
	
	
	
	

Met	veel	goesting	en	enthousiasme	namen	we	de	draad	weer	op	met	onze	Picknick	in	de	tuin	van	de
Norbertijnenabdij	van	Grimbergen.	Het	was	een	groot	succes	met	meer	dan	120	deelnemers.
Onze	ganse	ploeg	staat	opnieuw	klaar	om	je	terug	te	ontvangen	en	weer	samen	van	cultuur	en
ontspanning	te	genieten	met	een	mooi	en	gevarieerd	programma.
Het	programma	van	de	volgende	2	maanden	kan	je	verder	in	deze	nieuwsbrief	lezen.
	
Vriendelijke	groeten,	
	
Carine,	Li,	Martine,	Erik,	Frans,	Hendrik,	Jan,	Kris,	Marcel,	Robert

Fietstocht	"Het	betere	zuiden	van
Brussel"
op	zondag	19	september	2021	om	10u
Online	inschrijven	via	klik	op	de	afbeelding
of	via	mail	grimbergen@vtbkultuur.be
of	telefonisch	0476/476	710	Frans	Coussé
vóór	17	september	2021

Op	de	Brusselse	autoloze	zondag	organiseert	het	VVK	in	samenwerking	met	Pasar	en
vtbKultuur	Grimbergen	ook	dit	jaar	een	fietstocht.
Onze	gids	Michaël	doorkruist	het	 "betere	zuiden	van	Brussel"	met	de	Europese	wijk,	de	grote
Orthodoxe	kerk	en	Hoogte	100	als	mijlpalen	van	deze	editie.
Iedere	deelnemer	zorgt	voor	zijn	of	haar	lunchpakket,	dat	we	onderweg	zullen	nuttigen.
Als	afsluiter	van	deze	dag	is	er	voor	de	fietsende	deelnemers	of	niet-fietsende	sympathisanten
een	spaghetti	(€12)	of	steak	(€19)	voorzien	om	18u	in	de	Singel.

Vooraf	 inschrijven	 is	verplicht.	De	 fietstocht	 is	gratis,	 eten	en	dranken	worden	 ter	plaatse	 individueel
afgerekend.

Provinciale	daguitstap
naar	HERENTALS	en	TONGERLO
op	zaterdag	2	oktober	2021
Online	inschrijven	via	klik	op	de	afbeelding
of	via	mail	grimbergen@vtbkultuur.be
of	telefonisch	0476/476	710	Frans	Coussé
vóór	17	september	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.

Pater	Feyendag	(Beiaardconcert)
op	zondag	3	oktober	2021	om	14u30
in	de	tuin	van	de	abdij	te	Grimbergen

Pater	Feyen	ligt	aan	de	oorsprong	van	de	huidige	beiaard	en	mede
daarom	 wordt	 er	 traditioneel	 een	 jaarlijks	 concert	 aan	 hem
opgedragen.
Dit	 jaar	staat	de	Pater	Feyendag	volledig	in	het	teken	van	900	jaar
Norbertijnen.	 De	 4	 beiaardiers	 van	 de	 4	 Norbertijnenabdijen
bespelen	de	Grimbergse	beiaard.	Een	namiddag	vol	muziek	vanuit

de	toren.
Het	concert	 is	 te	beluisteren	van	uit	de	 tuin	van	de	abdij	en	 is	bereikbaar	via	het	klein	poortje	 rechts
onder	de	toren.
Beiaardier	Elien	Van	de	Broeck	start	om	14u30	met	haar	concert.
Het	vervolgconcert	vangt	aan	om	15u15	met	beiaardier	Janno	den	Engelsman.
Om	16u	speelt	beiaardier	Luc	Rombouts.
Het	laatste	concert	vangt	aan	om	16u15	en	wordt	gebracht	door	Twan	Bearda	op	de	beiaard	en	zoon
Wout	Bearda	op	de	blokfluit.
Meer	 informatie	 kan	 je	 vinden	 op	 de	 website	 van	 de	 Beiaardvrienden:
https://beiaardvriendengrimbergen.be/
Op	Facebook	kan	je	de	Beiaardvrienden	Grimbergen	ook	volgen.
	

REISVERHAAL:	Antarctica,	Falkland
eilanden,	South	Georgia	door	Edgard
Jespers
op	dinsdag	5	oktober	2021	om	15u
in	de	schouwburg	van	het	Cultuurcentrum
Strombeek

De	Falklandeilanden,	ook	de	Malvinas	genoemd,	zijn	een	dunbevolkte	eilandengroep	 in	de	zuidelijk
Atlantische	 Oceaan,	 ten	 oosten	 van	 zuidelijk	 Argentinie ̈.	 De	 eilanden	 vormen	 een	 Brits	 overzees
gebiedsdeel	 met	 een	 landoppervlakte	 van	 12.173	 km².	 De	 eilandengroep	 wordt	 geclaimd	 door
Argentinië.
South	 Georgia	 is	 een	 eilandengroep	 in	 de	 zuidelijke	 Atlantische	 Oceaan.	 Het	 is	 een	 overzees
gebiedsdeel	onder	soevereiniteit	van	het	Verenigd	Koninkrijk,	bestuurd	vanuit	de	Falklandeilanden.	De
archipel	wordt	ook	opgee ̈ist	door	Argentinie ̈.
Antarctica	 is	 het	 continent	 rond	 de	 zuidpool	 van	 de	 aarde.	 Het	 is	 het	 vijfde	 grootste	 continent	 (14
miljoen	km²).	Antarctica	wordt	omringd	door	de	Atlantische-,	Indische-	en	de	Grote	Oceaan.

Inschrijven	en	betalen	ter	plaatse.
Toegang	voor	leden	€6,	niet-leden	€7.

Kookavond	 ‘De	 Keuken	 van	 de
Pyreneeën	 tot	 de	 voet	 van	 de
Alpen’
op	donderdag	7	oktober	2021	van	19u	tot
22.30u
In	het	POC	Humbeek,	Meiskensbeekstraat	2,
Humbeek

Online	inschrijven	via	klik	op	de	afbeelding
of	via	mail	grimbergen@vtbkultuur.be

of	telefonisch	0476/476	710	Frans	Coussé
vóór	17	september	2021

Als	 een	 2de	 culinaire	 activiteit	 kunnen	 we	 de	 kookavond	 aankondigen.	 We	 blijven	 in	 het	 thema
waarmee	we	de	 laatste	wijncursus	afgesloten	hebben,	van	de	Alpen	 tot	de	Pyreneeën,	en	 laten	ons
begeleiden	door	onze	kok	Bruno	Stultjens.
Bruno	 staat	 aan	 het	 fornuis	 en	 geeft	 ons	 tekst	 en	 uitleg	 over	 zijn	 creaties	 van	 de	 avond.	 Terwijl	 wij
aandachtig	toekijken	worden	we	verwend	met	een	hapje.
Is	het	koken	gedaan	dan	laten	we	ons	verwennen	aan	tafel.	De	gerechten	worden	vergezeld	van	een
selectie	wijnen	welke	geproefd	en	goed	bevonden	waren	tijdens	de	wijncursus.
Het	menu	van	de	avond:
Voorgerecht:	Het	zuiden	is	o.a.	de	streek	van	de	eend
Een	licht	slaatje	met	gekonfijte	eendenmaagjes	en	wat	gerookte	eendenfilet,	een	klassieker	uit	de
streek	en	mooi	vol	van	smaak.
Hoofdgerecht:	Stoofpotje	recht	uit	de	bergen
Een	culinaire	verfijning	van	cassoulet.	Dit	is	de	streek	van	schaap	en	lammetjes	dus	het	wordt	lamsbout
met	de	typische	bonen	erbij	en	een	fris	slaatje.	Pure	comfort	food	...
Dessert:	Een	heerlijke	Sabayon	met	peer,	vanille-ijs	en	pistachenoten.
De	recepten	worden	uitgeschreven	zodat	iedereen	het	naslagwerk	mee	naar	huis	kan	nemen.

Deelnameprijs	per	persoon:	€75
Inschrijven	 is	verplicht,	uw	deelname	is	definitief	na	het	ontvangen	van	de	deelnameprijs	op	rekening
van	vtbKultuur	Grimbergen	BE24	4387	1692	9138
	

Strombeekwandeling
op	zaterdag	16	oktober	2021	om	14u
aan	het	Cultuurcentrum	Strombeek

Online	inschrijven	via	klik	op	de	afbeelding
of	via	mail	grimbergen@vtbkultuur.be
of	telefonisch	0476/476	710	Frans	Coussé

Tijdens	de	2	vorige	edities,	onder	 leiding	van	Theo	Slagmuylders,
hebben	 we	 kunnen	 kennis	 maken	 met	 de	 geschiedenis	 van	 Strombeek	 (2019)	 en	 deze	 van	 Bever
(2020).	Dit	 jaar	willen	we	 het	meer	 themagericht	 aanpakken	 en	 er	 een	 "erfgoedwandeling	 doorheen
Strombeek-Bever"	van	maken	en	dit	onder	leiding	van	een	gemeentelijke	gids	van	Grimbergen.

Deze	wandeling	is	georganiseerd	door	VVK	in	samenwerking	met	Pasar	en	vtbKultuur	Grimbergen.
De	deelname	is	gratis	doch	inschrijven	is	noodzakelijk.

Facebook website

Hierbij	vind	je	onze	activiteiten	voor	september	en
oktober.

Bekijk	de	webversie

Beste	{{voornaam}}

Nog	 maar	 enkele	 dagen	 te	 gaan,	 en	 dan	 is	 de	 zomervakantie	 weer	 geschiedenis.
Uitzonderlijke	 vakantiemaanden	 waren	 het.	 Weinig	 zonneschijn,	 de	 regen	 bracht	 bakken
water	mee.	Veel	meer	water	 dan	onze	beken,	 rivieren	en	waterlopen	aankonden.	Hopelijk
heb	jij	hiervan	geen	zware	hinder	ondervonden.
Het	 was	 ook	 een	 periode	 om	 de	 zaken	 willens	 nillens	 anders	 aan	 te	 pakken.	 Even	 wat
afstand	 nemen	 van	 onze	 dagelijkse	 bekommernissen	 (letterlijk	 &	 figuurlijk)	 en	 het	 wat
rustiger	aan	 te	doen.	De	gelegenheid	om	de	batterijen	op	 te	 laden	en	 toekomstplannen	 te
maken.

Wens	je	in	te	schrijven	voor	een	activiteit?
Dit	kan:

online	op	https://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.

Wens	je	van	het	vtbKultuur	ledenvoordeel	te	genieten?
Voor	slechts	€20	word	je	samen	met	je	hele	gezin	lid	van	vtbKultuur	en	dit	tot	31/12/2022.	Alle	voordelen	van	de
vtbKultuur-pas	kan	je	vinden	op	https://www.vtbkultuur.be/ledenvoordelen	of	stuur	een	mailtje
naar	grimbergen@vtbkultuur.be
Tenzij	anders	vermeld,	is	je	inschrijving	of	lidmaatschap	pas	geldig	na	het	ontvangen	van	het	bedrag	op	rekening	van
vtbKultuur	Grimbergen	BE24	4387	1692	9138,	bij	ontvangst	krijg	je	een	bevestiging.

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.

https://www.vtbkultuur.be/grimbergen/activiteiten/fietstocht-het-betere-zuiden-van-brussel/datum/11388
https://www.vtbkultuur.be/grimbergen/activiteiten/provinciale-daguitstap-naar-herentals-en-tongerlo/datum/11137
https://beiaardvriendengrimbergen.be/
https://beiaardvriendengrimbergen.be/
https://www.vtbkultuur.be/grimbergen/activiteiten/reisverhalen-antarctica-falkland-eilanden-south-georgia/datum/11138
https://www.vtbkultuur.be/grimbergen/activiteiten/kookles-1/datum/11141
https://www.vtbkultuur.be/grimbergen/activiteiten/strombeekwandeling/datum/11392
http://www.facebook.com/vtbKultuurGrimbergen/
http://www.facebook.com/vtbKultuurGrimbergen/
http://www.vtbkultuur.be/grimbergen
http://www.vtbkultuur.be/grimbergen
https://vtbkultuur-grimbergen.email-provider.nl/web/vkjjmasy6l/d5xsywto5e
https://www.vtbkultuur.be/grimbergen/activiteiten
https://www.vtbkultuur.be/ledenvoordelen
mailto:grimbergen@vtbkultuur.be
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://vtbkultuur-grimbergen.email-provider.nl/unsubscribe/vkjjmasy6l/d5xsywto5e
https://vtbkultuur-grimbergen.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=vkjjmasy6l&l=__________&m=__________
mailto:grimbergen@vtbkultuur.be

