
 

Inhoud nieuwsbrief februari 2023 

• Speuren met Molly tijdens Krokuskriebels 

• Start inschrijvingen Does en stages! 

• Gezocht: enthousiaste jobstudenten voor het onthaal 

• Gezocht: hulp om takkenbossen te binden 

• De putwip 

 

 

Speuren met Molly tijdens Krokuskriebels 

  

Tijdens de krokusvakantie bakken we appelbollen in de bakoven. Deze 

workshop is helemaal volzet. 

 

Maar niet getreurd! Bij het MOT is een museumbezoek superuitdagend 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8032722913864192959_mctoc1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8032722913864192959_mctoc2
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8032722913864192959_mctoc3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8032722913864192959_mctoc4
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_8032722913864192959_mctoc5


 

voor kinderen én ouders! De Speelzolder, Groene handjes, Speuren met 

Molly de mot... Wie dan nog energie over heeft, kan op zoek naar de schat 

van de geocache! 

Wat is er te doen tijdens de krokusvakantie?  

 

 

 

Start inschrijvingen Does en stages! 

 

Het MOT zet zich actief in om kennis over technieken door te geven. 

De Does zijn korte kennismakingen van een halve of een hele dag. Je leert 

enkele basiskneepjes waarmee je thuis zelf aan de slag kan. Ze zijn bedoeld 

als smaakmaker. De meerdaagse stages bieden je de kans om dieper in te 

gaan op een bepaalde techniek. 

 

Does en stages in de kijker 
 

 

Zeis-Repair en Zeis-Doe 

Leer je zeis herstellen én 

gebruiken. Je zeis maaiklaar maken 

doe je tijdens de Zeis-Repair: je 

herstelt je zeisblad en stelt je zeis 

af. Met de Zeis-Doe zetten we je op 

weg om met weinig moeite te 

maaien met de zeis. 

Zeis-Repair | Zaterdag 1 april 

Zeis-Doe | Zaterdag 6 mei 
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=1e32dd366b&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=da5959baa8&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=cf6e8827de&e=7175df7839


 

 

Slijp-Doe 

Leer je messen vlijmscherp slijpen 

en wetten met een slijpsteen. 

Zaterdag 15 april | Meer info 

 

 

 

Stage bouw zelf je oven 

In groepjes van vier mets je een 

bakoven die wordt geïsoleerd met 

leem en stro. 

Donderdag 21 t.e.m. zaterdag 23 

september of woensdag 27 t.e.m. 

vrijdag 29 september | Meer info 

De inschrijving verloopt volgens een strikte 

procedure waarbij de deelnemers door 

trekking worden uitgeloot. Inschrijven voor 

de loting doe je uiterlijk zondag 16 april 

2023. 
 

Volledig aanbod Does en stages  

 

 

 

Gezocht: enthousiaste jobstudenten voor het onthaal 
Het MOT zoekt enthousiaste jobstudenten voor het onthaal van de 

museumbezoekers in de drie afdelingen van het museum (Guldendal, 

Liermolen en Tommenmolen). 

Als onthaalbediende zorg je ervoor dat alles in het museum tip top in orde 

is. Je bemant de balie, ontvangt de bezoekers, zorgt voor een correcte 

invoer in de kassa, neemt de telefoon op. 

Je bent dus het visitekaartje van het MOT! Je bent klantgericht, gastvrij, 

hartelijk. Je speelt proactief in op de vragen van de bezoekers. Je bent 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=4f76c81fd5&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=2f2e39ac32&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=77beea5d10&e=7175df7839


 

zelfstandig en weet van aanpakken. 

Interesse? Stel je uiterlijk zondag 19 februari kandidaat. 

Ga naar de vacature 

 

 

 

Gezocht: hulp om takkenbossen te binden 

  

Heb je jaarlijks een hele berg snoeihout? Vind je het ook zonde om deze 

kostbare energiebron te verhakselen? 

Voor gebruik in onze bakoven zijn we op zoek naar hulp om takken te 

binden. In ruil krijg je een vergoeding. 

 

Voorwaarden 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=2a3f189700&e=7175df7839


 

De takkenbossen worden gemaakt volgens de richtlijnen van het MOT, we 

zetten je op weg. 

• Een takkenbos moet beantwoorden aan volgende vereisten: 

- een vaste lengte van 100 cm 

- een vaste diameter van 30 cm 

- samengesteld zijn uit een aantal dikkere takken (max. 8 cm 

diameter) en verder dunnere takken 

- samengesteld zijn uit hout dat  ongeveer op hetzelfde moment 

gekapt werd 

- strak samengebonden met een stevige ijzerdraad 

- samengesteld zijn uit inheems loofhout (wilg, eik, populier, 

hazelaar,...) 

• Je woont op max. 50 km van Grimbergen. 

Meer over takkenbossen binden  

 

 

 

De putwip 

 

Op plaatsen en in tijden zonder leidingwater zijn waterputten van 

levensbelang. Om het water uit de put omhoog te halen zijn er heel wat 

systemen bedacht: van een emmer aan een touw of een stok tot 

gesofisticeerde pompen. Een van de middelen om water te putten is de 

putwip. Hoewel putwippen in grote delen van Vlaanderen heel courant 

waren, is er nog maar weinig over geweten. Om die kennis te verzamelen 

en door te geven, slaan het MOT en Erfgoed Voorkempen de handen in 

elkaar. 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=e7ad630820&e=7175df7839


  

 

Een putwip, ook wel putgalg, sikse, schommelpers,… genoemd, is een 

hefboom op een paal die dankzij tegengewicht een emmer water 

gemakkelijk naar boven laat komen. Het zijn betrekkelijk eenvoudige 

constructies die in Vlaanderen niet veel meer zijn bewaard. 

 

Putwip gezocht! 

Weet jij er nog een staan? Of heb je foto’s van verdwenen putwippen? 

Of verhalen over de bouw en het gebruik? Laat het ons weten! 

 

Meer over de putwip 

 

  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=b46ce0bc7b&e=7175df7839


 


