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Archeologiedagen 
Op zaterdag 9 oktober bouwen we een levensgrote kerststal met de 

hand  
 



  

 

Tijdens Archeologiedagen ontdek je eeuwenoude bouwtechnieken. We 

richten een schaapskooi op. De timmerman gaat kantrechten en 

demonstreert verschillende soorten zagen. Het MOT krijgt het bezoek van 

één van de laatste strodekkers van Vlaanderen, een unieke kans om 

hem aan het werk te zien! 

 

Help je mee de boomstammen op lengte zagen en het graan dorsen, zodat 

de strodekker het stro kan gebruiken voor op het dak?  
 

Bekijk hier het hele programma  

 

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=15565c9332&e=7175df7839


 

Centrum Op Stelten 
Zondag 10 oktober  

 

 

 

Al gehoord van Centrum Op 

Stelten? Bos Op Stelten, het 

gezellige en speelse festival van het 

Cultuurcentrum Strombeek, wordt 

voor één keertje in een andere 

formule gegoten. Geen 

grootschalig familiefestival in het 

Prinsenbos, maar drie kleinere, 

sfeervolle festivalplekken op maat 

van elke leeftijd. 

 

Het Guldendal vormt het decor 

voor de festivalzone voor de 

kinderen van 5 tot 9 jaar. Daar kan 

je samen met het MOT een katrol 

bouwen en geven de smeden van 

het MOT het beste van zichzelf.  
 

Ik wil deelnemen!  

 

 

 

Herstvakantie 
Kom pompoenbroodjes bakken of waag je aan de escape room!  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=2e4db113d9&e=7175df7839


 

 

Tijdens de herfstvakantie nodigen 

we de geesten van de doden uit 

met lantaarns gemaakt van 

pompoenen. We bakken 

pompoenbroodjes in de bakoven 

aan de Tommenmolen. Die peuzel 

je nadien thuis op. 

Voor kinderen van 3 tot 12 jaar. 

 

Of waag je je eraan om uit de 

escape room te ontsnappen? 

Slaag jij erin om de kamer binnen 

de 60 minuten te verlaten? 

Voor waaghalzen van 8 tot 14 jaar.  
 

Ik durf!  

 

 

 

De strodekker en zijn gereedschap 
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=a9434c8b98&e=7175df7839


  



 

 

 

 

Rieten daken worden nog 

regelmatig op villa's en boerderijen 

gelegd. Een strooien dak is echter 

een zeldzaamheid geworden. 

Daarom wil het MOT de technieken 

van de strodekker in de kijker 

zetten. Op Archeologiedagen zie je 

hem voor het eerst aan het werk, 

een unieke kans! 

Nu al kan je zijn werktuigen 

ontdekken op ID-DOC. 

 

 

 

< C.V. Trefois, Het boerendak, 1980, p. 37. 

^ © KIK-IRPA, Brussels (Belgium), cliché 
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Terugblik | Open Monumentendag 
 

 

 

Tijdens Open Monumentendag 

was het opendeur aan de 

Liermolen en lieten we zelfs de 

kleinste kamertjes zien. 

 

Een fotoverslag vind je op onze 

website.  
 

   

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=94bd1ac9b8&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=3965b13eac&e=7175df7839

