
 

 
 
Club V9 Tienen 
 

Tienen, 17-03-2022 
Nieuwsbrief XI/8 

 
Hallo KP’ers! 
 

  
Bruinkool: momenteel een hot item in Duitsland, zowat hetzelfde pijnpunt als onzekerncentrales: blijven 
uitbaten of niet? Op vrijdag 15 aprilgaan we ons terplaatse, d.w.z. in de 
omgevingEschweiler/Paffendorf, vergewissen van de toestand, de winning, de problemen… En… we 
beschikken daarbij met Maurice Geysenberghover een uitstekende gids uit eigen rangen. Hij bezocht het 
gebied al meermaals om professionele redenen en ook ter voorbereiding van deze U 11 08en wil nu graag 
zijn kennis en ervaring met ons delen. Nieuwsgierig? Wij ook!!! 
Op aanraden van Maurice en indien beschikbaar:VERREKIJKER MEENEMEN! 
 
Het programma: 
 
7.30 uur:   Vertrek Carrefour 
09.15-10.00 uur:  Aankomst in Inden:  

 Koffiein “Bäckerei Weisweiler” 
10.05-10.45 uur: Bezoek aan Monument Indemann  
11.30 -12.20 uur:  BezichtigingBerrendorf/Forum Terra Nova 
   Bezichtiging Tagebau Hambach 
13.00-14.30uur: Middagmaal in Schloss Pfaffendorf 
15.00 -16.00 uur: Bezoek bruinkoolgroeveGarzweiler 
   Uitzichtpunt Jackerath Skywalk  
16.00 -18.00uur (ca): Nach Hause!   
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór maandag 5 april (alleen datum van betaling geldt als reservering!) 

80 €(all-in)op rekening 068-8915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 Vianderstraat 34 3300 
Tienenmet vermelding deelnameU11 08. 

2. Bevestig je deelnamebij PIERREvia e-mail of telefoon,Graag ook een seintje als je niet 
meegaat, dat vergemakkelijkt de administratie. 

 
Ter info: 
 
Zo wist Maurice ons te overtuigen: 

“Ik stelde vastdat het thema, alhoewel controversieel inzake milieu, nog altijd erg actueel is. De 
groeven en de machines (100 m hoog!) zijn erg indrukwekkend om te zien. De economische 
betekenis van de bruinkoolontginning is voor Duitsland nog altijd zo belangrijk dat, ondanks de 
vervuiling die ermee samenhangt, er de komende decennia nog geen sprake kan zijn om de 
activiteiten stop te zetten.” 

Bovendien heeft hij een prachtig programma “for once in a lifetime” uitgewerkt. Wij overtuigd, jullie 
ook? Inschrijven en meegaan dus!!! 
Met hartelijke koperen groet en tot dan! 
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