
Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen Januari 1 - 2019

Programma PASAR Strombeek-Bever
zondag 24 februari bezoek aan het Hergé Museum
zaterdag 2 maart 1ste algemene Pasar-quiz
zaterdag 25 mei busuitstap naar Namen
22 - 23 juli tweedaagse busuitstap Blankenberge (Belle Epoque) - Zwin

Voor meer informatie over het programma van PASAR Strombeek, bezoek www.pasar.be/strombeek-bever

DE KEUKEN VAN DE NIEUWE WERELD
KOOKLES

Op woensdag 3 april 2019
in het Parochiaal Ontmoetingscentrum Humbeek

HET DIALECTENLANDSCHAP IN NEDERLANDSTALIG BELGIE
VOORDRACHT door Professor Emeritus Nederlandse taalkunde aan de UGent Jacques Van Keymeulen

Op woensdag 24 april 2019
in de Cultuurcentrum Strombeek

HET MIDDEN-OOSTEN: Israëli’s en Palestijnen, tussen angst en hoop
VOORDRACHT door Frans van den Brande, oud-docent Judaïca, studeerde filosofie en

Theologie, schrijft bijdragen en geeft lezingen over jodendom, christendom
en Islam en begeleidt regelmatig groepen naar het Midden-Oosten

Op dinsdag 21 mei 2019
in de Charleroyhoeve Grimbergen

Meer over deze activiteiten in volgende nieuwsbrieven.

Activiteit OKRA Strombeek-Bever
dinsdag 12 maart gezellige namiddag in het Cultuurcentrum met Karnaval als thema

Muziek wordt verzorgd door de groep “Los Ambetantos”. Inschrijven moet niet, verkleden mag. Iedereen is 
welkom.

Meer informatie lauwersjulia@hotmail.com

Op zondag 24 maart 2019 van 8.30u tot 11u
GEZELLIG EN GEVARIEERD ONTBIJT 

georganiseerd door de GEZINSBOND STROMBEEK & KONINGSLO ism. Dienstencentrum Ter Borre
DE OPBRENGST GAAT NAAR HET STEUNFONDS VAN DE MS-LIGA VLAANDEREN
in samenwerking met Dienstencentrum Ter Borre
in de ontmoetingsruimte van het dienstencentrum TER BORRE, St Amandsplein 7, Strombeek
Kom gezellig tafelen met je familie en/of vrienden en geniet van een uitgebreid buffet, iedereen is welkom!

Mits inschrijving voor 13 maart via het mailadres gezinsbondstrombeek@gmail.com
volwassene en lid Gezinsbond 8€ - volwassene en geen lid 10€ - kind (van 3 tot 12 jaar) 5€ - kind (- 3 jaar) gratis
en overschrijving op rekening nr BE03 4387 1375 2184 van Gezinsbond Strombeek



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

REISVERHALEN/DIAVOORSTELLINGEN
VOORJAAR 2019

Maandag 25 februari 2019 15 u Gouden reis naar Samarkand door Buysse
Vandaag nodigt de “Gouden weg”, een fascinerend stuk op de legendarische “Zijderoute”, nog 
steeds reizigers uit, naar de minaretten en azuurblauwe koepels van Samarkand en Bukhara, 
gouden steden die bol staan van Oosterse architectuur. Shakhrisabz de geboortestad van Timoer 
Lenk.
Maar we starten ons eerste deel in de  hoofdstad Tashkent, en reizen naar de vruchtbare Fer-
gana Vallei met steden zoals Kokand en Fergana, die tot ieders verbeelding zal spreken. Margilan 
met zijn eeuwenoude tradities van handgeweven zijde en katoen, één van de oudste steden in 
Oezbekistan . ”Rishtan“ met zijn intens blauwe keramiek en Chust bekend om zijn Damascus-
messen. We rijden door de Kyzil Khum woestijn naar de parel van gebakken klei “Khiva”. Via “Nukus” brengt het tweede deel ons 
naar de “Aral zee” in Karakalpakstan, de enige autonome republiek binnen Oezbekistan, waar scheepswrakken wegkwijnen op 
de bodem van wat ooit zee was. We bezoeken “De Heilige stad Buchara”, ooit het commerciële centrum op de Grote Zijderoute 
van wetenschap en religie, centrum van de verlichting in het oosten. Verder naar de stad die oudtijds de hoofdstad van Sogdania 
was, de Grieken noemden het Maracanda.
Alleen de naam al roept beelden op van een ver land vol van legenden en romantiek, sprankelende kleuren en oude mysteriën. 
Samarkand, een belangrijk kruispunt op de Zijderoute.

Dinsdag 19 maart 2019 15 u Op avontuur en exploratie in Israël: film  door De Schutter
In het Heilig Land trad de cineast in de voetsporen van oude religieuze helden, zoals Koning 
David en Salomo, bezocht lang het meer van Tiberias de meest geliefde plekken van Jezus van 
Nazareth. Maar Israël biedt veel meer, bezit schitterende ruïnesteden uit Romeinse, Byzantijnse 
en vroeg-Islamitische tijd, zoals Caesarea Maritima, Beit Shean en het Hisham Palace. Jerusalem 
is een stad als geen ander, boeiend en afwisselend. Tijdens de Ramadan wordt de Gouden Rot-
skoepel bezocht door duizenden vrome moslims. Op het religieuze ‘spektakel’ aan de Klaagmuur 
geraak je niet uitgekeken en wees getuige van aangrijpende taferelen in de Heilige Grafkerk op 
Goede Vrijdag. En vergeet in Jerusalem niet het Holocaustmuseum te bezoeken, een sobere, maar ijzingwekkende getuigenis 
van wat de Joden werd aangedaan, vijfig jaar geleden. Een trip over de sombere Golan hoogvlakte brengt je in de kazematten 
en sluipgangen van de Syriërs, ze zijn nog intact en lijken net verlaten. Een uitzonderlijk natuurfenomeen is de Dode Zee, het 
landschap overweldigend. We zwommen in puur pekelwater, smeerden ons in met zwarte modder en joegen op steenbok-
ken op de rotskliffen boven de Dode Zee. En plots, in deze onleefbare wereld ontdek je het raadsel van de Dode Zeerollen van 
Qumran; beetje bij beetje ontrafelt Paul De Schutter het geheim van deze uitzonderlijke vondst. Een stap verder is er het drama 
van Massada, de oninneembare burcht van Koning Herodes. In het jaar 69 verkozen 1000 Joodse verzetsstrijders de vrijwillige 
dood boven de overgave aan de Romeinen. Verder in het binnenland, in de Negev woestijn, drink je thee in de tenten van de 
bedoeïenen en ontmoet je hun kleurrijk gekleden vrouwen op de markt van Beersheba. Tenslotte bezit de woestijn in het zuiden 
prachtige landschappen, zoals het beroemde Timna Park, uitzonderlijke rotsformaties en ... Ein Avdat, gewoon verbluffend, de 
Grand Canyon van Israël.

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

in de schouwburg van het Cultuurcentrum, Strombeek-Bever

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 dan 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.


