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WIJNCURSUS 2018
 

THEMA: BORDEAUX
op dinsdagen 9 - 16 - 23 - 30 januari 

en 6 februari 2018
telkens om 20u

In de Karel Hemmerechtszaal, groot gedeelte
van het Cultureel Centrum Strombeek. 

We laten ons aangenaam verrassen. Kaat van GRAMOLERE, wijn-
prinses op hoge hielen, zal ons op haar eigen vlotte manier laten ge-
nieten van enkele mooie wijntjes.

Inschrijven : door storting van € 115 voor leden en € 135 voor niet-
leden op rekening BE24-4387-1692-9138 van vtbKultuur Grimbergen 
en dit vóór 15 december. 
Inbegrepen zijn: de wijnen (min. 6 per avond), de syllabus, brood en 
water.
Zoals steeds brengen de deelnemers 6 wijnglazen in tulpvorm mee. 
Deze kunnen besteld worden door storting van 25€ extra.

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



REI S VERHALEN  /  D IAVOORSTEL L INGEN
Op dinsdag 9 januari 2018 OEZBEKISTAN  G. BOEKEN
Culturele schatkamer van Centraal - Azië
In Oezbekistan, culturele schatkamer van Centraal-Azië” laten Guido Boeken en Timo-
er Tefikov u kennismaken met de geschiedenis en de culturele rijkdommen van een 
fascinerend land. Na meer dan honderd jaar Russische overheersing is Oezbekistan in 
1991 een onafhankelijke republiek geworden. Dat is de laatste episode in de drama-
tische geschiedenis van een land dat in een turbulente opeenvolging van invallen, 
oorlogen en volksverhuizingen zijn definitieve gedaante gekregen heeft. Door zijn lig-
ging in het hartje van het Aziatische continent, heeft het gebied dat nu Oezbekistan 
heet, eeuwenlang als draaischijf voor internationale handel en culturele uitwisseling 
gefungeerd.
Rond het begin van de christelijke tijdrekening waren die streken bewoond door Sog-
diërs, een volk van Perzische afkomst dat door contacten met de hellenistische cul-
tuur ook Westerse invloeden had ondergaan. Die Sogdiërs, in latere eeuwen door 
de Turkse Oezbeken onder de voet gelopen en geabsorbeerd, waren uit het geheugen van de mensheid weggewist, maar oude 
manuscripten en archeologische vondsten die sedert het einde van de negentiende eeuw in Xinjiang (China) ontdekt werden, 
hebben hen uit de vergetelheid doen herrijzen als de belangrijkste handelaars van de Zijderoute en als grote cultuurdragers. Ge-
durende verschillende eeuwen hebben de Sogdiërs een leidende rol gespeeld in het economische en culturele leven van China.
De inname van het gebied door de Oezbeken hebben het oude Sogdië getransformeerd in de meest imposante islamitische cul-
tuur van Centraal-Azië, vooral bewonderd voor haar architecturaal patrimonium.

Op woensdag 24 januari 2018 SYRIE - JORDANIE  P. COESSENS
Deze oude voordracht laat ons twee landen zien: in het tweede deel Jordanie, met Petra  
en Wadi Rum,
Jordanie.... een prachtig land dat tot hiertoe nog intact is gebleven.
In het eerste deel ontdekken we ... Syrie, een land  dat nu bijna overal in puin ligt.
De beelden over Syrie zijn nu kostbare historische beelden geworden.
Ik denk aan de soeks van Aleppo, aan de kristelijke steden in Noord-Syrie, aan de oude 
noria s van Hama, en ook aan Palmyra natuurlijk.
En wat zijn de kristelijke dorpen van Maaloula en Sydnaga nu geworden?
Zelfs de beroemde  “Omeyaden-moskee” van Damascus is in slechte staat!
En enkele honderden kilometers meer naar het Oosten, aan de oevers van de Eufraat ligt 
Mesopotamie, “Mesos Potamos” het legendarische “Land van de twee stromen”.
Hier stond de wieg van het geschrift en van de cultuur! En nu dan?

Op maandag 19 maart 2018 ARGENTINIE  G. VERVOORT
“Magistraal natuur wereldwonder”
ONZE ALLERNIEUWSTE REPORTAGE !!!
De naam is afgeleid van het Latijnse woord voor zilver, Argentum, omdat de 
Spaanse kolonisten onterecht hoopten er veel te vinden.  Een bevolking van 
42 miljoen inwoners en 90-maal zo groot als België. Argentinië is dan ook 
het 8ste grootste land ter wereld.  Met een totale lengte van 3500 km bezit 
het land een grote verscheidenheid aan klimaatstreken en een spectaculaire 
natuur in echte superlatieven.  Bruisend Buenos Aires is het “Parijs van Zuid 
Amerika”, op de tonen van de Tango.  In oost Patagonië het schiereiland Val-
dez met zeeleeuwen, zeeolifanten en pinguïns.  Fascinerend Vuurland, afgel-
egen eiland aan het einde van de wereld.  De zuidelijke Patagonische ijskap, 
buiten de poolstreken, het grootste gletsjergebied ter wereld.  Net over de 
grens in Chili één der mooiste natuurgebieden ter wereld: het Nationaal Park Torres del Paine.  In het noordwesten zoutvlaktes, 
spectaculaire rotsformaties en erosievormen zoals in Noord-Amerikaanse nationale parken.  De Iguazu watervallen: het grootste 
en meest indrukwekkende complex van watervallen ter wereld, 2,7 km breed, een schouwspel om kippenvel van te krijgen...  Ar-
gentinië is een magistraal natuur wereldwonder.

Toegang : € 5 voor leden vtbKultuur, NEOS, Gezinsbond, Davidsfonds, Actueel Denken en Leven, OKRA.
Niet-leden € 6
Telkens om 15u in de Schouwburg van het CC Strombeek


