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Scholenateliers 2022-2023 
De reservaties zijn geopend!  

 

Reserveer je bezoek met de klas vanaf nu online. In een handig 

overzicht krijg je te zien welk atelier nog beschikbaar is. 

 



 

Het scholenaanbod van het MOT is er voor kleuters, het basisonderwijs 

en het secundair onderwijs. 

Het bestaat grotendeels uit ateliers begeleid door een MOT-medewerker 

waarbij de nadruk ligt op het overbrengen van technische kennis. De 

leerlingen worden daarbij actief betrokken. 

Daarnaast zijn er ook activiteiten die worden ingeleid door een 

museummedewerker, waarna ze verder begeleid worden door de 

leerkracht.  
 

Reserveer scholenatelier  

 

 

Deze video's geven een impressie van enkele van de scholenateliers van 

het museum. In wijzerszin: Atelier Brood, Atelier Arabica, Atelier Wassen en 

Atelier Hefbomen.  
 

 

 

 

 

  

 

 

Bijna zomervakantie... 
Kom Zomeren in het MOT en zoek de Schatten van Vlieg!  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=7d71ee4482&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=8e9a078427&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=1c85996652&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=f5fb645190&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=3b9292f4a7&e=7175df7839


 

 

Het is bijna zover! Over een maand 

reizen we voor Zomeren in het 

MOT naar het jaar 3000. 

Wat zijn de uitdagingen voor de 

toekomst? Komen de 

marsmannetjes naar hier of 

verhuizen wij naar Mars? Eten we 

nog brood of enkel 

sprinkhaanburgers? Gaan we op 

reis met de auto of met een drone? 

Wonen we in een 

atoomschuilkelder of in een 

paalwoning? Het MOT gaat samen 

met jou op zoek naar oplossingen! 

Tal van workshops en een 

doorlopend aanbod: het 

programma staat online en de 

inschrijven zijn geopend!  

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=40e05d52f6&e=7175df7839


 

 

En natuurlijk is ook Vlieg weer van 

de partij! Vlieg heeft zijn 

schatkist verstopt in of rond het 

museum. Eén van de bewoners 

van het museum heeft de 

tandenborstel en tandpasta van de 

Prins gestolen. Hij loopt al dagen 

met een vieze adem rond en durft 

niet meer buiten te komen. Hier zit 

letterlijk een luchtje aan… Help jij 

de Prins met het ontmaskeren van 

de leugenaar? De Prins trakteert je 

op een frisse beloning! 

Voor Schatten van Vlieg moet je 

niet inschrijven. Alle info die je 

nodige hebt, vind je op onze website.  
 

 

 

Het MOT bouwt een vakwerkplaats 
 

 

In 2022 beginnen we aan een meerjarig project met de bouw van 

een hedendaagse werkplaats in vakwerk op het grasveld achteraan het 

Guldendal. In dit lemen gebouw worden oude en nieuwe bouwtechnieken 

op een innovatieve manier gecombineerd. Daarbij schenken we aandacht 

aan de principes van het ecologisch en circulair bouwen. 

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=8da9cd476e&e=7175df7839


  

 

Tijdens de bouw brengen we alle bouwfasen gedetailleerd in beeld. Die 

beelden publiceren we beetje bij beetje op deze webpagina, kom dus vaak 

een kijkje nemen. De ontsluiting van dit erfgoedproject realiseren we met 

de steun van de provincie Vlaams-Brabant. 

 

Meer over de vakwerkplaats  

 

 

 

Agenda 
 

 

 

Zaag-Doe 

Maak kennis met verschillende soorten 

handzagen voor hout. 

Zaterdag 4 juni | Meer info  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=503f0937ab&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=0b3f7aa167&e=7175df7839


 

 

Zondag, demodag! 

In het MOT kan je elke 1ste zondag van de 

maand enkele vakmensen aan het werk zien. 

Ze komen vrijwillig smeden, malen en imkeren 

om het publiek bij hun vak te betrekken. 

Zondag 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september | 

Meer info  
 

 

 

Demo honing slingeren 

Ter gelegenheid van de Week van de Bij 

slingeren de imkers de honing. Kom je 

proeven? 

Zondag 5 juni  
 

 

 

Schatten van Vlieg 

Schattenjacht voor gezinnen met kinderen. 

Juli-augustus | Meer info  

 

 

 

Zomeren in het MOT 

We reizen naar de toekomstige tijd, met 

workshops en doorlopend aanbod voor 

gezinnen met kinderen. 

Juli-augustus | Meer info  
 

 

 

Scheer-Doe 

Leer tijdens deze workshop alles over het 

scheermes, hoe het vlijmscherp te houden en 

de routine van het klassieke scheren. 

Zaterdag 2 juli | Meer info  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=53461d3bb5&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=1c47be676c&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=b4776ffbf9&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=13313c06d5&e=7175df7839


 

 

Kennismaking composttoilet 

Lezing over de voordelen van het 

composttoilet. 

Zaterdag 3 september | Meer info  

 

 

 

Kak-Doe 

Kennismaking met de voordelen van het 

composttoilet en workshop composttoilet 

maken. 

Zaterdag 3 september | 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 (volzet) en 

woensdag 28 - vrijdag 30 september (volzet) | 

Meer info  
 

 

 

Terugblik 
 

 

 

Neem een kijkje op de website 

voor een fotoverslag van onze 

afgelopen activiteiten: Schaaf-Doe, 

Zeis-Doe, Stage smeden en 

Dakspaankloof-Doe. 

 

< Stage smeden in mei  
 

   

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=f240615b2b&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=e60e1d83e6&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=26feba82df&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=b37427aacc&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=1a78765c7b&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=b78fc06dd8&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=262a246f84&e=7175df7839
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