
Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen Juni 4 - 2019

OYENBRUGMOLENFEESTEN

Op zaterdag 24 augustus 2019

 om 20u     Concert met het “Cosy Brass Quartet”

Op zondag 25 augustus 2019

 van 12 tot 14u    “Daar bij die molen” picknick

       verzorgd door onze afdeling

 van 14 tot 18u    Molenfeesten

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

Provinciale daguitstap
Pajottenland, land van Breugel

Op zaterdag 5 oktober 2019

Op zondag 16 juni 2019 

DAG VAN DE BEIAARD
BELLS & BEER

 
om 16u30 in de abdijtuin (via poortje naast de toren)

te volgen op groot TV scherm
Op 16 juni wordt de jaarlijkse “Dag van de Beiaard” gevierd. De Beiaardvrienden organiseren, in samenwerking met 
de Gemeente Grimbergen, opnieuw een evenement om van te watertanden. Letterlijk.

Onder het motto “Bells and Beer” wordt een bierproeverij met streekbieren georganiseerd. Speciaal voor deze ge-
legenheid komt de beiaardier van Oslo, Laura Marie Rueslåtten, naar Grimbergen om een concert te geven. 

Laura Marie lijdt, als gevolg van hersenschade, aan synesthesie. Hierdoor wordt een zintuiglijke prikkel door meer-
dere zintuigen tegelijk ervaren. Laura Marie ervaart bijvoorbeeld smaak niet enkel als zodanig, maar ook als mu-
ziek. Laura Marie gebruikt deze ervaringen om haar publiek op een alternatieve manier van kunst te laten genieten. 
Zoals een diner met aangepaste wijnen, serveert ze een concert met aangepaste bieren. 

Zowel het concert als de proeverij worden je gratis aangeboden door de Beiaardvrienden. Wel is het aantal plaat-
sen voor de proeverij beperkt. Je wordt gevraagd je aan te melden door een mail te sturen naar bells&beer@
beiaardvriendengrimbergen.be. 

Meer informatie:
www.beiaardvriendengrimbergen.be - www.grimbergen.be - info@beiaardvriendengrimbergen.be



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 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.

REISVERHALEN/DIAVOORSTELLINGEN
2019 - 2020

Dinsdag 1 oktober 2019 Dwars door Centraal-Amerika

Maandag 28 oktober 2019 Baltische Staten

Maandag 2 december 2019 Iran

Maandag 27 januari 2020 Oman en Jemen

Maandag 24 februari 2020 Ierland

Maandag 30 maart 2020 Nieuw-Zeeland

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

                                                                            

Wandeling door Strombeek-Bever
met gids Theo Slachmuylders

i.s.m. VVK en Pasar
Op zaterdag 12 oktober 2019

Wijncursus 2020
Thema: van de Alpen tot de Pyreneeën

op dinsdagen 7, 14 & 28 januari en 4 & 11 februari 2020


