
OYENBRUGMOLENFEEST

Met respect voor de historisch-culturele
samenhang met de omgeving realiseert
de Oyenbrugmolen een restauratieproject.

De molen wordt maalvaardig hersteld. Tegelijk zal er
groene stroom opgewekt worden met de waterkracht
uit de Maalbeek. Met het Oyenbrugmolenfeest willen wij
iedereen met een hart voor milieu, natuur, erfgoed,
geschiedenis, of gewoon een fijn feest bij een plezierige
en boeiende ontmoeting betrekken. De Oyenbrugmolen
met zijn restauratie- en energieproject zet, voor ieder,
de deur wijd open. 

De eerste vermelding van een watermolen in de
heerlijkheid van Oyenbrugghe dateert uit 1397.
Deze geschiedenis 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.

In samenwerking met de Gemeente Grimbergen

TWEEDE EDITIE:

OYENBRUG EN BOURGONDIE
ZONDAG 25 AUGUSTUS 2013 vanaf 11u

Met de steun van:



PROGRAMMA

● Zaterdag 24 augustus

Klassiek concert in het oude karhuis van de
Oyenbrugmolen.  Het Ensemble Quadrivium
brengt “ La Cause est Amer”. 

Tickets kunnen bekomen worden via de website
van het Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen:
www.ccstrombeek.be
of via mail naar tickets@ccstrombeek.be
of tel. 02 269 03 43

● Zondag 25 augustus
(doorlopend van 11.00u tot 18.00u)

- vrij bezoek aan de molen en de situatie in
de Maalbeek

- de tentoonstelling over geschiedenis van de
site en van het restauratie/energieproject

- het tentenkamp van ridders van Bourgondië
en die van Diest.

Er zijn geleide bezoeken aan de molen en het
project om 13.00u, 14.00u, 15.00u, 16.00u en
om 17.00u

Animaties, demonstraties, gevechten ”leyf aen
leyf” in het Bourgondisch tentenkamp 

➜ om 11.00u: Valkenier
➜ om 12.00u: Defilé en hofdans
➜ om 13.00u: Demonstraties wapenkunde
➜ om 14.00u: De kleine ridders van Oyenbrugghe

verjagen die van Bourgondië
en die van Diest

➜ om 15.00u: Valkenier
➜ om 16.00u: De kleine ridders van Oyenbrugghe

verjagen die van Bourgondië
en die van Diest

➜ om 17.00u: Demonstraties wapenkunde

De hele dag kan je genieten van “Bourgondische speyse
ende drancken”. De wisselaar van de hertog is ter
plaatse.

De nieuwe koers van de dubloen is vastgelegd:
1 DUBLOEN = 1,50 euro

- GRIMBERGS ABDIJBIER 2 DUBLOEN
- MAES PILS 1 DUBLOEN
- APPELSAP VAN DE MOLEN 1 DUBLOEN
- FRISDRANKEN 1 DUBLOEN
- WATERS 1 DUBLOEN
- KOFFIE 1 DUBLOEN
- WAFEL 1 DUBLOEN
- GOESACK (BROODJE MET HAMBURGER) 2 DUBLOEN

De Oyenbrugmolen
is de 5de en laagst -
gelegen molen in
Grimbergen,
Oyenbrugstraat 140.
Er is een parking
voorzien aan de
overkant van de straat.
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Kijk ook op onze website
www.Oyenbrugmolen.be

PLEXY
DESIGN

Sympathisanten: Luc Deleu, Advocaat - Jan Feron - Anne Verhaegen -
Yves en Eddy Willems - Saskia Willaert, apotheker

Beobank Humbeek

Garage DE COSTER
A. Van Doorslaerlaan 23, Meise


