
	

Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen Juli 6 - 2017

B E I A A R D C O N C E R T
a a n g e b o d e n  d o o r  v t b K u l t u u r  G r i m b e r g e n

Vrijdag 4 augustus 2017 om 20u
verzorgd door THE BELLS’ ANGELS

Luc Rombouts en onze beiaardier Twan Bearda spelen vierhandig.

Programma :
Sonate in F van Felix Maxime Lopez
Menuet uit l’ Arlésienne van George Bizet
Allegro, Andantino en Rondo van Carl Maria von Weber
A carillon concerto fort Two to play van Ronald Barnes
Liebeslieder Walzer van Johannes Brahms
La gallina, Cuba dans van Louis Moreau Gottschalk
Bolero van Moritz Moszkowski
Ongeschreven preludium van Jef Denyn

Een groot TV scherm wordt opgesteld in de luisterhoek gelegen tussen de Basiliek en de Hoge Steenweg 
of bij slecht weer in de Basiliek.

OYENBRUGMOLENFEESTEN met als Thema : de 19de eeuw
op zaterdag 26 augustus 2017

Concert in het karhuis van de molen i.s.w. met het Cultuurcentrum Strombeek en vtbKultuur Grimbergen.
Het strijkkwartet ZERKALO brengt werk van van Beethoven, Tsjaikovski, Lekeu en Hosokawa. Aansluitend 
volgt een evocatie. Een uitvoering van de “Stomme van Portici “ 187 jaar geleden is de vonk die de revolte 
in Brussel aansteekt en die het Koninkrijk der verenigde Nederlanden deed wankelen. Toch sluiten wij opge-
lucht af met een goed glas Kriek van Boon.
Reserveren kan door € 15 pp te storten op rekening € BE80-0016-2748-3477 van Oyenbrugmolen.



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

W I J N U I T S T A P  N A M E N
OP ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2017

i.s.m. vtbKultuur Kortenberg
begeleid door Mark Vekemans

Programma :
VOORMIDDAG : Rondleiding met proeverij in de oude tunnels van de citadel van Namen waar de 
vaten wijn van Grafé-Lecocq liggen te rijpen. Bezoek aan de kelders onder de kathedraal en het 
justitiepaleis van Namen waar de wijnen op fles liggen te rusten.
Middagmaal : in het prestigieuse en als monument beschermd decor van de Brasserie François te 
Namen
Aperitief :   Crémant de Loire met hapjes
Voorgerecht : Tartare van zalm, wasabicrème en pickelsalade.
Hoofdgerecht : keuze tussen
 1. Carré van melkvarken met acaciahoning en limoen, gestoofd witloof en fijne frietjes.
 2. Koolvishaasje, gekleurde tomaatjes met pesto en zijn aardappelpureetje.
 3. Longhaas (onglet) van Schots rund met saus, sjalotjes met rode wijn, gratin dauphinois.
Dessert :   Koffie met assortiment van kleine dessertjes.
Water en ½ fles wijn pp inbegrepen.

NAMIDDAG : Bezoek aan het wijnkasteel Bioul van de familie Vaxelaire : degustatie van namiddag 
cuvées.

Inschrijven : door storting van € 109 voor leden of € 116 voor niet-leden op rekening
BE24-4387-1692-9138 van vtbKultuur Grimbergen en dit vóór eind augustus, MET VERMELDING 
van de keuze van het hoofdgerecht (1, 2, of 3)
Inbegrepen zijn : het busvervoer, fooi en kosten buschauffeur, toegangen, bezoeken, degustaties, 
audiofoonsysteem en middagmaal.

OYENBRUGMOLENFEESTEN (vervolg)
Zondag 27 augustus 2017: Oyenbrugmolenfeest

6de editie, de 19de eeuw, de industriële revolutie.
Bezoek aan de molen, de omgeving en de projecten.
De Garde Bourgoise de Bruxelles neemt de Halve Kompagnie Artillerie der Dienstdoende Schutterij van ’s 
Hertogenbosch onder vuur.
Men kan er zijn dorst lessen en zijn honger stillen.


