Club V9 Tienen
Tienen, 14-08-2021.
Nieuwsbrief nr. XI/1
Hallo Passergenoten!

Op vrijdag17 september bijten wij met zijn allen -of toch zoveel mogelijk!- de spits af van een nieuwe
start in ons koperen bestaan! De vurige stede is onze uitverkorene en we gaan er op “hoog” bezoek: een
Keizer en een Prins-Bisschop verwachten ons, beide gastheren een Koperen Passer waardig! Dus
meegaan is de boodschap om van dit voorname gezelschap te genieten!
Programma
08.30 uur: Vertrek Tienen Carrefour
10.00-11.30 uur: Op bezoek bij Napoleon!
12.00-14.30 uur:Lunchtime in de “Concordia”
15.00-16.00 uur: Op bezoek bij de Prins-Bisschop!
16.30 uur: Huiswaarts
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór 7 september (uiterste datum!)74€-alles inbegrepen- op rekening 068-8915154-08 of
IBAN BE63 0688 9151 5408, Koperen Passer, Vianderstraat 34, 3300 Tienen, met vermelding:
Uitstap U11 01 (Luik).
2. Vergeet niet je deelnamete bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM.Ook als je niet meegaat,
graag een seintje!
Ter info:
Napoleon-de mythe voorbij
“Een unieke tentoonstelling naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van het overlijden van
Napoleon” en “Napoleon Bonaparte, 1ste keizer van de Fransen, zoals je hem nog nooit hebt gezien!”: zo
werd deze tento de wereld in gestuurd. Ze kwam tot stand onder de leiding van professor Philippe Raxhon
(Univ. Luik) en met de steun van de Fondation Napoléon. “We leren de mens, zijn leven en zijn werk
beter kennen aan de hand van drie grote originele decors, opmerkelijke ensceneringen, uitzonderlijke
teksten en films.”, dat alles aan de hand van tien thema’s.
Om ieder de kans te geven op eigen tempo rustig van deze unieke tentoonstelling te genieten, kozen we
deze keer voor audiogidsen.
Prinsbisschoppelijk Paleis
Dit indrukwekkende vierhoekige gebouw op de Place Saint-Lambert, hartje centrum, dateert grotendeels
uit de 18de en 19de eeuw. Hetorigineel gaat terug tot 11de eeuw, maar was net zoals vele andere historische
gebouwen onderhevig aan alles verwoestende branden en grote verbouwingen. Bisschop Notger en
Prins-Bisschop Van der Marck zouden het nu nog nauwelijks herkennen. De grote binnenkoer wordt
omgeven door mooie brede arcaden met zestig renaissancezuilen van verschillende types. Het gebouw
zelf biedt nu onderdak aan de administratieve dienst van de provinciale overheid en aan het gerechtshof.
We verwachten veel volk aan de startlijn!
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