
Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen Januari 1 - 2017

REISVERHALEN/DIAVOORSTELLINGEN
Dinsdag 17 januari 2017 CUBA door G. Boeken

Dinsdag 21 februari 2017 GRIEKENLAND door J. Thienpont

Dinsdag 28 maart 2017 ZUID-WEST ENGELAND door G. Vervoort

steeds om 15u in de schouwburg van het Cultuurcentrum Strombeek

Noteer al de data in het najaar: maandag 2 oktober, maandag 23 oktober en maandag 4 december 2017
Toegang :  € 5 voor leden vtbKultuur, NEOS, Gezinsbond, Davidsfonds, Actueel Denken en Leven, OKRA.
  Niet leden € 7

 BIER EN KAAS
 Het perfecte huwelijk
 
Meestal heeft men het over Wijn en Kaas, maar het is te weinig 
geweten dat BIER en KAAS beter bij elkaar passen. Denk maar 
aan de vele abdijen die én Bier én Kaas produceren.
 

Erwin Cuyx, erkend Zytholoog (biersommelier) zal ons niet alleen achtergrondinformatie verstrekken maar 
zal samen met ons bieren proeven met aangepaste kazen, of kazen met aangepaste bieren. Wat is de link 
tussen beide producten ?
 
Wij proeven 6 streekgebonden Vlaams-Brabantse bieren, wereldbieren, en zes Belgische kazen van bij Jantje 
Kaas, Hoge steenweg te Grimbergen.
 
Waar en Wanneer :
Dinsdag 14 maart om 20 u. in de Karel Hemmerechtszaal van het Cultuurcentrum Strombeek.
 
Inschrijven kan door storting op onze rekening BE24-4387-1692-9138 van vtbKultuur Grimbergen
van € 25 voor leden vtbKultuur of € 30 voor niet-leden en dit vóór 28 februari.
Alles inbegrepen : de bieren, de kazen, achtergrondinformatie en syllabus.
 
Men brengt zelf zes wijnglazen mee.
 



HOE WORDT MEN LID VAN vtbKultuur ?
a. Als men aangesloten is bij VAB (pechverhelping-reisverzekering) is men automatisch lid van
 vtbKultuur.

b. Opteert men voor het Cultuurlidmaatschap VAB, dan betaalt men € 31 aan VAB, is men lid van vtb-
Kultuur en ontvangt men het maandblad VAB.

c. Door storting van € 10 op rekening BE24-4387-1692-9138 van vtbKultuur Grimbergen.
 Het hele gezin is dan lid tot eind 2017.

Graag vermelden : Naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-post adres en geboortedatum en dito 
voor de partner. Men ontvangt dan de informatie over activiteiten nationaal, provinciaal en plaatselijk.  

Verantw. uitgever: Jan Feron, Kloosterstraat 75, 1853 Strombeek-Bever - jan.feron@compaqnet.be

KNIPOOGDAG te MECHELEN
op ZONDAG 26 MAART 2017

We ontdekken de prachtige stad Mechelen.
De PAREL der historische Brabantse steden.

OCHTENDPROGRAMMA :
Om 10 u doen we een boottocht op de BINNENDIJLE en be-
zoeken we het MARTIN’S PATERSHOF, ondergebracht in de voormalige kerk van de Minderbroeders. Dit vi-
ersterren hotel biedt een adembenemend kader met booggewelven, statige zuilen en de glas-in-loodramen.

Wij rusten even uit met een MIDDAGMAAL.

NAMIDDAGPROGRAMMA vanaf 14 u.
Men verkent verder op individuele wijze en tempo de Mechelse binnenstad, met zijn aanbod aan musea, 
kerken, erfgoedsites, exposities, cultuurhuizen en galeries. Gidsen zijn er ter plekke. Hier en daar nemen ze 
je zelfs mee langs verborgen plekjes. Op verschillende bezoekpunten kan je concertjes bijwonen.

De KNIPOOGDAG wordt om 17 u. afgesloten op het gezellige Cultuurplein.
Het einde is voorzien om 18 u.

Inschrijven kan vóór 17 februari door storting op onze reken-
ing BE 24-4387-1692-9138 van vtbKultuur Grimbergen van € 
34 voor leden vtbKultuur of € 40 voor niet-leden.

Inbegrepen zijn : Het volledig programma (boottocht in de 
voormiddag en vrij bezoek ‘s namiddags) en het middagmaal 
(exclusief drank).

Naar Mechelen gaan we met eigen vervoer. Afspraken om 
samen te rijden kunnen gemaakt worden.

Volgende PROVINCIALE LEDENDAG op zaterdag 7 oktober 2017 in HOOGSTRATEN


