
 

 



 

Inhoud nieuwsbrief augustus 2021 

• Zomervakantie! 

• Speurneuzen op Ring TV 

• Agenda 

 

 

 

Zomervakantie! 
 

 

Een zomer vol leuks en (technisch) vertier, nog te beleven tot eind 

augustus: Zomeren in het MOT, Schatten van Vlieg, de escape room 'Op 

zoek naar het zwarte goud', het pop-up café Liermolen...  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=49ba849dd9&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=d336f04e69&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=eacdb3aaad&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=75717c071e&e=7175df7839


  

 

 

Speurneuzen op Ring TV 
 

 

Sinds enkele weken komt Speurneuzen Op RINGtv. In dat programma 

ontdekken anderstalige kinderen leuke locaties in de Rand en oefenen ze 

spelenderwijs hun Nederlands.  

De Plantentuin, Volkssterrenwacht Mira en FelixArt passeerden al de revue. 

Nu is het aan de kinderen om te achterhalen wie in het MOT de waarheid 

spreekt en wie liegt. 

 



 

 

 

 

Agenda 
 

 

 

Zomeren in het MOT 

Het zomeraanbod voor gezinnen met kinderen 

en tieners van 3 tot 12 jaar. 

Maandag, woensdag en vrijdag | Meer info  

 

 

 

Schatten van Vlieg 

Zie jij wat ik zie? Ga deze zomervakantie op 

zoek naar de schat van Vlieg in het MOT! 

Dagelijks tot eind augustus | Meer info  

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=ad54c5023c&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=df7f76e28f&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=68b2fc49b8&e=7175df7839


 

 

Escape room 

Ga tijdens de zomervakantie de uitdaging 

aan! Vind je het zwarte goud of verkleum je tot 

op het bot? 

Tot eind augustus | Meer info  
 

 

 

Jaarmarkt 

Ook het MOT is aanwezig! Neem deel aan de 

Olympische klompspelen en ga de competitie 

aan! Doe jij het beter dan je uitdager? En wat 

tovert de smid deze keer uit het vuur? 

Zondag 4 juli | Meer info  
 

 

 

Zondag, demodag! 

In het MOT kan je elke eerste zondag van de 

maand enkele vakmensen aan het werk zien. 

Ze komen smeden, malen en imkeren om het 

publiek bij hun vak te betrekken. 

Zondag 5 september | Meer info  
 

 

 

Open Monumentendag - Open erfgoed: de 

Liermolen gooit alle deuren open 

We houden opendeur aan de Liermolen en 

laten zelfs het kleinste kamertje zien. 

Zondag 12 september | Meer info  
 

 

 

Workshop onderhoud handgereedschap 

Samen met Inverde. 

Dinsdag 21 september | Meer info  

 

   

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=e0ff229684&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=ee5b8bea98&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=4241222330&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=b820d08f22&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=db8094cd63&e=7175df7839
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