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Zomeren in het MOT
Zomerprogramma voor kinderen van 3 tot 12 jaar samen met (o)ma en
(o)pa

Dit jaar gaan we terug naar de industriële revolutie. We denken dan
aan walmende fabrieksschoorstenen, kinderarbeid en bittere armoede.
Gelukkig is dat hier niet meer van deze tijd! Van deze donkere periode
maken wij iets leuks in de schaduw van het Guldendal. Tijdens workshops
en doorlopend aanbod ga je aan de slag met technieken die toen
gebruikelijk waren. Er is een drukdag, een bakdag en een stoomdag.

Ik wil ook deelnemen!

Schatten van Vlieg - Zie jij wat ik zie?

Schattenjacht voor kinderen van 3 tot 12 jaar tijdens de
zomervakantie

Hebben waspoeder en tandpasta iets met elkaar gemeen? Hoe ziet een
smid wanneer het ijzer de juiste temperatuur heeft om te smeden? Stond
er ooit een dak op het machtige kasteel? Vlieg werpt een blik op verborgen
plekjes in en rond het Guldendal en Prinsenkasteel.
Volg de route, verzamel de coördinaten en vind de schat. Kijk verder dan je
neus lang is en breng de zoektocht tot een goed einde!
Tip: ook bij onze vrienden van Volkssterrenwacht MIRA en de bibliotheek in
Strombeek heeft Vlieg zijn schat verstopt!

Dit is iets voor mij!

Escape room Op zoek naar het zwarte goud
Tijdens de zomervakantie
Op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag tijdens de
zomervakantie kan je in het MOT
de uitdaging aangaan: een escape
room!
De escape room brengt je terug
naar een arbeiderswoning van zo’n
100 jaar geleden. Het is putje euh...
winter en het vriest. De voorraad
steenkool om de kachel mee te
stoken raakt uitgeput. Kan jij op tijd
het 'zwarte goud' vinden? Of
verkleum je tot op het bot… De
deur gaat dicht (maar niet op slot)
en het spel begint. Aan de hand
van puzzels en raadsels moet je
een uitweg zien te vinden.
Slaag je er in om de kamer binnen
de tijd te verlaten?

Yes, ik ga de uitdaging aan!

Zomers pop-up café aan Liermolen opent morgen!
Een organisatie van het MOT ten voordele van de lokale jeugd

Café Liermolen verandert deze zomer in een pop-up café met de hulp van
onze jeugd. Van 30 juni tot 15 augustus openen drie lokale
jeugdverenigingen elk om beurt twee weken het pop-up café met een eigen
kaart, een gezellig aangekleed terras en veel energie en enthousiasme. De
opbrengsten van dit pop-up café gaan integraal naar de jeugdvereniging
zelf. Om ze te steunen, moet je gewoon iets komen drinken! Als dat geen
goeie deal is...
Je kan alles op de voet volgen op hun eigen facebook-pagina.

Open
Van woensdag 30 juni t.e.m. zondag 15 augustus
Gesloten van 28 juli t.e.m. 1 augustus
•

Woensdag - vrijdag: 14 – 22 uur

•

Zaterdag - zondag: 10 – 22 uur

Jeugdverenigingen
30/06 - 11/07: Chirojongens Humbeek
14/07 - 25/07: JH 't Stoveke
04/08 - 15/08: Scouts Grimbergen

Het MOT is de site van de Liermolen volop aan het opwaarderen tot
een bruisende, groene en toegankelijke plek waar Grimbergenaars,
wandelaars, fietsers en bezoekers elkaar ontmoeten op het terras van het
café, aan de speeltuin, tijdens activiteiten van het MOT...
We hebben ook aan de kinderen gedacht. Oude speeltuigen zijn voor de
veiligheid weggehaald. Er komen nieuwe speelelementen die passen bij het
landschap van de Liermolen met zijn molen, boerderij en bakoven. Voor
deze zomer voorzien we enkele tijdelijke speelelementen.

Na het pop-up café wordt een openbare oproep gelanceerd om
een nieuwe café-uitbater te vinden met creatieve ideeën en een hart voor
de erfgoedwaarde van deze site.

Honing te koop
Van de bijtjes aan de Liermolen
Imkers Frans, Jean-Paul en hun collega’s van de Koninklijke Maatschappij
voor Bijenteelt van Grimbergen en omstreken hebben goed gezorgd voor
hun bijen in de bijenhal aan de Liermolen. Met als resultaat heerlijke
honing.
Die honing wordt te koop
aangeboden aan 6 euro per
pot tijdens de weekends en op
feestdagen van 10 tot 17 uur in
de schuur aan de Liermolen
zolang de voorraad strekt.

Agenda
Zeis-Doe
We zetten je op weg om met weinig moeite te
maaien met de zeis. Een werktuig met heel wat
voordelen voor wie er mee om weet te gaan!
Zaterdag 3 juli (volzet, schrijf je in op de
wachtlijst) | Meer info

Dakspaankloof-Doe
Houten dakspanen of 'shingles' kloven, doe het
zelf!
Zaterdag 3 juli | Meer info
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 4 juli | Meer info
Vlaamse feestdag
Wandeling van Lier- tot Oyenbrugmolen. Aan
de Liermolen malen de huismolenaars van het
MOT graan tot meel met behulp van
waterkracht en slingeren de imkers de honing.
Zondag 11 juli | Meer info
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