Donderdag 22 Maart 2018: Culturele uitstap Grimbergen
Onze eerste culturele uitstap van 2018 brengt ons in Grimbergen.

Grimbergen, met deelgemeenten Beigem, Grimbergen, Humbeek en Strombeek-Bever telt
meer dan 36000 inwoners en evolueerde na de wereldtentoonstelling van 1958 van
landbouw-naar woondorp.
Belangrijk zijn er de premonstratenzerabdij, in 1124-1128 gesticht op vraag van de
plaatselijke heren Berthouts en de barokke Sint-Servaasbasiliek, op 8 december 1999 tot
basiliek verheven.

Wij bezoeken de basiliek, als het kan onder leiding van abt De Sutter. We zullen er oa. de
fresco bewonderen, die zich bevindt op het plafond van de grote sacristie van 1763.
Hierop vinden we ook “onze” H.Alena, de volksheilige van Dilbeek.

In de namiddag wandelen we naar de Tommenmolen, gerestaureerde graanwatermolen uit
de 16de eeuw. Er is daar een tentoonstelling “Beter Koken” en in de lemen schuur “Rijstteelt
in het vroege Japan”, die we kunnen bekijken.
Op het Gemeenteplein van Strombeek-Bever vinden we het Cultureel Centrum (1973) , dat
samen met Westrand zijn 40-jarig bestaan vierde en waarmee ons Cultuurcentrum nauw
samenwerkt.
Dat we ondertussen proeven van het Grimbergse nat spreekt vanzelf!
Hugo, jullie gids

VOORBIJE ACTIVITEITEN KENNISBEURS
Nieuwsgierig naar de succesvolle voorbije activiteiten, zoals Natuur en kunst in
Dilbeek, de Culturele uitstappen, de ontmoetingsdagen van Kennisbeurs in huisje
Mostinckx, … Ga dan eens een kijkje nemen op onze site bij “FOTOVERSLAGEN” (link
hieronder).
http://kennisbeurs-pajottenland.be/fotoverslagen/
Belangrijke mededeling: De fotoverslagen worden vanaf nu weergegeven op internet nl op
Flickr. Zo kan je gelijk welke foto downloaden op ware grootte.
Let op: Je hoeft Flickr hiervoor niet te downloaden!

VERDERE ACTIVITEITEN KENNISBEURS
COMPUTER
 Photoshop Crea met Frieda: friedabaeyens@telenet.be of tel. 0478 248 827
GASTRONOMIE:
 Koken: Samen een lekker menu bespreken, bereidingen realiseren, gezellig proeven,
fijne truckjes ontdekken met Maryvonne: Maryvonne.detemmerman@telenet.be of
tel. 02 569 38 96.
 Wijnproeven met Francis: Ontdekken, bespreken en proeven van diverse wijnen.
Elke 3o donderdag van de maand vanaf 14u. Franvlas@gmail.com of tel 02/4635788.
BLOEMSCHIKKEN: Voor elke gelegenheid een mooie creatie maken.
Inschrijvingen en inlichtingen bij Myriam: annita.meurs@telenet.be
of tel 02 569 38 58.
CREATIEF met André:
Tijdens de cursus leren we verschillende opbouwtechnieken en baktechnieken met klei. Een
mooi glazuur en het kunstwerk is klaar. De kostprijs is 70 €: glazuur en bakken.
Pak klei kost 10€.
Elke maandagnamiddag. Info: andre.vanoverberge@gmail.com of tel. 0497 25 17 94.

DORP EN NATUUR:
Natuurwandeling in Pajottenland met André elke 4° donderdagnamiddag . Om 13.30 u
komen wij bijeen in de inkomhal van de Westrand. Indien een culturele wandeling
gepland is vervalt de wandeling. Info André: andre.vanoverberge@gmail.com of
tel. 0497 25 17 94.
SCRABBELEN:
Beoefenaars van deze intensieve denksport zijn hartelijk welkom elke donderdagmorgen.
Geïnteresseerden worden op weg geholpen. Kom vrijblijvend een kijkje nemen.
Info: ghislaine.dj@gmail.com of tel. 02 569 38 52.
KLEURENWIEZEN:
Elke 4o dinsdag van de maand onder de deskundige leiding van Maryvonne.
Info: Maryvonne.detemmerman@telenet.be of tel. 02 569 38 96.
TALENCONVERSATIE
Engels, Spaans, Italiaans, Esperanto en Duits. De conversaties zijn bedoeld om de reeds
opgedane kennis in de verschillende talen te onderhouden.
Info: nicole.vergote@telenet.be of tel. 02 463 57 88.
INFORMATIE: Kom of oriënteer uw vrienden naar het infomoment van donderdag 11 jan.,
8 feb. of 8 mrt. en dit van 10u tot 10u15 in de Westrand.
Voor meer informatie Thera Saris: thera.saris@skynet.be of tel. 02 569 53 84.

Alle activiteiten gaan door onder persoonlijke verantwoordelijkheid.

