Club V 9 Tienen
Tienen, 14-11-2019.
Nieuwsbrief X/4
Hallo KP’ers!

Op vrijdag 20 decembermaken we Brussel “onveilig”! Na het serieuze van november het
plezante van december!Zie programma en info.Het wordt beslist een leuke boel; het was
trouwens de nummer 4 in jullie toptien, dus niet twijfelen…
Ons programma
08.00 uur: Vertrek Carrefour
10.00 - 12.00 uur: Poppentheater Toone met demo!
12.00-14.00 uur:Versterking van de innerlijke mens
14.30 -17.30 uur:Wandeling “GruütenDest”!
17.30 uur: Tienenwaarts
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 10 december middernacht(uiterste datum!)75 €(bus, lunch, gidsen, Toone,
drank wandeling) op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408
GKCCBEBB met vermelding deelnameU10 04.
2. Bevestig je deelnamebij PIERREvia e-mail of telefoon;verwittig ook als je niet mee
kan.
Ter info:
Poppentheater Toone:Wie kent de “poesjenellen” van Toone niet? En voor wie dat toch niet
het geval is, zal ze na ons bezoek wèl kennen! Gedurende bijna twee uur worden we, onder de
leiding van Toonehimself, rondgeleid in de taverne, het museum en de zaal voor de
voorstellingen. We krijgen ook een scène uit “De Drie Musketiers” met een vrijwilliger uit de
groep (en dat zal deze keer ik niet zijn!!!).Alles gebeurt bovendien in het “brusselsvloms”, lol
verzekerd dus!!!
Wandeling “GruütenDest”:
Een wandeling die de oude, typische of ongewone cafés aandoet rond de Beurs, St.-Goris, de
Grote Markt, Manneken Pis, de Hubertusgalerijen…, getuigen van de geschiedenis van de stad
doorheen de eeuwen, van de evolutie in de sociale gewoonten en smaken… De omgeving, de
versiering herinneren aan de grote bouwstijlen, demodes uit het verleden. En natuurlijk krijg je
dorst van al dat wandelen en daarmee wordt op tijd en stond rekening gehouden!!!
Met hartelijke koperen groet en tot dan!
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