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Gezocht: enthousiaste student als animator voor de maand juli 
en/of augustus 

We werven een animator aan voor het begeleiden van workshops tijdens Zomeren in het 

MOT. Dat is animatie voor gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar. De activiteiten 

vinden plaats op maandag, woensdag en vrijdag in juli en augustus. Dit jaar zijn de 

middeleeuwen aan de beurt (de voorgaande jaren waren dat de prehistorie, het oude 

Egypte, de Romeinen en de Vikingen). Er zijn workshops per leeftijdscategorie op vaste 

tijdstippen en er is een doorlopend aanbod van 10 tot 16 uur. 

 

  Je voornaamste taak is het begeleiden van de workshops voor 

kinderen en hun (groot-)ouders. Het uitwerken van de 

workshops is al gebeurd. Je krijgt een inleiding door de 

educatief medewerker. 

Je zet alles klaar en zorgt dat alles netjes is voor zowel de 

workshops als het doorlopende aanbod. 

Je bemant de balie, ontvangt de bezoekers en zorgt voor de 

correcte invoer in de kassa. 

  

Meer informatie. 

 

  

Stage vakwerk | September 2019 

https://ymlpmail5.net/229a4ewbwaiaehmuhaaaueearajsy/click.php


Samen met andere deelnemers en onder begeleiding van ervaren lesgevers bouw je een 

vakwerkgebouwtje aan de Liermolen. Op 5 dagen tijd, gespreid over 3 weken, krijg je 

een introductie in de hout- en leembouw. 

 

    

De bedoeling van de stage is dat elke deelnemer alle stappen 

van het bouwproces doorloopt, van het kantrechten van de 

boomstammen en het uittekenen en kappen van de 

houtverbindingen, over het oprichten en opvullen van het 

vakwerk. Ook het kloven van de houten dakspanen voor de 

dakbedekking komt aan bod. Ervaring met houtbewerking is 

mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. 

 

 

  De eerste stage vakwerk vond plaats in september 2017. Toen 

bouwden de deelnemers een bijenhalletje aan de Liermolen, 

op de afbeelding hiernaast. Gezien het grote succes, wordt de 

stage dit jaar herhaald. 

  

Voorinschrijven kan tot uiterlijk zondag 28 april 2019. 

Vervolgens worden de deelnemers geloot. 

  

Meer informatie. 

 

  

Door De Bomen | Zondag 17 maart 2019 

Door De Bomen is een familiefestival in en rond het Cultuurcentrum in Strombeek.  

De vijfde editie van deze groengeurende kinderkunstendag wordt een miraculeuze, 

curieuze en melodieuze namiddag over de wonderlijke wereld van de natuur, het bos en 

het milieu. Een pittige dag boordevol verrassende voorstellingen, stoere animaties en 

beestige workshops. Laat je met het hele gezin onderdompelen in dit feeërieke 

natuuravontuur! Warm aanbevolen voor het hele gezin! 

 

  Spatel snijden 

  

Met een spatel kan je roeren in de soep, pannenkoeken 

omdraaien in de pan of puree opscheppen. Kortom, een 

handig hebbeding en nog leuker als je hem zelf kan maken. 

  

We leren je veilig leren werken met een mes. Je snijdt in 

‘groen’ of vers hout. 

De ruwe vorm wordt afgewerkt met rasp en vijl. Je behandelt 

de spatel met olie, dan kan hij thuis meteen gebruikt en 

afgewassen worden. 

  

Activiteit voor kinderen van 9 tot 12 jaar, met of zonder (o)ma 

en/of (o)pa. 
 

Meer informatie over Door De Bomen. 

  

Does | Vanaf april 2019 

https://ymlpmail5.net/25fc8ewbqafaehmuhataueeadajsy/click.php
https://ymlpmail5.net/171b7ewbyavaehmuhaxaueeapajsy/click.php


Deze lente en zomer staan er weer heel wat Does op het programma. Dat zijn korte 

kennismakingen met een bepaalde techniek, die vooral bedoeld zijn als smaakmaker. 

Wie er door gebeten wordt, kan zich er verder in verdiepen. Op inschrijving. 
 

  Programma april-juni 

6 april: Balkenhak-Doe 

4 mei: Archeokook-Doe 

11 mei: Smeed-Doe 

11 mei: Bronsgiet-Doe 

1 juni: Slijp-Doe 

15 juni: Touwtwijn-Doe 
 

Dit seizoen stellen we deze nieuwe Does voor: 

 

  Archeokook-Doe 

De Foodarcheoloog laat je ontdekken hoe vergeten dagelijkse 

bereidingswijzen en producten vandaag opnieuw vernieuwend 

kunnen zijn. 

 

 

  Touwtwijn-Doe 

In deze workshop leer je hoe je touw kan maken van 

brandnetel, bast van bomen, vlas en andere planten die 

geschikte vezels hebben. Eerst krijg je uitleg en nadien ga je 

aan de slag om de vezels uit de plant te halen en er touw van 

te maken. We maken gebruik van eenvoudige technieken en 

met amper werktuigen. 

 

Meer informatie over de Does. 

  

Studiedag Abdijmolens. Natuurkracht ten dienste van 
norbertijnen en norbertinessen | Zaterdag 4 mei 

 

  Op zaterdag 4 mei 2019 laten molenspecialisten hun licht 

schijnen op het molenerfgoed dat de norbertijnen of witheren 

hebben nagelaten. 's Namiddags wordt de Liermolen bezocht, 

die ooit eigendom is geweest van de norbertijnerabdij van 

Grimbergen. 

  

Meer informatie. 

 

  

https://ymlpmail5.net/1cb6bewhsadaehmuharaueeagajsy/click.php
https://ymlpmail5.net/50df9ewhuadaehmuhaxaueeadajsy/click.php
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