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De installatie loopt gedurende alle weekends van juni van 10u tot 17u, 
in de schuur van de Tommenmolen.
Toegang is gratis, maar de corona crisis maakt reservatie noodzakelijk. 
Dat kan via www.ccstrombeek.be/cultuurpallet2021

Kunstdorp Grimbergen in de schuur 
van de Tommenmolen.

Vier weekends lang kan je in de schuur van 
de Tommenmolen terecht voor 'Kunstdorp 
Grimbergen', een installatie die de rode 
draad van Grimbergse geschiedenis vertelt. 
Vertellers-verzamelaars tonen met plezier 
kunstschatten uit het verleden, en gidsen jou 
over 1000 jaar. 
De vroege historie en de Grimbergse Oorlog. 
De Donjon van de Heren van Grimbergen en 
het kasteel van Prins Eugene van Bergen. 
De Norbertijnenabdij en de eeuwige feniks. 
Het pittoreske rustige dorp, de kouters en de 
Maalbeekvallei. 

Vaak zijn ze door pleinairisten of landschapschilders in de verf gezet. Ze kwamen met de 
boerentram uit Brussel en stapten af aan ’t Bareelken. Met hun schildergerief onder de arm 
trokken ze de Maalbeekvallei in. Zonder twijfel heeft hun visie op het pittoreske Grimbergen 
bijgedragen tot de status van deze Parel van Brabant. Een uitnodiging om te kijken door de 
ogen van vele generaties kunstenaars, met veel waardering voor de artistieke waarde van 
hun werk, en dankbaar voor hun iconografische nalatenschap.

Een initiatief van de vereniging KUNSTDORP GRIMBERGEN vzw, naar een idee van Erik Van Hemelrijck en filmmaker Bas 
Vandenbranden. Met de steun van de gemeente Grimbergen, CC Strombeek-Grimbergen, het MOT, de Ateliers voor Beeldende 
Kunsten, vtbKultuur, de vereniging Oyenbrugmolen. Vertellers-verzamelaars: Erik Van Hemelrijck, Steven De Waele, Wim Pas, 
Rik Sauwen, Johan Goossens, Marcel Crahay, Dan Luckermans.
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