OYENBRUGMOLENFEEST
Zaterdag 26 & zondag 27 augustus 2017
Sponsors

Beobank Humbeek

Beenhouwerij

Grimbergen

Zondag 27 augustus

CORNELISSEN

(doorlopend van 11.00u tot 18.00u)

OYENBRUGMOLENFEEST

IN DE

GROENPOORT

vrij bezoek aan de molen, het bakhuis en aan het project
Oyenbrugmolen en omgeving.

l

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

l

bezoek het kampement van de Belgische Patriotten en
de troepen van “Het Herenigde Koningrijk der
Nederlanden”. Demonstraties, exercitie.

l

een stoomtractor drijft een boomzaag aan.

l

speyse en drancken voor groete lekkertongen.

l

het verhaal van Odelardus die de Heren van Grimbergen
voorging.

HOF
TER LINT

ZESDE EDITIE:

1830. Revolte en
Industriële revolutie.
Bakkerij

Lisette

SCHRIJNWERKERIJ

MERTENS NV

RESTO

PULLER
Bakkerij

Timmermans
Oyenbrugmolen
Oyenbrugstraat 140, Grimbergen. Parking bij de molen.

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

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

l

Zaterdag 26 augustus 2017
Concert en evocatie. Zerkalo Kwartet. Waartoe een
aria uit De stomme van Portici kan leiden. 20u.

Zondag 27 augustus 2017
De 19de eeuw. Belgische omwenteling.
Industriële revolutie.
Doorlopend van 11u tot 18u. Gratis.

OYENBRUGMOLENFEEST

Zaterdag 26 augustus
Het Zerkalo Kwartet

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.

k

lassiek concert in samenwerking met het Cultuurcentrum
Strombeek-Grimbergen en een historische evocatie in de
Oyenbrugmolen. Het Zerkalo Kwartet brengt muziek uit het
gedachtegoed van de romantiek. Beethoven, Tsjaikovski en Lekeu.
Met het vernieuwende Kalligrafie van de Japanse componist Toshio
Hosokawa maken wij een sprong naar de Revolutie van de 19de eeuw.

Zondag 27 augustus
(doorlopend van 11.00u tot 18.00u)

Tickets aan 17€ en aan 15€( 60+) kunnen bekomen worden via
oyenbrugmolen@skynet.be.
Partners van het concert

8 www.oyenbrugmolen.be

I

In samenwerking met:

l

n het oude bakhuis ooit heropgericht op de relicten van de
Lachaertmolen uit de 14de eeuw komt opnieuw een broodoven.

l

Hoofdsponsors:

de ovenstoel is in opbouw
tijdens het molenfeest worden bomen tot balken gezaagd.
Zij zullen weldra het ovengewelf dragen. De reusachtige
boomzaag wordt aangedreven door een tractor op stoom.

