
Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen 2019 - 2020
Hieronder vind je een overzicht van onze komende activiteiten; noteer alvast in je agenda:

Provinciale daguitstap met de bus
Pajottenland, land van Bruegel

Op zaterdag 5 oktober 2019
In de voormiddag doorkruisen we, per bus, het Pajottenland, 
de regio waar Pieter Brue- gel de Oude zijn schilderijen 
vastlegde. Enkele afstapplaat- sen en bezoekjes zijn gepland, 
het kerkje van Sint-Anna-Pede en de watermolen.

In de namiddag worden we in Westland Dilbeek terugge-
bracht naar 1569. Vlaanderen en Brabant kreunen onder 
de wurgende Spaanse Inquisi- tie. Geuzen en Paapsen trek-
ken moordend en plunder- end door dorpen en steden. 
Brandstapels en galgen zijn er alom. In de theaterproductie 
“De Ezels van Bruegel” wordt de geniale schilder weer tot 
leven geroepen. Niet enkel theater, maar ook muziek en 
dans zorgen voor een totaal- spektakel. Speciaal voor ons 
wordt dit stuk gebracht in het Westrand om 16u.

De ochtendkoffie met koekje en de Bruegelmaaltijd gaan door in het zakencomplex “Casy” te Vlezenbeek, de tradi-
tionele afsluiter in het CC Westrand.

Het middagmaal bestaat uit : dagsoep – gebraiseerde beenham met mosterdsaus OF zalmsteak op Oosterse wijze – 
groenten, kroketten – ijsbeker met caramel en slagroom – één drank + kopje koffie.

Deelnameprijs voor leden vtbKultuur  € 60 , voor niet- leden € 65. Inbegrepen zijn : busvervoer, fooi van de chauffeur, 
onthaal met koffie/thee, middagmaal, de afsluiter en het dagprogramma (inclusief toegangen en gidsen).

Inschrijven kan door storting op rekening BE24-4387-1692-9138 van vtbKultuur Grimbergen van € 60 voor leden vtb-
Kultuur of € 65 voor niet leden en dit vóór 15 september.

Bij de storting dient vermeld te worden welke hoofdschotel men verkiest, beenham of zalmsteak.

Wijncursus 2020
Thema: van de Alpen tot de Pyreneeën

op dinsdagen 7, 14 & 28 januari en 4 & 11 februari 2020 - aanvang 20u



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

LID WORDEN VAN vtbKultuur ...... ZO EENVOUDIG!
Door storting van € 10 op rekening BE24-4387-1692-9138 van vtbKultuur Grimbergen.
Het HELE gezin is dan lid tot eind 2019.
Gelieve per e-post aan jan.feron@compaqnet.be volgende gegevens te melden :
naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-post adres,  geboortedatum  (van één van de gezinsleden)
Met dank bij voorbaat voor uw vertrouwen.

Wandeling door Strombeek-Bever
Op zaterdag 12 oktober 2019 om 14u

Wandeling van ca 3,75 km. Een samenwerking van de Vlaamse Vriendenkring van Grimbergen, Pasar Strombeek-Bever 
en vtbKultuur Grimbergen. Vertrek om 14 u. aan het Cultuurcentrum Strombeek. Terug aan het CC rond 17u, waar een 
drankje wordt aangeboden door de drie verenigingen.

Gids is Theo Slachmuylders, jaren geleden schoolmeester te Strombeek-Bever.

Ieder dorp heeft zijn verhaal en zijn geschiedenis. Zijn de Romeinen hier op bezoek geweest en zijn hier sporen van 
terug te vinden ? Waarom kwamen mensen van ver naar de Sint-Amandsborre ? De grafsteen van Heintje Van der Noot 
en wie was hij ? De Franse revolutie. Moet er nog ijs zijn. De echte burgervader E. Soens. De adellijke families de Burtin, 
Otto de Mentock, de Villegas. De eerste school. Twee scholen in één dorp. Het klooster en de nonnekes. Enz. enz. 

SCHITTERENDE REISVERHALEN
2019 - 2020

Dinsdag 1 oktober 2019 Dwars door Centraal-Amerika

Maandag 28 oktober 2019 Baltische Staten

Maandag 2 december 2019 Iran

Maandag 27 januari 2020 Oman en Jemen

Maandag 24 februari 2020 Ierland

Maandag 30 maart 2020 Nieuw-Zeeland

Toegang leden : vtbKultuur, Gezinsbond, Neos, Davidsfonds, Actueel Denken, Pasar, Okra € 6
Niet leden :                                                                      € 7

in de schouwburg van het Cultuurcentrum, Strombeek-Bever, telkens om 15u

Kookles & dinner
Op 19 maart 2020 om 19u in het POC teHumbeek

Gerechten en aangepaste wijnen in het thema van de wijncursus


