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Zomeren in het MOT 
Zomeren in de Nieuwe Wereld. Of hoe niets is wat het lijkt.  

 

  



 

Nog tot 31 augustus kan je tijdens Zomeren in het MOT een kleurrijke 

hoofdtooi met veren maken, een wollig alpacazadel weven, krokante nacho's 

bakken en zo veel meer!  
 

Ik wil deelnemen!  

 

 

 

Schatten van Vlieg 
Hoor jij wat ik hoor?  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=2c0f4ace58&e=7175df7839


  

 

Kom voor 31 augustus naar het MOT voor een klinkend avontuur en zoek 

naar de schat van Vlieg!  
 



Ik wil op schattenjacht!  

 

 

 

Doe in de kijker: Dakspaankloof-Doe 
 

 

 

Ontdek op zaterdag 22 augustus hoe je uit een 

stam dakspanen of 'shingles' kan kloven met 

behulp van enkele eenvoudige technieken en 

handwerktuigen. De dakspanen worden gebruikt 

om het Wan-kot te bedekken dat tijdens de Stage 

vakwerk gebouwd werd.  
 

Praktische info  

 

 

In deze video zie je hoe het kloven van dakspanen precies in z'n werk gaat:  
 

 

 

Ontdek hier alle Does en stages  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=8239e084c6&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=25d0d25651&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=97cd318b6e&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=8bc9d6343f&e=7175df7839


 

 

Molenaarsambacht erkend als immaterieel erfgoed 
 

 

Het MOT is heel blij met het nieuws van de erkenning door minister Jan 

Jambon van het molenaarsambacht als immaterieel erfgoed. Het zijn immers 

de molenaars die de molens, en de kennis die nodig is om ze te gebruiken en 

onderhouden, levend houden.  
 

 

 

De Maalbeek telt in Grimbergen vier 

goed bewaarde molens waarvan 

momenteel alleen de Liermolen 

maalvaardig is. De Liermolen is 

dankzij de vrijwillige molenaars 

Johan, Erik en Mark en leerling-

molenaar Anthony een erg actieve 

molen. Molenaar Erik is ook de 

drijvende kracht achter het project 

om van de Oyenbrugmolen een 

maalvaardige molen te maken waar 

ook groene stroom opgewekt zal 

worden. Dankzij de vaardigheid en 

inzet van onze vrijwillige molenaars 

hebben we in Grimbergen een uniek 

en actief molenlandschap.  
 

 

 

Wil je zelf de molenaars aan het 

werk zien? Dat kan elke eerste 

zondag van de maand. 

Eerstvolgende afspraak: nu 

zondag 2 augustus. 

Tip: combineer het met een bezoek 

aan de imker (Liermolen) en smid 

(Guldendal). 

Of kom me je groep en en boek het 

programma Molens maken de 

Maalbeek.  
 

Molenaarsambacht erkend  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=d941c2ec50&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=d941c2ec50&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=89c94b37f6&e=7175df7839


 

 

Artikels door het MOT 
 

 

De laatste maanden verscheen het MOT enkele keren paginabreed in 

tijdschriften.  
 

 

 

 Pompen of verzuipen. Hoe de (vergeten) 

techniek van het pompboren borgen?, Katrien 

Vanbrabant, Joris Spolspoel, Steven De 

Waele in Faro, 13 (2020) 1 

 

 

 

 Van bakovens bouwen tot pompen 

boren. Doorgeven van technische 

kennis als museale taak, Steven De 

Waele in Vlaams-Nederlands tijdschrift 

voor industriecultuur, 30 (2020) 2, 15-21 

-> Dit themanummer is gewijd aan 

immaterieel erfgoed van nijverheid en 

techniek. Je ontvangt dit als lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Industriële 

Archeologie of je kan het los bestellen. 

 

  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=a1273c874c&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=a1273c874c&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=295e6c916f&e=7175df7839

