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Zondag, demodag!

Van april tot en met september is het elke eerste zondag van de maand
demodag! Je kan dan komen kijken naar onze smid, molenaar en imker in
volle actie. Ze geven een woordje uitleg over hun vak en je ziet hen aan het
werk.
•

6 juni: op inschrijving

•

4 juli, 1 augustus en 5 september: niet meer op inschrijving,
doorlopend

Gratis | Van 14 tot 17 uur | Smeden aan het Guldendal, malen en imkeren aan
de Liermolen

Reserveren

Week van de Bij
Van 30 mei t.e.m. 6 juni
Bijen zijn van levensbelang voor onze
voedselketen. De techniek om ze te houden
gaat terug tot in de oudheid. Het MOT heeft
heel wat bijenerfgoed in de
collectie: werktuigen van de imker en ook
boeken voor en over de imker. Onlangs werd
ons nog we een handboek voor de imker uit
1816 geschonken, waarvan je hier de
titelpagina ziet.
Wil je de imker en zijn bijenvolken aan het
werk zien? Kom dan naar een van de
maandelijkse imkerdemo's.

Cultuurpal(l)et
Van 5 t.e.m. 27 juni

In juni bundelen het Cultuurcentrum
Strombeek-Grimbergen, de Academie
Grimbergen, het MOT en het gemeentebestuur
Grimbergen de krachten om kunst en ambacht
in de kijker te zetten.
In de overzichtstentoonstelling in het
Cultuurcentrum stellen maar liefst 64
creatievelingen hun werken tentoon,
waaronder de smeden, imkers en molenaars
van het MOT.
Benieuwd naar ambachten en oudere
technieken? Breng een bezoek aan de
Liermolen of het Guldendal voor de
demonstraties van het MOT. Kom kijken naar
de smid, molenaar en imker. Ze geven een
woordje uitleg over hun vak en je ziet hen aan
het werk.
De tentoonstelling Kunstdorp Grimbergen in
de schuur van de Tommenmolen
toont Grimbergen door de ogen van vele
generaties kunstenaars.
7 verzamelaars-vertellers tonen je met plezier
kunstschatten uit het verleden en gidsen jou
door 1000 jaar iconografische nalatenschap.
< de oorspronkelijke schuur aan de Tommenmolen

Reserveren

Does en stages
Zin in een stoomcursus techniek?
Volg een workshop of stage voor volwassenen!
Is een Doe of stage al volzet? Aarzel niet om je in te schrijven op de
wachtlijst. Als er een plekje vrijkomt, contacteren we jou!
Zeis-Doe
We zetten je op weg om met weinig moeite te
maaien. Een werktuig met heel wat voordelen
voor wie er mee om weet te gaan!
Zaterdag 5 juni (volzet) en zaterdag 3 juli (extra
datum!) | Meer info
Balkenhak-Doe
Maak balken van stammen door ze te
kantrechten met een beslagbijl. Ook het
verplaatsen van stammen komt aan bod.
Zaterdag 19 juni | Meer info
Dakspaankloof-Doe
Houten dakspanen of 'shingles' kloven, doe het
zelf!
Zaterdag 3 juli | Meer info

Molens maken de Maalbeek

Het ideale uitje voor je groep!
Tijdens deze wandeling door de Maalbeekvallei, van de Liermolen naar de
Oyenbrugmolen, ontdek je hoe de vallei gemaakt werd voor en door de
molens.
Een ideaal uitje voor je groep tot 25 personen.
Helemaal covid-proof: buiten en in de goed
geventileerde Liermolen.
< Oyenbrugmolen

Meer info

Terublik Stage smeden en Smeed-Doe
Een impressie van de Stage smeden en de Smeed-Doe.
Met dank aan Steven Buelens (deelnemer) voor enkele van de foto's.

Wasreclame
In onze tentoonstelling Sterke vrouwen, zware was tekenen de kinderen - en
volwassenen - hun eigen wasreclame. Op dit inventief WWS-systeem
nemen we graag een patent! ;)

