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Worstenbroodjes in de bakoven 
Op Vette Dinsdag tijdens de krokusvakantie (dinsdag 1 maart)  

 



  

 

De dag voor de start van de vasten is vastenavond, vette dinsdag, mardi 

gras of carnaval. Wereldwijd bestaan er talrijke vastenavond gerechten, een 

traditionele specialiteit uit onze streken is worstenbrood. Je maakt zelf het 

deeg, het worstje, het broodje en de sfeer! Dit is een activiteit voor 

gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar.  
 

Ja, worstenbroodjes bakken!  

 

 

 

Nieuwe Does en stages 
De inschrijvingen zijn gestart!  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=7a3d92d101&e=7175df7839


  

Dit jaar gaan we er volop tegenaan met een uitgebreid aanbod aan 

volwasseneneducatie, voor zowel beginners als gevorderden.  

De Does zijn korte kennismakingen van een halve of een hele dag. Je leert 

enkele basiskneepjes waarmee je thuis zelf aan de slag kan. Ze zijn bedoeld 

als smaakmaker. De meerdaagse stages bieden je de kans om dieper in te 

gaan op een bepaalde techniek. 

We bijten de spits af met de Zeis-Repair, waarop al gauw de Zeis-Doe 

volgt, zodat je je zeis kan herstellen én gebruiken. Wat later volgen de 

Strovlecht-Doe voor wie graag een decoratieve figuur met stro vlecht en 

de Smeed-Doe, voor wie graag kennismaakt met de techniek van het 

smeden. 

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=5a0028ec21&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=152ceae606&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=147d8d520e&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=f590476ea9&e=7175df7839


 

De stages op het progamma dit jaar zijn Letterkappen, Smeden en Bouw 

zelf je oven.  
 

Naar het programma  

 

 

 

Onze bierwagen krijgt een nieuwe bestemming 
 

 

 

De bierwagen die onder de bogen 

van het Guldendal stond, is 

afkomstig van geuzestekerij Van 

Roy in Lot en werd in 1985 aan het 

MOT geschonken. Nu zijn de 

houten wielen aan restauratie toe, 

toch een hele investering. Alvorens 

daaraan te beginnen hebben we 

het voertuig grondig gewaardeerd.  
 

 

Onze kerncollectie zijn de handwerktuigen. We tonen meerdere wagens en 

karren in het open depot aan de Liermolen, maar leggen geen 

referentiecollectie aan zoals het Karrenmuseum in Essen. Bierwagens 

worden nog in andere openbare collecties bewaard en hun voortbestaan is 

dus verzekerd.  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=3cd8df17a0&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=619296bec1&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=e5f0b503a7&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=e5f0b503a7&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=8cf2d7ca59&e=7175df7839


 

 

Daarom zochten en vonden we 

een gepaste herbestemming bij 

lambiekbrouwerij Boon uit 

Lembeek. De bierwagen gaat terug 

naar zijn natuurlijke biotoop. 

Brouwerij Boon engageert zich om 

de bierwagen in zijn originele staat 

te herstellen en later in een eigen 

belevingscentrum een plaats te 

geven.  
 

 

 

Terugblik op 2021 
 

 

 

 

Wat het MOT allemaal 

verwezenlijkte in 2021, verneem je 

in de terugblik.  

 

Terugblik op 2021  

 

 

 

Agenda 
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=9004f97c7e&e=7175df7839


 

 

Maaldemo 

De molenaars demonstreren hun vak in de 

Liermolen. Kom kijken hoe de kracht van het 

water de maalstenen in beweging zet! 

Zondag 6 februari en zondag 6 maart | Meer info  
 

 

 

Worstenbroodjes in de bakoven 

We maken op Vette Dinsdag een traditionele 

specialiteit uit onze streken. Workshop voor 

gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar. 

Dinsdag 1 maart | Meer info  
 

 

 

Escape room Op zoek naar het zwarte goud 

Kan jij op tijd het 'zwarte goud' vinden? Of 

verkleum je tot op het bot... Voor kinderen en 

jongeren van 8 tot 14 jaar. 

In februari en maart op woensdagnamiddag en 

op aanvraag | Meer info  
 

 

 

Zeis-Repair 

Je maakt je zeis maaiklaar: je herstelt je (oude) 

zeisblad en stelt je zeis af.  

Zaterdag 2 april | Meer info  

 

 

 

Cursus korfvlechten 

Tijdens deze 2-daagse cursus van het Vlaams 

Bijeninstituut vlecht je een bijenkorf uit 

roggestro. 

Zaterdag 23 - zondag 24 april | Meer info  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=5c7ed57315&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=55de3f4e3b&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=f9f3fd4c35&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=8531c472bf&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=835ac4dd36&e=7175df7839


 

 

Erfgoeddag 

Erfgoeddag maakt school: wij zetten de 

tentoonstelling MOT & GO in de kijker. Met 

begeleiding van een MOT-medewerker en een 

katrol als souvenir. 

Zondag 24 april | Meer info  
 

 

 

Stage letterkappen 

Je kapt letters in steen. Er wordt veel aandacht 

besteed aan het tekenen en het gebruik van de 

juiste werktuigen. 

Vrijdag 29 april - zondag 1 mei | Meer info  
 

 

 

Zondag, demodag! 

In het MOT kan je elke eerste zondag van de 

maand enkele vakmensen aan het werk zien. 

Ze komen smeden, malen en imkeren en 

betrekken je bij hun vak. 

Zondag 1 mei | Meer info  
 

 

 

Zeis-Doe 

We zetten je op weg om met weinig moeite te 

maaien met de zeis. Een werktuig met heel wat 

voordelen voor wie er mee om weet te gaan! 

Zondag 8 mei | Meer info  
 

 

 

Stage smeden 

Maak kennis met de basisbewerkingen van het 

smeden. Aan het einde van de stage neem je 

een uniek object mee naar huis. 

Woensdag 18 - vrijdag 20 mei | Meer info  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=f226bd0ff3&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=54a5195f71&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=66841e8fe1&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=8f4a321cf2&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=c1cd7fb450&e=7175df7839


 

 

Strovlecht-Doe 

Vlecht een decoratieve figuur met stro. 

Zaterdag 21 mei | Meer info  

 

 

 

Smeed-Doe 

Je zet je eerste stappen in het smeden met 

ijzer en vuur. Je maakt een eenvoudig, maar 

uniek object. 

Zondag 22 mei | Meer info  
 

 

 

Stage bouw zelf je oven 

In groepjes van vier mets je een bakoven die 

wordt geïsoleerd met leem en stro. 

Donderdag 22 - zaterdag 24 september (team A) 

en woensdag 28 - vrijdag 30 september (team B) | 

Meer info  
 

   

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=867c2d5f5d&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=d1d1d794a5&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=d473aafd7c&e=7175df7839

