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Werken met de bijl 
Workshop van Inverde op 9 februari 2021  

 



  

 

In deze workshop ligt de nadruk op de aks, die vroeger vooral gebruikt werd om 

bomen te vellen, maar nu om dun hout door te hakken en bomen te onttakken. 

Hakmessen komen ook aan bod, want die zijn handig om takhout te verkleinen. 

Veiligheid en efficiëntie zijn sleutelbegrippen. Er wordt veel aandacht besteed 

aan de werkpositie en aan het slijpen van het gereedschap. Theorie en praktijk 

worden voortdurend afgewisseld. Na deze workshop, die we samen met 

Inverde organiseren, zal je verbaasd zijn hoeveel werk je met de hand kan 

verrichten!  
 

Inschrijven  

 

 

 

Krokusvakantie in en om het MOT 
 

Onze workshops en activiteiten voor Krokuskriebels zijn helemaal volzet. 

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=d5e05c1c58&e=7175df7839


 

Maar niet getreurd! Bij het MOT is een museumbezoek superuitdagend voor 

kinderen én de ouders! 

De Speelzolder, Groene handjes, Speuren met Molly de mot... en nadien buiten 

uitleven op de speelstammen. Wie dan nog energie over heeft, kan op zoek 

naar de schat van de geocache! 

Bezoek het museum op afspraak. 

 

Na de krokusvakantie krijg je nog de kans om je uit de escape room te bevrijden!  
 

 

 

Ook onze goede vrienden van het 

Cultuurcentrum Strombeek 

hebben iets leuks in petto: de 

Lumineus-wandeling loopt onder 

andere langs de MOT-afdeling 

Liermolen. We zijn benieuwd wat 

daar in het donker te ontdekken valt!  
 

 

 

Vakwerk 
De nieuwste kennisbank  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=b6fcc0f88e&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=1f49a6c2f8&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=cd098cd19d&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=ed01231443&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=40f1cd22a4&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=64429b77f2&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=9538f0d802&e=7175df7839


 

 

Het MOT heeft al jaren iets met 

vakwerk. Sinds 2017 organiseren we 

de Stage vakwerk, een vijfdaagse 

onderdompeling in een bijna 

vergeten bouwtechniek. Onze stage 

werd door de minister erkend en 

opgenomen in het Register van 

inspirerende voorbeelden 

voor het borgen van immaterieel 

cultureel erfgoed.  

 

Tijdens de twee stages bouwden de 

deelnemers een bijenhal en een 

Wan-kot aan de Liermolen.  

 

 

 

Vandaag presenteren we jou de 

nieuwe digitale kennisbank over 

vakwerk. Hierin brengen we naast 

kennis en documentatie over 

vakwerk ook een verslag van onze 

lopende projecten. Met de steun van 

de provincie Vlaams-Brabant en 

dankzij het meester-leerlingtraject rond 

vakwerkbouw zal de pagina in 2021 

aangevuld worden met nieuw 

filmmateriaal over de verschillende 

stappen in de vakwerkbouw. Een 

mooi werk in uitvoering dus.  
 

 

 

Zomerkampen 
Speelweken van The Hedge voor kinderen van 3 tot 12 jaar  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=5cbcdfce62&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=b88c4540c7&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=b88c4540c7&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=b88c4540c7&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=b88c4540c7&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=7c1d840dfe&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=7c1d840dfe&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=999fe6ba97&e=7175df7839


 

 

Ben je op zoek naar een leuk en 

educatief kamp voor je kinderen 

tijdens de zomermaanden? Dan zijn 

de speelweken rond natuurbeleving 

van The Hedge hen ongetwijfeld op 

het lijf geschreven! De kinderen 

leren er over en in de natuur. 

 

 

 

Vanaf 2021 slaan we met deze vzw 

de handen in elkaar voor enkele 

uitdagende zomerkampen aan de 

Liermolen. Er is een kamp voor 

kleuters en eentje voor kinderen 

van de lagere school.  
 

Inschrijven  

 

 

 

Pietersoven 
Een nieuwe bakoven in een oud jasje  

 

 

 

In het bakhuis aan de Liermolen 

staat sinds 2007 een Pietersoven 

naast de gemetste bakoven. Deze 

oven was moeilijk bereikbaar en 

door slijtage en het verplaatsen was 

de isolatielaag helemaal gebarsten, 

waardoor de oven niet bruikbaar 

was.  

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=dfa0f29afd&e=7175df7839


 

 

Educatief medewerker Jan 

restaureerde in 2015 een 

Pietersoven bij hem thuis en samen 

met ovenbouwer Koen Wisse ging hij 

aan de slag om die van het MOT 

grondig te restaureren. Het oventje 

werd volledig gedemonteerd. Het 

ijzerwerk werd schoongemaakt. Met 

nieuwe vuurvaste stenen, 

leemmortel en stroleem-mengeling 

werd de oven op dezelfde manier 

weer opgebouwd. Het volledige 

proces werd gedocumenteerd en 

is te bekijken op de website. Het 

MOT hoopt zo eigenaars op weg te 

kunnen helpen om hun oude 

Pietersoven een nieuw leven te 

schenken. 

 

Vanaf volgend seizoen bieden we 

ook een workshop aan om te leren 

bakken in de Pietersoven!  
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