
 

 
 
Club V 9 Tienen 
 

Tienen, 16 september 2021 
Nieuwsbrief nr. XI/2 

 
Gegroet KP’ers en Partners! 
 

  
 
Genk + Koen Vanmechelen + La Biomista = een drieluik dat kan tellen dachten wij! Voorzie daarbij nog 
een kruisbestuiver die ons meeneemt  op tournee doorheen het park en dan zitten wij gegarandeerd in 
goede handen! Op vrijdag 15 oktober trekken we op verkenning samen met onze partners. 
In de “Hoefstad” in Genk heeft Etienne een en ander voor ons  gereserveerd waarna we ons met bekwame 
spoed op weg begeven voor een verrassingsnamiddag waarover wij echter lekker niks verklappen! 
Een mooi programma toch? Niet aarzelen dus en meegaan! 
 
Programma 
 
08.15 uur: Vertrek aan Carrefour 
10.00 - 12.00 uur: La Biomista: op stap met een kruisbestuiver  
12.30-14.30 uur: Lunch in de Hoefstad 
15.00 - 17.00 uur: Verrassingsnamiddag 
17.30 uur: Thuis in Tienen 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór 5 oktober (uiterste datum!)  70 €  per persoon op rekening 068-8915154-08 of IBAN 
BE63 0688 9151 5408, Koperen Passer, Vianderstraat 36, 3300 Tienen, met de vermelding: 
Uitstap U 11 02 (Genk) 

2. Let op: alleen de datum van betalen geldt als deelnamebewijs! Bevestig ook ter controle je 
deelname en menukeuze aan Pierre via e-mail of GSM. 

 
Ter info:  
 
La Biomista, “een tuin van orde en chaos, een arena van cultuur en natuur”, zo wordt het park van Koen 
Vanmechelen omschreven. Samen met een kruisbestuiver gaan we op stap doorheen het universum van 
Koen Vanmechelen en La Biomista. We wandelen langs (levende) kunstwerken, installaties en de dieren 
die een essentiële rol spelen in het werk van de kunstenaar. De tocht leidt ons onder meer ook naar de 
gerenoveerde directeursvilla, de openluchtgalerij onder de Battery, de studio van Koen Vanmechelen. 
Veel  besproken en dus zeker de moeite waard! 
 
Verrassingsnamiddag ergens te lande!!! 
 

??????? 
 
Hebben de afwezigen ongelijk of niet?  
 
Met hartelijke groet en tot vrijdag de 15de van de 10de. 
 
Pierre Liesmons   Etienne Dewolfs Jacques Debraekeleer Julien Elshout 
016-81 31 13   016-81 37 08  016-82 02 25  016-81 84 87 
0477-67 58 37      0476-85 03 20  0478-52 87 30 
pierre.liesmons@outlook.com etienne.dewolfs@skynet.be 

 



BELANGRIJK 
 

 
Voor het menu in de Hoefstad kunnen jullie voor het hoofdgerecht kiezen uit: 
      
   koninginnenhapje met frietjes, kroketjes of puree 
       
      of 
 
   scampi’s van de chef met frietjes, kroketjes of puree 
    
Aperitief, soep en koffie of thee met cake gelden voor beide menu’s. 
 
      
      

 
Geef samen met je inschrijving aan welk menu je verkiest, ook voor je 

partner! 
 

 
Geen keuze betekent dat je ons carte blanche geeft!!! 
 
Bedankt!  
 
 
 
 
*************************************************** 

COVID WAART NOG STEEDS ROND: MASKER 
VERPLICHT IN BUS, MUSEA EN RESTO!!! 

*************************************************** 


