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Een feestjaar! 
 



 

 

Het jaar 2020 belooft een feestjaar te 

worden, het MOT bestaat 40 jaar! In 1980 

startte de voormalige conservator van het MOT, 

Johan David, met de uitbouw van het museum. 

Vandaag kijken we terug op vier decennia gevuld 

met tentoonstellingen, projecten, educatieve 

activiteiten, evenementen, demonstraties, 

schenkingen, inlichtingen, experimenten, 

onderzoek ...  
 

 

Als kers op de verjaardagstaart krijgt de toren van het Prinsenkasteel na jaren 

leegstand eindelijk een invulling. Dit iconisch gebouw in Grimbergen gaat 

permanent open voor het publiek met de nieuwe tentoonstelling Steigers en 

steen. Bouwen aan het Prinsenkasteel.  
 

 

 

Nieuwe verjaardagsfeestjes 
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=5e8fd63061&e=7175df7839


  

 

Ben je op zoek naar een leuk en origineel verjaardagsfeestje? In het MOT kan 

je kiezen uit verschillende activiteiten: een T-shirt wassen zoals honderd jaar 

geleden, op speurtocht gaan met Molly en ravotten op de speelzolder. 

  

Daarbovenop bieden we ieder jaar twee nieuwe originele workshops, zodat je 

hier jaar na jaar je feestje kan vieren! In 2020 staan op het programma Hip, 

hip, herbarium, waarbij de jarige en zijn vriendjes een plantenpers maken om 

bladeren te drogen en Handhelikopter, waarbij de kinderen een kleine 

hefschroef maken met trekmechanisme.  
 

Verjaren!  

 

 

Workshop Werken met de bijl 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=c7fd500320&e=7175df7839


 

Woensdag 5 februari 

 

  

 

In deze workshop ligt nadruk op de aks, die vroeger vooral gebruikt werd om 

bomen te vellen, maar nu om dun hout door te hakken en bomen te onttakken. 

Hakmessen komen ook aan bod, want die zijn handig om takhout te verkleinen. 

Veiligheid en efficiëntie zijn sleutelbegrippen. Er wordt veel aandacht besteed 

aan de werkpositie en aan het slijpen van het gereedschap. Theorie en praktijk 

worden voortdurend afgewisseld. Na deze workshop, die we samen met 

Inverde organiseren, zal je verbaasd zijn hoeveel werk je met de hand kan 

verrichten!  
 

Inschrijven  

 

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=e83338e088&e=7175df7839


 

Workshop Haagvlechten 
Woensdag 12 februari 

 

  

 

Voor de komst van de prikkeldraad vormden heggen de belangrijkste afsluiting 

van akkers, weilanden en erven. Het leggen van heggen is een zo goed als 

vergeten techniek om percelen "veedicht" te houden. Door de stam van de 

haagplanten half door te hakken kan men deze schuin neerleggen en de 

takken invlechten. Zo ontstaat een voor mens en dier ondoordringbaar netwerk 

van takken. Deze techniek zorgt niet alleen voor mooie, gezonde heggen maar 

maakt ook nieuwe toepassingen mogelijk.  
 

Inschrijven  

 

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=de99d5842d&e=7175df7839


 

Koken met het ei van Columbus 
Dinsdag 25 februari 

 

 

 

Zijn je kinderen tussen 12 en 15 

jaar? Dan is deze SWAP-activiteit 

helemaal iets voor hen! Ze proberen 

recepten uit de nieuwe wereld uit. 

Benieuwd hoe dat zal smaken!  

 

Inschrijven  

 

 

 

Stage vakwerk bekroond 
 

 

 

Het MOT zette dit feestjaar goed in! 

Minister van Cultuur, Jan Jambon, 

nam de Stage vakwerk op als één 

van de acht inspirerende projecten in 

het nieuwe 'Register voor 

inspirerende voorbeelden inzake het 

borgen van immaterieel cultureel 

erfgoed'. Een mooie erkenning voor 

het museum!  
 

Meer over de stage  

 

 

 

Gastenboek 
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=609d93b6df&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=75e925c414&e=7175df7839


 

En nog meer om het jaar goedgeluimd te starten: een bloemlezing uit het 

gastenboek.  
 

  

   

 


