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Koperdrijf-Doe | Zaterdag 9 juni 2018 | Laatste plaatsen! 

 

 
Koper is een zacht materiaal dat zich gemakkelijk in reliëf laat 

drijven. Dat is een techniek waarbij je een koperplaat, die op 

een met zand gevuld lederen kussen rust, bewerkt met kleine, 

veelvuldige slagen van drijfhamer en -beitel.  

Je houdt het koper werkbaar met vuur en water. Je hebt geen 

brute kracht, maar vooral finesse en geduld nodig. 

Je gaat naar huis met een wandsculptuur of een bas-reliëf. 

  

Praktische informatie. 

 

  

Balkenhak-Doe | Zaterdag 16 juni 2018 

https://ymlpsend3.com/60154ejjjakaebymqarawmapajsy/click.php


 

  Nu worden boomstammen in zagerijen machinaal tot balken 

verzaagd. Vroeger gebeurde dit manueel met behulp van de 

bijl, wat bekendstaat als kantrechten. Bij deze techniek om 

stammen tot balken te beslaan, gebruikt men specifieke 

handwerktuigen, namelijk beslagbijlen. Je hebt er een 

specifieke techniek en heel wat spierkracht en uithouding voor 

nodig. Ook het verplaatsen van stammen komt aan bod: we 

gaan onder meer aan de slag met de uitdraaghaak en de 

mallejan. 

  

Praktische informatie. 
 

  

De Spelkoffer: het MOT op verplaatsing 

 

  Het MOT maakte een spelkoffer om uit te lenen aan de 

scholen in het kader van “Brede School”. Dat is een 

samenwerking tussen verschillende sectoren die werken aan 

een brede leer- en leefomgeving met als doel maximale 

ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren. 

De spelkoffer bevat allerlei duurzaam spelmateriaal waarmee 

meerdere groepjes kinderen tegelijk en zonder begeleiding. 

Onlangs werd de koffer uitgeleend voor de jaarlijkse 

Buitenspeeldag in Strombeek-Bever. De kinderen, op de foto 

aan het zaklopen, waren wild enthousiast! 

 

  

Terugblik | Voorjaarsbijeenkomst Ambacht & Gereedschap 

De Nederlandse vereniging Ambacht & Gereedschap brengt liefhebbers van 

handgereedschap en oudere technieken samen, niet alleen in Nederland, maar ook in 

Vlaanderen. Ze geeft publicaties uit (Gildebrief, Kroniek, boeken), organiseert 

bijeenkomsten, biedt een forum aan … 

Het MOT werkt al jaren met hen samen, door stukken uit te wisselen, onbekende 

werktuigen te identificeren en bijdragen te leveren in het tijdschrift. Om de banden nog 

meer te versterken, vond de jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van Ambacht & 

Gereedschap deze keer plaats in het MOT, waar de leden het aanbod van het museum 

leerden kennen via demonstraties, zoals kantrechten en smeden, rondleidingen ... 

 

 

Meer informatie over Ambacht & Gereedschap. 
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https://ymlpsend3.com/3f675ejjharaebymqalawmafajsy/click.php
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https://ymlpsend3.com/0354bejjqalaebymqanawmaiajsy/click.php
https://ymlpsend3.com/0354bejjqalaebymqanawmaiajsy/click.php


 

  

Terugblik | Weef-Doe 

Onze eerste Doe van het nieuwe zomerseizoen was een primeur: voor het eerst boden 

we een Weef-Doe aan. De deelnemers gingen aan de slag met een weefraam, wol, 

lontwol en stukjes stof en weefden een kleurrijk en decoratief tapijtje voor aan de muur. 

Een mooi aandenken aan een fijne dag! 
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