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• Bakske vol met stro 
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Het kerststallenseizoen is aangebroken! 
 

 

  

Op heel wat plaatsen wordt er met veel enthousiasme kerststallen 

gebouwd. Nadat strodekker Luc de stal aan het Guldendal van een strooien 

muts voorzag is hij aan die van de Grote Markt in Brussel begonnen. Welk 



 

dak wordt het mooist? 

In Grimbergen bouwt men naar jaarlijkse traditie een kerststal in de 

basiliek en het MOT zoekt helpers om de kerststal van strofiguren te 

voorzien. Redenen genoeg om jouw eigen stal te verlaten! 

Onze kerststal staat ondertussen ook op de website van Werkplaats 

Immaterieel Erfgoed. 

 

Ring TV bezocht de kerststal aan het Guldendal en maakte er deze 

reportage over.  
 

  

 

 

Bakske vol met stro 
Workshop stropoppen maken voor kinderen op woensdag 8 december  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=a9a8464ac4&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=a9a8464ac4&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=cd977926c9&e=7175df7839


  

 

De kinderen helpen mee de stropoppen maken die de kerststal aan het 

Guldendal deze winterperiode gaan bewonen. Wie maakt ze mee?  
 

Leuk, stropoppen maken!  

 

 

 

Dakske vol met stro 
Fotowedstrijd  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=e31e2cf3ec&e=7175df7839


  

 

Ben je die saaie kiekjes voor je kerskaartje ook zo beu? 

Het kerststalletje aan het Guldendal is hét ultieme decor en vormt de 

perfecte achtergrond voor je volgend kerstkaartje. 

Breng je hond verkleed als schaap mee, je os, ezel, baby en Jozef- en Maria-

kleren. De kribbe staat klaar!  
  

De 3 origineelste foto's vallen in de prijzen! 

 

Prijzen 

Hoofdprijs: krukje van De man met de hamer t.w.v. 50 euro 

2de prijs: geschenkmand van Den Diepen Boomgaard t.w.v. 40 euro 

3de prijs: deelname aan de escape room Op zoek naar het zwarte goud 

tijdens de tweede week van de kerstvakantie t.w.v. 30 euro 

 



 

Wedstrijdreglement 

1. Volg ons op Facebook of Instagram.* 

2. Maak tussen 6 november en 6 december 2021 een foto voor jouw 

kerstkaart aan de kerststal aan het Guldendal. 

3. Deel je foto tussen 6 november en 6 december 2021 met #hetmot en 

tag ons @mot.grimbergen (Facebook) of @het_mot (Instagram). 

4. De 3 origineelste foto's winnen een prijs. De winnaars komen hun prijs 

ophalen in de week voor de kerstvakantie. 

 

* Ben je niet actief op de sociale media? 

Geen probleem! Bezorg ons je foto per mail: info@mot.be. 

 

 

 

 

Terugblik | Pompoenbroodjes 
 

 

 

Tijdens de herfstvakantie bakten 

we pompoenbroodjes in de 

bakoven aan de Tommenmolen en 

sneden we pompoenen tot 

griezelige lantaarns. 

 

Een fotoverslag vind je op onze 

website.  

 

   

 

mailto:info@mot.be
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=c59d722a1e&e=7175df7839

