
Grimbergen, 11 maart 2021 
  

Escape room Op zoek naar het Zwarte Goud 

Speciaal museumaanbod voor avontuurlijke tieners van 8 tot 14 jaar elke 
woensdag en in de paasvakantie. 
 

 
 
Op zoek naar een spannende activiteit om jongeren van 8 tot 14 jaar nog eens buiten te 

krijgen? Het MOT bouwde zijn eigen escape room, met als titel Op zoek naar het Zwarte 
Goud. 
  
Deze originele escape room brengt je terug in tijd en ruimte, naar een klein arbeidershuisje van 

zo’n 100 jaar geleden zoals je er in de stedelijke beluiken vond. 
Het is putje winter en het vriest. De steenkool om de kachel mee te verwarmen raakt uitgeput. Kan 
jij op tijd het 'zwarte goud' vinden? Of raak je verkleumd tot op het bot… 
De deur gaat dicht (maar niet op slot) en het spel begint. Aan de hand van puzzels en raadsels 
moet je een uitweg zien te vinden. Slaag je er in om de kamer binnen de tijd te verlaten? 
  
Voor kinderen en jongeren van 8 tot 14 jaar, begeleid door minstens 1 volwassene, voor min. 2 en 
max. 4 deelnemers. 
Meer info en online inschrijven: escape room (mot.be) 
  
Het museum is heel wat gewoon wat zelfbouwprojecten betreft, maar deze escape room is toch 
wat anders. Onder de bogen van het Guldendal bouwden we een 19de eeuwse arbeiderswoning op 
ware grootte na. Met allerlei technieken van de decorbouwer maakten we het zo realistisch 

mogelijk. Missie volbracht! 
 

 
  

Niet voor publicatie 
  
Beeldmateriaal 
Zie https://www.mot.be/nl/beleven/escaperoom. 
Geef een seintje indien je een of meerdere van deze afbeeldingen in hoge resolutie wenst te 
ontvangen. 
  
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. 
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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. 
 

 

Florence Van Driel 

Publieksmedewerker 

 

Vakwerk - Ontdek onze gloednieuwe projectpagina! 
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