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PROVINCIALE LEDENDAG

 
BUSUITSTAP naar HOOGSTRATEN,

land van Mark en Merkske

op zaterdag 7 oktober 2017

In 1210 werd Hoogstraten gesticht door Hendrik I en voorzien van de titel “Stad en Vrijheid”, later schonk 
Margaretha van Oostenrijk het de status van graafschap. In 1740 verhief Keizer Karel VI Hoogstraten tot her-
togdom. Bij de Franse overheersing ging dit alles verloren. Waarschijnlijk komt de naam “Hoogstraten” van 
“Hoge straat”, een voormalige heirbaan. Eigenlijk is Hoogstraten een soort straatdorp, het bestaat uit één 
lange straat, de “Vrijheid”, waar al sinds de middeleeuwen markten en jaarmarkten plaatsvonden.

Het programma bestaat uit twee dagdelen.
In dagdeel 1 wordt rondwandelend het centrum verkend met bezoek aan de St. Catherinakerk, het begijnhof 
en het stadhuis.
In dagdeel 2 vertrekken we voor een busrondrit door het meest noordelijke stuk van de provincie Antwer-
pen, via pittoreske dorpen als Meer, Minderhout en Wortel. Onderweg vertelt de gids over de bezienswaar-
digheden, over het land van de aardbeien, volkse verhalen en anekdotes over landlopers, smokkelaars en 
bedevaarten.

Verloop van de dag:
Onthaal met koffie/thee en koffiekoek.
Middagmaal : Tomatenroomsoep, hoevekip met champignonroomsaus, erwtjes, worteltjes en gefrituurde 
aardappelbolletjes, titamisu en koffie. Inclusief 1 glas wijn of pils of frisdrank.
Afsluiter : lokaal drankje en lokale versnapering.

Inschrijven : door storting van € 60 voor leden en € 65 voor niet-leden op rekening BE24-4387-1692-9138 
van vtbKultuur Grimbergen en dit vóór 15 september. Plaats en uur van vertrek worden later medegedeeld.
Inbegrepen zijn : busvervoer, fooi buschauffeur, onthaal, middagmaal, afsluiter, rondrit, toegangen en gid-
sen.

VA L L E I  VA N  H ET  M E R K S K E



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

500 JAAR LUTHER 
REBELSE MONNIK DAAGT KEIZER EN PAUS UIT.

Voordracht door Frans Van den Brande
op dinsdag 21 november om 20u

in de Karel Hemmerechtszaal, CC Strombeek

Op 31 oktober 1517, bekend als Hervormingsdag en de start van de Reformatie, hangt de rebelse augustijn 
Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de slotkerk van Wittenberg. Een lijst protesten tegen de misbruiken 
van de aflatenpraktijken van de kerk van Rome. Hij kreeg de steun van vorsten, hertogen, graven en kloos-
tervorsten van Duitsland met als westelijke grens het markgraafschap Antwerpen. Luther vertaalde de bijbel 
uit het Hebreeuws en Grieks naar de taal van het volk, het Duits. Zijn theologische opvattingen bezorgden 
hem de banvloek van kerk en keizer. Er volgden oorlogen en vluchtelingenstromen. Vijf eeuwen later zijn 
echter vele van Luthers ideeën gemeengoed geworden.

De voordrachtgever Frans Van den Brande is docent, reisleider en medeoprichter van de Antwerpse Raad 
van Kerken. Hij is medeorganisator van de tentoonstelling “Lutherse lente in Antwerpen, tolerantie en re-
pressie in de 16de eeuw”. Hij belicht de verbanden tussen Lutherstad Wittenberg en Antwerpen.

Een organisatie van vtbKultuur Grimbergen in samenwerking met VVB Grimbergen.
Deelname ter plekke te betalen : € 5 voor leden VVB en vtbKultuur, € 6 voor niet-leden.

R E I S V E R H A L E N  /  D I A V O O R S T E L L I N G E N

Op maandag 2 oktober 2017 NOORD-INDIE & PAKISTAN  J. THIENPONT
Deze montage brengt het interessante verhaal van de beroemde keizers uit de 16e en 17e eeuw als leidraad: de Groot Mogols.
Zoals bekend vormde het huidige India, Pakistan, Bangladesh, vroeger één gebied dat men Indië noemde (niet te verwarren met 
het Nederlandse Indië nl.Indonesië).
In 1947 bij de onafhankelijkheid, werd Indië opgesplitst in India en Pakistan, en nog later zou Bangladesh zich van Pakistan los-
maken.
Het eerste deel toont ons Indië, vóór de Mogols, dan de veroveringen door Babur, de stichter,  Humayun die het rijk bijna verloor, 
en Akbar, die de voornaamste van de Mogols is geweest.
Deel twee behandelt Jehangir,een dromer en drinker,  Shah Jehan die de Taj Mahal bouwde, en Aurangzeb, de strenge moslim.
Dan volgt het verval van het rijk en opkomst van de nieuwe heersers, met als slot en apotheose: de viering van 50 jaar onafhan-
kelijkheid in New Delhi.

Op maandag 23 oktober 2017 DE BALEAREN  J.P. DEMARSIN
Alle eilanden in de Middellandse Zee werden overspoeld door verschillende culturen. Ook de Balearen zijn daar niet aan ontsnapt. 
Alhoewel de eilanden vrij dicht bij elkaar liggen, hebben ze elk een eigen ontwikkeling doorgemaakt.Ook de verschillen in reliëf en 
dus in neerslag maken elk eiland weer anders. 
Majorca, het grootste eiland, heeft een gevarieerde natuur: er zijn bergen, dalen en vruchtbare vlakten met heuvels, sprookje-
sachtige grotten en schilderachtige baaien. Chopin componeerde er zijn Preludes in het kartuizerklooster van Valdemosa. Gebou-
wen en monumenten in de hoofdplaats Palma getuigen van een welvarend verleden.
Menorca heeft een uitgesproken landelijk karakter. Toerisme is niet de belangrijkste troef van het eiland, wel landbouw en 
veeteelt. Men maakt er lekkere kaas en er zijn enkele schoenfabriekjes. Op veel plaatsen stoot je op overblijfselen uit de verre 
prehistorie: taula’s, talayot’s en naveta’s liggen over het eiland verspreid. 
Ibiza is het meest zuiderse van de eilanden, zeer landelijk, primitief zelfs met een schril contrast van drukke toeristische stranden 
en landelijke rust. 
Formentera: stranden, een molen, ... je bezoekt het in 1 dag ... met de fiets.

Toegang : € 5 voor leden vtbKultuur, NEOS, Gezinsbond, Davidsfonds, Actueel Denken en Leven, OKRA. Niet-leden € 6
Telkens om 15u in de Schouwburg van het CC Strombeek


