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Boek Bouwen om te bakken 
Een 'warme' cadeautip!  

 

 

Ben je nog op zoek naar een origineel en hartverwarmend cadeau voor onder 

de kerstboom? Het boek Bouwen om te bakken is een mooi geschenk voor 

iedereen die van brood en bakken houdt.  
 

 

 

Het boek is een praktische 

handleiding voor het gebruik, de 

bouw of de restauratie van 

authentieke bakovens. Natuurlijk 

staan er ook enkele smakelijke 

gerechtjes in. 

 

In 2018 gaf de provincie Vlaams-

Brabant dit mooie boek uit, maar het 

was al snel uitverkocht. Het is nu in 

beperkte oplage heruitgegeven 

wegens de grote vraag. Wees er 

snel bij!  
 

 

Het boek is uitsluitend verkrijgbaar bij het MOT. Koop nu jouw exemplaar aan 

het onthaal van het museum (openingsuren) of via de webwinkel.  
 

 

 

Kerstvakantie 
Breng je ons dit jaar nog een bezoek?  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=f625b3cb03&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=9c9de5f60c&e=7175df7839


 

 

Breng een bezoek aan het 

Guldendal en het 

Prinsenkasteel. 

 

Voor de kinderen zijn er 

opdrachtjes in alle tentoonstellingen, 

is er een speurtocht en speelzolder 

en buiten zijn er speelstammen om 

zich uit te leven. 

 

We geven graag nog enkele tips mee 

voor een leuke kerstvakantie.  

 

 

Het museum is tijdens de kerstvakantie 

 open van maandag 21 tot en met donderdag 24 december van 10 tot 17 

uur 

 gesloten van vrijdag 25 december tot en met vrijdag 1 januari en tijdens 

de weekends 

Reserveren blijft noodzakelijk voor een bezoek aan het museum. 
 

 

 

Steigers en steen bekroond 
Het MOT ontvangt Toerisme Award  

 

 

We ronden het jaar mooi af! De nieuwste tentoonstelling Steigers en steen. 

Bouwen aan het Prinsenkasteel werd bekroond met de Toerisme Award 2020 in 

de categorie erfgoed. De medewerkers zijn er bijzonder trots op, omdat ze alles 

zelf verwezenlijkt hebben: het concept, grafisch ontwerp en technische 

realisatie! 

We zijn de provincie Vlaams-Brabant erg dankbaar voor de erkenning, de steun 

en het jarenlange vertrouwen.  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=26b4aa891c&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=7ba62096c8&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=9de06e7fc3&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=9de06e7fc3&e=7175df7839


 

 

 

 

Krokuskriebels | Aan de arbeid 
Workshop voor kinderen van 3 tot 14 jaar en hun (groot)ouders  

 

 

Reeds voor de tiende keer organiseert de Gezinsbond samen met FARO en 

andere partners KROKUSKRIEBELS. Ook het MOT doet voor de tiende keer 

mee! Krokuskriebels wil families op een speelse en interactieve manier 

laten kennismaken met het aanbod in musea.  
 

 

 

Het aanbod tijdens de 

krokusvakantie is een opwarmertje 

voor Zomeren in het MOT. In 2021 

organiseren we een hele zomer lang 

workshops en een doorlopend 

aanbod rond de negentiende eeuw 

of de periode van de industriële 

revolutie.  

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=ff495e10a4&e=7175df7839


 

 

Tieners zijn onmogelijk? 

Tieners meekrijgen naar een 

museum is dat niet! 

Krokuskriebels wil uitnodigend zijn 

voor gezinnen met leden van alle 

leeftijden. Vorige editie lag het 

accent op het ontvangen van 

gezinnen met de allerjongsten. Deze 

editie focussen we echter op de 

tieners in het gezelschap! We 

bouwen een arbeidershuisje na, 

daarin komt een escaperoom voor 

gezinnen met kinderen van 8 tot 14 

jaar. Uiteraard zijn er ook workshops 

voor alle kinderen vanaf 3 jaar.  
 

 

Corona heeft ons leven op zijn kop gezet! Toch blijven we erin geloven dat we 

ondanks dit akelig virus families op een veilige en leuke manier kunnen 

ontvangen in het museum. Alle workshops zijn coronaveilig en worden in 

bubbels georganiseerd.  
 

Programma  

 

  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=276b76b037&e=7175df7839

