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Erfgoeddag - expo ‘58
WAK - dansnamiddag
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Ontmoeting

ERFGOEDDAG
Kiezen
Expo ’58
Van 22 april tot 6 mei
In 2018 vindt Erfgoeddag plaats op zondag 22 april met als thema ‘Kiezen’. In het jaar van de lokale verkiezingen
roept Erfgoeddag op om te kiezen voor erfgoed.
Hoe bepalen erfgoedinstellingen wat wordt bijgehouden? Welke beslissingen brengt het digitale tijdperk? Het
thema biedt ook de kans om het cultureel erfgoed over verkiezingen te tonen. Hoe werden lokale verkiezingen
vroeger georganiseerd?
Onze gemeente doet ook mee aan de Erfgoeddag met de tentoonstelling rond expo ’58. De wereldtentoonstelling
1958 liep van april tot oktober met 53 deelnemende landen. 43 miljoen mensen brachten toen een bezoek aan
deze tentoonstelling en liet bij de vele bezoekers blijvende herinneringen na. De expo luidde het startsein voor
innovatie en vooruitgang qua techniek, elektronica en etenswaren.
In 2018 is het 60 jaar geleden dat de Expo ’58 werd geopend en om dit in de verf te zetten zal in gc de oude
pastorie een tentoonstelling georganiseerd worden van 22 april tot en met 6 mei. Deze geeft een kijk in de uitgebreide collectie memorabilia van Kapellenaar Pierre Veyt, die als achtjarige jongen de wereldtentoonstelling
heeft meegemaakt. In de loop der jaren heeft hij een uitgebreide verzameling over de wereldtentoonstelling
opgezet. Een selectie hiervan zal je kunnen bewonderen; van de opbouw van de wereldtentoonstelling, het atomium tot de verschillende paviljoenen. We komen aan de hand van foto’s, posters, plannen, wandtapijten, glazen,
borden, toiletartikelen en allerlei hebbedingetjes heel wat te weten over de Expo ’58 en het leven in die tijd.
De vernissage, helemaal in de stijl van Expo ’58, zal doorgaan op zondag 22 april om 11.00 uur, die dag is de
tentoonstelling geopend van 10.00 tot 18.00 uur in het kader van Erfgoeddag. Iedereen is van harte welkom om
mee terug te gaan naar de tijd van toen. Tijdens de weekends is de tentoonstelling ook geopend en kan je genieten van een drankje in de sfeer van ‘Vrolijk België’. Op aanvraag worden ook geleide bezoeken georganiseerd.
Om volledig in de sferen te komen, kan je aansluitend een bezoek brengen aan het Atomium, nostalgisch maar
futuristisch overblijfsel van expo ’58. Meer info www.atomium.be
LOCATIE
TOEGANG
INFO

gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
gratis, ma-di-wo van 13.00 tot 16.00 uur,
do van 13.00 tot 19.30 uur, za en zo van 14.00 tot 18.00 uur
De vormgever van de expo is aanwezig op zondagen.
015 71 02 53 of www.gcoudepastorie.be
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WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
Kunst buiten
Van 27 april tot 6 mei
In 2018 vieren we de 23ste editie van de WAK met als thema
‘Expo ‘58’. De focus zal liggen op ‘de tijd van toen’ met speciale aandacht voor de wereldtentoonstelling die 60 jaar geleden werd geopend. In dit thema worden zoals elk jaar tal van
activiteiten georganiseerd i.s.m. de lokale verenigingen, het
woonzorgcentrum Akapella en residentie Paaleyck. Zowel
kunst, muziek als ontspanning komen aan bod. Tijdens de
week van amateurkunsten loopt in gc de oude pastorie bovendien een tentoonstelling over de expo ’58, die je meeneemt
naar de tijd van toen.
Als slot van deze Week van de Amateurkunsten wordt
tijdens cultuur na ’t middaguur op vrijdag 4 mei in wzc
Akapella een ontspannende en sfeervolle dansnamiddag
georganiseerd, helemaal in de sfeer van de Expo ’58. Om
15.00 uur is het zover… prachtig opgemaakt, dansschoenen
aan, de jukebox die weerklinkt, en plots waan je jezelf 60 jaar
terug in de tijd.
LOCATIE
INFO

Kapelle-op-den-Bos
015 71 02 53 of
www.gcoudepastorie.be

Vorming

BETALEN OP WEBSITES
Do 26 april van 19.00 tot 22.00 uur
Weet jij hoe je veilig online kan betalen? Ben je op zoek naar
een nieuw of tweedehands meubel, kledij, een leuk hotelletje
of een goedkoop vliegtuigticket? Je vindt het allemaal op
één van de vele webshops op het internet. Maar weet je hoe
je veilig online kan betalen? Je krijgt tips over de betalingsmodaliteiten en het veiligheidsaspect van online transacties.
Ook efficiënter zoeken, prijzen vergelijken, productrecensies
opsporen en de kwaliteit van een webshop inschatten komen
aan bod.
LESGEEFSTER
LOCATIE
INSCHRIJVINGSGELD
INFO/INSCHRIJVINGEN

Sara Borremans
gc de oude pastorie, Kerkstraat 24, 1880 Kapelle-op-den-Bos
€ 13
02 454 54 01 of http://archeduc.be/activiteit/2755
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Oproep

HOPPEFEESTEN
Zo 16 september van 13.00 tot 19.00 uur
Geluk is de smaak van zelfgemaakte producten ervaren
Tijdens de tweede editie van de hoppefeesten op zondag 16 september gaat er opnieuw een gezellige markt zijn
waarbij de sfeer van ‘homemade’ naar boven komt. Nieuw dit jaar is dat naast deze zelfgemarkt (een markt met
zelfgemaakte producten) ook ruimte wordt gegeven voor ambachten EN dat de markt openstaat voor iedereen!
Hou jij van 100 procent zelfgemaakt en wil jij jouw creatieve talenten delen met anderen?
Aarzel dan niet langer en schrijf je in voor de zelfgemarkt-ambachtenmarkt tijdens de Hoppefeesten in de
Trieststraat in Kapelle-op-den-Bos.
Zelfgemaakte juwelen, kledij, wenskaarten, speelgoed, houtsnijwerk, mutsen & sjaals, confituur, vla’s, koekjes…
zolang het eigenhandig, thuisgemaakt en kleinschalig is, is het welkom op deze markt.
De deelname aan de markt is gratis, vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot 30 april.
Wil je graag meehelpen aan dit evenement? Dan is jouw hulp van harte welkom. Voor de voorbereidingen,
opbouw, tijdens en na het evenement is de werkgroep nog op zoek naar helpende handen.
Dit jaar willen we ook uitpakken met een heus speelparcours voor kinderen en jongeren. Hiervoor is het noodzakelijk dat er voldoende begeleiding is om alles op een veilige manier te laten verlopen. Ben jij de persoon die
ons hierbij kan helpen? Neem dan contact op met de werkgroep.
INFO/INSCHRIJVINGEN

015 71 02 53 of cultuurdienst@gcoudepastorie.be

SLUITING
Het secretariaat van de oude pastorie, dienst cultuur en toerisme
is gesloten op 2 en 30 april.
De expo van Batikgroep Vis-a-Vis is wel geopend
op 1 en 2 april telkens van 14.00 tot 18.00 uur.

www.gcoudepastorie.be

