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 Het MOT gaat vandaag weer open 

 40 jaar het MOT! 
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Het MOT gaat vandaag weer open 
 

 

Je kan ons weer bezoeken, maar maak wel eerst een afspraak. 

Je kan ook weer plannen maken voor verjaardagsfeestjes, maaldemo's en Molens maken 

de Maalbeek in bubbel.  
 

Ik wil het MOT bezoeken!  

 

 

 

40 jaar het MOT! 
 

 

 

Zelfs met corona in het land was 2020 

een feestjaar met een kroontje erop, want 

het MOT blies 40 kaarsjes uit! 

Wat wij de voorbije 40 jaar allemaal 

uitgespookt hebben, verneem je op onze 

website.  

 

Historiek  

 

 

 

Beste Sint 
We brengen het dak in gereedheid voor Uw komst  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=9c9cc4d9c4&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=3913d8e741&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=774d990852&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=774d990852&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=77fa1f1167&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=e450adfc54&e=7175df7839


 

 

Als je te paard over de daken gaat, is het 

van het grootste belang dat het dak zich 

in een uitstekende staat bevindt. 

 

Het MOT geeft alvast het goede 

voorbeeld: we hebben enkele dringende 

herstellingen uitgevoerd en maken 

plannen voor een grondige aanpak van 

het dak van onze vakwerkschuur 

 

Daarom zetten we dit jaar gereedschap 

van de strodekker op ons verlanglijstje.  

 

 

 

Dag van de Vrijwilliger 
 

 

Zaterdag 5 december is het de Dag van de Vrijwilliger. We zetten graag onze 

vrijwilligers in de kijker.  
 

 

 

Op de foto van links naar 

rechts: molenaar Erik, 

smeden Francis en Patrick, 

educatief assistent Frans, 

fotograaf André en 

medewerker digitalisatie 

Jan. 

 

Niet op de foto: molenaars 

Johan, Mark en Anthony, 

smid Olivier en 

bibliothecaris Johan.  
 

 

 

Verzamelen 
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=39e1cf83c6&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=39e1cf83c6&e=7175df7839


 

Verzamelen is een van de kerntaken van een museum (naast onderzoeken, tentoonstellen 

en ontsluiten). Onze collectie is uiteraard nooit compleet en groeit doorheen de jaren 

aan. Toch moeten musea regelmatig in vraag stellen of alle collectiestukken bewaard 

moeten blijven. Sommige kunnen vervangen worden door een beter exemplaar. Na een 

grondige waardering kan beslist worden sommige stukken af te voeren en een gepaste 

herbestemming te geven. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan andere musea.  
 

 

 

Het MOT bouwt al veertig jaar zijn 

collectie uit. Daarbij wordt constant 

gewaardeerd, afgevoerd en herbestemd. 

In het verleden konden we bv. enkele 

voertuigen doorgeven aan het 

Karrenmuseum van Essen. Maar 

omgekeerd neemt het MOT ook veel 

objecten over van collega-musea. Het 

afgelopen jaar konden we meer dan 300 

stukken van de Gentse 

Musea overnemen. Handwerktuigen van 

de steenbewerker, houtbewerker, visser, 

landbouwer, maar ook grotere toestellen 

zoals een knip- en buigtoestel van de 

smid (foto) en de 'giraffe' van een 

garagist.  
 

Meer info over de MOT-collectie  

 

 

 

Cultuurpal(l)et 
 

 

 

Juni wordt dé maand van de Grimbergse 

kunst. Want dan slaan het 

Cultuurcentrum Strombeek, de gemeente 

Grimbergen, de Academie Grimbergen 

en het MOT de handen in elkaar voor het 

nieuwe kunstenevenement 

Cultuurpal(l)et.  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=b954f56eb6&e=7175df7839


 

Woon je in Grimbergen of vertegenwoordig je een Grimbergse vereniging en stel je 

graag je werk tentoon? Schrijf je dan in als kunstenaar!  
 

Meer info over Cultuurpal(l)et  

 

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=45a9d179ac&e=7175df7839

