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OYENBRUGMOLENFEEST
DERDE EDITIE:

Abt Antoon van Oyenbrugghe
en de brug verbrandt
ZONDAG 24 AUGUSTUS 2014
doorlopend van 11u tot 18u. Gratis.

M

et respect voor de historisch-culturele
samenhang met de omgeving realiseert
de Oyenbrugmolen een restauratieproject.
De molen wordt opnieuw maalvaardig hersteld.
Tegelijk zal er groene stroom opgewekt worden uit de
waterkracht van 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 zet met zijn restauratie- en
energieproject de deur wijd open.

De eerste vermelding van een watermolen in de heerlijkheid 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.

In samenwerking met de Gemeente Grimbergen

Met de steun van:

8 www.oyenbrugmolen.be
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OYENBRUGMOLENFEEST
PROGRAMMA
●

Zaterdag 23 augustus
Klassiek concert in het oude karhuis van de Oyenbrugmolen.
Het Ensemble Quadrivium brengt “Der Theufel had das Spiel herdacht”
Tickets: Cultuur Centrum Strombeek Grimbergen tickets@ccstrombeek.be
Vip- bezoek aan de molen in combinatie met het concert, een causerie “Poker met de duivel, klank
en beeld zijn troef” en het verhaal van Engelbert en Antoon van Oyenbrugge in de woelige 16de eeuw.
Degustatie Oude Geuze of Kriek Boon en een hapje achteraf. Ontvangst om 19.00u, prijs 25,00€.
Reservatie en tickets: Oyenbrugmolen@skynet.be

●

Zondag 24 augustus (doorlopend van 11.00u tot 18.00u)
- vrij of begeleid bezoek aan de molen, en aan het project Oyenbrugmolen en omgeving
- de tentoonstelling over geschiedenis van de site en van het restauratie/energieproject
- bezoek het kampement met ambachten en soldeniers, demonstraties, oefeningen wapenkunde en
krijgskunst uit de Nederlanden van de 16de eeuw
Oyenbrugmolen
- speyse ende drancken voor groete lekkertongen.
Oyenbrugstraat 140 Grimbergen.
Parking bij de molen.
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Sponsors van het concert

Met de steun van: Ruimte & onroerend erfgoed,
Provincie Vlaams Brabant, Agentschap voor Natuur en Bos
Sympathisanten: Luc Deleu, Advocaat - Jan Feron - Anne Verhaegen
- Yves en Eddy Willems - Saskia Willaert, apotheker

V.u.: Erik Van Hemelrijck, Oyenbrugstraat 140, 1850 Grimbergen

Garage DE COSTER

