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Inhoud 

Vier je verjaardag in het MOT! 

Tussen 12 en 15 jaar? Kom tijdens de krokusvakantie een mandje vilten 

Bouw je bakoven aan de hand van de nieuwe documentaire! 

Breng een virtueel bezoek aan de vakwerkschuur 

Demopomp 

  

Vier je verjaardag in het MOT! 

Ben je op zoek naar een leuk en origineel verjaardagsfeestje? In het MOT kan je kiezen 

uit een speurtocht, een bezoek aan de speelzolder, een Atelier Wassen en deze 2 nieuwe 

verjaardagsfeestjes: 

 

  Stokpaard maken 

Hop hop hop, maak je eigen stokpaard en rij ermee in galop. 

Een likje verf hier, wat lange manen daar, nu nog een paar 

oren en een stok en ’t zit er op! 

 

 

  Leer bewerken 

Wil je eens werken met leer? Hier kan je leuke accessoires 

maken met enkel je handen en een paar eenvoudige 

gereedschappen. Je leert verschillende technieken om leer te 

bewerken. Voor je het weet heb je je eigen armband of 

geldbeugel gemaakt! 
 

Meer informatie. 

  

https://ymlptr5.net/459e8ewebaraehewhagaeseaxajsy/click.php


Tussen 12 en 15 jaar? Kom tijdens de krokusvakantie een 
mandje vilten 

 

  Vilt ontstaat door het samen persen en wrijven van wol, met 

warm water en zeep. Het is een eeuwenoude techniek die ook 

vandaag nog wordt toegepast. Je maakt een eigen lap vilt in 

een kleur naar keuze. Met behulp van een patroon knip je er 

een vorm uit en plooi je er een mand van. Handig als brood- 

of eiermand in de keuken of als mandje voor op je bureau! 

  

Meer informatie. 

 

  

Bouw je bakoven aan de hand van de nieuwe documentaire! 

Jullie weten intussen wel dat het MOT iets heeft met bakovens. Als kers op de taart van 

onze webpagina Red de Bakovens! hebben we nu ook een boek en 

een documentaire over dit geweldige erfgoed, beiden in samenwerking met de provincie 

Vlaams-Brabant. 

In deze tutorial is het bouwen van een bakoven stap voor stap in beeld gebracht. Als je 

dit gezien hebt is er geen reden meer om zelf niet aan de slag te gaan! 

 

  

Breng een virtueel bezoek aan de vakwerkschuur 

Eind december wensten we je een open en verbonden 2019. We kondigden aan dat het 

MOT digitaler is dan je denkt! 

Met de ErfgoedApp kan je vanuit je luie zetel een virtueel bezoek brengen aan de 

vakwerkschuur bij de Tommenmolen. 

https://ymlptr5.net/1b427ewehanaehewhaaaeseanajsy/click.php
https://ymlptr5.net/57760ewewaiaehewhaoaeseacajsy/click.php
https://ymlptr5.net/93825eweqalaehewhaaaeseagajsy/click.php
https://ymlptr5.net/2c144eweyaiaehewhanaeseadajsy/click.php
https://ymlptr5.net/8c278ewmsataehewhagaeseanajsy/click.php


 
  

    

  

Het enige wat je moet doen is: 

- de ErfgoedApp downloaden en openen 

- de QR-code scannen 

- de foto hieronder van de vakwerkschuur scannen. 

 

 

  

Demopomp 

In aanloop van de demonstratie Pomp boren, die eind april en in mei op het programma 

staat, lieten we deze demopomp maken om de werking ervan te verduidelijken. Tijdens 

de demonstraties kan je die uitproberen, maar de werking ervan kan je al zien in volgend 

filmpje. 

https://ymlptr5.net/0cd0fewmuaxaehewhanaesealajsy/click.php
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