
Persmededeling 
  
Grimbergen, 4 juni 2019 

Drie nieuwe Does bij het MOT 
  
  

 
Het MOT biedt van april tot en met september Does aan. Dat zijn workshops van een 
halve of hele dag. Het zijn korte kennismakingen met een bepaalde techniek en zijn 
bedoeld als smaakmaker. Ze zijn gericht op volwassenen, maar afhankelijk van de Doe 

kunnen ook jongeren aansluiten. De Does vinden plaats aan het Guldendal of aan de 
Liermolen te Grimbergen. 
Naast onze reeds bestaande Does, zoals de Bak-Doe en de Slijp-Doe, vinden er de 
komende weken heel wat nieuwe Does plaats. 
  
Dakspaankloof-Doe – Workshop houten shingles maken 
Zaterdag 6 juli - Liermolen - 35 euro 
Ontdek hoe je van een eiken stam dakspanen (shingles) kan kloven met behulp van enkele 
eenvoudige technieken en handwerktuigen. De dakspanen worden gebruikt om het Wan-kot mee 

te bedekken, dat gebouwd wordt tijdens de Stage vakwerk. 
  
Lederbewerk-Doe 
Zaterdag 20 juli - Tommenmolen - 40 euro 
Laat je op weg zetten met de basistechnieken van leerbewerking en maak je eigen riem. 
  
Lepelsnij-Doe 
Zaterdag 3 augustus - Tommenmolen - 60 euro 
Al eens geprobeerd om een houten lepel te snijden? Onder deskundige begeleiding en met goede 
werktuigen ga je ongetwijfeld met een fraai exemplaar naar huis! 
  
Voor het volledige aanbod van onze Does verwijzen we naar onze website: www.mot.be 
Inschrijven voor de Does is noodzakelijk. Telefonisch via 02 270 81 11 of door te mailen naar 
info@mot.be. 
  
Meer info? 
02 270 81 11 
info@mot.be 
www.mot.be 
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Niet voor publicatie 
  
Beeldmateriaal 
Zie bijlage. 
  
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. 
  
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. 
Met vriendelijke groeten 
 
Martine Matthys 
Administratief medewerker 
 

 

 

 
het MOT 
Museum voor de Oudere Technieken 
Guldendal 20, 1850 Grimbergen, België 
t 0032-2-270 81 11 
info@mot.be, web www.mot.be 
Schrijf je in op de nieuwsbrief van het MOT 
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