
 

KOPEREN PASSER 
 
CLUB V 9 
TIENEN 
 
 

Tienen, 20-10-2022. 
Nieuwsbrief nr.XII /03 

 
Hallo Vrienden van Club V 9! 
 
 
 

Moet er nog zand zijn? Vinden jullie dit een rare vraag? Wel, dan gaan we op vrijdag 18 november 
naar Lommel, want daar hebben ze een “Glazen Huis”, “De Groote Hoef” (met oo, jawel!), het 
“Quartz Experience Center”…Misschien dat ze daar dus het antwoord wel kennen! Dat het iets met 
zand te maken heeft, kunnen we al wel verklappen en voor de rest moet je maar meegaan! En als we 
niet te moe zijn, gaan we ook nog een bezoek(je) brengen aan het Duits en/of Pools kerkhof. 
 
Programma        
08.15 uur: vertrek parking Carrefour 
10.00-11.30 uur: geleid bezoek aan Het Glazen Huis 
12.00-14.30 uur: middagmaal in “De Groote Hoef” 
15.00-16.30 uur: geleid bezoek aan het “Quartz Experience Center” 
Onder voorbehoud: 
17.00 uur: Bezoek Duits en/of Pools kerkhof in Lommel 
 
Hoe deelnemen? 

1. Stort vóór 4 november - uiterste datum - betalen = deelname! 75 € op 
rekening 068-8915154-08 of BE63 0688 9151 5408 Koperen Passer, Vianderstraat 34, 3300 
Tienen, met vermelding: U 12 03. 

2. Meld ook je al-of-niet-deelname aan Pierre via e-mail of GSM. 
 
 
Ter info 
In Het Vlaams Centrum voor Hedendaagse Glaskunst in hartje Lommel kom je meer te weten over 
glastechnieken, glaskunstenaars en hun werk. De architectuur van het gebouw springt duidelijk in het 
oog: de glazen kegel heeft een hoogte van 30m; de trap leidt je naar een klein plateau dat je een mooi 
uitzicht biedt op het stadscentrum. Wisseltentoonstellingen confronteren je er telkens opnieuw met 
andere kunstenaars en hun werk. Na dit bezoek kijk je gegarandeerd anders tegen glas aan! 
Het Quartz Experience Center: Kwarts -met een kristallijne structuur- wordt verwerkt in 
hoogwaardige toepassingen als glas, zonnecellen, computerchips, Gsm’s, verven, waspoeders, 
slijpschijven… Je maakt via allerlei proefopstellingen op een boeiende manier kennis met het 
zandwinningsbedrijf  Sibelco, de toepassingen van kwartszand, het productieproces en de 
herinrichting van de groeves. 
 
Een hartelijke groet van de zes! 
Jacques Debraekeleer jaak_erna@skynet.be Maurice Geysenbergh maurice-ann@hotmail.com 
Etienne Dewolfs etienne.dewolfs@skynet.be Guido Lenaerts lenaertsguido@hotmail.com  
Alfred D’or alfred.dor@telenet.be  Pierre Liesmons pierre.liesmons@outlook.com 
  

 

Vergeet je menukeuze niet! 



MENUKEUZE 
 
 
Voor het middagmaal heb je de volgende keuzemogelijkheden: 
 

1. VOORGERECHT: 
 

a. Zeebaarsfilet met een kruidig slaatje 
OF 

b. Carpaccio van Belgisch witblauw 
 

2. HOOFDGERECHT: 
 

a. Kabeljauwhaasje met een kruidenkorst en een mousseline van champagne 
OF 

b. Varkenshaasje met parmaham en brie en een sausje van Luikse siroop 
 

 
Inbegrepen, wat je ook kiest, 2 glazen wijn of water of frisdrank.  

Meerverbruik = zelf betalen! 
 
Vergeet dus niet bij je deelname je keuze te vermelden, zoniet moet je tevreden zijn met wat 
de pot schaft! 
 
 

BEDANKT EN SMAKELIJK!  


