
 

 

Beste lezer  
Met deze wensen we je op de hoogte te brengen van de talrijke verschuivingen in onze programmatie ten 
gevolge van de maatregelen genomen in het kader van het Corona-virus. Uiteindelijk hebben we onze 
voorjaarsactiviteiten op het allerlaatste moment moeten schrappen. Het viel ons heel zwaar deze beslissing te 
moeten nemen. We keken er enorm naar uit om samen de Beethoven trip naar Bonn te maken, deel te nemen 
aan het gezond ontbijt georganiseerd door de Gezinsbond, de Knipoogdag of het laatste reisverhaal van dit 
voorjaar. Het welzijn en de gezondheid van onze leden, onze deelnemers en onze vrijwilligers primeren nu. 
Zorg goed voor jezelf en je familie, na deze 'rustige' periode vliegen we er gezond en wel terug in!  
 

1) De 2-daagse trip naar Bonn & Beethoven op 14 en 15 maart werd geannuleerd. 
2) De Kookles van 19 maart is verschoven naar donderdag 22 oktober 2020.  
3) Het Ontbijt op 22 maart in Ter Borre georganiseerd door de Gezinsbond is eveneens verplaatst naar een latere nog 

te bepalen datum. 
PS : Personen die via Jan Feron hebben ingeschreven voor het ontbijt worden verzocht momenteel hun betaling hiervoor 
niet terug te vorderen en geduld te hebben. Het ontbijt zal doorgaan, alleen weten we nog niet wanneer. Degenen die 
toch hun bijdrage wensen terugbetaald te zien, wenden zich tot Jan via 0472/402 397. Met dank voor het vertrouwen. 

4) De KnipOogDag in Ieper van 22 maart is verplaatst naar 21 maart 2021. Noteer alvast deze datum. De terugbetaling 
van het inschrijvingsgeld zal weldra uitgevoerd worden. 

 Het reisverhaal van 30 maart over Nieuw Zeeland wordt verschoven naar maandag 26 oktober 2020.

 
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. 

https://www.vtbkultuur.be/grimbergen/activiteiten/voordracht-over-vlaanderen-in-de-18de-eeuw/datum/9157 



DATA 
6 juni 2020 

29 augustus 2020 
30 augustus 2020 

3 oktober 2020 
14 oktober 2020 
17 oktober 2020  
26 oktober 2020 

9 december 2020  

ACTIVITEITEN 2020  
Wijnuitstap ism vtbKultuur Kortenberg 
Oyenbrugfeesten: concert 
Oyenbrugfeesten: vtbKultuur Pick-Nickt 
Daguitstap naar Herentals (Provinciaal) 
Reisverhaal Schotland (Jan Thienpont) 
Wandeling door Strombeek (samen met Pasar en VVK) met als gids Theo Slachmuylders  
Reisverhaal Nieuw-Zeeland (Guido Vervoort) 
Reisverhaal Ethiopië (Dirk Rosseel)  

 
 

BEIAARDNIEUWS 
 
Abdijtuin Basiliek Grimbergen is toegankelijk voor het luisterpubliek 

 

Zondag 17 mei om 16:30u 
 

"Jong Beiaardtalent" 
 
DANIEL GRATCHEV & ANYSIM YAVAROUSKI 
Twee jonge beiaardiers in opleiding aan de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denijn” te Mechelen zullen U verrassen. Zij zullen uit de 
galmgaten wonderlijke klanken tevoorschijn toveren en over onze gemeente uitstrooien. Kom, luister en geniet van dit jong talent. Zij 
verdienen onze belangstelling en waardering.  
 
Zondag 21 juni om 16:30u 
 

Dag van de Beiaard - "Beiaard en zang" 
 
TWEE TOPMUZIKANTEN UIT HET ORKEST ANDRÉ RIEU: FRANK STEIJNS & MADIEKE MARJON 
FRANK STEIJNS studeerde viool, muziektheorie en orkestdirectie aan het Lemmensinstituut in Leuven. Hij is stadsbeiaardier van 
Maastricht, Heerlen en Weert. Met Andre Rieu componeerde hij een tiental werken die alle op cd zijn uitgebracht. 
MADIEKE SCHOOTS, sopraan, Madieke maakte deel uit van de operaklas van het Utrechts conservatorium. 

 
 
Wens je in te schrijven voor een activiteit?  
Dit kan: 
• online op http://vtbkultuur/grimbergen via de knop 'online inschrijven' naast de gekozen activiteit; 
• via email aan grimbergen@vtbkultuur.be; 
• telefonisch op 0476 476 710.  
Tenzij anders vermeld, is je inschrijving pas geldig na betaling, bij ontvangst krijg je een bevestiging.  
 
Cultuurliefhebber en geëngageerd?  
Enthousiastelingen die zin hebben om culturele activiteiten te organiseren of hieraan mee te werken zijn altijd welkom! 
Voor meer info mail ons op grimbergen@vtbkultuur.be. 
 
Wat is vtbKultuur?  
vtbKultuur is een sociaal-culturele vereniging met zo'n 150 vrijwilligersgroepen in Vlaanderen en Brussel. Ze brengen mensen samen 
om van cultuur te genieten. 
Jaarlijks worden er ongeveer 2500 activiteiten georganiseerd.  
 
 
 

           
https://www.vtbkultuur.be/grimbergen/nieuws/privacyverklaring-vtbkultuur-grimbergen 
 
 

 
https://www.facebook.com/vtbKultuurGrimbergen/ 
 
 

 Verantw. Uitgever: Frans Coussé – gsm 0476/476 710 
https://www.vtbkultuur.be/grimbergen 


