
Grimbergen, 9 maart 2020 

Zondag, demodag! 
 

 
 
Van april tot en met september zijn er elke eerste zondag van de maand gratis 
demonstraties aan de 3 sites van het MOT! De smid en de molenaar zijn al jarenlang een 
vaste waarde. Nieuw dit jaar zijn de imker en de houtbewerker. 
 
Praktisch 
Zondag 5 april, 3 mei, 7 juni, 2 augustus, 6 september 2020 (de molenaars demonstreren het hele 

jaar door) van 14 tot 17 uur 
Smeden aan het Guldendal 
Malen en imkeren aan de Liermolen 
Hout bewerken aan de Tommenmolen 
 
Hout schroefdraad maken: probeer het zelf! 
Schroeven dienen niet alleen om iets te bevestigen. Schroefdraad wordt ook gebruikt om zaken te 
klemmen, op te heffen en af te stellen. Als de timmerman een bankschroef, een lijmknecht of een 

spinnewiel maakte, ging hij geen dure ijzeren schroef kopen of door de smid laten maken, maar hij 
maakte zelf een schroef uit hout. Dat kan gaan van een klein schroefje voor een notenkraker tot 
een enorme schroef waarmee olijven geperst werden. Hoe je uit een stuk hout een schroef maakt 
is niet zo evident. Tijdens deze demo kan je het zien en zelf proberen. 
 



 
 
Imkers 
In het bijenhalletje aan de Liermolen staan de bijenkasten van de imkers van de Koninklijke 

Maatschappij voor Bijenteelt van Grimbergen en Omstreken. De imkers geven je graag een 
woordje uitleg! 
 
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. 
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Florence Van Driel 

Publieksmedewerker 

 

Bezoek de tentoonstelling Steigers en steen. Bouwen aan het Prinsenkasteel vanaf 2 

april. Het aftellen is begonnen! 
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