met zijn 
buitenlandse bezoekers steevast naartoe en Thomas Vanderveken noemt het “een van de meest 
ambitieuze plekken van Antwerpen”. Met een ervaren gids bij de hand gaan weeens kijken of dat allemaal 
wel klopt! 
 
Wees ondertussen stevig gekoperd, 
 
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 

 


