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Tienen, 10-08-2022. 

Nieuwsbrief nr. XII/1 
 

Hallo Passergenoten! 
 

  
‘t Is weer (bijna) voorbij die mooie zomer en dus tijd voor een nieuw seizoen, het twaalfde al voor onze 
Koperen Passer! Maar wij worden niet oud… of geven het (nog) niet toe en dus gaan we weer op stap! 
Vrijdag16 september is het zover:bestemmingLe Bois du Cazierin Marcinelle. 
 
Programma 
08.15 uur: vertrek parking Carrefour 
10.00-12.00 uur: Gegidst bezoek Le Bois du Cazier 
12.30-14.30 uur: middagmaal in “Au bon Acceuil” in Morlanwelz 
14.45-16.30 uur: vertrek naar en aankomst Tienen  
 
Hoe deelnemen? 

1. Stort vóór 2 september- uiterste datum -betalen = deelname!- 72 € - alles inbegrepen: 
verplaatsingen, middaglunch, toegang en gids(en) - op rekening 068-8915154-08 of BE63 0688 
9151 5408 Koperen Passer, Vianderstraat 34, 3300 Tienen, met vermelding: U 12 01. 

2. Meld ook je al-of-niet-deelname aan Pierre via e-mail of GSM. 
 
Ter info: 
Le Bois du Cazier was in 1956 het decor van een tragisch mijnongeval en werd door UNESCO 
opgenomen als Werelderfgoed en kreeg een label van de Europese Unie. Het museumparcours is gewijd 
aan het industriële erfgoed en telt drie afdelingen: de Ruimte van 8 augustus 1956, het Museum van de 
Industrie en het Museum van het Glas. Stof genoeg dus voor een interessant bezoek.  
 
Om niet te hard van stapel te lopen na een lange en vermoeiende vakantie(!) kozen we ter afwisseling 
als starter voor een halvedagactiviteit zoals ooit door jullie in een enquête gesuggereerd werd (zie 
Koperen Gazetje febr.2022).Regelmatig komen er ook nog dagactiviteiten aan de beurt. Zo krijgt elk wat 
wils! 
 
Het middagmaal in “Au bon Acceuil”in Morlanwelz werd ons aangeraden door Marc Vanberghem. Dank 
voor de suggestie, Marc! 
Nieuw: let op, voortaan zijn in het menutwee drankjes naar keuze inbegrepen! Wie meer wil, dat kàn en 
màg, maar dat betaal je dan wel zelf, dit om de clubkas een beetje in balanste houden(zie ook Koperen 
Gazetje juli 2022). 
 
In afwachting van deze nieuwe start, een hartelijke groet van het (nieuwe) bestuur: 
 
Jacques Debraekeleerjaak_erna@skynet.be MauriceGeysenberghmaurice-ann@hotmail.com 
Etienne Dewolfsetienne.dewolfs@skynet.be Guido Lenaerts lenaertsguido@hotmail.com  
Alfred D’or alfred.dor@telenet.be  Pierre Liesmons pierre.liesmons@outlook.com  
    


