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ZEVENDE EDITIE

Adieu 20ste eeuw.

Zondag 26 augustus 2018
De 20ste eeuw. Alle volwassen bewoners op
de aarde zijn in de vorige eeuw geboren.
Doorlopend van 14u tot 18u. Gratis.

Beobank Humbeek Grimbergen
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Sympathisanten: Jan Ferron, Anne Verhaegen, Yves en Eddy Willems,
Saskia Willaert apotheker.

IN DE

GROENPOORT
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l Botsingen tussen de sterk concurrerende naties leiden
tot vreselijke oorlogen. Een eerste keer leidt deze
competitie tot ‘Den Grooten Oorlog’. 4 jaar lang zit
Europa vast in de loopgrachten. ‘Over de Brug’ vertelt
het verhaal van de gebeurtenissen op 26 augustus 1914
in de omgeving van de Oyenbrugmolen. Om 14.30u brengt
een historische tweedekker een saluut aan de site.

l Enkele jaren later barste WO II los. De wrok was niet
verteerd. Met de overmacht aan materiaal, over zee
aangebracht, konden de geallieerden aan de Duitse
bezetting een einde stellen. Op de kouters bij de
0yenbrugstraat bouwden zij een militair vliegveld.
Nu 74 jaar later stijgen er historische vliegtuigen op.

Zondag 26 augustus
(doorlopend van 14.00u tot 18.00u)

Oyenbrugmolen
Oyenbrugstraat 140, Grimbergen. Parking bij de molen.

Bakkerij

Lisette



In het oude bakhuis ooit opgericht op de relicten, van de
Lachaertmolen uit de 14de eeuw, is een traditionele bakoven in
volle actie. Je kan proeven van ovenkoeken, of zelf de handen uit

de mouwen steken.

In het karhuis staat een levendige tentoonstelling uit de 1ste helft
van de 20ste eeuw opgesteld. Kunstwerken van de landschap -

schilders van de Maalbeek in Grimbergen. Namen zoals Batenburg,
Betigny, Fermeuse, Van Cauter en Wagenaer

De tentoonstelling is vanaf 1 juli iedere zondag van 14u tot 17u open.
Mogelijkheid tot aankopen.

De Maalbeek met
Verve en Muziek

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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