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Winterse maaldemo's
Inlichtingendienst
Het MOT leent uit
Wan-kot wordt afgewerkt

Winterse maaldemo's
Elke eerste zondag van de maand tot en met maart

De huismolenaars van het MOT verwelkomen je graag tijdens de winterse
maaldemonstraties elke eerste zondag van oktober tot en met maart. Van 14
tot 18 uur geven ze uitleg over de werking van de molen en hoe ze bloem
maken van graan. En dat helemaal gratis.
Info

Inlichtingendienst
Het MOT krijgt heel wat vragen over de meest uiteenlopende technische
onderwerpen. Dankzij onze drietalige website komen er opvallend veel uit het
buitenland. Ook de experten van het Nederlandse televisieprogramma Tussen
Kunst en Kitsch, waarin voorwerpen worden becommentarieerd en geschat op

hun financiële waarde, wijzen mensen met onbekende objecten geregeld naar
ons door.
Zo kregen we onlangs een vraag
naar de functie van een glazen bol
aan een metalen staaf. De
vraagsteller zocht al 30 jaar de
oplossing voor dit mysterie bij allerlei
experten en musea in Nederland. Op
basis van foto’s konden we dit
identificeren als een onderdeel van
een 19de-eeuwse bliksemafleider.

Heb je een vraag in verband met de geschiedenis van de technieken,
zoek je naar documentatie over een handwerktuig, een beroep of een
werkwijze? Onze medewerkers zoeken voor jou naar het antwoord met
behulp van onze ruime collectie en bibliotheek. Mail naar info@mot.be.

Het MOT leent uit
Het MOT leent regelmatig collectiestukken uit aan andere erkende musea voor
tijdelijke tentoonstellingen.

Nog tot 5 januari 2020 kan je in
Abdijmuseum Ten Duinen in
Koksijde de expo Bouwen voor de
eeuwigheid gaan bezichtigen. Deze
handelt over de bouwgeschiedenis
van de Duinenabdij en het
middeleeuwse bouwbedrijf. Je
ontdekt er een hijstoestel uit de
collectie van het MOT met een
bijzondere naam: de wolf. Daarmee
worden al eeuwenlang grote
steenblokken gehesen volgens een
eenvoudig maar oerdegelijk principe.

Vanaf 22 november ben je in het
STAM in Gent welkom voor de
originele expo Ondergronds in de
stad. Het MOT stelt een catalogus uit
1889 ter beschikking, van een Luikse
firma die haar assortiment
ondergrondse nutsvoorzieningen
aanbiedt. Daarnaast biedt het MOT
ook vijf handwerktuigen voor
grondbewerking aan, zoals een
buizenlepel en een verstelbare
grondboor.

Wan-kot wordt afgewerkt
De medewerkers van het MOT worden regelmatig bijgeschoold. Dit keer gingen
ze aan de slag met leem en dakspanen en werkten het Wan-kot verder af.

Bekijk foto's
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