
 

 

Beste vtbKultuur-liefhebber, 
 
Samen gaan we door vreemde tijden, ongekend en uniek sinds mensenheugenis. De hele maatschappij 
ervaart de maatregelen welke genomen zijn met als doel ons voor het ergste te behoeden. Binnen onze 
samenleving, de economie, ons gezin en het verenigingsleven zijn de geplogenheden grondig gewijzigd.  
Wij hopen van harte dat het met jullie goed gaat en we snel weer de draad kunnen opnemen en met zijn allen 
vrij en vrank van het vtbKultuur aanbod kunnen genieten. 
 
Voorlopig houden we ons echter aan de geldende overheidsmaatregelen. Mochten deze regels kortelings 
veranderen, dan zullen we daar ook rekening mee houden tijdens onze activiteiten. We houden jullie op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen en dit ten laatste vóór de aanvang van de activiteit. 
 
We wensen jullie attent te maken op de praktische zaken welke nu van toepassing zijn: 
• Gelieve thuis te blijven bij de minste Covid-symptomen. 
• We houden minstens 1,5m afstand, als dit niet mogelijk is, is het dragen van een mondmasker verplicht. 

Men moet steeds een mondmasker bij zich hebben. 
• Handhygiëne is belangrijk, regelmatig handen wassen en ontsmetten is de boodschap. 
• Een hand geven, een knuffel of een zoen kan enkel met leden van ons gezin en deze uit de gezinsbubbel.  
• Omdat men nooit weet, registreren we alle deelnemers en een geldig telefoonnummer zodat contact 

tracers jullie kunnen verwittigen wanneer nodig. Na 30 dagen worden deze registraties vernietigd.  
 
We kijken er naar uit om jullie te begroeten op één of meerdere activiteiten welke we nog hebben behouden. 
 

RE ISV E RHA LEN    
De vertoningen vinden telkens plaats in de schouwburg van het CC Strombeek. 
 
Woensdag 14 oktober 2020 SCHOTLAND Jan en Rita Thienpont-Vanden Branden 

Dit noordelijke deel van Groot-Brittannië heeft de reputatie afgelegen, koud en nat te zijn. Dat is 
natuurlijk maar gedeeltelijk waar en het regenweer kan op korte tijd omslaan naar aangename zonnige 
perioden. Afgelegen is het, maar daar zit ook de aantrekkingskracht in: vele gebieden zijn nog onbedorven 
door de industrie. De natuur is hier een enorme troef en wandelaars, flora- en fauna-liefhebbers komen 
hier aan hun trekken. 
Schotland is ook een flinke brok cultuur en geschiedenis. Beroemde Schotse kunstenaars, schrijvers en 
industriëlen, o.a. Robert Burns, Walter Scott, Charles Rennie Mackintosh, Thomas Telford, ... zijn bekend 

en zij brengen ons naar de mooiste plekjes in de Highlands en Lowlands. Historische figuren zoals Mary, Queen of Scots en Bonnie 
Prince Charlie hebben het lot van talrijke van hun landgenoten bepaald en niet altijd in gunstige zin. 
Maar hun gedachtenis wordt in vele kastelen levendig gehouden. 
We nemen je mee naar het mooie Edinburgh, de rustige heuvels van het zuiden, het ruwe 
indrukwekkende noorden en verscheidene eenzame mysterieuze eilanden. 
Een wereld van rust, schoonheid en romantiek wordt je voorgesteld in de montage en zal je doen 
verlangen om daar ook eens een kijkje te gaan nemen … 
 



Maandag 26 oktober 2020 NIEUW-ZEELAND Guido Vervoort 
Heel ver ligt, ten oosten van Australië aan het einde van de wereld, Nieuw-Zeeland.  Oorspronkelijk was 
het bewoond door de Maori’s.  In de 19de eeuw werd het een Britse kolonie en het is nu een modern 
westers land met een zeer vriendelijke bevolking.  Het land is 9 maal zo groot als België en telt 4,5 
miljoen inwoners.  De nog levende Maori-cultuur is fascinerend.  In het stadje Napier ontdekken we 
prachtige Art Deco architectuur uit het begin van vorige eeuw.  Dé grote troef van het land is dat het 
mag gerekend worden tot één van de allermooiste natuurlanden ter wereld.  Men wordt overweldigd 
door een afwisseling van bekoorlijke kusten met zeeleeuwen, dolfijnen en walvissen.  Weiden met 
ontelbare schapen en koeien.  Betoverende wouden met een weelderige subtropische plantengroei met 
palmbomen en reusachtige boomvarens, een prehistorisch landschap waardig.  Geothermische 
gebieden met geisers, fumarolen en kokende modderpoelen.  Bizarre natuurverschijnselen zoals de 
“pannenkoekrotsen” en op een strand mysterieuze halve stenen bollen, de “Mouraki boulders”.  
Schitterende door meren en gletsjers doorsneden berglandschappen en majestueuze fjorden zoals in 
Noorwegen.  Nieuw-Zeeland is een uniek land: ongetwijfeld  “het mooiste einde van de wereld”…  
 

 
Woensdag 9 december 2020 ETHIOPIË Dirk Rosseel 
Ethiopië roept bij velen nog de nare herinnering op aan de hongersnood uit de jaren tachtig, toen de westerse wereld  gemobiliseerd 
werd voor de Live Aid actie. Wie tegenwoordig door Ethiopië reist, ziet gelukkig een verrassend groen en vruchtbaar land. De 

meerderheid van de bevolking is orthodox christelijk. We bezoeken 
de beroemde rotskerken van Lalibela en we halen heuse klimtoeren 
uit om in het Gheralta gebied bij kerkjes te komen die hoog in de 
rotsen uitgehakt zijn. In de Danakil depressie bewonderen we 
spectaculaire vulkanen en zien we de Afar zoutplaten hakken, die met 
de laatste karavanen naar de stad gebracht worden. Tijdens een 
trektocht in de Simien bergen spotten we steenbokken en troepen 
gelada bavianen. Het zijn maar enkele van de vele endemische 

diersoorten die het land rijk is. Ethiopië is trouwens ook voor vogelliefhebbers een waar paradijs. In het zuiden vind je tal van mooie 
wildparken en traditionele Afrikaanse volksstammen. Kortom, Ethiopië is een bijzonder boeiende Afrikaanse reisbestemming. 
 
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 zaterdag 17 oktober 2020  
i.s.m. VVK Grimbergen en Pasar Strombeek-Bever 
Start om 14u aan het CC Strombeek-Bever – tot ±17u 

Tijdens deze wandeling wil Theo Slachmuylders, gewezen onderwijzer van het Villegastje, de 
nadruk leggen op Bever. Hij kent onze deelgemeente als zijn broekzak en schreef er een prachtig 
boek over. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

BEIAARDNIEUWS 
 

 

Zondag 27 september om 16:30u 
 

Twee jaar geleden organiseerden de Beiaardvrienden ter gelegenheid van hun tienjarig jubileum 
een muzikaal evenement “Kronieken”. In veertien muzikale episodes werd de geschiedenis van 
Grimbergen verteld. Met medewerking van vele andere Grimbergenaren werd het een 
spektakel waar het publiek oren én ogen te kort kwam. 27 september zal een selectie van de 
muziek van “Kronieken” nog een keer klinken vanop de toren van de Sint-Servaasbasiliek. Ook 
de videobeelden van destijds zullen nog een keer getoond worden. 
 
De laatste zondag van september is traditioneel “Pater Feyendag”, naar de Grimbergse pater-
beiaardier. Met een speciaal concert wordt dan de beiaardzomer afgesloten. Beiaardier Twan 
Bearda wordt deze keer muzikaal ondersteund door zijn drie kinderen Hanne, Wout en Jeroen. 
 
Het concert begint om 16u30. Bij mooi weer is het concert te beluisteren in de abdijtuin (max. 
capaciteit: 200 personen). Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de basiliek (max. 100 
personen). Bij alle aktiviteiten dienen steeds de geldende coronamaatregelen in acht genomen 
te worden.  
 

 

 
 

 
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 


