
KUNSTDORP	Grimbergen
Tijdens	 het	 feest	 van	 de	 Vlaamse	 Gemeenschap	 op	 zondag	 11
juli,	kan	je	ons	weer	vinden	in	de	schuur	van	de	Tommenmolen.
vtbKultuur	Grimbergen	zorgt	voor	een	corona-veilig	onthaal	aan	de
installatie	 'KUNSTDORP	 Grimbergen	 in	 de	 schuur'.	 Kunstenaars
van	 alle	 tijden,	 oude	 en	 jonge	 landschapschilders	 brengen	 tot
vandaag	 een	 picturaal	 verslag.	 Meer	 informatie	 is	 beschikbaar	 op
de	website	van	de	gemeente	Grimbergen.

Vanaf	16.30u	bieden	de	Beiaardvrienden	Grimbergen	een
beiaardconcert	aan.
Mathieu	Daniël	Polak	(Nl	-	1972)	is	de	beiaardier	van	dienst.
Hij	verrast	ons	met	populaire	deuntjes.

KnipoogDag	IEPER
op	zondag	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.

Provinciale	daguitstap
naar	HERENTALS	en	TONGERLO
op	zaterdag	2	oktober	2021
Voor	 onze	 jaarlijkse	 daguitstap	 voor	 de	 vtbKultuur	 afdelingen	 van
Vlaams-Brabant	 en	 Brussel	 gaan	 wij	 traditiegetrouw	 op	 zoek	 naar
sporen	 van	 het	 vroegere	 Hertogdom	 Brabant.	 Dit	 jaar	 kozen	 wij
voor	Herentals,	de	historische	hoofdstad	van	de	Kempen.

Programma:
Het	ene	dagdeel	brengen	we	een	gegidst	bezoek	aan	het	kloostercomplex	van	de	abdij	van	Tongerlo
met	 het	 Da	 Vinci-museum;	 het	 andere	 dagdeel	 leiden	 stadsgidsen	 ons	 rond	 in	 hun	 thuisbasis
Herentals.
Voor	de	ochtendkoffie	met	koek,	de	lunch	en	de	afsluiter	zijn	we	te	gast	in	Hotel	Karmel	op	de	markt	in
Herentals.
Lunch:	pompoensoep	gevolgd	door	OF	parelhoensuprême	op	Brabantse	wijze	met	gestoofd	witloof	en
kroketten	 OF	 zeebaars	 op	 vel	 gebakken	 met	 spitskool	 à-la-crème	 en	 kroketten	 en	 afgerond	 met
koffie/thee	met	versnapering.
Deelnameprijs	per	persoon:	€	60	voor	leden	en	€	65	voor	niet-leden.
Inbegrepen:	 busvervoer,	 fooi	 voor	 de	 chauffeur,	 onthaal	 met	 koffie/thee	 en	 koek,	 de	 lunch,	 de	 afsluiter,	 het
dagprogramma	(met	toegangen	en	gidsen).	Niet	inbegrepen:	persoonlijke	uitgaven	en	extra	drank	bij	de	lunch.
Bij	inschrijving	de	keuze	van	het	hoofdgerecht	vermelden	(of	parelhoen	of	zeebaars)
Het	juiste	vertrekuur	en	de	opstapplaats	worden	later	meegedeeld.

Reisverhalen:
op	dinsdag	5	oktober	2021
Antarctica,	Falkland	eilanden,	South	Georgia
door	Edgard	Jespers

op	woensdag	10	november	2021
Zuid-West	Engeland
door	Jan	Thienpont

op	maandag	13	december	2021
Karavaan	route	van	Zuid-Siberië	door	westelijk	China	en	Kirgistan
door	Jos	Odeurs

telkens	om	15u	in	het	Cultuurcentrum,	Strombeek

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

Facebook website

Hierbij	vind	je	onze	juli-nieuwsbrief. Bekijk	de	webversie

Beste	{{voornaam}}
Na	een	periode	van	beperkte	activiteiten	 trekken	we	de	culturele	motor	weer	op	gang.	Hierbij
lichten	we	al	een	tipje	van	de	sluier	op	over	ons	zomer	&	herfst	programma.	
Wat	is	het	fijn	om	op	een	zomerse	zondag	te	gaan	picknicken,	noteer	alvast	15	augustus	in	je
agenda	en	schrijf	gauw	in.
Op	zondag	29	augustus	gaan	we	naar	Ieper	voor	onze	nationale	Knipoogdag.
De	herfst	gaan	we	 in	op	2	oktober	met	de	provinciale	uitstap	naar	Herentals.	Diezelfde	week
starten	we	de	reisverhalen	terug	en	hebben	we	ook	de	kookles.
We	kijken	er	naar	uit,	jullie	toch	ook?	

Kom	meegenieten	van	een	gezellige	picknick	in	de	prachtige	omgeving	van	de	Basiliek.	We	stellen
tafels	en	stoelen	per	bubbel	ter	beschikking	in	de	tuin	van	de	Norbertijnenabdij.	Als	welkom	word	je	een
glas	cava	of	fruitsap	aangeboden.	
Per	persoon	kan	je	kiezen	uit	volgende	picknick-manden:
1)	vlees	(koude	vleesschotel,	Grimbergse	kaas,	slaatjes)	-	18€
2)	vis	(tomaat-garnaal,	zalm,	slaatjes)	-	20€
3)	veggie	(groenteballetjes,	groentespread,	hartige	muffin,	slaatjes)	-	20€
4)	kind	(kalfballetje,	kaasje,	groenten)	-	9€
Broodassortiment,	dessert	en	fruitsla	zitten	in	elke	mand.
We	 dienen	 je	menukeuze	 en	 betaling	 vóór	 10	 augustus	 2021	 te	 ontvangen,	 dan	 zetten	 we	 je
picknick	klaar.
De	 nieuwe	 bieren	 uit	 de	 Grimbergse	 micro-brouwerij	 Grimbergen	 Magnum	 Opus	 Brut
Beer,	 Grimbergen	 Ignis	 Quadruple	 en	 Grimbergen	 Astrum	 Pale	 Ale	 zullen	 ook	 verkrijgbaar	 zijn.
Laat	deze	kans	niet	voorbij	gaan	om	ze	te	proeven,	het	is	een	aanrader!
Tijdens	de	picknick	is	er	live	muziek	met	de	Vlaams-Brabantse	folkgroep	Nogal	Neig!
Bij	'stormweer'	kan	je	picknickmand	opgehaald	worden.

KOOKLES	op	donderdag	7	oktober	2021
in	het	POC	Humbeek
Chef	 Bruno	 Stultjes	 kookt	 terwijl	 hij	 ons	 meeneemt	 in	 de	 culinaire	 wereld	 van	 de	 Alpen	 tot	 de
Pyreneeën.	 Zijn	 praktische	 tips	 en	 tricks	 worden	 onmiddellijk	 geïllustreerd	 met	 een	 hapje.	 Dit	 als
voorsmaakje	van	het	diner	met	aangepaste	wijnen,	geselecteerd	uit	de	wijncursus	van	vorig	jaar.
Deelnameprijs	voor	leden	75€.	Inschrijven	vóór	15	september	2021.
	

De	nieuwe	vtbKultuur-pas!
Voor	20	€	ben	je	lid	van	onze	culturele	bende.	Jouw	vtbKultuur-pas	is	bovendien	geldig	voor	alle
inwonende	gezinsleden.
	
NIEUW:	Je	vtbKultuur-pas	2021	is	geldig	tot	en	met	31	december	2022.
	
We	beloven	dat	je	geen	spijt	zal	krijgen	van	je	lidmaatschap	en	wensen	je	veel	cultuurplezier.

VAB-leden	zijn	niet	langer	automatisch	lid	van	vtbKultuur.

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.

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	grimbergen@vtbkultuur.be	toe	aan	je	adresboek.
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