
 

 
 
Club V 9 Tienen 
 

Tienen, 19-12-2019. 
Nieuwsbrief nr. X/5 

 
Gegroet Passers en Partners!  
 

  
Op vrijdag 17 januari 2020 staat Brussel met het Afrikamuseum en Pieter Bruegel op het programma, 
beide activiteiten met partner en met gids.   

MAAR OPGELET! 
1. In het Afrikamuseum zijn slechts 15 personen per groep/gids  en 2 groepen per tijdsblok 

toegelaten. Wij hebben 2 gidsen kunnen vastleggen voor het blok van 10.30 uur tot 12 uur. Dat 
wil zeggen dat er  maximum 30 deelnemers meekunnen, SNEL INSCHRIJVEN is daarom de 
boodschap! Nummer 31 e.v. vliegen dan op de reservelijst voor eventueel uitvallende deelnemers. 

2. Inschrijven is deze keer VERPLICHT via e-mail: het uur waarop de mail verstuurd werd, 
bepaalt de volgorde; zo vermijden we discussies bij inschrijvingen op dezelfde dag. Betalen kan 
achteraf als je zeker bent van deelname. 
 

Programma 
08.00 uur: Vertrek Tienen Carrefour 
10.30-12.00 uur: Geleid bezoek Afrikamuseum: “A Blend of Central Africa” 
12.00-14.00 uur: Middagmaal  
14.30-17.30 uur: “In de voetsporen van Pieter Bruegel de Oude” (wandeling 3 uur met gids) 
17.45 uur: Vertrek naar Tienen 
 
Hoe deelnemen? 

1. Schrijf ZO SNEL MOGELIJK in en stort 75 € per persoon -alles inbegrepen: bus, gidsen, 
tickets, middagmaal-  op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 
GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 Tienen,  met vermelding: U 10 05. 

2. Inschrijven kan alleen bij Pierre VIA E-MAIL! Jullie worden verwittigd “als de maat vol “! 
 

Ter info: 
Het Afrikamuseum: “A Blend of Central Africa”: Tijdens de rondleiding worden enkele highlights 
van de permanente tentoonstelling toegelicht. De gids toont ons een selectie interessante stukken die 
gelinkt worden aan onze koloniale geschiedenis, onze multiculturele samenleving, aan maatschappelijke 
kwesties en duurzame ontwikkeling. Het zijn topstukken uit de permanente tentoonstelling 
In de voetsporen van Pieter Bruegel de Oude: 
In 2019 is het 450 jaar geleden dat Bruegel in Brussel stierf. Hij werd begraven in de Kapellekerk. De 
gids neemt ons mee op sleeptouw door de Marollen, de buurt waar Pieter Bruegel woonde tijdens zijn 
laatste levensjaren. Het was de tijd van Andreas Vesalius, maar ook van de beeldenstorm en het 
schrikbewind van de Hertog van Alva. Vanuit Brussel trok Bruegel regelmatig naar het Pajottenland waar 
hij inspiratie opdeed voor enkele van zijn bekendste doeken. Na een bezoek aan het huis waar hij 
mogelijk gewoond heeft  en aan de Kapellekerk, wandelen we richting Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten. Daar krijgen we meer uitleg over enkele topwerken uit het oeuvre van Bruegel. 
 
Afrikamuseum en Bruegel: twee toppers; misschien een beetje vermoeiend, maar zeker de moeite waard! 
Met stevige koperen groet,  
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