
Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen April 2 - 2015
PROGRAMMA 2015-2016

Data om te noteren in je agenda :
• Reisreportages/Diavoorstellingen:
 6 oktober Turkije
 9 november Noorwegen
 8 december Nepal
 18 januari 2016 Libië
 16 februari 2016 Filippijnen
 22 maart 2016 Oekraïne
•	 Busuitstap	naar	Waalse	wijnproducenten	op	13	juni:	UITVERKOCHT!
•	 Themadag	te	Halle	7	juni	(zie	verder)
•	 Herdenking	van	de	“Slag	van	Waterloo”	20	juni:	UITVERKOCHT!
•	 Van	Gogh	weekeinde	in	Noord-Brabant	5/6	september
•	 Ledendag,	busuitstap	naar	Bergen	op	Zoom	3	oktober
•	 Busuitstap	naar	Ieper	18	oktober

WANDELING IN BRUSSEL ‘DE DUIVELSHOEK’
op zaterdag 30 MEI 2015

met nadruk op strips, industrieel verleden en sociale 
huisvesting. Lang geleden was dit stuk grond moeras 
en bleekweide. In de industriële periode werden er 
kleine fabriekjes gebouwd. Het werkvolk die een scha-
mele boterham kwam verdienen werd in kleine stegen 
gedropt. De ergste achterbuurten werden in de jaren 
‘50 en ‘60 weggesaneerd en vervangen door OCMW 
blokken. Een nieuwe generatie Brusselaars recycleert 
de oude industriegebouwen tot trendy lofts.
Afspraak om 10u Anneessensplein (het best te berei-
ken met het openbaar vervoer)
Inschrijven vóór 15 mei door storting van € 7 voor 
leden, € 10 voor niet-leden
Inclusief een drankje, op onze rekening van vtbKultuur 
Grimbergen BE24-4387-1692-9138.

Gratis Leeuwenvlaggen
De “Werkgroep Vlaamse Actie” leent gratis Leeuwenvlaggen uit voor de Vlaamse Feestdag van 11 juli. De vlag wordt 
gratis aan huis bezorgd en ook weer afgehaald. Geïnteresseerden geven tijdig hun naam en adres door aan “Werk-
groep Vlaamse Actie” Platanenlaan 10, 1850 Grimbergen. Tel. 02/269 37 84.



PROVINCIALE THEMADAG te HALLE: de bruisende stad aan de Zenne
Busuitstap op zondag 7 juni 2015

PROGRAMMA :
9u15 – 10u: Onthaal met koffie/thee en koek in het CC ’t Vondel.

Dagformule 1: Consciencepad van Beersel naar Halle (12 km), met gids 
van 10u tot 17u
Echte wandelliefhebbers opteren wellicht voor het volledige Conscience-
pad (12 km) van Beersel naar Halle (niet geschikt voor kinderwagens en 
rolstoelen).
Een gids leidt ons van het centrum van Beersel via de vallei van de Molen-
beek naar Halle. Halverwege in Dworp wordt er gestopt voor een broodjes-
maaltijd. Gratis busvervoer Halle-Beersel. 
Terug in Halle, kun je genieten van de AFSLUITER. Zie hieronder.

Dagformule 2:
10u-12u15: Voormiddagprogramma - vooraf keuze maken uit:
1. Wandeling van Dworp naar Halle (6km) met gids, stroomopwaarts langs de Steenputbeek naar Halle. Gratis busvervoer Halle-

Dworp.
2. Historische stadswandeling met gids. Monumenten, gebouwen, geschiedenis en de buitenzijde van de Basiliek.
3. Zenne-beeldig Halle, wandeling met gids. De loop van de Zenne door de stad, een dialoog met de Zenne en de Vaantjesboeren.
4. Bezoek van de brouwerij Boon. De wondere wereld van het “Lambiekbrouwen”, afgerond met een degustatie.
12u15 – 13u45: Middagmaal : stoofvlees, bereid met geuze en frietjes.
13u45 – 17u: Namiddagprogramma, vrije keuze tussen …
- Interieur van de Basiliek, met gids
- Buitenzijde van de Basiliek, met gids
- Vrij bezoek van de Basiliek
- Vrij bezoek van het stadsmuseum Den Ast
- Vrij bezoek Chocolatier Praleen
Of 13u45 - 17u: I-padspel (Mysteriespel) - vooraf inschrijven.
Afsluiter om 17u (tot 18u):
De Halse accordeonisten bezorgen op de kiosk voor het oude stadhuis op de Grote Markt een bruisend afscheidsconcert. 
Deelnameprijs: 
Leden € 57 incl. middagmaal of broodjesmaaltijd.
               € 62 incl. maaltijd + bezoek aan Boon en 1 consumptie
Niet-leden € 62 incl. middagmaal of broodjesmaaltijd
 € 67 incl. maaltijd + bezoek aan Boon en 1 consumptie
Inclusief zijn eveneens: busvervoer, fooi chauffeur, onthaal met koffie/thee, gidsen en toegangen
Te storten vóór 5 mei op onze rekening van vtbKultuur Grimbergen BE24-4387-1692-9138 met vermelding van 
keuze dagformule 1 of 2 , voormiddagkeuze 1,2,3 of 4, eventueel I-pad mysteriespel, bezoek Boon.

PROGRAMMA BEIAARDKLANKEN
Op 25 november 2014 heeft UNESCO de Beiaardcultuur erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Dit is een zeer belangrijke interna-
tionale erkenning van en voor onze beiaardiers, het beiaardrepertoire, de opleidingen (Mechelen) en de concerttradities.
Nog steeds komen er nieuwe beiaarden bij : Namen, Luik, Neerpelt en een nieuwe mobiele beiaard door de Mechelse beiaardschool.
Beiaardconcert “Van kinderen voor kinderen”, zondag 10 mei om 15u.
In de abdijtuin. Met inleiding over het instrument de beiaard.
Dag van de beiaard : zondag 21 juni om 16u. in de abdijtuin.
Onze beiaardier Twan Bearda in samenspel met Tom (accordeon).
Ook hier met een inleiding.
Zomerconcerten : elke vrijdagavond om 20u in juli en augustus.Te beluisteren in de luisterhoek, tussen Basiliek en Hoge Steenweg.
Pater Feyendag : 27 september om 16u30, in de abdijtuin.
Barok, klassiek, jazz tot house in gedurfde combinaties door gastbeiaardier Rosemarie Seuntiëns.
Alle concerten zijn gratis. Steeds te volgen op een groot TV scherm.
Lid worden van de “Beiaardvrienden” kan door storting op rekening BE57-7340-2303-0435 van € 10, gewoon lid, € 20, 
steunend lid, € 50 sponsoring.


