
 

 
 
Club V 9 Tienen 
 

Tienen, 17-10-2019. 
Nieuwsbrief nr. X/3 

 
Hallo Passers! 
 

  
  
Op 20 december 2013 (waar is de tijd!!!) trokken wij naar Mechelen voor een bezoek aan de  
Dossinkazerne en een Plezante wandeling. Uit alle activiteiten van de voorbije 10 jaar verkozen jullie 
die als beste nummer vijf en dus hernemen we diezelfde uitstap op vrijdag 15 november. 22 leden 
stapten toen met ons op de trein, maar deze keer doen we het met de bus. Wij rekenen alvast op een even 
enthousiaste belangstelling!  
Tot dan! 
 
Programma 
 08.15 uur:      Vertrek aan Carrefour  
 10.00 - 12.00 uur: Plezante wandeling  
 12.00 - 14.30 uur: Lunchtijd 
 15.00 - 17.00 uur: Geleid bezoek Kazerne Dossin 
 17.00 uur:      Vertrek naar Tienen 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór dinsdag 5 november (uiterste datum!) 72 €, alles inbegrepen, op rekening 068-
8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 
3300 Tienen,  met vermelding: uitstap U 10 03. 

2. Vergeet niet uw deelname te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM; graag ook een seintje 
als je niet meegaat. 
 

Ter info: 
Gegidst bezoek Kazerne Dossin:  

“De Mechelse Kazerne Dossin is een unieke plaats van herinnering. Tussen 1942 en 1944 
richtten de nazi’s hier hun “SS Sammellager Mecheln” in. Voor meer dan 25.000 Joden en 350 
zigeuners was dit verzamelkamp letterlijk een wachtkamer van de dood. Ze werden er op treinen 
richtging Auschwitz-Birkenau gezet en daar vermoord. Vandaag rijst tegenover dit memoriaal 
een gloednieuw museum, een uniek ontwerp van toparchitect bOb Van Reeth. Je krijgt er een 
uitgebreid inzicht in de geschiedenis van de Holocaust die werd voorbereid in ons eigen land. 
Een verhaal om stil bij te worden, maar vooral om nooit te vergeten!” (Infotekst nieuwsbrief uitstap 
20-12-2013) 

 
Plezante wandeling: 
Twee Mechelse gidsen vertellen al zingend over het Mechelen van vroeger. Een stukje straattheater in 
woord en beeld in het plat Mechels, met straffe stoten, straatfiguren en liedjes. Maak kennis met Rikske 
den Bult, Zwètte Margriet en Kobe de Postbus. Nieuwsgierig waarom de Romboutstoren bovenaan 
zwarter is dan onderaan of waarom de Mechelaars “astridjes” eten? Het antwoord ontdekken we  tijdens 
deze ruim twee uur durende wandeling  met een stukje straattheater en een vleugje cabaret. Kortom, een 
verrassende en onverbloemde kijk op Mechelen zoals je het nog niet kende of nog nooit zag! Plezier 
verzekerd! 
 
Met stevige koperen groet,  
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