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Dit najaar: steigers en steen in de kijker
Dit najaar bouwen we verder aan het Prinsenkasteel. We zetten het in de
steigers en gaan aan de slag met diverse bouwtechnieken. Als technisch
museum bekijkt het MOT het altijd nét ietsje anders. Welke middeleeuwse

technieken kwamen er bij de bouw van dit kasteel te pas? Hoe ging dat dan
precies in zijn werk? Om dat te weten te komen kan je het maar best eens
uitproberen!
Geheel naar goede gewoonte worden de mouwen opgestroopt, de spieren
ingevet, de werktuigen gescherpt en gaan we experimenteel aan de slag. De
scouts van Grimbergen wordt ingeschakeld om mee te bouwen aan een
torenhoge “middeleeuwse” steiger. Ook de bezoeker kan een handje toesteken
tijdens enkele evenementen. Dit staat er op het programma:

Open Monumentendag
Zondag 13 september
Bezoek de tentoonstelling Steigers
en steen. Bouwen aan het
Prinsenkasteel en krijg een woordje
uitleg van de museummedewerkers.
Daarna demonstreert een
steenhouwer hoe je rechte
bouwstenen kapt uit ruwe brokken
natuursteen. Hij vertelt je uitgebreid
over de verschillende handelingen,
werktuigen en afwerkingen. Zoiets
moet je gewoon zien om het vak te
begrijpen.

Ik wil deelnemen!

Stage letterkappen
Vrijdag 2 t.e.m. zondag 4 oktober

Altijd al eens je naam of motto in
steen gebeiteld willen zien? Dit is je
kans!
In deze gloednieuwe driedaagse
stage leer je letters in steen te
kappen. Je leert de letters af te
tekenen en de juiste werktuigen te
gebruiken. Ga fier met het
vereeuwigde resultaat naar huis!
De stage is volzet. Heb je interesse? Laat je gegevens achter zodat wij je een
seintje kunnen geven als er een plaats vrij komt.

Archeologiedagen
Zondag 11 oktober
Zonder steigers zijn bouwwerken
ondenkbaar! Deze constructies
vroegen heel wat kennis en ervaring
om ze veilig te bouwen. Hoe kregen
ze dat in de middeleeuwen voor
elkaar!? Speciaal voor deze
Archeologiedag bouwde het MOT en
Scouts Grimbergen een torenhoge
steiger op de traditionele manier:
met rondhout en touw.
Ook het verplaatsen en opheffen van
stenen aan bod komt. Wat komt er
het meest bij kijken: verstand of
spierkracht? Kom het zelf
ondervinden!
Ik wil deelnemen!

Nieuw: Groenhoutsnij-Doe
Zaterdag 5 september
Leer groen hout bewerken met een
kuksa als resultaat. Dat is een
houten drinkbeker die heel sterk is,
afkomstig uit Lapland (guksi in de
taal van de Sami). Door de vorm en
de tekening van het hout is elke
kuksa uniek, en het is nog
authentieker als je hem zelf hebt
gemaakt!
Praktische info

Molens maken de Maalbeek in bubbel
Nieuw in ons aanbod
Het bestaande programma Molens
maken de Maalbeek voor groepen
werd aangepast naar een prachtige
2 uur-durende wandeling voor je
bubbel. Reserveer nu voor dit
aanbod samen met de
Oyenbrugmolen en verneem onder
andere hoe de molens het landschap
van de Maalbeekvallei gevormd
hebben.
Praktische info

Heropstart ateliers
Vanaf vandaag verwelkomen we de
scholen weer! Tijdens de lockdown
stonden we niet stil en hebben we
achter de schermen heel wat werk
verricht. Maar de schoolkinderen de helft van onze bezoekers! hebben we enorm gemist. We hopen
ze dan ook weer in grote getale de
wondere wereld van techniek bij te
brengen!
Ontdek ons scholenaanbod

Terugblik Does
Wat later dan voorzien konden de Does dan toch van start gaan. Begin juni
was de eer aan de Zeis-Doe, die nieuw in ons aanbod is. Hier zijn enkele
sfeerbeelden.
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