Dinsdag 27 september 2022
Zot van Dimpna & Dimpna Verbeeldt in het Gasthuismuseum
Bijna hadden we beide tentoonstellingen gemist, maar gelukkig werden ze wegens groot succes verlengd tot
2 oktober.
De internationale expo van The Phoebus Foundation bracht het monumentale Dimpna-altaarstuk van
Goossen Van der Weyden (1505) naar de Sint Dimpnakerk in Geel.
We ontdekken er de geheimen achter de lagen verf en maken kennis met de buitengewone wereld van
Goossen Van der Weyden, een kleinzoon van Rogier. The Phoebus Foundation onderwierp de panelen aan
een uitgebreid restauratieproject van meer dan drie jaar. Het eindresultaat is verbluffend, net zoals de
ontdekkingen tijdens het proces.
De expo vertelt ons over oorspronkelijke verflagen, onzichtbare tekeningen en de meesterhand van Van der
Weyden.
In combinatie met een bezoek aan Dimpna Verbeeldt in het Gasthuismuseum (op 200 meter van de
Dimpnakerk) wordt dit zeker een boeiende namiddag.
Na het bezoek gaan we nagenieten met een drank naar keuze in café de Valk.
Praktisch: We spreken af om 14.00 uur aan de Sint-Dimpnakerk, Dimpnaplein Geel
Autobus 299 van de Lijn stopt en vertrekt aan het Dimpnaplein; deze bus kan je om 13.00u nemen aan de
‘Hasseltsepoort’ aan de vroegere verfwinkel, nu ‘De bedmaker’ Om 13.04u stopt hij aan het station, perron
4, om 13.06u te Schoonaerde. Om 13.50u komt hij aan bij het St. Dimpnaplein.
Terug naar Diest om 16.18u & 17.14u
Met de auto kan je gemakkelijk parkeren op de parking van het St. Dimpna ziekenhuis, J.B. Stessensstraat.
Voor het eerste uur betaal je € 2,00, daarna € 1,00 per bijkomend uur met een maximum van € 5,00.
We hebben 25 tickets kunnen reserveren voor Zot van Dimpna in de kerk.
Voor het bezoek aan het Gasthuismuseum is het niet nodig om te reserveren.
Hier betaal je zelf de inkom: € 6,00, 65+ € 3,00, Museumpas gratis.
Inschrijven kan uiterlijk tot 22 september door € 5,00 per persoon over te schrijven op rekening BE 50
4529 0482 6118 van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest.
Namens het Bestuursorgaan van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest vzw
Vriendelijke groeten
Guy Hanegreefs
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