
Grimbergen, 27 mei 2019 

Ontdek de middeleeuwen aan het Prinsenkasteel! 
 

 
 
Reis deze zomervakantie naar de late middeleeuwen: de hoogdagen van de ridders, 
kastelen, abdijen... Op de markt aan het Prinsenkasteel word je als jonkvrouw of ridder 

ondergedompeld in het dagelijkse leven van de middeleeuwen. 
  
Zomeren in het MOT is een activiteit voor gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar. Er zijn 
doorlopende activiteiten, Vlieg heeft zijn schat verstopt en er zijn een heleboel workshops. We 
schieten raak met onze zelfgemaakte kruisboog, we schrijven net als een monnik een manuscript, 
bakken middeleeuwse lekkernijen in een oven van leem, maken een zandloper om de tijd te meten 
en maken een zwaard om elkaar tot ridder te slaan. 
  
Programma 
Workshops 
Maandag          10 uur  3 tot 6 jaar      Schiet raak, de kruisboog 
Maandag          14 uur  7 tot 12 jaar    Schrijf als een monnik, het manuscript 
Woensdag       10 uur  3 tot 12 jaar    Bak in een oven van leem, middeleeuwse lekkernijen 
Woensdag       14 uur  3 tot 12 jaar    Bak in een oven van leem, middeleeuwse lekkernijen 
Vrijdag             10 uur  3 tot 6 jaar      Meet de tijd, de zandloper 
Vrijdag             14 uur  7 tot 12 jaar    Word tot ridder geslagen, het zwaard 
  
Doorlopend aanbod 
Activiteiten op de middeleeuwse markt 



De Schatten van Vlieg 
Speuren met Molly de mot 
  
Voor wie? 
Voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar. (O)ma en (o)pa doen mee, maak er samen een 
gezellige dag van in het museum. 
Er staan tafels en stoelen voor jullie klaar, breng de picknickmand maar mee. 
  
Wanneer? 
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 16 uur in juli en augustus. Om 10 en 14 uur zijn er 
workshops, die duren 1 à 2 uur. Wees minstens 10 minuten voor aanvang aanwezig. 
  
Kostprijs? 
Kinderen betalen 6 euro voor Zomeren in het MOT inclusief de toegang tot het museum. 

Volwassenen betalen alleen de normale toegangsprijs. 
Korting voor leden van de Gezinsbond. 
  
Plaats? 
Het MOT 
Guldendal 20, 1850 Grimbergen 
  
Tip! 
Ga ook langs bij onze vrienden van Volkssterrenwacht MIRA, want ook daar heeft Vlieg een schat 
verstopt! 
Maak er een leuke daguitstap van! Kom picknicken en leef je uit op de natuurlijke speelruimte. 
  
Inschrijvingen? 
Vooraf inschrijven is niet nodig. 
  
Link 
http://www.mot.be/nl/beleven/zomeren-in-het-mot 
  
Meer info? 
02 270 81 11 
info@mot.be 
www.mot.be 
  
Niet voor publicatie 
  
Beeldmateriaal 
Zie bijlage. 
Als u het beeldmateriaal in hoge resolutie wenst, gelieve ons een seintje te geven. 
  
Citeren 

         Gebruik van citaten: Steven De Waele, conservator van het MOT. 
         Meer info: Florence Van Driel, publieksmedewerker, 02 270 81 11, 

florence.vandriel@mot.be. 
  
het MOT | Museum voor de Oudere Technieken 
Guldendal 20 te 1850 Grimbergen 
02 270 81 11 – info@mot.be – www.mot.be 
  
Het MOT 
Het MOT (Museum voor de Oudere Technieken) is een technisch museum verdeeld over drie 
locaties in Grimbergen. Je vindt er een unieke verzameling handwerktuigen, machines en 
watermolens. Alles draait hier rond de kracht van spieren, water en wind en dat merk je ook in de 
tentoonstellingen. Die gaan over dagdagelijkse zaken, zoals de was en de plas of het gebruik van 
hout. Het MOT is een echt “doe-museum”, waar de nadruk ligt op het “zelf-doen”. Op geregelde 

tijdstippen kan je er naar "levende" techniek komen kijken, bijvoorbeeld tijdens de demonstraties 

graan malen en smeden. Naast tentoonstellingen, biedt het MOT ook een uitgebreid pakket 
scholenateliers, workshops, en andere educatieve activiteiten aan. Bovendien is het museum ook 
ijzersterk in technische geschiedenis. Zoek je informatie over één of ander werktuig of beroep, dan 
helpt de wetenschappelijke dienst je graag op weg. 
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Missie van het MOT 
Het MOT wil het verleden en het heden van de mens, hier en elders, helpen begrijpen door een 
realistisch beeld te geven van het ontstaan en de evolutie van de technieken en van de impact 
ervan op het dagelijks leven en het milieu. 
 

Florence Van Driel 

Publieksmedewerker 

 


