
 

 
 
Club V 9 Tienen 
 

                    Tienen, 14-02-2019. 
Nieuwsbrief nr. IX/7 

 
Gegroet Koperen Passers! 
 

  
Vrijdag 22 maart: In Alsemberg de oude papiermolen Herisem en in Grimbergen het MOT 
(Museum voor Oude Technieken)? “Nooit van gehoord!” zou Toon Hermans zeggen in zijn 
hilarische sketch met de dode duif! Wij ook niet en dus interessant genoeg dachten wij om eens 
op bezoek te gaan bij onze “voorvaderen” en te zien hoe en waarmee zij het deden! Verrassingen 
niet uitgesloten!!! 
 
Het programma:  
 
07.45 uur   Vertrek Carrefour 
10.00 uur - 12.00 uur: Museum Papiermolen Herisem met gids 
12.00 uur - 14.00 uur: lunchtijd 
15.00 uur - 17.00 uur: Geleid bezoek aan het MOT: Museum voor Oudere Technieken 
17.30 uur: Huiswaarts 
 
Hoe deelnemen? 
 

1. Stort vóór 12 maart -uiterste datum!- 70 €  op de vertrouwde rekening 068-8915154-08 
of IBAN BE63 0688 9151 5408 GKCCBEBB, Koperen Passer, Leuvenselaan, 60, 3300 
Tienen,  met vermelding: U 09 07  

2. Bevestig uw deelname bij Pierre via e-mail of GSM; verwittig ook bij niet-deelname! 
 
Ter info: 
De Papiermolen van Herisem en voormalige Kartonfabriek Winderickx vormen een 
authentiek voorbeeld van een 16de eeuwse papiermolen die uitgroeide tot een 19de eeuwse 
kartonfabriek. Het illustreert hoe het oude ambacht van papierscheppen in België beoefend werd 
en hoe dit ambacht uitgroeide tot een industrie. Daarnaast is het monument ook een authentiek 
voorbeeld van industriële archeologie: de machines waarmee het eerste mechanische karton 
geproduceerd werd, staan nog steeds opgesteld zoals ze er werden achtergelaten bij de sluiting in 
1940. Zin om ook eens papier te scheppen? Boeiender dan je zou denken! 
Museum voor Oudere Technieken: De collectie voorwerpen van het MOT bestaat 
hoofdzakelijk uit handwerktuigen die effectief gebruikt zijn door man én vrouw met daarbij ook 
de technische uitrusting die hoort bij een beroep of gebruiker. Ze is ook niet beperkt tot een 
bepaalde periode, thema of plaats, maar reikt van het verre verleden tot vandaag met zowel oude 
als nieuwe stukken, zodat vergelijken vaak een verrassend beeld oplevert. Het is ook een 
collectie die nooit afgesloten is, maar voortdurend aangevuld wordt om representatief te blijven. 
Verrassingen niet uitgesloten! Onze gids weet er alles over en wij dus straks ook! 
 
Wees hartelijk gegroet en … so long! 
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