
Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen Februari 1 - 2015

PROGRAMMA 2015

De activiteiten worden ten gepaste tijde uitvoerig omschreven in onze volgende Nieuwsbrieven.
Noteer alvast de data :
• Reisreportages/Diavoorstellingen : 6 oktober, 9 november en 8 december
•	 Tweedehandsboekenbeurs	van	26	juni	tm	30	juni
•	 Busuitstap	naar	Ieper		18	oktober
•	 Busuitstap	naar	Waalse	wijnproducenten	op	13	juni
•	 Twee	wandelingen	in	het	Brusselse	met	gids	Jos	Vanderstappen	in	april/mei
•	 en	in	september/oktober	:	De	Duivelshoek	en	Onafhankelijkheid.
•	 Concert	in	de	Oyenbrugmolen	22	augustus
•	 Knipoogdag	te	Leuven	22	maart	(zie	verder)
•	 Themadag	te	Halle	7	juni	(zie	verder)
•	 Herdenking	van	de	“Slag	van	Waterloo”	20	juni	(zie	verder)
•	 Van	Gogh	weekeinde	in	Noord-Brabant	5/6	september	(zie	verder)
•	 Ledendag,	busuitstap	naar	Bergen	op	Zoom	3	oktober	(zie	verder)

Namiddagprogramma van 13u30 tot 17u met een breed 
en open programma waaruit iedereen vrij kan kiezen.

• Stadsverkenning met bezoeken aan musea, erfgoed 
 sites, cultuurhuizen en galerijen.
• Fietstocht langs de 4 Leuvense abdijen.
•	 Culturele	activiteiten	(	concerten,	voordracht,	per-	
 formances, workshops,…).

Gidsen zijn ter plekke en verzorgen korte rondleidingen.
Ter plaatse kan je aan de hand van een plattegrond je 
eigen programma samenstellen.
Slot in het kunstencentrum Stuk van 17 tot 18u. Een 
streepje muziek en een verfrissend drankje.

Afspraakpunt: Kunstencentrum STUK, Naamsestraat.
Inschrijven door storting op onze rekening vtbKultuur 
Grimbergen BE24-4387-1692-9138 BIC: KREDBEBB
€ 7 voor leden, € 10 voor niet-leden.

vtbKultuur Grimbergen wenst je een prettig en gezond 2015
gevuld met vele culturele activiteiten! 



PROVINCIALE THEMADAG te HALLE
op zondag 7 juni 2015

Wandelaars kunnen opteren voor de 12 km lange wandeling,
het volledige Consciencepad.
Andere	opties	in	de	voormiddag:	historische	stadswandeling,
een Zennebeeldige stadswandeling of een bezoek aan brouwerij 
Boon.
Na	de	facultatieve	lunch	kan	men	het	centrum	van	Halle	op	eigen	
tempo bezoeken.
Afsluiten gebeurt op de tonen van de Halse accordionisten.

Meer informatie volgt later.

SPECTACULAIRE HERDENKING VAN DE  “SLAG VAN WATERLOO”
op zaterdag 20 juni 2015

Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de 
“Slag van Waterloo” organiseert de vzw Bataille de 
Waterloo een indrukwekkende, nooit geziene re-
constructie	 met	 5000	 figuranten,	 300	 paarden	 en	
100 stukken geschut.
Wij	 opteren	 voor	 de	 reconstructie	 van	 “De	 tege-
naanval van de geallieerden”.
Onze	 afdeling	 heeft	 een	 optie	 genomen	 voor	 12	
tickets	à	€	38	voor	leden	of	€	42	voor	niet-leden.
BELANGSTELLING	 :	 stort	dan	nu	 reeds	op	onze	 re-
kening vtbKultuur Grimbergen 
BE	24-4387-1692-9138		BIC	:	KREDBEBB.
Wie eerst komt eerst maalt.

Meer hierover volgt later.

VAN GOGH IN NOORD-BRABANT
Weekeinde	van	5	en	6	september	2015

Vincent	werd	in	Noord-Brabant	geboren	125	jaar	geleden.	Wij	treden	in	zijn	
voetsporen	te	Zundert,	Etten-Leur,	Nuenen	en	Den	Bosch.	Wij	logeren	in	het	Van	
der Valck hotel te Eindhoven.
Meer hierover later.

PROVINCIALE	LEDENDAG	(busuitstap)
TE BERGEN OP ZOOM
op zaterdag 3 oktober 2015

Er	kan	gekozen	worden	tussen	twee	van	de	drie	volgende	dagdelen,	steeds	met	lokale	gidsen:
•	cultuur-historische	stadswandeling
•	bezoek aan Markiezenhof, de St. Gertrudiskerk en het Stadhuis.
•	het	landgoed	Mattemburgh	(prachtige	grote	tuin	en	landgoed).

Meer hierover later.


