Wie dacht dat er in de Middeleeuwse Abdijen enkel in stilte gebeden werd, heeft het mis.
Onder het motto “Ora et labora” werd er ook hard gewerkt. Het Geheime Genootschap
wil alle kinderen van 3 tot … jaar laten kennismaken met enkele ambachten die achter de
hoge abdijmuren werden bedreven. Soms maakten ze korte metten om al het werk
gedaan te krijgen…

Munt Slaan
We starten met het slaan van een
middeleeuwse munt, zoals weleer.
Een stevige tik met de hamer volstaat
om een metalen schijfje om te
toveren tot een waardevolle munt.
Hier kan je munt uit slaan!

Papier Scheppen
Al ooit zelf papier gemaakt? Met
papierpulp en een schepraam maak
je hier je eigen velletje papier. Met
de hand geschept. Geen twee
velletjes zijn hetzelfde.

Kalligrafie
Net als de monniken indertijd ga je
met een ganzenveer of rietpen in
sierlijke letters je naam schrijven op
het geschepte papier. Dit is natuurlijk
monnikenwerk, maar het resultaat
mag gezien worden. Kan je nog niet
schrijven? Dan mag je een tekening
maken.

Geldbuidel maken
Tot slot pons en knip je een
geldbuidel uit een lapje vilt. Hier
vlecht je een koord door. Je
naamkaartje maak je eraan vast met
een stokje en dan kan iedereen zien
van wie deze knappe geldbuidel is. Je
munt in de buidel en… je bent klaar.

Praktisch
Het Geheime Genootschap voorziet middeleeuwse tafels en banken, een kraam en bij slecht weer twee
middeleeuwse luifels om onder te werken. Hiervoor is een ruimte van ongeveer 10 bij 5 meter nodig, bij
voorkeur op een grasveld. Graag water en elektriciteit voorzien . De opbouwkosten voor het Abdij Parkoers
bedragen 350€00. Per deelnemend kind vragen we 5€00 voor de onkosten. De vervoersonkosten bedragen
35ct per kilometer heen en terug vanuit Dilsen. Voor meer info en boekingen kan u bij ons terecht via
hetgeheimegenootschap@telenet.be of telefonisch via het nummer 0476-94 15 28.

