
 

 

 
 

Vooreerst onze beste wensen voor 2020 aan al onze lezers, hoe kunnen we 
dit beter doen dan met de nieuwjaarskaart van vtbKultuur zelf. 

 
Op donderdagavond 7 november 2019 lauwerden we het lange en gedreven voorzitterschap van Jan 
(Feron voor degenen die het nog niet wisten) van vtbKultuur Grimbergen in ‘intieme kring’ in het 
koetshuis van de Oyenbrugmolen. In het bijzijn van zowel het lokaal als het provinciaal bestuur en enkele 
leden van het gemeentebestuur van Grimbergen werd de fakkel doorgegeven aan Frans Coussé. En Jan 
werd verheven tot ere-voorzitter. 
Als voorzitter van vtbKultuur Grimbergen stond Jan iets meer dan 20 jaar aan het stuur van onze 

vereniging met een inzet om u tegen te zeggen.  
Vele tientallen dia-avonden organiseerde Jan in het Cultuurcentrum, ook wijn- en kookcursussen waren, en zijn nog steeds, een 
terugkerende activiteit.  Jan was vele jaren mede verantwoordelijk voor de organisatie van het goedkopere boek tijdens de 
tweedehands boekenbeurs in het Cultureel Centrum. Ook lag hij, samen met oud-beiaardier Rik Aarsen, aan de basis van de 
prestigieuze dochtervereniging van de Beiaardvrienden.   
Sinds geruime tijd was Jan op zoek naar een vervanger voor het voorzitterschap van onze afdeling.  Jan had zich immers 
voorgenomen om op de jeugdige leeftijd van 80 jaar zijn activiteiten als voorzitter en penningmeester van tal van verenigingen af 
te bouwen. 
De zoektocht naar een nieuwe voorzitter liep niet van een leien dakje maar eindigde vorig jaar toch met de kandidaatstelling van 
Frans en zijn echtgenote Liliane, twee witte raven.   
Zowel Jan als het voltallige afdelingsbestuur verheugen zich dan ook bij de aanstelling van dit jeugdige en enthousiaste duo.  We 
twijfelen er dan ook geen ogenblik aan dat zij Jan op een bezielde, gemotiveerde en geestdriftige wijze zullen opvolgen en zich 
samen met het bestuur zullen inzetten voor de verdere groei en ontplooiing van onze afdeling, in het spoor dat Jan getrokken heeft. 
Dankjewel Jan! 
 

 
1 - SCHITTERENDE REISVERHALEN 
 
Op maandag 27 januari  2020  Jemen en Oman  
In Jemen klopt nog het hart van het authentieke Arabië van weleer. In de Bijbel en de Koran wordt het 
land vermeld als het rijk van de koningin van Shaba. De Romeinen noemden het groene berggebied ‘Arabia 
Felix’ (gelukkig Arabië) vanwaar wierook vandaan kwam. Jemen ligt ook aan de basis van ons dagelijks 
kopje koffie want koffie is endemisch Jemenitisch en werd verscheept vanuit het havenstadje Mokka. Sinds 
maart 2015 wordt Jemen geteisterd door een burgeroorlog tussen stammen, clans en de eigen versie van 
de islam. Internationaal zijn er ook Iran (dat de sjiitische Houthi’s steunt), de Arabische coalitie en het 
Westen (die de soennieten en de regering steunen) in het conflict betrokken. In deze complete chaos zijn ook nog eens Al Qaeda 
en IS actief. Bombardementen hebben al vele unieke steden en dorpen in as gelegd en de bevolking extreem zwaar getroffen.  



 
Ons film- en fotomateriaal dateert nog van juist vóór de verwoestingen. Als toeschouwer zal u zo nog kunnen genieten van wellicht 
voor altijd verdwenen culturele hoogtepunten. 
 
Oman  
Oman, is onder sultan Qaboos uitgegroeid tot een welvarend modernistisch en aardolie exporterend land 
met een steeds groeiende economie. Ook de Islam is er minder dogmatisch dan in de omringende landen. 
Steile bergen worden er afgewisseld door verborgen dorpjes, steden en forten. Witte zandstranden met 
vissersdorpjes en de groene wadi’s staan in schril contrast met het woeste landschap en de uitgestrekte 
woestijn. De rijke historie van Oman kent legendarische hoofdstukken met wereldberoemde figuren als 
Job, de koningin van Shaba, Sinbad de Zeeman en Marco Polo. Hun avonturen vonden plaats tegen de 
achtergrond van rijk beladen karavanen, want Oman is lange tijd het middelpunt geweest van de handel 
tussen Oost en West.  
Uiteraard komen in deze landen de mensen, hun leefwereld, hun cultuur, hun verhalen, hun tradities, feesten en markten ook ruim 
in beeld, evenals de rijke flora en fauna. 
 
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 
 
Op 14 en 15 maart 2020  Weekend-trip naar Bonn 
Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven (1770-1827) geboren werd in Bonn. In deze stad 
zijn er tal van herdenkingsactiviteiten.  
In samenwerking met vtbKultuur Bonheiden/Keerbergen hebben we een 2-daags programma samengesteld 
met geleide musea-bezoeken, concerten en een kasteel. 
Deelnameprijs: €260,00 pp voor een 2-persoonskamer / €280,00 pp voor een 1-persoonskamer. 
Inschrijven door storting van het totaal bedrag op rekening van vtbKultuur Grimbergen (BE24 4387 1692 9138) vóór 1 februari 
2020. 
Meer informatie vind je op de website van vtbKultuur https://www.vtbkultuur.be/grimbergen/activiteiten/2-daagse-trip-naar-
bonn/datum/9154 of stuur een mailtje naar grimbergen@vtbkultuur.be voor de volledige informatie inclusief het 
inschrijvingsdocument.  
Heb je graag een papieren folder, stuur dan ook een mailtje naar het hierboven vermelde email adres of geeft een seintje op 
0476/476 710.    



Op 22 maart  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 met een drankje, de bus, welke we delen met vtbKultuur Brussel-Oost en vtbKultuur Holsbeek, brengt ons 
terug naar Grimbergen. 
Meer informatie is beschikbaar op de website van vtbKultuur https://www.vtbkultuur.be/grimbergen/activiteiten/knipoogdag-
ieper-poperingen/datum/9160.  
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) vóór 12 februari 
2020.
 
 
3 – CULINAIRE ACTIVITEITEN 

19 maart om 19:00 uur  Kookles in het POC te Humbeek 
Chef Bruno Stultjes kookt terwijl hij ons meeneemt in de culinaire wereld van de Alpen tot de Pyreneeën. Zijn praktische tips en 
tricks worden onmiddellijk geïllustreerd met een hapje. Dit als voorsmaakje van het diner met aangepaste wijnen, geselecteerd uit 
de wijncursus. 
Deelnameprijs voor leden €75,00. Inschrijven vóór  1 maart 2020. 
 
22 maart van 8:30 uur tot 11u 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. 
Inschrijving verplicht via Jan Feron of gezinsbondstrombeek@gmail.com. 
 
 
4 – ZANGAVOND op 25 februari om 20:00u 
 
Activiteit in samenwerking met VVB-Grimbergen.  
Gepland op Vastenavond 25 februari  in de Ostzaal Abdijstraat 8 te Grimbergen.  
Dirigent is Peter Leys met medewerking van Volkskunstgroep Nele en de Zilvermeeuwtjes.  
Toegangsprijs: €5,00 inclusief drankje en zangbundel, ter plaatse te betalen. 
 
 
 
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 uw deelname pas geldig na betaling. Bij ontvangst wordt je deelname bevestigd. 

 

V e ran tw .  U i t g e v e r :  F ran s  C ou s s é  –  f r an s . c o u s s e@ t e l e n e t . b e  


