
 

 
 
Club V 9 Tienen 
 

Tienen, 14-04-2022 
Nieuwsbrief nr. XI/9 

 
Gegroet Passers en Partners! 
 

  
 
Eindelijk dan één van de favorietenvan onze Passers op het programma: YERSEKE44 deelnemers(twee gidsen 
nodig en ei zona de bus te klein)!!! 
Op vrijdag 13 mei (wij zijn helemaal niet bijgelovig!) trekken wij samen met onze madammekes Zeelands zilte 
zeegat in, op zoek naar al het lekkers dat ze ons daar beloven.  
En wee hen als ze ons durven beduvelen!!! 
 
Programma 
 
07.45uur:Tienen Carrefour:busje komt zo! 
09.00 uur: YersekeDe Viskeete: koffie met bolus (een plaatselijke specialiteit) 
10.00- 13.00uur: Culinaire wandeling o.l.v. twee gidsen 
  
 10.00 - 10.45 uur: Bezoek kreeftenbedrijf 
 10.45- 11.30 uur: Verhaal over oesters op de oesterputten 
 11.30-12.00 uur: Oesterproeverij + glas wijn 
 12.00-12.45 uur:  Korte wandeling naar mosselhaven met mosselverhaal   
 12.45 -13.00uur: Voorgerecht kreeftensoep met stokbrood en kruidenboter  
 13.00 - ……. uur:  Mosseldiner + nagerecht naar keuze * dame blancheof 
         * ijs met vruchten 
          
   Keuze nagerecht meedelen aan Etienne uiterlijk 17 april!!! 
 
17.00 uur: Vertrek naar Tienen 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Inschrijvingen zijn afgesloten: 44 deelnemers. 
2. Stort nog 58 € per persoon(er werd al 25 €voorschot betaald) op rekening 068-8915154-08 of 

IBAN BE63 0688 9151 5408, Koperen Passer, Vianderstraat 34 3300 Tienen, met de vermelding:  
U 11 09. 

3. BETALENop vraag van Dienst Toerismetwee wekenvooraf, dus VOOR 1 MEI! 
4. Verwittig Etiennevan je dessertkeuze(Dame Blanche of ijs met fruit) ten laatste op 17 april. 

Wie zwijgt krijgt Dame Blanche! 
5. Speciaal bericht van Suzanne uit Yerseke, de sjoesjoe van Etienne: 

“Wij verzoeken jullie aangepaste kledij en stevige lage schoenen te voorzien, geen hakjes, 
geen gladde zolen. Het liefst sneakers met profiel.” Reden van dit verzoek: bij de mosselen en 
de oesters is het fris en zijn de vloeren nat (en dus glad!). 
 
 

Ter info:YERSEKE:  
 
Dit zijn hun beloftes:  
 

“Combineer ‘cultuur met culinair’ en ontdek tijdens een wandeling hoe Zeeuwse Zilte Zaligheden smaken. 
Samen met een ervaren en enthousiaste gids wandelt u door Yerseke. Daarbij maakt u kennis met de 
mosselen, oesters en kreeft, de zeevruchten waar Yerseke zo beroemd om is. U bezoekt authentieke 



bedrijven waar de producten gekweekt en/of verhandeld worden en daarna proeft u hoe ze smaken bij de 
plaatselijke horeca. Laat u verrassen!” 

 
Dat gaan we dan ook doen, met volle goesting! Heb ik gelijk of heb ik gelijk?  En zullen deafwezigen ongelijk 
hebben …of niet? 
 
Met koperen groet en tot dan. 
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