
 

 
 
Club V9 Tienen 
 

                    Tienen, 18-04-2019. 
Nieuwsbrief nr. IX/9 

 
Hallo Koperenpassers! 
 

  
Niet te geloven  dat we, op ons “eindeseizoensquizdiner” (mooi scrabblewoord!) na, alweer aan 
het eind van een seizoen uitstappen zitten! We sluiten af op vrijdag 17 mei met een bezoek aan 
een schapenboerderij, één van de laatste in ons land, en een uitstap naar en misschien ook in de 
ruimte (!) in het Euro Space Center en een duik in het Planetarium. Twee leukerdjes om af te 
sluiten dachten wij! Dus met zijn allen daarheen! 
 
Het programma:  
 
07.45 uur: Vertrek Carrefour 
10.00 uur - 11.30 uur: bezoek met proeverij aan schapenboerderij in Bertrix 
12.00 uur - 14.00 uur: lunchtijd 
14.30 uur - 17.00 uur: bezoek Euro Space Center en Planetarium in Transinne 
17.00 uur: Huiswaarts 
 
Hoe deelnemen? 

1. Stort vóór 8 mei -uiterste datum!- 69 €  op de vertrouwde rekening 068-8915154-08 of 
IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 
Tienen,  met vermelding: U 09 09  

2. Bevestig je deelname bij Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij niet-deelname! 
 
Ter info: 
Schapenboerderij van Acremont: Op deze boerderij in een deelgemeente van Bertrix ontdek je 
een kudde Belgische melkschapen, een ras dat langzaam aan het verdwijnen is. Dagelijks zorgen 
deze vriendelijke dieren voor een flinke hoeveelheid verse melk die onmiddellijk ter plaatse 
verwerkt wordt tot kaas, yoghurt en ijs. Peter en Barbara vertellen graag over hun bedrijf: van 
het runnen van een melkschapenhouderij, over de schapenmelk tot afgewerkt product. Ter 
plaatse kan je natuurlijk ook proeven en kopen, inbegrepen in het bezoek, en dit alles in een 
schilderachtige omgeving. 
Euro Space Center: Duur van het bezoek: 2 uur. Onder de leiding van een Nederlandstalige 
gids beleven we de belangrijkste momenten van de verovering van de ruimte opnieuw, 
ontdekken we voorwerpen uit ons dagelijks leven die uitgevonden werden dankzij de 
ruimtetechnologie, maken we kennis met de verschillende thematische zalen.  Misschien kruip je 
aan boord van het Internationale ruimtestation en het Amerikaanse ruimteveer, of maak je kennis 
met trainingstoestellen van astronauten, of mag je de maanwandelingsimulator en de multi-
assenstoel uitproberen! Boeiend toch? 
 
Als je nu nog niet overtuigd bent om aan deze uitstap deel te nemen, dan weten wij het ook niet meer!!! 
Met lentegroeten van 
 

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 


