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Zomeren in het MOT: duurzaam de toekomst in! 
 

 

  

 

  

Naar jaarlijkse gewoonte reist het MOT elke zomervakantie naar een 

historische periode. Dit jaar blijven we niet hangen in het verleden, maar 

reizen we naar de toekomst! Tijdens workshops en een doorlopend 

aanbod zoekt het MOT samen met de kinderen en hun (groot-)ouders naar 

oplossingen voor prangende problemen waarmee we nu – en nog meer in 

de toekomst – te kampen hebben. Denk aan mobiliteit, voeding, water. 



 

 

De jongste kinderen (3 - 6 jaar) bouwen op maandag een zelfrijdende 

wagen, dat is een een auto die wordt aangedreven door een opgeblazen 

ballon. Op vrijdag maken ze een verticale moestuin, want een oplossing 

voor de schaarse vrije ruimte wordt tuinieren in de hoogte. 

De oudste kinderen (6 - 12 jaar) maken op maandag fietsjes waarbij afval 

tot speelgoed wordt geüpcycled. Op vrijdag bouwen ze een 

regenwaterfilter, omdat het niet eenvoudig is om drinkwater van 

regenwater te maken oefenen ze alvast voor de toekomst. 

Op woensdag bakt jong en ouder samen zeewierburgers, de burger van 

de toekomst. 

 

Ring TV kwam een kijkje nemen tijdens de workshop Up-Cycling, waarbij fietsjes 

uit afvalmateriaal worden gemaakt.  
 

  

Voor het decor van Zomeren in het MOT hebben we het principe van 

upcycling toegepast. Dat is een vorm van recycleren waarbij het product 

na verwerking dezelfde of zelfs een betere kwaliteit heeft. Van een 

hometrainer maakten we bijvoorbeeld een aircofiets. Ideaal bij tropische 

temperaturen. Of wat dacht je van de kabelbaan, die pakjes over het 

grasveld van het Guldendal laat zoeven, van het 'centraal depot' naar een 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=dd94a410aa&e=7175df7839


 

'afhaalpunt in je buurt'. 

 

Meer over de kabelbaan lees je verder in deze nieuwsbrief.  
 

Zomeren in het MOT  

 

 

 

Zoek naar de Schatten van Vlieg 
 

 

 

De zomervakantie is halfweg. Nog 

een maand te gaan om de schat 

van Vlieg in het MOT te vinden! 

 

Die schatkist is 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  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=a67fcfa747&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=ed4a4e12c3&e=7175df7839


Schatten van Vlieg  

 

 

 

Kak-Doe en lezing composttoilet 
 

  

Maak op zaterdag 3 september kennis met het composttoilet. Wat zijn de 

voordelen? Hoe werkt het? Waarom zou je er gebruik van maken? Wie een 

stapje verder wil, maakt 's namiddags zelf z'n eigen gebruiksklaar 

composttoilet om mee te nemen naar huis. 

 

Lezing composttoilet 

Theorie: maak kennis met het composttoilet. 

10.00 - 12.30 uur - Meer info 

 

Kak-Doe 

Theorie én praktijk. In de voormiddag volg je de lezing, 's namiddags maak 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=69ff906a12&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=73b6c042b4&e=7175df7839


 

je je eigen composttoilet. 

10.00 - 17.00 uur - Meer info 

 

 

 

Toekomst en verleden van de kabelbaan 
 

 

Bij kabelbanen denken we nu vooral aan vervoer van mensen in de bergen. 

Skiërs, wandelaars en fietsers nemen ze om zonder moeite hoogte te 

winnen. Rond 1900 waren er echter veel kabelbanen voor 

goederenvervoer, in de bergen, maar ook bij ons. Ze vervoerden de meest 

diverse grondstoffen en goederen, vaak op grotere industriële sites. 

Bijvoorbeeld in de Belgische mijnbouw en metallurgie. Ook in de bosbouw 

werden en worden soms nog tijdelijke kabelbanen gebouwd om stammen 

over moeilijk toegankelijk terrein te vervoeren. 

 

Kabelbanen verbruiken weinig energie in vergelijking met andere 

transportmiddelen. Er zijn zelfs kabelbanen waar uitsluitend dankzij 

zwaartekracht duizenden tonnen per uur vervoerd worden over grote 

afstanden. Ze hebben als groot voordeel dat ze hindernissen zoals steile 

hoogteverschillen, water, wegen, vegetatie, ... overwinnen. Deze voordelen 

werden door de bouwers ervan aangeprezen. 

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=31f721dd36&e=7175df7839


  

 

In de collectie van het MOT zit een catalogus van het bedrijf Canon Legrand die 

dit soort kabelbanen bouwde. Een eerder onbekend element van ons 

industrieel erfgoed, want voor zover we weten is er in België geen enkele 

grote kabelbaan voor goederentransport bewaard. 

  

 

Het MOT heeft in zijn collectie een groot aantal handelscatalogi. De 

catalogi uitgegeven in België vóór 1950 kan je raadplagen op de 

website in het Repertorium van de Belgische Handelscatalogi. 

 

 

 

 

Agenda 
 

 

 

Schatten van Vlieg 

Schattenjacht voor gezinnen met kinderen. 

Juli-augustus | Meer info  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=c10ab3823e&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=785e28be7a&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=bb5f96e3cd&e=7175df7839


 

 

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 7 augustus, 4 september | Meer info  
 

 

 

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  
 

 

 

Open Monumentendag: 

Monumentale Maalbeek 

Programma in de Maalbeekvallei. Aan de 

Liermolen en de Tommenmolen volgen we de 

weg van het water: van in de lucht, door de 

bodem, naar de beek en - hoe kan het ook 

anders - langsheen onze watermolens. 

Zondag 11 september | Meer info  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=545da459c5&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=4d0c9ebe80&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=8a53413128&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=c0c296fd88&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=4edf80b649&e=7175df7839


 

 

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  
 

  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=78137ae395&e=7175df7839

