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IS ER BIER IN DE ABDIJ VAN GRIMBERGEN ??

Velen hebben waarschijnlijk al vernomen dat de abdij van Grimbergen plannen heeft om te starten met 
een huisbrouwerij, zodat men eindelijk kan spreken van “Grimbergen” gebrouwen te “Grimbergen”.
Pater Karel Stautemas, bekend als “pater moto” is de pater brouwer. Pater Karel is afkomstig van Zot-
tegem. Hij studeerde godsdienstwetenschappen en trad in 1985 binnen in de abdij. Hij werd priester 
gewijd in 1993. Zijn functies zijn te veel om op te noemen. Sinds 2010 is hij het aanspreekpunt tussen 
de abdij, de brouwerij, de kaasmakerij, de bakkerij en andere leveranciers. In 2016 werd de droom om 
binnen de abdijmuren bier te brouwen waarheid. In augustus 2019 werd gestart met de werken aan de 
microbrouwerij.

Pater Karel Stautemas zal ons hierover onderhouden op een gespreksavond die plaatsvindt

op maandag 14 oktober 2019 om 20u
in de Ostzaal van de abdij

Toegang  €3, ter plekke te regelen.
Dit is een organisatie van de Vlaamse Volksbeweging Grimbergen i.s.m. vtbKultuur Grimbergen.

SANTE !



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

SCHITTERENDE REISVERHALEN

Op dinsdag 1 oktober 2019 Dwars door Centraal-Amerika
Dominiek Druart maakte een avontuurlijke reis van Colombia naar Mexico. In zijn nieuwe documen-
taire neemt hij je mee door een wereld vol verrassingen. De enorme diversiteit aan natuur en cul-
tuur tussen Zuid-en Noord-Amerika is nauwelijks met woorden te beschrijven. Van regen- en nevel-
wouden tot indrukwekkende hooglanden, langs koloniale stadjes en vulkanische gebieden. Dominiek 
is onder de indruk van de fascinerende Indianenbevolking met hun mysterieuze cultuur. Hij heeft 
kennis gemaakt met de schatten langs de Mayaroute en denkt graag terug aan de tropische stranden 
en levendige lokale markten. In “Dwars door Centraal-Amerika” blikt de reportagemaker terug op 
een geweldige tocht van Colombia naar Mexico, een stuk van de wereld dat hem nooit meer loslaat !

Op maandag 28 oktober 2019 De Baltische Staten
De zingende revolutie, een mensenketting, 600 km lang, van Tallinn over Riga tot Vilnius. Zo 
konden Estland, Letland en Litouwen hun vrijheid terugwinnen in 1991. De historische centra 
van de drie hoofdsteden zijn UNESCO werelderfgoed. We reisden meerdere malen door de 
drie Baltische Staten. We reden langs uitgestrekte velden en bossen en we bezochten de Na-
tionale Parken.  We gingen op zoek naar cultureel erfgoed uit de verschillende periodes van 
de rijke geschiedenis. Zelfs de zwarte bladzijden van de Sovjettijd gaan we niet uit de weg. We 
belichten eveneens de tradities van etnische minderheden. De Baltische Staten, het ontdek-
ken overwaard.

Op maandag 2 december 2019 Iran
Iran? Vrienden, collega’s en familie kijken met ongeloof en gefronste wenkbrauwen bij het 
noemen van Iran als reisbestemming. Nochtans keert zowat iedere Iran-reiziger laaiend en-
thou-siast terug, met verhalen over prachtige Perzische en Iraanse cultuur en vooral over 
de vriendelijke en gastvrije bevolking. En dan hebben de meesten zich nog beperkt tot de 
historische steden, Yazd, Shiraz en Isfahan. Als je naar Iraans Koerdistan reist, klimt die gastvri-
jheid nog een flinke trap hoger, terwijl je er terecht komt in weelderig groene berglandschap-
pen, zeker in het voorjaar. Verder ontdekten we in het al even groene Iraans Azerbeidzjan de rijstvelden, authentieke 
dorpjes, kastelen en zowaar een zomers strand aan de Kaspische zee.

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


