
Beveren  
Bezet

Info
CC Ter VesTen

03 750 10 00
www.beVeren.be/TerVesTen 
berT.VerwerfT@beVeren.be

GraVenplein 2 - 9120 beVeren

LoCATIES
CC Ter VesTen - GraVenplein 2 - 9120 beVeren

KasTeel CorTewalle - ZwarTe Dreef 1 - 9120 beVeren

bib KielDreChT - MolensTraaT 30 - 9130 KielDreChT

Activiteiten
kAlender

Najaar 2014

04/08/2014
Interactief
Start weblog Beveren bezet 

06/09/2014 – 21/09/2014
Tentoonstelling
ECCE HOMO. Ensorgrafiek in 
confrontatie met werk van Duitse 
kunstenaars
Wo, za en zo, 14-17u
en op afspraak
Kasteel Cortewalle

26/04/2014 – 28/09/2014
Tentoonstelling
Stilte voor de storm? Groot-Beveren 
aan de vooravond van de Groote 
Oorlog
Zo, 14-17u en nadien op afspraak
Kasteel Cortewalle

21/09/2014 – 10.30u
Lezing & muziek
Tine ruysschaert en Bart Cafmeyer - 
Menschen in den Grooten Oorlog: 
oorlogspoëzie
Kasteel Cortewalle

28/09/2014 – 20u
Muziek
Willem Vermandere -  
14-18 ... en wat nu!
Schouwburg CC Ter Vesten 

20/10/2014 – 14/12/2014 
Tentoonstelling
De Doodendraad
Bib Kieldrecht

01/11/2014 – 02/11/2014 – 20u 
Musical
Generalenrepetitie - Geef ons oorlog
Schouwburg CC Ter Vesten

06/11/2014 – 19.30u
Lezing 
Katrien Van Hecke -  
De Grote Oorlog in romans:  
voyage au bout de la littérature
Mediazaal CC Ter Vesten

Herdenkingsactiviteiten  
in het kader van  
de Groote Oorlog   
te Beveren

Deze blog geeft een stem aan diverse historische en fictieve 
personages die leefden tijdens de Groote Oorlog en elk een 
bijzondere band koesterden met het Land van Beveren. Ze 

berichten geregeld over hun wedervaren en over de gebeurtenissen in het 
bezette en vrije België. De weblog is ook interactief opgevat: als blogvolger 
kunt u dus allerlei vragen stellen aan onze personages!
In samenwerking met jeugdauteur Karen Dierickx,  
bekend van o.a. De Grote Verliezer en Wat niemand weet

http://beverenwoi.wordpress.com 
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Stilte vOOr de StOrM?
Groot-Beveren aan de vooravond van de Groote Oorlog

tentOOnStellinG - kASteel cOrteWAlle Beveren 
nog t.e.m. 28 SePteMBer 2014 iedere zOndAG van 14u tot 17u 
en dAArnA OP AFSPrAAk

De seizoenstentoonstelling in het Gemeentelijk Heemkundig Museum op de zolder 
van het kasteel Cortewalle leidt u binnen in een wereld waar de mensen door het leven 
gingen zonder radio, zonder televisie, zonder centrale verwarming of elektriciteit. 
Mobiele telefonie en het internet zijn nog heel ver weg. In deze wereld waren onze 
voorouders afhankelijk van het licht van een kaars, een olielamp of een Lampe Belge. 
Het was een wereld waarin zij vertier zochten met de meest eenvoudige middelen. Een 
wereld ook die aan de vooravond stond van een grote ommekeer, maar waarvan zich 
nog niemand bewust was. Een wereld die nooit meer hetzelfde zou worden. 

Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw i.s.m. Gemeentearchief Beveren en 
CC Ter Vesten / www.landvanbeveren.be 
gratis

ecce HOMO. 
individU verSUS MAAtScHAPPiJ 1880-1930 

Ensorgrafi ek in confrontatie met werk van Duitse kunstenaars

tentOOnStellinG - kASteel cOrteWAlle Beveren
van 06/09/2014 t.e.m. 21/09/2014

WOenSdAG, zAterdAG en zOndAG van 14u tOt 17u en OP AFSPrAAk

aan de hand van het indrukwekkende grafi sch werk van james Ensor (1860-1949) in 
confrontatie met bekende en minder bekende Duitse navolgers (o.a. Otto Dix en George 

Grosz) schetst curator Xavier Tricot een beeld van onze Westerse maatschappij tussen 
ca. 1880 en 1930. De expressionistische en/of karikaturale beelden tonen aan dat de 

twee wereldcatastrofen van de twintigste eeuw voor een groot deel hun oorsprong 
vonden in het sociaal en politiek onrecht van die periode.

Kon. Piet Stautkring i.s.m. CC Ter Vesten / met dank aan: de Stichting Christelijke Kunst Wittenberg, 
Gerd Grubercollectie en de Ensorstichting / www.kpsk.net 

gratis

WilleM verMAndere
14-18... en WAt nU!
cOncert - ScHOUWBUrG cc ter veSten Beveren 
zOndAG 28 SePteMBer 2014, 20u

Willem Vermandere zingt al heel zijn leven over de Groote Oorlog. Niet verwonderlijk 
gezien zijn roots in de Westhoek liggen waar de littekens in het landschap en de 
verhalen van de mensen nog dagelijks getuigenis brengen van dit gruwelijke confl ict. 
Voor deze speciale gelegenheid heeft Willem zich laten omringen met drie muzikanten 
en een klassiek strijkkwartet. De West-Vlaamse bard zingt, vertelt en evoceert. Een 
sober concert, met een authentieke, hartverwarmende beschouwing rond de Groote 
Oorlog en zijn universele betekenis.

Tickets: 
www.beveren.be/tervesten
03 750 10 00 of tickets.tervesten@beveren.be
€ 18 - € 17 (60+/groepen) - € 15 (-26/abo/waccobon)

lezinGen en tentOOnStellinGen vAn de BiB
De Bib organiseert twee lezingen die de ontwrichting van de mens als individu 

tijdens de Groote Oorlog centraal stellen. Ook in de tentoonstelling over de beruchte 
‘elektrieken draad’ die de grens met Nederland afsloot, komt die ontwrichting aan bod.

tine rUYSScHAert en BArt cAFMeYer: MenScHen in de GrOOten OOrlOG (OOrlOGSPOËzie)

kASteel cOrteWAlle Beveren – zOndAG 21 SePteMBer 2014, 10.30u 
i.s.m. Orde van den Prince Heerlijkheid Beveren / € 9 – reserveren verplicht via 

03 750 10 00 of tickets.tervesten@beveren.be

kAtrien vAn Hecke: de GrOte OOrlOG in rOMAnS

MediAzAAl ter veSten – dOnderdAG 6 nOveMBer 2014, 19.30u
i.s.m. Vormingplus Waas- en Dender

€ 10 - € 5 (met korting)
www.vormingplus.be/waas-en-dender of 03 775 44 84 - Inschrijven tot 27/10

tentOOnStellinG de dOOdendrAAd

BiB kieldrecHt – van 20 OktOBer t.e.m. 14 deceMBer 2014 
dinSdAG en vriJdAG 17-19u, WOenSdAG 14-17u, zOndAG 9.30-12.30u 

i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen
gratis / geleide bezoeken met gids € 50 – reserveren via 03 750 15 82 of toerisme@beveren.be   
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