
DE MAALBEEK

ZONDAG 10 JULI
14u-18u

met verve 
en muziek

De Maalbeeksuite wordt uitgevoerd door 
Frans Ieven en muzikanten van de 
Kon. Harmonie Sint Cecilia uit Humbeek, 
met:
An De Groef – klarinet
Raf Gillis – basklarinet
Annelie Van Breedam – dwarsfluit
Jelle Vervloessem – hoorn
Frans Ieven – gitaar

Organisatie: 

K.H. Sint Cecilia Humbeek 

en vereniging Oyenbrugmolen

Met de steun en medewerking van:

Met dank aan de artiesten van de Ateliers Beeldende Kunsten CC 
Strombeek. 
Met dank aan de gemeente Grimbergen,  Eliane Bogaert en Jef 
Mensalt, Marcel Crahay, Wim Pas, Jan Verbele, het M.O.T., Mark 
Keppens, Daniël Luckermans en Eigen Schoon Grimbergen voor 
hun toelating tot het reproduceren van kunstwerken in hun bezit.  



Liermolen
Victor Fermeuse

Tommenmolen
A. Tellier

Le moulin blanc - Oyenbrugmolen
Prosper De Wit - foto: Marcel Crahay

De Maalbeek was eeuwenlang de levensader 
van Grimbergen. Vijf watermolens, kastelen en 
herenhoeves en vele visvijvers zorgden voor welvaart. 
Vandaag is de Maalbeekvallei de ecologische 
levenslijn van Grimbergen. Een groene oase aan de 
Noordrand die de verstedelijking wat compenseert. 
Een aangename wandelomgeving voor inwoners en 
toeristen. 

Live uitvoering van de Maalbeeksuite
door Frans Ieven en muzikanten van de K. Harmonie 
Sint Cecilia uit Humbeek.

om 14u30  op het kerkplein 
            om 17u     in de Oyenbrugmolen

De Maalbeeksuite werd vorig jaar gecomponeerd 
door Grimbergenaar Frans Ieven, en is een 13- delige 
muzikale wandeling langs de Grimbergse Maalbeek, 
van de bron in Relegem naar de monding in het 
zeekanaal bij de Verbrande Brug. 
We houden telkens even halt bij de 5 molens voor 
een “liedje zonder woorden”. Tussenin volgen we de 
kabbelende beek die gestaag, maar altijd anders, van 
de ene pleisterplaats naar de andere vloeit.

vanaf 14u    WANDELING LANGS DE MAALBEEK
 
De wandeling langs de Maalbeek loopt van het 
Kerkplein via de Abdijstraat tot de Oyenbrugmolen 
langs de oevers van de Maalbeek.
Al aan het begin van vorige eeuw was de Maalbeekvallei 
een bron van inspiratie voor vele kunstenaars.

Zij hadden oog voor de charme en de ongerepte 
schoonheid ervan en stelden hun schildersezels op 
om het landschap en de monumenten op hun canvas 
te borstelen. 
Op dezelfde locaties presenteren wij hun werk 
op ware grootte. U kijkt als het ware over hun 
schouders mee, en de oude meesters kijken 
allicht goedkeurend mee over de schouders van 
hedendaagse kunstschilders. Volgens al dan 
niet gebaande paden schilderen en tekenen de 
artiesten van de Ateliers Beeldende Kunsten  
CC Strombeek, voor uw ogen, de mooiste en vaak 
ongekende plekjes langs de Maalbeek. Langs de 
historische maaldam eindigt de wandeling bij de 
Oyenbrugmolen.

Meer info en wandelkaart beschikbaar bij het 
vertrek op het kerkplein (tot 17u).

van 14u tot 18u           "Oyenbrugmolen 

en omgeving"

Bezoek en gelegenheidscafé in de Oyenbrugmolen.

De Oyenbrugmolen is tijdens het gelegenheidscafé 
vrij toegankelijk. De Maalbeekvallei is als erfgoed 
beschermd omwille van haar picturale waarden. 
Het beheersplan van de oostelijke maalbeekvallei 
wil de omgeving in zijn schoonheid herstellen. 
Wij presenteren het project “Oyenbrugmolen en 
omgeving” in het kader van het “beheersplan van 
de Oostelijke Maalbeekvallei”.


