
 

 
 
Club V9 Tienen 
 

Tienen, 14-10-2021. 
Nieuwsbrief nr. XI/3 

 
Hallo Passers! 
 

  
Het is een jarenlange traditie dat KP Tienen ieder seizoen ook een thuismatch speelt, hetzij met een 
spreker uit eigen rangen, hetzij met interessante mensen uit eigen regionen of van daarbuiten. Dit jaar zal 

dat niet anders zijn, want op vrijdag19novemberzal onze eigenste Karel Van Rompaeyons met 
veel kennis en enthousiasme honderduit vertellen over zijn door de jaren heen wat uit de hand gelopen 
hobby: vogels van alle mogelijke pluimage en aanverwante keelgeluiden.  
Meer bepaald zal hij het hebben over een wel verrassend onderwerp: “Uilen in Bunsbeek”. “Het is nog 
niet algemeengeweten,”vertrouwde hij me toe, “en men houdt het liever stil, maar de Tiense Koperen 
Passers mogen het weten: Bunsbeek is een internationale hotspot voor uilen!” En daar krijgen wij dus de 
primeur van! Reken maar: het wordt een boeiende, rijk gestoffeerde voormiddag vol verrassingen daar in 
het Cultureel Centrum aan het Sint-Jorisplein!  
Nadien laten wij de plaatselijke horeca ook wat verdienen en gebruiken we gezamenlijk het middagmaal 
in de Valgaer op de “koeimèt”!  
Als iedereen dan voldaan is naar geest en lichaam, gaan we het allemaal vertellen aan moeder de vrouw 
of aan buurman! 
En eerlijk: ik vrees dat de zaal een beetje te klein zal uitvallen! Bewijs dat ik gelijk heb!  
 
Programma 
 
10.00-12.00 uur: Lezing Karel “Uilen in Bunsbeek” 
12.00-14.30 uur: middagmaal 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stortvóór 9 november(enkel datum van betalen = bevestiging deelname!)40€-alles 
inbegrepen- op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408, Koperen Passer, 
Vianderstraat 34 3300 Tienen,  met vermelding: uitstap U11 03 Tienen 

2. Vergeet niet je deelnameook te bevestigen bij Pierre via e-mail of GSM.Ook als je niet 
meegaat, graag een mailtje zonder opgave van reden! 

 
Ter info: 
 
Uilen, we kennen ze allemaal, maar we worden er niet graag mee vergeleken! Toch zijn het best 
interessante en volgens sommigen ook slimme dieren. Wist je bijv. hoe men het  slapen van uilen noemt, 
of waarom uilen zo geruisloos kunnen vliegen, of welke soort als enige een nest bouwt en andere niet? En 
ken je de betekenis van spreekwoorden als “Uilen vliegen met geen bonte kraaien”, “Elk meent zijn uil 
een valk te zijn”, “Als de uilen preken”, of “Uilen naar Athene brengen”? 
Als je nog meer wil weten over kerk-, bos-, steen- en grasuilen of andere Oehoes, dan moet je naar Karel 
komen luisteren, want hij weet er alles van (of toch héél veel!). 
Tot dan dus en hou het intussen gelukkig! 
 
Met stevige koperen groet, 
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