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VIJFDE EDITIE:

1796.
Onder Fransche annexatie.

Zaterdag 27 augustus 2016
Concert en evocatie. Trio Fenix.
De destructie onser Abdye. 20u

Zondag 28 augustus 2016
Feest van de Landbouw.
Den 9den Messidor van het jaer VII.
Doorlopend van 11u tot 18u. Gratis.
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Grimbergen

De Kromme Eik
brasserie • restaurant

Sympathisanten: Jan Ferron, Lionel Gyssels, Gereon Van Boesschoten,
Anne Verhaegen, Yves en Eddy Willems, Saskia Willaert apotheker.
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klassiek concert in samenwerking met het Cultuurcentrum
Strombeek-Grimbergen en een historische evocatie in de
Oyenbrug molen. Het ‘Trio Fenix’ brengt W.A. Mozart, H. Jadin en

A. Boëly muziek aan het hof van Karel van Lotharingen tijdens de
woelige jaren van de Fransche revolutie. De annexatie van de
Oostenrijkse Nederlanden bij Frankrijk en de destructie onser Abdye.
Om te bekomen is na afloop een goed glas Kriek Boon voorzien.

Tickets aan 17€ en 15€ kunnen bekomen worden via
oyenbrugmolen@skynet.be of via website van het Cultuurcentrum
Strombeek, Grimbergen tickets@ccstrombeek.be.

Partners van het concert

Oyenbrugmolen
Oyenbrugstraat 140 Grimbergen. Parking bij de molen.

● vrij bezoek aan de molen, en aan het project
Oyenbrugmolen en omgeving

● de tentoonstelling over geschiedenis van de site en van
de projecten: restauratie, energieproject

● bezoek het kampement met sansculotten en Holland-
Belgische troepen. Exercitie en veldslag.
Met: dragonders te paard, de artillerie van het 18ième
de Ligne, het 85ste de Ligne, het 8ste de ligne en het 7de
Linie. 

● speyse ende drancken voor groete lekker tongen.

● ecologisch meten en weten.

Zondag 28 augustus
(doorlopend van 11.00u tot 18.00u)

Met respect voor de historisch-culturele samenhang met de
omgeving realiseert de Oyenbrugmolen een restauratie -
project. De molen wordt opnieuw maalvaardig hersteld.

Tegelijk zal er groene stroom opgewekt worden uit de waterkracht van
de Maalbeek. Met het Oyenbrug molen feest willen wij iedereen met een
hart voor milieu, natuur, erfgoed, geschiedenis, of gewoon een fijn feest
bij een plezierige en boeiende ontmoeting betrekken. De Oyen brug -
molen zet met zijn restauratie- en energie project de deur wijd open.

De eerste vermelding van een watermolen in de heer lijk heid van
Oyenbrugghe dateert uit 1397. De geschiedenis van de site strekt zich
dus uit over zeven eeuwen. De Oyenbrugmolenfeesten zijn gepland
tot 2019. In samenwerking met de gemeente zal ieder jaar, bij iedere
editie een volgende eeuw belicht worden. Van het verloop van de
restauratie wordt een aanschouwelijk verslag tentoongesteld.

8 www.oyenbrugmolen.be
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