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Het MOT op volle toeren! 
 



 

 

Bekijk het nieuwe filmpje van het MOT in vogelvlucht (duur 1,5 min). 

 

Vanaf april gaat het MOT terug volledig open, dus ook de Liermolen en de 

Tommenmolen tijdens de weekends. Reserveer nu je bezoek! 

En elke 1ste zondag van de maand is het demodag! Eerstvolgende afspraak: 

zondag 4 april. De demo is gratis, reserveer voor je bubbel.  
 

 

 

Paasvakantie 
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=bf64d5b0be&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=70e36d7ff2&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=04b84bb015&e=7175df7839


  

 

In de vorige nieuwsbrief kondigden we heel wat activiteiten aan voor gezinnen 

met nieuwsgierige kinderen en avontuurlijke tieners. 

 

De workshop Paasbrood en de escape room zijn volzet. 

Voor Studio Druksel en een interactief bezoek aan MOT & GO zijn er nog 

enkele plaatsen vrij.  
 

Inschrijven  

 

 

 

Stage smeden 
Stage voor volwassenen van donderdag 13 t.e.m. zaterdag 15 mei  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=4d325512c5&e=7175df7839


 

 

Tijdens deze driedaagse stage leer 

je een smidsvuur aanmaken, 

controleren en beheersen, de juiste 

lichaamshouding, de correcte 

attitude om veilig te werken en de 

juiste hantering van de smeedhamer. 

Alle basisbewerkingen van het 

smeden komen aan bod: strekken, 

klieven, stuiken, plooien… 

Aan het einde van de stage neem je 

een uniek object mee naar huis! 

 

Deze stage wordt gegeven door 

professioneel smid Michel Mouton 

van IJzer en Vuur vzw.  

 

Meer info  

 

 

 

Does in aantocht! 
Zin in een stoomcursus techniek? 

Volg een workshop voor volwassenen!  
 

 

 

Smeed-Doe 

Ontdek de fascinerende wereld van de smid en 

maak een eenvoudig gebruiksvoorwerp om mee 

te nemen naar huis. 

Zondag 16 mei | Meer info  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=0f0b3aa6de&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=cf98a10fa5&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=dddc69009c&e=7175df7839


 

 

Zeis-Doe 

We zetten je op weg om met weinig moeite te 

maaien en zo een mooi egaal zwad te leggen. 

Zaterdag 5 juni | Meer info  

 

 

 

Balkenhak-Doe 

Maak balken van stammen door ze te 

kantrechten met een beslagbijl. Ook het 

verplaatsen van stammen komt aan bod. 

Zaterdag 19 juni | Meer info  

 

 

 

Dakspaankloof-Doe 

Houten dakspanen of 'shingles' kloven, doe het 

zelf! 

Zaterdag 3 juli | Meer info  

 

 

 

Bruikleen La Fonderie 
 

 

 

La Fonderie, het Brussels Museum 

voor Arbeid en Industrie in Sint-Jans-

Molenbeek leende een reeks 

wasmachines en handelscatalogi uit 

onze enorme collectie voor hun 

nieuwe tijdelijke tentoonstelling 

Derrière le hublot. La lessive d'hier à 

demain.  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=f1e446fdcc&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=e82c24accc&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=9090fec207&e=7175df7839


 

 

Net als in Sterke vrouwen, zware 

was, de tentoonstelling in het 

MOT, komt de geschiedenis van het 

wassen aan bod, maar hier meer 

vanuit een Brusselse blik. De vuile 

was op industriële schaal dus... 

Aanrader! 

Meer info: La Fonderie.  
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