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Zomeren in het jaar 3000 
 



  

 

Water, voeding, afval... zijn enkele van onze grote uitdagingen voor de 

toekomst. Tijdens de zomervakantie reizen we voor Zomeren in het 

MOT naar het jaar 3000. Tijdens workshops en het doorlopend aanbod 

gaan we samen met jou op zoek naar oplossingen! Voor kinderen van 3 

tot 12 jaar samen met de (groot-)ouders.  
 

Zomeren in het MOT  

 

 

 

Zoek naar de Schatten van Vlieg 
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=68d8f77562&e=7175df7839


 

 

En natuurlijk is ook Vlieg weer van 

de partij! Vlieg heeft zijn 

schatkist verstopt in of rond het 

museum. 

 

Eén van de bewoners van het 

museum heeft de tandenborstel 

en tandpasta van de prins 

gestolen. Hij loopt al dagen met 

een vieze adem rond en durft niet 

meer buiten te komen. Hier zit 

letterlijk een luchtje aan… Help jij 

de prins met het ontmaskeren van 

de dief? Hij trakteert je op een 

frisse beloning! Voor kinderen 

van 3 tot 12 jaar samen met de 

(groot-)ouders. 

 

 

 

 

 

< video Schatten van Vlieg  
 

Schatten van Vlieg  

 

 

 

Doe in de kijker: Scheer-Doe 
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=2a3f39df5a&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=fc6bed4904&e=7175df7839


  

 

In deze workshop scheren met een scheermes leg je je toe op de kunst van 

het klassieke scheren, met een open scheermes. 

Er is een portie theorie, maar vooral praktijk: je leert alles over het mes en 

hoe je het vlijmscherp kan houden, de routine van het scheren en je 

probeert alles zelf uit zodat je thuis met kennis van zaken aan de slag kan. 

Let op: inschrijven kan nog uiterlijk vandaag (dinsdag 28 juni), via 

mail. 

 

Scheer-Doe  

 

 

 

Halt aan het verval van het Prinsenkasteel! 
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=8d2ba03195&e=7175df7839


 

Goed nieuws voor het Prinsenkasteel, één van onze meest iconische 

gebouwen. Minister Diependaele keurde op 31 mei onze 

preselectieaanvraag voor hoogdringende instandhouding goed. Er wordt 

voor de Gemeente Grimbergen een premiebedrag gereserveerd van net 

geen half miljoen, dat is 70% van de geschatte kostprijs. In februari 2023 

moet het definitieve premiedossier klaar zijn, daarvoor wordt een 

ontwerper aangesteld. 

 

  

 

De duurzame consolidatie van de donjon en de kasteelruïnes ligt nu écht in 

het verschiet, met dank aan het nieuwe beheersplan. Na het Erfgoed en 

toerisme-project aan de Liermolen is dit weer een mooi voorbeeld van de 

vruchtbare samenwerking tussen de Gemeente en vzw Heemschut. Het 

MOT staat graag in voor de educatieve en publieke ontsluiting. We maken 

al jaren plannen om het kasteel om te vormen tot een middeleeuwse 

bouwwerf waar historische bouwtechnieken worden uitgeoefend. De 

slechte staat van de ruïne weerhield ons, maar nu kunnen onze dromen 

toch uitkomen... 

 



 

 

Agenda 
 

 

 

Schatten van Vlieg 

Schattenjacht voor gezinnen met kinderen. 

Juli-augustus | Meer info  

 

 

 

Zomeren in het MOT 

We reizen naar de toekomstige tijd, met 

workshops en doorlopend aanbod voor 

gezinnen met kinderen. 

Juli-augustus | Meer info  
 

 

 

Zondag, demodag! 

In het MOT kan je elke 1ste zondag van de 

maand enkele vakmensen aan het werk zien. 

Ze komen vrijwillig smeden, malen en imkeren 

om het publiek bij hun vak te betrekken. 

Zondag 3 juli, 7 augustus, 4 september | Meer info  
 

 

 

Scheer-Doe 

Leer tijdens deze workshop alles over het 

scheermes, hoe het vlijmscherp te houden en 

de routine van het klassieke scheren. 

Zaterdag 2 juli | Meer info  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=500aee43ab&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=12ff3d901d&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=f04259fd14&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=614d7fb410&e=7175df7839


 

 

Kennismaking composttoilet 

Lezing over de voordelen van het 

composttoilet. 

Zaterdag 3 september | Meer info  

 

 

 

Kak-Doe 

Kennismaking met de voordelen van het 

composttoilet en workshop composttoilet 

maken. 

Zaterdag 3 september | Meer info  
 

 

 

Stage bouw zelf je oven 

In groepjes van vier mets je een bakoven die 

wordt geïsoleerd met leem en stro. 

Donderdag 22 - zaterdag 24 september (volzet) en 

woensdag 28 - vrijdag 30 september (volzet) | 

Meer info  
 

 

 

Terugblik 
 

 

 

Vorige maand vond de Zaag-Doe 

plaats, een workshop werken met 

verschillende soorten handzagen 

voor hout. 

 

Bekijk het fotoverslag op de website.  

 

   

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=815ef000ba&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=3656925c21&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=c685034799&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=398d863f00&e=7175df7839

