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Bos Op Stelten | Zondag 28 oktober
Bos Op Stelten staat opnieuw garant voor een feeëriek cultuurfestival op een groene
locatie in hartje Grimbergen. Het Prinsenbos is die dag de place to be voor gezinnen om
op ontdekking te trekken langs tal van magische figuren en mysterieuze acts,
verscholen tussen eeuwenoude beuken maar ook opduikend in het museum, de donjon
van het Prinsenkasteel, het gemeentehuis,...

Programma, praktische informatie en inschrijven.

Vuur maken zonder lucifers

Hoe kan je vuur maken zonder lucifers of aanstekers?
Daarvoor heb je drie magische dingen nodig: brandstof, tondel
en hitte. Je leert dat tondel niet alleen een mysterieuze zwam
is en dat je hitte bekomt door wrijving of een vonk. Met
verschillende technieken en een firesteel, vuursteen, vuurslag
of vuurboog leer je vuur te maken. Maak je (o)ma of (o)pa
warm en schrijf je in.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar vergezeld van 1 ouder | om
13.00, 14.30 en 16.00 uur | op inschrijving

Smeden van een vuurslag (doorlopende demonstratie)
Een vuurslag is een stuk staal waarmee je vuur kan
aanmaken. Als je met de vuurslag tegen de vuursteen slaat,
krijg je vonkjes die overslaan op de tondel.
Een vuurslag maken, dat is magisch. De smid gebruikt
hiervoor best gereedschapsstaal. Van een oude vijl naar een
nieuw vuur ... is dat geen mysterie?
Voor iedereen | doorlopende demonstraties van 13.00 tot
17.00 uur | zonder inschrijving | in de smidse aan het
Guldendal

Bakovenactiviteit | Woensdag 31 oktober
Op Halloween keren de geesten van de doden terug. Om hen
uit te nodigen steken we kaarsjes aan in lantaarns gemaakt
van pompoenen. De geur van de brandende bakoven wijst hen
verder de weg.
Deze griezelige workshop is bedoeld voor gezinnen en gaat
door in de schuur van de Tommenmolen. De vers gebakken
pompoenbroodjes krijg je achteraf mee naar huis. Doe warme
kleren aan, breng een schort mee en draag lange haren in een
staart. Tot dan, als je durft ...

Voor maximum 12 kinderen van 3 tot 12 jaar met (o)ma en / of (o)pa |
van 14.00 tot 16.00 uur aan de Tommenmolen (Tommenmolenstraat 18 te Grimbergen)
|6
euro per kind (begeleiders gratis) | Vooraf inschrijven noodzakelijk per mail
(info@mot.be) of telefonisch (02 270 81 11)

Vers van de pers | Bouwen om te bakken!
De provincie Vlaams-Brabant realiseerde in samenwerking met
het MOT Bouwen om te bakken, een boekuitgave met 250 rijk
geïllustreerde pagina's. Het is een praktische handleiding voor
het gebruik, de bouw of de restauratie van authenthieke

bakovens. Naast een vleugje geschiedenis kan je er ook
lekkere gerechtjes in vinden.
Het MOT is erg blij met deze publicatie. Het boek is een zeer
mooie aanvulling op alle andere initiatieven in het kader van
het project Red de bakovens! Bij het boek hoort ook een
documentaire die binnenkort zal voorgesteld worden. Hou
onze website in de gaten!
Het boek kost 15 euro en kan besteld worden bij de provincie
Vlaams-Brabant.

Bruikleen in de kijker
Het MOT heeft een unieke collectie Belgische handelscatalogi van voor 1950. In deze
catalogi worden de meest uiteenlopende producten aangeboden, van paraplu’s tot
stoommachines. Ze leren ons veel over wat er in een bepaalde periode op de markt was,
hoe veel het kostte en wie het produceerde of verdeelde. Het is dan ook een belangrijke
bron voor de studie van bedrijven en het dagelijks leven in de 19de en eerste helft van
de 20ste eeuw. Onderzoekers en collega-musea maken graag gebruik van deze digitaal
goed ontsloten collectie.
Onlangs opende in het Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgskunst te Brussel de tentoonstelling De grote oorlog
voorbij: 1918-1928.
Deze tentoonstelling belicht de gevolgen van de Eerste
Wereldoorlog voor België en loodst de bezoeker doorheen het
einde van de oorlog - zoals de chaos van de wapenstilstand, de
nieuwe geopolitieke context, de wederopbouw, de
herdenkingscultuur - en door de wilde jaren twintig.
Een van de aspecten die hierbij aandacht verdient is de
wederopbouw van onder meer de staalindustrie. Dat verhaal
wordt geïllustreerd met twee handelscatalogi van Usines
métallurgiques du Hainaut S.A. uit de MOT-collectie. Nog een
goede reden om deze boeiende tentoonstelling te gaan
ontdekken!

Terugblik | Car Free Day
Op donderdag 20 september was het Car Free Day, een jaarlijkse actiedag van Taxistop
in het kader van de Week van de Mobiliteit.
Het MOT is een museum over natuurlijke aandrijving door water, wind of spieren, de
MOT-medewerkers deden dus graag mee om de wagen aan de kant te laten staan en op
een duurzame manier te pendelen. Samen zorgden ze voor 145 kilometer minder
autogebruik!

Terugblik | Open Monumentendag
Tijdens de 30ste editie van Open Monumentendag zwierden we de poorten van de
vakwerkschuur aan de Tommenmolen wagenwijd open. Kinderen en volwassenen gingen
aan de slag en leerden al doende meer over vakwerk.
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