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Zomeren in het MOT | Juli en augustus 

 

 
De Vikingen blijven nog tot eind augustus hun intrek nemen in 

het Guldendal. 's Nachts gaan ze op rooftocht, maar bij 

dageraad zijn alle kinderen welkom om in het spoor van de 

Vikingen schilden te maken, lepels uit hout te snijden, 

prachtige juwelen te rijgen, brood te bakken op open vuur ... 

Inbegrepen in je ticket zijn Schatten van Vlieg, Speuren met 

Molly de mot en het leven zoals het is in het Vikingdorp! 

  

  

Praktische informatie. 

 

  

Schatten van Vlieg | Juli en augustus 

https://ymlptr2.com/9c4c5ebeuanaehsumaxamuwaxajsy/click.php
https://ymlptr2.com/7436febeeagaehsumalamuwatajsy/click.php
https://ymlptr2.com/7436febeeagaehsumalamuwatajsy/click.php
https://ymlptr2.com/61d92ebemapaehsumagamuwalajsy/click.php


 

  Ook Vlieg is nog tot eind augustus aanwezig in en om het 

Guldendal. Ben je benieuwd naar wat de andere 

schattenjagers er van vonden, lees dan de beoordelingen op 

Uit met Vlieg. 

  

In augustus loopt in het MOT de "Vlieg-is-nog-te-weinig-

aanwezig-op-Facebook-actie". Neem enkele leuke foto's en 

deel ze op Facebook met #zomereninhetmot en 

#schattenvanvlieg. Uit de inzendingen loten we 10 winnaars, 

die een uniek Vlieg-memospel winnen! 

  

Praktische informatie. 
 

  

Slijp-Doe | Zaterdag 4 augustus 

 

  Je leert messen slijpen en wetten op een steen. Voor vele 

vaklui, zoals de barbier, de schoenmaker of de slager, zijn 

scherpe messen erg belangrijk om goed te kunnen werken. 

Maar ook voor iedereen die in de keuken werkt komen ze goed 

van pas. Na het volgen van deze Doe ga je aan de slag met 

vlijmscherpe messen! 

  

Praktische informatie. 

 

  

Scheer-Doe | Zaterdag 4 augustus 

 

  Zet je eerste stappen in de techniek van het scheren met het 

open scheermes. Je leert alles over het mes en hoe het 

vlijmscherp te houden en je leert jezelf te scheren. Ga nadien 

thuis zelf aan de slag met kennis van zaken! 

  

Praktische informatie. 

 

  

Speciaal voor jongeren! 

 

  Wist je dat het MOT ook spannende activiteiten voor jongeren 

aanbiedt? 

Op dinsdag 7 augustus steken ze de handen uit de mouwen en 

bakken ze op open vuur het bekende knäckebröd. Twee 

weken later, op dinsdag 21 augustus, gaan ze aan de slag met 

de techniek van mozaïek. 

Geen excuses meer om zich tijdens de vakantie te vervelen! 

  

Praktische informatie. 

 

https://ymlptr2.com/571acebejataehsumaramuwagajsy/click.php
https://ymlptr2.com/7c493ebebataehsumafamuwazajsy/click.php
https://ymlptr2.com/66883ebehaaaehsumacamuwagajsy/click.php
https://ymlptr2.com/45a03ebewagaehsumaoamuwapajsy/click.php
https://ymlptr2.com/747e6ebeqacaehsumacamuwaoajsy/click.php


  

Jaarmarkt | Zaterdag 1 september 

 

  Tijdens de jaarmarkt sturen we een paard naar de pedicure! 

Een hoefsmid zal de hoeven van nieuwe hoefijzers voorzien, 

zodat het nadien weer comfortabel kan lopen. De smid maakt 

gebruik van de hoefstal aan het Guldendal, een ingenieuze 

constructie om het paard in vast te maken, zodat het voor 

smid en paard aangenamer werken is. 

Voor de kinderen hebben we nog een speciale activiteit in 

petto. 

 

  

Fotowedstrijd "Wiki Loves Heritage" 

 

  Wiki Loves Heritage is een fotowedstrijd in zowel Vlaanderen 

als Wallonië van 15 juni tot en met 15 november 2018 in het 

kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het 

doel is om Wikipedia te verrijken. Tijdens de wedstrijd kan je 

jouw foto's van erfgoed in België uploaden. 

  

Ons museum zou graag nog meer aanwezig en zichtbaar zijn 

op Wikipedia en dat kan met jouw hulp. Neem deel aan de 

wedstrijd door foto's in te zenden van het rijke erfgoed in en 

om het MOT! 

  

Praktische informatie om het MOT zichtbaarder te maken. 
 

De huisfotograaf van het MOT ging alvast met lieslaarzen de Maalbeek in om een unieke 

foto te maken van de Liermolen en werd prachtig in beeld gebracht door zijn collega: 

https://ymlptr2.com/7e7baebeyacaehsumaoamuwaaajsy/click.php
https://ymlptr2.com/7fd13ebmsaaaehsumafamuwalajsy/click.php
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https://ymlptr2.com/3d4e8ebmuaoaehsumalamuwafajsy/click.php
https://ymlptr2.com/40449ebmeavaehsumazamuwakajsy/click.php

