
Grimbergen, 16 maart 2022 
 

Ruim en nieuw aanbod workshops in het MOT 
 
Na een mager coronajaar gaan we opnieuw voluit met onze activiteiten voor 

volwassenen, beginners en gevorderden. Naast de klassiekers zijn er dit jaar de Kak-Doe 
en de Strovlecht-Doe! 
 

 
De Does zijn korte spoedcursussen van een halve of een hele dag, waar je enkele basiskneepjes 
leert om thuis mee aan de slag te gaan. Tijdens de Zeis-Repair en kort erna de Zeis-Doe leer je je 

oude zeis herstellen en ook gebruiken. Beginnende houtbewerkers leren tijdens de Schaaf-Doe, 
Zaag-Doe en Dakspaankloof-Doe verschillende werktuigen hanteren. Een klassieker is de Smeed-
Doe waar meestersmid Michel Mouton je leert smeden aan een echte veldsmidse. 
 
Nieuw dit jaar is de Strovlecht-Doe voor wie graag een decoratieve figuur vlecht in stro. En tijdens 

de Kak-Doe maak je zelf een gebruiksklaar composttoilet, die je mee naar huis neemt. 
 
Onze meerdaagse stages dompelen je volledig onder in techniek. Dit jaar op het programma staan 
de Stage letterkappen, Stage smeden en de populaire Stage bouw zelf je oven. Voor die laatste 
stage zijn er telkens zoveel inschrijvingen dat er geloot moet worden. 
 
Het volledige aanbod raadpleeg je op de website van het MOT. 
https://www.mot.be/nl/beleven/workshops-voor-volwassenen 
 
  

Niet voor publicatie 
 
Beeldmateriaal 
LR: zie bijlage 
HR: https://www.mot.be/nl/pers of op aanvraag 
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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 
______________________________ 
het MOT | Museum voor de Oudere Technieken 
Guldendal 20, 1850 Grimbergen, België 
t 0032-2-270 81 11, e info@mot.be, web www.mot.be 
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