
 

 

 

 
1 - SCHITTERENDE REISVERHALEN 
 
Op maandag 24 februari  2020  Ierland, magisch ei land van de Kelten 
Ierland is een intens groen lappendeken van landschappen als uit een prentenboek vol met romantische 
negentiende-eeuwse gravures, met daartussen verscholen, de overblijfselen uit een mythisch en 
rumoerig verleden:  werelden van Druïden en Kelten, prehistorische stenen en ringforten, middeleeuwse 
kastelen en abdijruïnes, sfeervolle dorpjes en vissershaventjes, gezellige pubs waaruit de Ierse folkmuziek 
klinkt en de nog levendige prachtige oude Keltische taal, het Gaelic.  Tegen de eilanden en de hoge kliffen 
van de westkust beukt de Atlantische oceaan.  De hoofdstad Dublin en zijn monumenten.  Ierse Whiskey-
distilleerderij en de Guinness-brouwerij.  De fascinerende Ierse dansen.  Wij vertellen ook het aangrijpende verhaal van de Ierse 
emigranten naar Amerika.  Ierland en de Keltische cultuur hebben een magische aantrekkingskracht die niemand onberoerd laat… 
 
Op maandag 30 maart 2020  Nieuw-Zeeland 
Heel ver ligt, ten oosten van Australië aan het einde van de wereld, Nieuw-Zeeland.  Oorspronkelijk was 
het bewoond door de Maori’s.  In de 19de eeuw werd het een Britse kolonie en het is nu een modern 
westers land met een zeer vriendelijke bevolking.  Het land is 9 maal zo groot als België en telt 4,5 miljoen 
inwoners.  De nog levende Maori-cultuur is fascinerend.  In het stadje Napier ontdekken we prachtige 
Art Deco architectuur uit het begin van vorige eeuw.  Dé grote troef van het land is dat het mag gerekend 
worden tot één van de allermooiste natuurlanden ter wereld.  Men wordt overweldigd door een 
afwisseling van bekoorlijke kusten met zeeleeuwen, dolfijnen en walvissen, weiden met ontelbare schapen en koeien.  Betoverende 
wouden met een weelderige subtropische plantengroei met palmbomen en reusachtige boomvarens, een prehistorisch landschap 
waardig.  Geothermische gebieden met geisers, fumarolen en kokende modderpoelen.  Bizarre natuurverschijnselen zoals de 
“pannenkoekrotsen” en op een strand mysterieuze halve stenen bollen, de “Mouraki boulders”.  Schitterende door meren en 
gletsjers doorsneden berglandschappen en majestueuze fjorden zoals in Noorwegen.  
Nieuw-Zeeland is een uniek land: ongetwijfeld “het mooiste einde van de wereld”… 
 
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 
 
 
2 – UITSTAPPEN 
 
Zondag 22 maart 2020  KnipOogDag in Ieper 
Ons jaarlijks cultureel stadsfestival georganiseerd door vtbKultuur nationaal. 
Tijdens het voormiddagprogramma gaan we met de bus 'Hoppen in Poperinge'. 
Traditioneel krijgen we een 3-gangen middagmaal aangeboden. 
Tijdens het namiddagprogramma staan de deuren in Ieper voor ons open. Musea, geleide bezoeken of 
straatanimatie, het is er allemaal aanwezig. 
De dag wordt afgesloten rond 17:00u met een drankje. 
De bus, welke we delen met vtbKultuur Brussel-Oost en vtbKultuur Holsbeek, vertrekt om 18:00u en brengt ons 
terug naar Grimbergen. 
Meer informatie is beschikbaar op de website van vtbKultuur https://www.vtbkultuur.be/grimbergen/activiteiten/knipoogdagieper- 
poperingen/datum/9160. Het volledig knipoogdag-programma is beschikbaar op https://www.knipoogdag.be/  
Wens je meer details of documentatie op papier, stuur dan een brief of email door naar grimbergen@vtbkultuur.be of geef een 
telefoontje op 0476/476 710. 
Deelnameprijs: leden 50,00€, niet-leden €53,00€. 



Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, middagmaal (drank niet inbegrepen), gidsen en toegangen in voor- en 
namiddag. 
Inschrijven door storting van het totaal bedrag op rekening van vtbKultuur Grimbergen (BE24 4387 1692 9138) met vermelding 
van je contactgegevens. 
Snel zijn is de boodschap want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij!
 
 
3 – CULINAIRE ACTIVITEITEN 
 
Zondag 22 maart 2020 van 8:30 tot 11:00u Ontbijt in Ter Borre 
Ook dit jaar steunt vtbKultuur Grimbergen het initiatief van de Gezinsbond Strombeek-Bever en Koningslo ten gunste van Eigen 
Thuis Grimbergen, een organisatie die ondersteuning biedt op maat van personen met een beperking of chronische ziekte. 
VOLZET! 
 
 
4 – ZANGAVOND op dinsdag 25 februari 2020 om 20:00u 
 
Activiteit in samenwerking met VVB-Grimbergen.  
Dirigent is Peter Leys met medewerking van Volkskunstgroep Nele en de Zilvermeeuwtjes.  
In de Ostzaal Abdijstraat 8 te Grimbergen. 
Toegangsprijs: 5,00€ inclusief drankje en zangbundel, ter plaatse te betalen. 
 
 
5 – VOORDRACHT “De Zuidelijke Nederlanden in de 18de eeuw” op woensdag 22 april 2020 om 20:00u 
 door Edward De Maesschalck 
 
De Zuidelijke Nederlanden moesten in de 18de eeuw drie opeenvolgende regimes verwerken: eerst hoorden ze nog onder Spanje, 
dan werden ze Oostenrijks (in 1713) en tenslotte Frans (in 1792). Er werd in die jaren op ons grondgebied veel gevochten, maar 
niettemin groeide dit land uit tot een van de dichtstbevolkte en rijkste van Europa. De strategische ligging en de werkkracht van de 
bevolking waren uitzonderlijk en wekten de afgunst op van alle omliggende grootmachten. Er werden heel wat fraaie gebouwen 
opgetrokken, er werden steenwegen aangelegd en kanalen gegraven, de kant- en katoenindustrie bloeide en de intensieve 
landbouw werd een voorbeeld voor geheel Europa. 
 

Edward De Maesschalck (°Leuven, 1946) is doctor in de geschiedenis (Leuven, 1977) en auteur van historische 
boeken. Eerst assistent aan de universiteit van Leuven, verhuisde hij in 1979 naar de VRT, waar hij tot 2010 werkte 
als programmamaker en interviewer, later als programma-adviseur bij Canvas. Sinds 2008 verschenen van zijn 
hand een reeks opeenvolgende boeken over de  geschiedenis van de Nederlanden vanaf de oorsprong tot 1815 
(De graven van Vlaanderen, De Bourgondische Vorsten, Oranje tegen Spanje, Het strijdtoneel van Europa). 
 
 

In de Karel Hemmerechtszaal van het Cultuurcentrum Strombeek. 
Toegang: leden vtbKultuur en VVB hebben recht op verminderd tarief van 5€, niet-leden betalen 7€. 
In samenwerking met VVB. 
 
 
 
 
 
Wens je in te schrijven voor een activiteit ?  
Dit kan: 
- online op de website door de knop 'Online inschrijven' naast de gekozen activiteit 
- via email aan grimbergen@vtbkultuur.be 
- telefonisch op 0476/476 710.  
Tenzij anders vermeld is je deelname pas geldig na betaling. Bij ontvangst wordt je inschrijving bevestigd. 
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