
Raveel	in	Bozar	-	virtuele
rondleiding!
op	zaterdag	29	mei	2021	om	10.30u
	
De	gegidste	rondleiding	 in	Bozar	kan	nog	niet	doorgaan	vanwege
Corona.	 Maar	 geen	 nood,	 we	 verwelkomen	 je	 graag	 op	 het
virtueel	bezoek	aan	de	tentoongestelde	werken	van	Roger	Raveel
in	Bozar.	Samen	met	 de	 geïnteresseerde	 afdelingen	 kan	 je	 deze
volgen	op	zaterdag	29	mei	om	10.30u.	De	rondleiding	duurt	max.
90	minuten.
	
Raveel	 wordt	 beschouwd	 als	 een	 van	 de	 belangrijkste	 Belgische
schilders	 van	 de	 tweede	 helft	 van	 de	 20e	 eeuw,	 maar	 hij
onderscheidde	 zich	 radicaal	 van	 zijn	 generatiegenoten	 door	 een
geheel	eigen	en	bijzondere	beeldtaal,	balancerend	tussen	figuratie

en	abstractie	en	met	zijn	eigen	omgeving	als	belangrijkste	inspiratiebron.	
Doorheen	verschillende	thematische	hoofdstukken	traceert	de	tentoonstelling	Raveels	 lange	artistieke
parcours	en	het	ontstaan	van	zijn	unieke	plastische	visie.
Voor	 zijn	 artistieke	 bedrijvigheid	 en	 zijn	 bijdrage	 aan	 de	 kunstgeschiedenis	 ontving	 hij	 eervolle
vermeldingen	bij	de	Prijs	voor	de	Jonge	Belgische	Schilderkunst	(1958	en	1960)	en	een	onderscheiding
in	 de	Europaprijs	 (1962),	 de	 Internationale	 Joost	 vanden	Vondelprijs	 (1983),	 de	Gouden	Erepenning
van	de	Vlaamse	Raad	(1992),	de	adellijke	titel	van	Ridder	(1995)	en	de	Van	Ackerprijs	(1996).

De	online	rondleiding	wordt	je	gratis	aangeboden.	De	link	en	nog	andere	practica	ontvang	je	uiterlijk	twee	dagen
voor	je	bezoek.	In	bijlage	vind	je	alvast	een	handleiding.	
INSCHRIJVEN	 kan	 nog	 via	 de	 knop	 onderaan	 de	 nieuwsbrief	 of	 door	 een	 mailtje	 te	 sturen
naar	grimbergen@vtbkultuur.be	met	vermelding	van	"Raveel"	en	ook	naam	en	voornaam	van	alle	deelnemers
waarvoor	je	wenst	in	te	schrijven.
De	bezoekersgids	kan	bekomen	worden	via	de	website	https://www.bozar.be/file/3332/download
Bijlage	Handleiding	Online	rondleiding	expo	Raveel.pdf

KnipoogDag	IEPER
op	29	augustus	2021
Voormiddag:
keuze	1	-	Made	in	Inox
Ben	 je	 geïnteresseerd	 in	 metalen	 en	 heb	 je	 een	 passie	 voor	 de
ambachtelijke	 smederij,	 of	 ben	 je	 gewoon	 nieuwsgierig	 naar	 hoe
het	er	in	Made	in	Inox	aan	toe	gaat?	Aarzel	dan	niet	om	je	voor	dit
bezoek	 in	 te	 schrijven.	 Met	 veel	 plezier	 krijg	 je	 een	 exclusieve
rondleiding	in	dit	familiebedrijf.
keuze	2	-	Talbot	House
Tijdens	de	Eerste	Wereldoorlog	maakt	Poperinge	deel	uit	van	het
klein	 stukje	 onbezet	 België.	 Weg	 van	 het	 krijgsrumoer	 van	 de
Ieperse	frontstreek,	groeit	de	stad	uit	tot	het	zenuwcentrum	van	de
Britse	sector.	Midden	 in	de	drukke	stad	openen	de	aalmoezeniers
Neville	 Talbot	 en	 Philip	 'Tubby'	 Clayton	 in	 december	 1915	 een
clubhuis.	 Zonder	 onderscheid	 van	 rang	 kunnen	 soldaten	 er	 drie

jaar	lang	terecht	voor	een	zeldzaam	moment	van	rust	en	ontspanning.	Vandaag	is	de	plek,	net	als	toen,
een	vredige	halte	langs	het	parcours	van	de	'Groote	Oorlog'	in	de	Westhoek.

Op	de	middag	is	een	groepsmaaltijd	voorzien	in	een	nog	later	mee	te	delen	restaurant.

Namiddag:	vanaf	14:00	to	17:00u	beleven	we	het	tweede	gedeelte	van	deze	Knipoogdag	op	en	rond
de	Grote	Markt	 te	 Ieper.	 	Zo	kunnen	we	de	historische	binnenstad	vrij	verkennen	en	deelnemen	aan
heel	wat	activiteiten.	Het	programmablad	zal	alle	mogelijkheden	vermelden.
Straatanimatie	zorgt	meteen	voor	de	juiste	sfeer	van	het	cultureel	stadsfestival	terwijl	iedereen	op	eigen
ritme,	individueel	of	in	groepjes,	een	selectie	maakt	uit	het	programmablad.
We	geven	je	alvast	enkele	ingrediënten:

Duik	 in	 het	 rijke	 verleden	 van	 Ieper	 en	 Westhoek	 in	 het	 Yper	 Museum.	 Het	 decor	 van	 de
Lakenhallen	krijg	je	er	bovenop	cadeau.
Droom	over	het	leven	van	de	Ieperse	adel	in	het	Merghelynck	Museum.
Luid	een	van	de	acht	Ring	Bells	in	de	Saint	George	Memorial	Church.
Beleef	 de	 interactieve	 verhalen	 van	 de	 kleine	man	 uit	 de	Grote	Oorlog	 in	 het	 In	 Flanders	 Fields
Museum	en	verneem	er	meer	over	de	Wederopbouw	na	de	Eerste	Wereldoorlog.
Kom	 op	 adem	 na	 de	 beklimming	 van	 de	 Belforttoren	 en	 kijk	 eindeloos	 rond	 naar	 de	 stad,	 het
frontlandschap	en	de	heuvels.
Gooi	 mee	 een	 balletje	 in	 het	 nieuwe	 buitenspel	 De	 Leeuwentoren,	 een	 mix	 tussen	 Kubb	 en
petanque,	aan	de	gelijknamige	14de-eeuwse	toren	van	de	vesting.
Laat	 je	 ogen	 fonkelen	 door	 de	 23	 prachtige	 glasramen	 in	 de	 Proosdijzaal	 van	 de	 Sint-
Maartenskathedraal.
Luister	 naar	 het	 verhaal	 van	 de	 ongelukkige	 Godelieve	 van	 Gistel	 in	 het	 Sint-Jansgodshuis	 en
Godelievekapel.
Verneem	meer	over	het	Ieperse	vestinglandschap	in	de	Kazematten.
Geniet	van	de	vele	concertjes	op	de	historische	locaties.

De	 KnipoogDag	 sluiten	 we	 af	 om	 17:15u	 met	 een	 drankje	 ter	 hoogte	 van	 het	 evenementenplein
Cultuurcentrum	Het	Perron.
Het	einde	van	ons	cultureel	stadsfestival	is	voorzien	om	18:00u.
	
We	voorzien	vervoer	per	autocar	vanuit	Vlaams-Brabant	met	twee	opstapplaatsen:

de	carpoolparking	aan	het	Vuntcomplex	(op-	en	afrit	20	van	de	E314)	in	Kessel-Lo	
de	parking	van	sportcomplex	Ter	Wilgen	in	Grimbergen,	Brusselsesteenweg	160	om	7:45u

Deelname:

leden	vtbKultuur 50€

niet-leden	vtbKultuur 55€

De	prijs	omvat:
Busreis	heen	en	terug,	dienstvergoeding	chauffeur	en	BTW	inbegrepen
Voormiddagprogramma:	geleid	bezoek	aan	het	familiebedrijf	Made	in	Inox	of	Talbot	House
Lunch	(dranken	niet	inbegrepen)
Namiddagprogramma:	allerhande	gratis	bezoeken	en	animatie	(zie	hierboven)
Afsluiter	met	een	drankje.

Inschrijven	ten	laatste	op	15	juli	2021.
Indien	 je	 niet	 kan	 boeken	 omdat	 het	 ons	 toegewezen	 plaatsen	 volzet	 zijn,	 stuur	 je	 best	 een	 mailtje	 naar
grimbergen@vtbKultuur.be	 en	 dan	 kijken	we	met	 de	 andere	 afdelingen	waarmee	we	de	bus	 delen	 of	 er	 nog
plaatsen	ter	beschikking	zijn.

Dubbel	tentoonstelling
Cultuurpal(l)et	2021
&	Kunstdorp	Grimbergen
De	 maand	 juni	 wordt	 dé	 maand	 van	 de	 Grimbergse	 kunst	 waar
iedereen	welkom	is:

Van	5	tot	en	met	26	juni	kan	je	een	overzichtstentoonstelling	in
het	Cultuurcentrum	bewonderen.	Maar	liefst	64	creatievelingen
stellen	er	hun	werken	tentoon.	Een	overzicht	van	de
deelnemers	alsook	hun	kunsttak	kan	je	vinden	op	de	website
van	de	gemeente
(https://www.grimbergen.be/Overzicht%20deelnemers%20cultuurpallet%202021
In	 de	 schuur	 van	 de	 Tommenmolen	 is	 er	 een	 tentoonstelling
met	als	thema	"Kunstdorp	Grimbergen".	Ieder	weekend	van	juni
(zaterdag	en	zondag)	kan	u	deze	bezoeken.

Vertellers	 gidsen	 je	 hier	 door	 1000	 jaar	 Grimbergse	 geschiedenis	 en	 verzamelaars	 tonen	 hun
kunstschatten.	De	Grimbergse	Oorlog,	 de	Donjon	 van	de	Heren	van	Grimbergen	en	het	 kasteel	 van
Prins	 Eugene	 van	 Bergen	 alsook	 de	 Norbertijnenabdij	 en	 eeuwige	 feniks,	 het	 pittoreske	 dorp,	 de
kouters	en	de	Maalbeekvallei	zijn	vaak	door	pleinairisten	of	landschapschilders	in	de	verf	gezet.	
Op	initiatief	van	de	vereniging	Kunstdorp	Grimbergen,	een	idee	van	Erik	Van	Hemelrijck	en	filmmaker
Bas	Vandenbranden	krijg	je	al	dit	fraais	onder	ogen.
Vertellers-verzamelaars	 zijn	 Steven	 De	 Waele,	 Wim	 Pas,	 Rik	 Sauwen,	 Johan	 Goossens,	 Marcel
Crahay,	Dan	Luckermans,	Erik	Van	Hemelrijck.
De	 installatie	 loopt	 gedurende	 alle	 weekends	 van	 juni	 van	 10u	 tot	 17u,	 in	 de	 schuur	 van	 de
Tommenmolen.	
Reserveren	is	verplicht	vanwege	de	huidig	geldende	Corona	maatregelen.
	
Exclusief	voor	vtbKultuur	kan	er	op	de	zondagen	6	en	20	juni	2021	om	14u	in	het	Cultureel	Centrum
en	 om	 16u	 in	 de	 schuur	 van	 de	 Tommenmolen	 ingeschreven	 worden	 voor	 een	 corona-veilige
gegidste	rondleiding	met	max.	10	personen,	de	toegang	is	gratis.
Inschrijven	kan	via	onze	website	of	via	mail	(zie	onderaan).

Beiaardconcerten	2021
Sint-Servaasbasiliek	Grimbergen
2021,	 voor	 iedereen	 een	 jaar	 vol	 verwachtingen.	 Ook	 de
Beiaardvrienden	hopen	je	(weer)	te	mogen	ontvangen	op	hun	talrijke
beiaardconcerten	 in	de	 luisterhoek	en	 in	de	abdijtuin	voor	hun	drie
grote	concerten.
Graag	ook	speciale	aandacht	voor	de	Pater	Feyendag	die	volledig	in
het	teken	staat	van	900	jaar	Norbertijnen.	De	4	beiaardiers	van	de	4
Norbertijnenabdijen	 bespelen	 de	 Grimbergse	 beiaard.	 Een

namiddag	vol	muziek	vanuit	de	toren.

Zomeravondconcerten
Deze	concerten,	elke	vrijdagavond	om	20u	 in	 juli	en	augustus,	zijn	 live	 te	volgen	op	 tv-scherm	en	bij
slecht	weer	op	groot	scherm	met	geluidsversterking	in	de	basiliek.
Abdijtuin
Bij	de	3	grote	concerten	stelt	de	abdijgemeenschap	haar	tuin	open	als	luisterplaats.	Deze	is	te	bereiken
langs	het	poortje	rechts	naast	de	toren	of	via	de	Abdijstraat.
Programmaboekjes
Zijn	te	verkrijgen	in	de	Gemeentewinkel,	de	basiliek,	horecazaken	onder	de	toren	en	sponsors.
Info:	http://beiaardvriendengrimbergen.be	en	Gemeentewinkel.
Luisterplaatsen
Luisterhoek	Kerkplein/Hogesteenweg	en	horeca	onder	de	toren.

Verantw.	uitgever:	Frans	Coussé	-	gsm	0476/476	710

Facebook website

Hierbij	vind	je	onze	mei-nieuwsbrief. Bekijk	de	webversie

Beste	vtbKultuur-liefhebber
We	nodigen	je	hierbij	graag	uit	om	een	virtuele	RAVEEL-tentoonstelling	te	volgen	nu	zaterdag
om	9.30u.
Je	 kan	 je	 nu	 reeds	 inschrijven	 voor	 de	 Knipoogdag	 in	 Ieper,	 een	 organisatie	 van	 vtbKultuur
nationaal.
Voor	Cultuurpal(l)et	2021	zijn	er	exclusieve	data	met	gids	voor	vtbKultuur.
De	planning	van	de	traditionele	zomer-beiaardconcerten	vind	je	ook	terug	in	deze	nieuwsbrief.
We	hopen	je	snel	terug	te	zien	op	één	van	onze	activiteiten!

De	nieuwe	vtbKultuur-pas!
Nog	even	de	nieuwe	voordelen	van	de	nieuwe	vtbKultuur-pas	2021	voorstellen:
	

Je	kan	aan	alle	activiteiten	van	alle	vtbKultuur-groepen	deelnemen	aan	ledenprijs.	Jaarlijks
staan	 er	 ongeveer	 2500	 vtbKultuur-activiteiten	 op	 de	 agenda.	 Je	 vindt	 ze	 op
www.vtbkultuur.be/activiteiten.
Je	krijgt	5	€	korting	bij	aankoop	van	een	Open	Monumentenkaart	(20	i.p.v.	25	€)	
Je	krijgt	6	€	korting	bij	aankoop	van	een	Museumpas	(53	i.p.v.	59	€)	
Je	krijgt	regelmatig	extra	voordelen	zoals	mooie	kortingen	voor	unieke	voorstellingen	of
evenementen.

De	actuele	voordelen	vind	je	steeds	op	www.vtbkultuur.be/grimbergen/word-lid.
	
Voor	20	€	ben	je	een	jaar	lang	lid	van	onze	culturele	bende.	Jouw	vtbKultuur-pas	is	bovendien
geldig	voor	alle	inwonende	gezinsleden.
	
P.S.	 Je	 vtbKultuur-pas	 2021	 is	 geldig	 van	 het	moment	 van	 betaling	 tot	 en	met	 31	 december
2021.
	
We	beloven	dat	je	geen	spijt	zal	krijgen	van	je	lidmaatschap	en	wensen	je	veel	cultuurplezier.

VAB-leden	zijn	niet	meer	automatisch	lid	van	vtbKultuur

Als	 VAB-lid	 heb	 je	 altijd	 aan	 de	 voordeligste	 tarieven	 kunnen	 genieten	 van	 alle	 vtbKultuur-
activiteiten.	 VAB-leden	 waren	 immers	 automatisch	 lid	 van	 vtbKultuur.	 Dat	 gekoppeld
lidmaatschap	wordt	nu	opgeheven.
Uiteraard	blijven	we	je	met	open	armen	ontvangen	op	al	onze	activiteiten,	maar	als	je	voortaan
verder	 wil	 profiteren	 van	 onze	 ledentarieven	 en	 andere	 ledenvoordelen,	 dan	 heb	 je	 een
vtbKultuur-pas	nodig.
Surf	snel	naar	www.vtbkultuur.be/grimbergen/word-lid	om	lid	te	worden.

Wens	je	in	te	schrijven	voor	een	activiteit?	
Dit	kan:

online	op	http://www.vtbkultuur.be/grimbergen/activiteiten	via	de	knop	'online	inschrijven'	naast	de	gekozen	activiteit;
via	email	aan	grimbergen@vtbkultuur.be;
telefonisch	op	0476	476	710.

Tenzij	anders	vermeld,	is	je	inschrijving	pas	geldig	na	betaling,	bij	ontvangst	krijg	je	een	bevestiging.

Cultuurliefhebber	en	geëngageerd?
Enthousiastelingen	die	zin	hebben	om	culturele	activiteiten	te	organiseren	of	hieraan	mee	te	werken	zijn	altijd	welkom!	
Voor	meer	info	mail	ons	op	grimbergen@vtbkultuur.be

Wat	is	vtbKultuur?
vtbKultuur	is	een	sociaal-culturele	vereniging	met	zo'n	150	vrijwilligersgroepen	in	Vlaanderen	en	Brussel.
Ze	brengen	mensen	samen	om	van	cultuur	te	genieten.
Jaarlijks	worden	er	ongeveer	2500	activiteiten	georganiseerd.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	je	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kan	je	je	hier	afmelden.

Je	kan	ook	je	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voeg	je	carine.de.coninck@telenet.be	toe	aan	je	adresboek.
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