
Om het Cultuurcentrum tegemoet te komen bij het aanbod om de uitzonderlijke tentoonstelling van werken van 
de Franse topkunstenaar Daniel Buren, te verlengen tot einde maart, zullen de hierboven vermelde reisverhalen 
doorgaan in de Karel Hemmerechtszaal, steeds om 15u. Deze zaal is te bereiken via de trap gelegen tussen 
de bibliotheek en de tentoonstellingsruimte.

Toegang: € 5 voor leden Neos, vtbKultuur, Davidsfonds, Gezinsbond en Actueel Denken, € 6 voor niet-leden
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REISVERHAAL/DIAVOORSTELLING FILIPPIJNEN
op DINSDAG 16 FEBRUARI 2016 om 15u door K. CORTHALS

De Filippijnen is eigenlijk een atypisch land voor Azië. 
Niets doet hier denken aan bijvoorbeeld Thailand, 
China of Vietnam. Het land is een mix van de Ve-
renigde Staten, katholicisme, vrolijkheid, zorgeloos-
heid, …, eigenlijk maar een klein beetje Azië zoals we 
het verwachten. Maar ook een typisch ontwikkelings-
land, klimatologisch en geografisch moeilijk gelegen 
met alle problemen die ermee gepaard gaan. Laten 
we een kijkje nemen in alle aspecten van de Filippijnse 
samenleving en de vele contrasten die een bezoek aan 

de Filippijnen meer dan de moeite waard maken. 

REISVERHAAL/DIAVOORSTELLING OEKRAINE
op DINSDAG 22 MAART 2016 om 15u door Guido BOEKEN

Het reisverhaal start in Lviv gelegen in het westen van Oekraïne op nauwelijks 70 km van de Poolse grens. Lviv is een 
stad geworden die minstens zoveel te bieden heeft als Krakau maar die nog niet platgelopen is door toeristen. Intus-
sen staat bijna het gehele centrum op werelds erfgoed van Unesco. De stad ligt in de oude Oostenrijkse provincie Gali-
cië en lag ooit op een kruispunt van vele werelden, maar ook in de schaduw van zijn grenzen. Als er een vijand voor 
Lviv stond betelende dat de alarmtoestand voor de rest van Europa. Van Lviv reizen we naar Kiev, de ‘moederstad’ van 
Oekraïne, Rusland en Wit Rusland en was duizend jaar geleden het centrum van het grootste koninkrijk in Europa. 
Kiev is uitgegroeid tot één van de meest fascinerende steden van Europa. De stad heeft unieke bezienswaardigheden 
en historische gebouwen van meer dan duizend jaar oud, zoals het Lavra-klooster en de Sofiakathedraal. Op één van 
de heuvels langs de Dnipro kijkt één van de grootste oorlogsgedenkplaatsen 
uit over de stad.
Het nieuwe Kiev is uiteraard ook een moderne stad met boetieks die kunnen 
wedijveren met de Parijse chic van de Rue Saint Honoré. In Kiev schepen we 
in op de Vattutin om de 800 kilometer  op de Dnipro rivier af te varen met 
als apotheose de Krim en Odessa, getuigen van historische mijlpalen. In Kiev 
schepen we in op de Vattutin om de 800 kilometer  op de Dnipro rivier af te 
varen met als apotheose de Krim en Odessa, getuigen van historische mijl-
palen. 
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Data om te noteren in uw agenda
In de volgende Nieuwsbrieven komen wij hierop terug.

1. Tweedehands Boekenbeurs van vrijdag 24 tot dinsdag 28 juni in het cultuurcentrum

 (tentoonstellingsruimte, extra muros en Studio S).

 Dit zal, spijtig genoeg na 35 jaren, de laatste boekenbeurs zijn, indien er geen opvolging gevonden 
wordt.

2. Zaterdag 2 juli, busuitstap naar Vlaamse Wijnboeren in het West-Vlaamse heuvelland

 (Kemmelberg en omgeving)

3. Zaterdag 1 oktober : Provinciale ledendag naar Villers-la-Ville.

4. Reisverhalen/reportages :

 Maandag 3 oktober 2016

 Dinsdag 15 november 2016

 Maandag 5 december 2016

 Maandag 17 januari 2017

 Dinsdag 21 februari 2017

 Maandag 28 maart 2017

BOSCH WEEKEND :  zaterdag 16 en zondag 17 april 2016

In 2016 in Den Bosch staat alles in het teken van de be-
roemde Nederlandse schilder Jheronimus Bosch.
We bezoeken de unieke overzichtstentoonstelling en 
vernemen meer over de schilder bij een rondvaart op 
de Binnendieze (de leien van Den Bosch).
Wij brengen “Bosch bij nachte” tot leven en treden in 
de voetsporen vaan de meester. Er volgt een wonder-
lijke klim naar de fabeldieren en potsenmakers van de 
St. Janskathedraal. In zijn eigen “Jheronimus Bosch Art 
Centre” vernemen we alles over de middeleeuwse schilder.
Het aantal deelnemers is beperkt.

Het volledig uitgewerkt programma met de voorwaarden verschijnt in de volgende Nieuwsbrief.

Voordracht over Egypte, de piramiden als bouwkundige krachttoer

Voordracht door bouwkundig ingenieur Marc De Block
Dinsdag 22 maart om 20u. in de Charleroyhoeve te Grimbergen.
Een organisatie van VVB Grimbergen met onze medewerking.
De Egyptenaren hadden een speciale band met de zonnegod en het hier-
namaals. De piramidebouw mag gezien worden als een soort “sociaalecono-
misch plan” goed zowel voor de leidende klasse als de bevolking.n De piramiden werden gebouwd tussen circa 2700 
en 1600 a.c.
We concentreren ons op de technische aspecten, de gebruikte grondstoffen, de steengroeven, het vervoer, de op-
bouw. Het wiel was nog niet uitgevonden !
Toegang : € 2 ter plekke te regelen.


