
 

Maak kennis met de Does en stages van het MOT 

 

Wil je weten wat je je mag voorstellen bij de Does en stages van het MOT? 

In onderstaande video snuif je de sfeer op en zie hoe het museum de 

kennis over de technieken aan de deelnemers doorgeeft. 

 

Alle Does en stages van het MOT kan je ontdekken op de website. Er komen 

regelmatig nog nieuwe Does bij, hou dus zeker deze nieuwsbrief 

en/of Facebook in de gaten! 

  

 

Does en stages in de kijker 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=38bb366743&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=6d58fecbfe&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=ab32aa6dbf&e=7175df7839


 

 

Mandenvlecht-Doe 

Je leert over de geschikte 

materialen. Dan vlecht je de 

bodem, waarop je je eigen mand 

op bouwt. Tenslotte maak je er nog 

een mooie boord aan. Je gaat naar 

huis met een zelfgemaakte 

asymmetrische mand! 

Zaterdag 29 april | Meer info 
 

 

Benieuwd naar de werktuigen van de mandenmaker? Die kan je raadplegen 

op ID-DOC op de website van het MOT. 

 

 

Stage bronsgieten 

Tijdens deze 5-daagse stage maak 

je kennis met de verloren 

wastechniek. Je doorloopt het 

proces dat begint bij het kneden 

van een beeld in bijenwas tot aan 

een afgewerkt uniek bronzen 

beeld. 

Woensdag 28 juni t.e.m. zondag 2 

juli | Meer info 
 

 

 

Stage smeden 

Tijdens deze 3-daagse stage maak 

je kennis met de basisbewerkingen 

van het smeden. Aan het einde van 

de stage neem je een uniek object 

mee naar huis. 

Woensdag 28 t.e.m. vrijdag 30 juni 

| Meer info 

 

Volledig aanbod Does en stages  

 

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=56a1550fe2&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=5a922dcd80&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=2da5da23f6&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=02c249f819&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=750a692428&e=7175df7839


 

Paasbrood 
Workshop broodbakken in een houtgestookte oven 

  

 

Vang een paasklok, schud ze uit en vang het ei op in een kom. Klop het 

losjes, voeg bloem, melk, honing en een handvol keuteltjes van het 

konijntje toe. Boetseer tot een paashaas, bak in de oven en eet op voor hij 

wegspringt. 

Of kom op donderdag 13 april naar het MOT! Workshops om 10 en 14 uur 

voor maximum 5 bubbels met telkens max. 4 kinderen met (o)ma of (o)pa. 

Ja, een paasbroodje bakken! 

 

 

 

Agenda 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=5831ea78c7&e=7175df7839


 

 

Zeis-Repair 

Maak je zeis maaiklaar: je herstelt je (oude) 

zeisblad en stelt je zeis af. 

Zaterdag 1 april | Meer info 

 

 

 

Zondag, demodag! 

In het MOT kan je elke eerste zondag van de 

maand enkele vakmensen aan het werk zien. 

Ze komen smeden, malen en imkeren en 

betrekken je bij hun vak. 

Zondag 2 april | Meer info 
 

 

 

Paasbrood 

Tijdens de paasvakantie bakken we 

paasbroodjes in onze bakoven. Workshop voor 

kinderen van 3 tot 14 jaar en hun gezin. 

Donderdag 13 april | Meer info 

 

 

 

Slijp-Doe 

Leer je messen vlijmscherp slijpen en wetten 

met een slijpsteen. 

Zaterdag 15 april | Meer info 

 

 

 

Erfgoeddag 

Beezzztige bijen aan de Liermolen, activiteiten 

voor jong en ouder! 

Zondag 23 april | Meer info 

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=7e13efc8af&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=5b0971f115&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=4daadc0a73&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=7e6c562e17&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=5fa5987e67&e=7175df7839


 

 

Mandenvlecht-Doe 

Vlecht op één dag tijd je eigen asymmetrische 

mand! 

Zaterdag 29 april | Meer info 

 

 

 

Zeis-Doe 

We zetten je op weg om met weinig moeite te 

maaien met de zeis. Een werktuig met heel wat 

voordelen voor wie er weet mee om te gaan! 

Zaterdag 6 mei | Meer info 

 

 

 

Demonstratie houten schroefdraad maken 

Je ziet hoe grote houten schroefdraad met de 

hand gemaakt wordt. De demonstrant toont 

het afschrijven en uitbeitelen van de 

buitenschroefdraad en het maken van de 

binnendraad. 

Zondag 7 mei | Meer info 
 

 

 

Installatie 1000 jaar Grimbergen in de kunst 

Een video-installatie van vertellers-

verzamelaars die je gidsen door de rijke 

geschiedenis van Grimbergen. 

Zaterdag en zondag 17-18 en 24-25 juni | Meer 

info 
 

 

 

Stage smeden 

Tijdens deze 3-daagse stage maak je kennis 

met de basisbewerkingen van het smeden. 

Aan het einde van de stage neem je een uniek 

object mee naar huis. 

Woensdag 28 t.e.m. vrijdag 30 juni | Meer info 
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=540e6e4592&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=fd6a758fb1&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=1e1d83c281&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=1673f2d726&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=1673f2d726&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=84dbe8304b&e=7175df7839


 

 

Stage bronsgieten 

Tijdens deze 5-daagse staag maak je kennis 

met de verloren wastechniek volgens een 2000 

jaar oud principe. 

Woensdag 28 juni t.e.m. zondag 2 juli | Meer 

info 
 

 

 

Smeed-Doe 

Je zet je eerste stappen in het smeden met 

ijzer en vuur. Je maakt een eenvoudig, maar 

uniek object. 

Zondag 2 juli | 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. 
 

 

 

Terugblik Krokuskriebels 
 

 

Tijdens de krokusvakantie bakten 

we appelbollen in de bakoven. 

Hmm, heerlijk! Geniet mee met 

het fotoverslag. 

 

  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=82173962c6&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=82173962c6&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=c4b582d908&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=7a7f4342aa&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=4820faa61b&e=7175df7839


 


