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Ontdek het volledige aanbod Does voor de zomermaanden! 

De hele zomer lang kan je bij het MOT workshops volgen en je kennis bijschaven over 

allerlei technieken. 

 

  De Does van juli tot september: 

6 juli: Dakspaankloof-Doe 

20 juli: Lederbewerk-Doe 

3 augustus: Lepelsnij-Doe 

17 augustus: Bak-Doe 

7 september: Pizzabak-Doe 

21 september: Pizzabak-Doe 

21 september: Vuur-Doe 

 

Ook voor de Smeed-Doe en Bronsgiet-Doe op 11 mei en voor de Slijp-Doe op 1 juni zijn 

er nog enkele plaatsen vrij. 

  

Demonstratie Pomp boren | Alle zaterdagen van mei 
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  Heel wat mensen hebben nog een metalen handpomp 

waarmee ze water uit een put oppompen. De voorgangers van 

deze pompen werden volledig uit hout gemaakt. Tijdens de 

demonstratie boren we met de hand en met lange pompboren 

door een stam van vijf meter lang. Deze werken we dan af 

met zwengel, zuiger en slot tot een bruikbare pomp. Een uniek 

experiment. 

 

Zaterdag 4, 11, 18 en 25 mei van 14 tot 18 uur | Tommenmolen | Gratis 

  

Goesting | Zondag 19 mei 

Goesting is een verenigingenmarkt met kinder- en straatanimatie, demonstraties, 

workshops, optredens enz. tijdens de kermis in Grimbergen. Het MOT kan natuurlijk niet 

ontbreken! 

 

Kruip in de huid van jonkvrouwen en ridders! 

De kinderen krijgen alvast een voorproevertje van Zomeren in het MOT. Aan de voet van 

het Prinsenkasteel maken ze als ridders en jonkvrouwen een zwaard, bouwen spitsbogen, 

poseren als een ridder voor de donjon en zien de smeden aan het werk! 

Doorlopend van 13.30 tot 17.30 uur | Prinsenkasteel (aan het Guldendal) | Gratis 

  

Bezoek de donjon van het Prinsenkasteel 

Breng je liever een bezoek aan de donjon, dat is de middeleeuwse woontoren, van het 

Prinsenkasteel? Ook dat is mogelijk! 

Rondleidingen elk half uur van 13.30 tot 17.00 uur (start laatste rondleiding) | 

Prinsenkasteel (aan het Guldendal) | Gratis | Inschrijven via toerisme@grimbergen.be 

  

Contactdag bakovens in Vlaams-Brabant | Dinsdag 4 juni 
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  Het MOT en de provincie Vlaams-Brabant slaan al een poosje 

de handen in elkaar om de bakovens in de kijker te zetten: 

een boek, een documentaire, de restauratie van de bakoven 

aan de Tommenmolen ... 

En binnenkort een contact- en netwerkdag voor iedereen die 

nóg meer wil weten over bakovens. Er zijn lezingen en 

workshops en we eindigen de dag met showcooking rond de 

bakoven aan de Tommenmolen. 

  

Meer informatie en inschrijven 

 

  

Archeologiedag | Zaterdag 15 juni 

Monumentenwacht Vlaanderen en Abdijmuseum Ten Duinen bundelen de krachten rond 

behoud, beheer en ontsluiting van ruïnes in Vlaanderen en delen hun ervaring en kennis 

met het brede erfgoedveld. Het resultaat? Een activiteitenreeks in vijf provincies! De 

studiedag van de provincie Vlaams-Brabant wordt samen met het MOT georganiseerd en 

vindt geheel toepasselijk plaats op de Archeologiedagen. 

  

Je kan kiezen uit 2 programma's: 

 

  Studiedag Ambachtelijk bouwbedrijf 

Van 14 tot 18 uur | Tommenmolen en Guldendal | Gratis | Op 

inschrijving 

  

Bezoek aan de donjon en demonstratie van de 

steenhouwer 

Van 14 tot 15.30 uur | Prinsenkasteel (aan het Guldendal) | 

Gratis | Op inschrijving 

  

Meer informatie. 

 

  

Kletterende klompen. Klompenerfgoed in de 21e eeuw 

 

  ETWIE maakte samen met het Klompenforum, dat ze sinds 

2014 samenbrengen en begeleiden, een boekje over klompen. 

Jong en oud komen daarin aan het woord en je verneemt er 

meer over de geschiedenis, grondstof en vervaardiging van de 

klomp. Ook komen enkele musea aan het woord die 

klompencollecties huisvesten. Tenslotte is er een uitgebreid 

artikel over klompenmakersmachines. Kortom: het 

klompenerfgoed in de 21e eeuw. 

  

Het boekje kan je gratis verkrijgen aan de balie van het 

Guldendal of downloaden. Veel leesplezier! 
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Mei plasticvrij 

 

 

  In onze reeks over dragen hebben we nog een leuk weetje 

over de voorloper van de plastic draagtas. 

Voor de Tweede Wereldoorlog werd aan de klanten een 

handvatje in hout of karton meegegeven om een 

samengebonden pakje naar huis te dragen. De twee haakjes 

in ijzerdraad grijpen rond de touwtjes. Deze handvatjes 

kwamen vooral van pas voor de zwaardere pakjes. Het dragen 

wordt makkelijker als je je arm kan laten hangen en de 

touwtjes snijden niet in je hand. 

Meestal was er een reclameboodschap opgedrukt, bv. de 

naam van de wasserij of de kledingzaak. Het MOT heeft een 

gloednieuw handvatje in zijn collectie vanuit Zwitserland. Daar 

is het blijkbaar terug in gebruik. Alles komt terug! 
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