
Activiteitenkalender vtbKultuur Grimbergen September 5 - 2015

PROVINCIALE LEDENDAG (busuitstap) op ZATERDAG 3 OKTOBER 2015

BERGEN OP ZOOM
Wij bezoeken, met gids, het landgoed “Mattemburgh”,(1) een oud landgoed van 
Brabant met prachtige tuinen en een stijlvolle villa. In de orangerie van dit landhuis 
worden jullie onthaald.
Eveneens met gids bezoeken we het “Markiezenhof” het “Stadhuis” en de “ Sint Ger-
trudiskerk” (2).

Programma:
 9u15 : Onthaal met koffie/thee en koffiekoek
 9u45 : programma 1 of 2
 12u30 : driegangenmenu: tomatensoep met boerenbrood en boter, tournedos of zeebaars, beide met ratatouille van  
   groenten, petit grand dessert. Een drankje, frisdrank, pils of huiswijn inbegrepen.
 14u30 : programma 1 of 2
 17u00 : afsluiter met Baronbiertje en Hollandse kaas.
   Extra dranken via aankoop van drankbonnetjes.
 
Inschrijven kan door storting op onze rekening van vtbKultuur Grimbergen BE24-4387-1692-9138 van € 60 voor leden en € 65 
voor niet-leden. Met vermelding van de keuze van het hoofdgerecht, Tournedos of Zeebaars.
Inbegrepen zijn : Busvervoer, fooi van de buschauffeur, gidsen en toegangen, onthaal, menu, afsluiter.

WANDELING op ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2015 - BRUSSEL
Rond 1830 bestond er ontevredenheid over de regering van Willem I. De lagere klasse 
had honger. Overal in Brussel werd er geagiteerd, met als hoogtepunt de rellen na de 
aria “Amour sacré de la patrie” van de opera “De stomme van Portici”.
De Franse vlag werd gehesen aan het stadhuis. Deze werd snel verwijderd en vervan-
gen door een vlag met de vroegere Brabantse kleuren : ZWART-ORANJE-GEEL, ROOD. 
De annexatie door Frankrijk was tijdelijk afgewend.
Hoe het dan verder verliep horen we van onze gids Jos.
In ieder geval werd een annexatie door Frankrijk door de Europese grootmachten niet 
aanvaard. Een nieuwe staat ontstond : het koninkrijk België.
Plaats en uur van de afspraak : vertrek om 10u. stipt aan het Martelarenplein te Brussel, einde rond 12u30 aan de Warande. 
Er wordt aangeraden het openbaar vervoer te gebruiken.

SINGLE MALT WHISKEY DEGUSTATIE
op DINSDAG 6 OKTOBER 2015 om 20u
in het Cultuurcentrum Strombeek in de Karel Hemmerechtszaal.
We degusteren en genieten van: Highland Park                            12 j.
    Ierse Bushmiller                        10 j.
    Bourbon Richmond Reserve  1792
    Benriah Sauternes Finish
    Glendionach                               18 j.
    Kilchonian Mokir Bay
Joey Bosmans, groot whiskey kenner, begeleidt ons bij deze proeverij.
Dit is een initiatief met medewerking van Huis Willems, St. Amandsstraat te Strombeek-Bever, het huis voor de beste whiskeys 
en de fijnste sigaren. Alle gedegusteerde whiskeys kunnen op deze avond aangekocht worden.
Gelieve voor de degustatie 6 degustatie-wijnglazen mee te brengen.
Inschrijven vóór 20 september door storting van 25€ (leden vtbKultuur) of 30€ (niet-leden) op rekening van vtbKultuur
Grimbergen BE24-4387-1692-9138.



Het gebied rond de stad met de drie namen, Byzan-
tium, Constantinopel en Istambul is met Europa ver-
bonden, de rest van Turkije ligt in Azië.
Men vindt in Turkije hoogstaande Griekse, Romeinse 
sporen, en na de inval van de Ottomanen de rijke Is-
lamitische kunstvormen.
Zonder veel moeilijkheden zijn musea, indrukwek-
kende gebouwen en archeologische plaatsen te be-
reiken.
De bevolking is uiterst gastvrij en behulpzaam.
Niet te vergeten de overweldigende natuur. Het Pon-
tisch gebergte, de Taurus, de berg Ararat, Cappadocië, de Tigris en Eufraat en de lange grillige kuststrook 
in het zuiden.
Toegang : € 5 voor leden Neos, vtbKultuur, Davidsfonds, Gezinsbond en Actueel Denken,
 € 6 voor niet-leden.

REISVERHAAL/DIAVOORSTELLING TURKIJE
op 6 OKTOBER 2015 om 15u door Jan THIENPONT

in de schouwburg van het Cultuurcentrum Strombeek

Ve r a n t w.  U i t g eve r :  J a n  Fe r o n ,  K l o o s t e r s t r a a t  7 5 ,  1 8 5 3  S t r o m b e e k - B eve r

BUSUITSTAP op ZONDAG 18 OKTOBER 2015

IEPER en WOI
Een organisatie van Pasar, de Vlaamse Vriendenkring Grimbergen en vtbKul-
tuur Grimbergen.
De “Groote Oorlog” begon 100 jaar geleden. Het Flanders Field Museum 
vertelt ons alles over deze periode.
Zeer bloedige veldslagen en voor het eerst het gebruik van chloorgas.
Bij de slag bij “Passendale” sneuvelden ca 300.000 jonge mensen. Getuige 
hiervan is het “Tynekot”.
Men kan en mag Ieper niet verlaten zonder de aangrijpende “Last Post”.

Programma:
 7u30 : Warm onthaal aan het CC van Strombeek-Bever en vertrek per bus
 10u00 : Bezoek Anglicaans kerkje met gids en In Flanders Field Museum (inleiding gids)
 12u00 :  Vertrek naar Passendale voor lunch in De Oude Kaasmakerij
 13u30 : Gegidste bustoer Ieperboog Noord met bezoek aan diverse kerkhoven
 17u30 : Warm avondmaal in Gasthof ’t Zweerd te Ieper
 19u15 : Vertrek Menenpoort voor bijwonen Last Post, aansluitend vertrek naar Strombeek-Bever
 22u00 : Vermoedelijke aankomst te Strombeek-Bever

Inschrijven door storting op rekening vtbKultuur Grimbergen BE24-4387-1692-9138 van € 55 voor leden en € 60 voor niet leden 
en dit vóór 25 september.
Inbegrepen zijn : bus, fooi buschauffeur, lunch, avondmaal (telkens met 1 consumptie) museum, gidsen. 

	  

REISVERHALEN/DIAVOORSTELLINGEN

NOORWEGEN op maandag 9 NOVEMBER 2015 door J.P. Demarsin

NEPAL op dinsdag 8 DECEMBER 2015 door Dirk Rosseel 

in de schouwburg van het Cultuurcentrum Strombeek om 15u


