
 

 
Op maandag 2 december 2019 Iran  
I ran? Vrienden, col lega’s en fami l ie ki jken met ongeloof en gefronste 
wenkbrauwen bi j  het noemen van Iran als  reisbestemming.  Nochtans keert 
zowat iedere Iran-reiz iger laaiend enthousiast  terug,  met verhalen over 
prachtige Perzische en Iraanse cultuur en vooral  over de vr ien- 
del i jke en gastvri je bevolking.  En dan hebben de meesten zich nog beperkt 
tot de historische steden, Yazd,  Shiraz en Isfahan. Als  je naar Iraans 
Koerdistan reist ,  k l imt die gastvri jheid nog een f l inke trap hoger,  terwij l  je  er terecht komt in 
weelderig groene berglandschappen, zeker in het voorjaar.  Verder ontdekten we in het al  even 
groene Iraans Azerbeidzjan de r i jstvelden,  authentieke dorpjes,  kastelen en zowaar een zomers 
strand aan de Kaspische zee.  
 
Op maandag 27 januari  2020 Jemen en Oman  
In Jemen klopt nog het hart  van het authentieke Arabië van weleer.  In de 
Bi jbel  en de Koran wordt het land vermeld als  het r i jk  van de koningin van 
Shaba.  De Romeinen noemden het groene berggebied ‘Arabia Fel ix ’  (gelukkig 
Arabië)  vanwaar wierook vandaan kwam. Jemen l igt  
ook aan de basis  van ons dagel i jks  kopje koff ie want koff ie is  endemisch 
Jemenit isch en werd verscheept vanuit  het havenstadje Mokka.  Sinds maart 
2015 wordt Jemen geteisterd door een burgeroorlog tussen stammen, c lans en de eigen versie 
van de is lam. Internationaal  z i jn er ook Iran (dat de sj i i t ische Houthi ’s  steunt),  de Arabische 
coal it ie en het Westen (die de soennieten en de regering steunen) in het confl ict  betrokken. In 
deze complete chaos z i jn ook nog eens Al  Qaeda en IS act ief .  Bombardementen hebben al  vele 
unieke steden en dorpen in as gelegd en de bevolking extreem zwaar getroffen.   
 
Ons f i lm- en fotomateriaal  dateert nog van juist  vóór de verwoestingen. Als  toeschouwer zal  u 
zo nog kunnen genieten van wel l icht voor alt i jd verdwenen culturele hoogtepunten.  
 
Oman  
Oman, is  onder sultan Qaboos uitgegroeid tot een welvarend modernist isch 
en aardol ie exporterend land met een steeds groeiende economie.  Ook de 
Is lam is  er minder dogmatisch dan in de omringende landen. Stei le bergen 
worden er afgewisseld door verborgen dorpjes,  steden en forten.  Witte 
zandstranden met vissersdorpjes en de groene wadi’s  staan in schri l  
contrast met het woeste landschap en de uitgestrekte woesti jn.  De r i jke 
historie van Oman kent legendarische hoofdstukken met wereldberoemde f iguren als  Job,  de 
koningin van Shaba,  Sinbad de Zeeman en Marco Polo.  Hun avonturen vonden plaats tegen de 
achtergrond van r i jk  beladen karavanen, want Oman is  lange t i jd het middelpunt geweest van 
de handel  tussen Oost en West.   
Uiteraard komen in deze landen de mensen, hun leefwereld,  hun cultuur,  hun verhalen,  hun 
tradit ies,  feesten en markten ook ruim in beeld,  evenals de r i jke f lora en fauna. 



 
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 

 

Wijncursus 2020  

Thema: van de Alpen tot de Pyreneeën 

op dinsdagen 7, 14 & 28 januari en 4 & 11 februari 2020 - aanvang 20u 

 

1. De noordelijke Rhône : Rode wijnen van de Syrah druif. Hermitage, Cornas, Côte-Rotie. Verfijnde witte 

wijnen (Viognier) van Condrieu en de Marsanne/Roussanne cuvées van o.a. Crozes-Hermitage. 

2. De zuidelijke Rhône : De GSM wijnen (Grenache, Syrah, Mourvèdre). Toppers als Châteauneuf-du-Pape, 

Gigondas en Vacqueyras. Witte wijnen van Grenache Blanc, Bourboulenc, Clairette. 

3. De Provence : Men denkt Rosé, maar men vergeet de toppers van de Mourvèdre druif. Appellaties Bellet, 

Palette en Cassis.  

4. De Languedoc : De appellaties Minervois, Corbières, Faugères, Fitou e.a. Fantastische wijnen ook van de 

Carignan druif. En we proeven witte wijnen van de Picpoul de Pinet druif. 

5. De Roussillon : Droge en zoete rode en witte wijnen van de Rivesaltes, Maury en Banyuls. Tijdens deze laatste 

les worden de wijnen vergezeld van aangepaste kazen. 

 

Voordrachtgever : Louis Verschueren, sommelier-conseil en docent. 

Bij iedere les worden 6 à 7 wijnen geproefd. Presentatie op scherm. 

 
Waar : Cultuurcentrum Strombeek. Karel Hemmerechtszaal groot gedeelte. 

 
Inschrijven vóór 15 december door storting op rekening BE24-4387-1692-9138 van vtbKultuur Grimbergen: 

€ 120 voor leden vtbKultuur 

€ 140 voor niet-leden.  

Inbegrepen zijn de wijnen, de kaas, water, brood en de syllabus. 

 
Men brengt zelf 6 wijnproefglazen (tulpvorm) mee. Deze kunnen besteld worden aan  €24/6 glazen. Dit extra 

vermelden bij de overschrijving. 

Ve ran tw .  u i t g e v e r :  Jan  F e r o n ,  K l o o s t e r s t r aa t  7 5 ,  1 853  S t r omb e e k -B e v e r  -  j a n . f e r o n@compaqn e t . b e  


