
Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen Juli 5 - 2019

OYENBRUGMOLENFEESTEN

Op zaterdag 24 augustus 2019

om 20u Oyenbrugmolenconcert

 i.s.m. met het Cultuurcentrum Strombeek en onze afdeling vtbKultuur Grimbergen.

	 Een	feestelijk	tintje	met	het	koperensemble	‘Cosy	Brass	Quartet’.

 De musici Guy Godts, Kevin Van Giel, Dirk Reyniers en Raf Van Looveren kiezen resoluut voor het  
	 Saxhoorn-instrumentarium	(twee	cornetten,	tenorhoorn	en	euphonium)

 Inschrijven (verplicht) kan door storting van € 16 pp op rekening BE80-0016-2748-3477 van de  
 Oyenbrugmolen en dit vóór 15 augustus.

Op zondag 25 augustus 2019

van 12 tot 14u Een	Bruegel	picknick	‘DAAR	BIJ	DIE	MOLEN’	met	pasteien,	worst,	kop,	kaas	en	ter	plaatse		 	
	 gebakken	brood	in	de	op	hout	gestookte	bakoven	en	twee	drankjes.

 Inschrijven (verplicht) door storting van € 12 pp op rekening BE80-0016-2748-3477 en dit vóór  
 15 augustus.

van 14 tot 18u gaat	het	feesten	vrolijk	verder	(gratis).	Hapjes	en	drankjes	zijn	mits	betaling	te	verkrijgen.	Mole	
 naarster Linda en molenaar Erik zorgen voor rondleidingen en vertellen alles in kleuren en   
	 geuren	over	de	molen,	zijn	geschiedenis	en	de	ophanden	zijnde	restauratiewerken.

Oyenbrugmolenstraat 140. Zowel zaterdag als zondag is er voldoende parking voorzien.

Hieronder vind je een overzicht van onze zomer- en najaarsactiviteiten; noteer alvast in je agenda:

Wandeling door Strombeek-Bever
Op zaterdag 12 oktober 2019 om 14u

Wandeling van ca 3,75 km. Een samenwerking van de Vlaamse Vriendenkring van Grimbergen, Pasar Strombeek-Bever 
en vtbKultuur Grimbergen. Vertrek om 14 u. aan het Cultuurcentrum Strombeek. Terug aan het CC rond 17u, waar een 
drankje	wordt	aangeboden	door	de	drie	verenigingen.

Gids is Theo	Slachmuylders,	jaren	geleden	schoolmeester	te	Strombeek-Bever.

Ieder	dorp	heeft	zijn	verhaal	en	zijn	geschiedenis.	Zijn	de	Romeinen	hier	op	bezoek	geweest	en	zijn	hier	sporen	van	
terug	te	vinden	?	Waarom	kwamen	mensen	van	ver	naar	de	Sint-Amandsborre	?	De	grafsteen	van	Heintje	Van	der	Noot	
en	wie	was	hij	?	De	Franse	revolutie.	Moet	er	nog	ijs	zijn.	De	echte	burgervader	E.	Soens.	De	adellijke	families	de	Burtin,	
Otto	de	Mentock,	de	Villegas.	De	eerste	school.	Twee	scholen	in	één	dorp.	Het	klooster	en	de	nonnekes.	Enz.	enz.	



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

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 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.

Provinciale daguitstap met de bus
Pajottenland,	land	van	Bruegel

Op zaterdag 5 oktober 2019
In	de	voormiddag	doorkruisen	 we,	per	bus,	het	Pajottenland,	
de regio waar Pieter Brue- gel	 de	Oude	 zijn	 schilderijen	
vastlegde.	 Enkele	 afstapplaat- sen	en	bezoekjes	zijn	gepland,	
het	kerkje	van	Sint-Anna-Pede	 en de watermolen.

In	 de	 namiddag	 worden	 we	 in Westland Dilbeek terugge-
bracht naar 1569. Vlaanderen en Brabant kreunen onder 
de	wurgende	Spaanse	Inquisi- tie.	Geuzen	en	Paapsen	trek-
ken	 moordend	 en	 plunder- end	 door	 dorpen	 en	 steden.	
Brandstapels	en	galgen	zijn	er	 alom.	 In	de	theaterproductie	
“De Ezels van Bruegel” wordt de geniale schilder weer tot 
leven	 geroepen.	 Niet	 enkel	 theater, maar ook muziek en 
dans zorgen voor een totaal- spektakel.	 Speciaal	 voor	 ons	
wordt dit stuk gebracht in het Westrand om 16u.

De	ochtendkoffie	met	koekje	en	de	Bruegelmaaltijd	gaan	door	 in	het	zakencomplex	“Casy”	te	Vlezenbeek,	de	tradi-
tionele	afsluiter	in	het	CC	Westrand.

Het	middagmaal	bestaat	uit	:	dagsoep	–	gebraiseerde	beenham	met	mosterdsaus	OF	zalmsteak	op	Oosterse	wijze	–	
groenten,	kroketten	–	ijsbeker	met	caramel	en	slagroom	–	één	drank	+	kopje	koffie.

Deelnameprijs voor leden vtbKultuur  € 60 , voor niet- leden € 65. Inbegrepen zijn : busvervoer, fooi van de chauffeur, 
onthaal met koffie/thee, middagmaal, de afsluiter en het dagprogramma (inclusief toegangen en gidsen).

Inschrijven kan door storting op rekening BE24-4387-1692-9138 van vtbKultuur Grimbergen van € 60 voor leden vtb-
Kultuur of € 65 voor niet leden en dit vóór 15 september.

Bij de storting dient vermeld te worden welke hoofdschotel men verkiest, beenham of zalmsteak.


