
      

 

 

              Beveren       
                                     Nieuwsbrief  
                                              juli - augustus 2017   
De nieuwsbrief van de maanden juli en augustus zit vol zomerse 
activiteiten. Het vakantie gevoel is nooit ver weg. 
Geniet en ontspan u tijdens onze uitstappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Begeleide themawandelingen door Antwerpen. 
De gidsschoenen zijn opgeblonken, Antwerpen SurplAce zomer 2017 kan van start. 
Elke woensdag en zondag in juli en augustus (14u.) verkennen we een stukje 
Antwerpen. Amper 3€/pp, vooraf inschrijven hoeft niet.  
Elke wandeling duurt 1 uur, zodat u voor u naar huis keert nog rustig de tijd heeft 
om een terrasje te doen. 

Afspraak telkens om 14u.  

 
Over kunstenaars, kanunikken en een keizer – wo.5 en zo. 9 juli  
Het 2de deel van de St.-Andrieskwartierwandeling volgt het spoor van de Kloosterstraat en 
belicht de beroemdheden die er verbleven zoals Jordaens, Rubens en Peter De Grote. 
Uiteraard komt de beroemde St.-Michielsabdij ter sprake die vele jaren een belangrijke rol 
speelde. Maar niet minder beroemd waren de scheepswerven en het arsenaal van waaruit 
Napoleon zijn pistool 200 jaar geleden op Engeland richtte.  
Afspraakplaats: Oever, beeld Jordaens 
 
 Van stripmuur tot begijnen en terug  - wo. 12 juli en zo. 16 juli  
We wandelen langs een plein, een markt en twee stripmuren. Hoog boven ons hoofd 



bewonderen we een draak en we ontdekken nog oude steegjes. We genieten van de rust 
en de stilte in het begijnhof en vragen ons af of het leven in de paradijsstraat vroeger wel 
zo paradijselijk was.  
Afspraakplaats: hoek Frans Halsplein en Sint-Jacobsmarkt bij de stripmuur 

Er was eens…  - wo. 19 en zon. 23 juli  
Op zoek naar volksverhalen en legendes in Antwerpen. Halve waarheden en hele leugens, 
maar wel goed gevonden. Geloof de gids maar niet...  
Afspraakplaats: Grote Markt, hoofdingang stadhuis  

Beeldig Antwerpen, van Rubens naar het Steen - wo. 26 en zo. 30 juli  
Ontdek een stad van beelden. Maak kennis met verhalen van vandaag en van vervlogen 
tijden. Want elk standbeeld wil ons iets vertellen over roem en verval, oorlog en vrede, 
rijkdom of tegenslag. De beelden in de stad zijn deel van ons geheugen. Ze spreken over 
ons verleden en leggen verbanden met de levende stad zoals we ze kennen. 
Afspraakplaats: Groenplaats, standbeeld Rubens  
 
Cirkelen rond het Conscienceplein – wo. 2 en zon. 5 augustus  
Op een steenworp van het meest idyllische Antwerpse pleintje, bevinden zich tal andere 
pareltjes uit de geschiedenis van onze stad. Tijdens een korte wandeling maken we een 
halve cirkel rond dit plein en ontdekken enkele locaties waar nietsvermoedende toeristen 
én Antwerpenaars vaak achteloos aan voorbijlopen…  
Afspraakplaats: Conscienceplein  
 
Van de Waterpoort via Lambermont naar het Museum - wo. 9 en zo. 13 augustus  
Ga mee op ontdekking van een apart stukje Zuid. Laat je imponeren door de historische 
Waterpoort, geniet van de klassieke rust van de Lambermontplaats en duik daarna mee de 
gezellige drukte in van de Leopold De Waelplaats. Het KMSKA is nog gesloten tot in 2019? 
Geen nood! Voor ons is het dé buitenkans om enkele bezienswaardigheden aan de 
buitenkant van het museum te verkennen.  
Afspraakplaats: op ’t Zuid, aan de Waterpoort (Gillisplaats)  

Merkwaardig Mechelseplein – wo.16 en 20 augustus  
Ooit al op plekken geweest waar maagden zongen, een keizerin het uitmuntend doet en 
spoken zichtbaar zijn? Of waar een kerk om haar as draait, een bank een creatief centrum 
wordt en een schrijver je relax opwacht? Dat in gezelschap van een boer en een kapitein? 
Voor dat alles moet je op het (merkwaardig) Mechelseplein zijn.  
Afspraakplaats: Mechelseplein, standbeeld Willem Elsschot  

Van Sint Andries naar de Quartier Latin via de hipste straten - wo. 23 en zon. 27 
augustus  
Een verhaal over mode en bordelen. Armoede en rijkdom. Een belangrijk stukje stad zowel 
vroeger als nu. Wat hebben slechte vertalingen te maken met straatnamen? Waar lag "den 
Franschen Boulevard”? En van waar komt de naam “De Wilde Zee”? En wie toont zijn blote 
kont aan de voorbijgangers? Luister naar het verhaal van heilige plaatsen en 
roggeverdommekes.  
Afspraakplaats: Theodoor van Rijswijckplaats (Nationalestraat tgo. de 
ModeNatie). 

 
Elke wandeling duurt ongeveer 1 uur, zodat u voor u naar huis keert nog rustig de 
tijd heeft om een terrasje te doen. 
De wandelafstand van  begin tot eindpunt is ongeveer 500 meter. 
 



Filmforum: La la land en Moonlight 
 
Herinnert gij u nog de Oscar uitreiking van 2017. La la land werd per vergissing uitgeroepen tot 
beste film van 2016. Achteraf ging Moonlight met het begeerde beeldje van beste film lopen. 
Oordeel zelf en geniet van beide films met vtbKultuur 
 
donderdag, 21 september om 20.00 uur                   Donderdag, 26 oktober om 20.00 uur 
 
            La la land                                    Moonlight 
              
In de polyzalen van CC Ter Vesten 
La la land behaalde 6 Oscars,  
en werd de grote slokkop. 
Moonlight behaalde 3 Oscars, maar ging wel aan  
de haal met beste film van 2016.  
 

 

 

Word lid van vtbKultuur  

 
Lidmaatschap aan 10 euro ben je met heel je gezin een jaar lang lid van 
vtbKultuur        krijg je korting op alle vtbKultuur-activiteiten  
ontvang je onze maandelijkse e-nieuwsbrief OOGwenk   
                                                                                                                           
Lidmaatschap aan 31 euro ben je met heel je gezin een jaar lang lid van 
vtbKultuur krijg je korting op alle vtbKultuur-activiteiten  
geniet je tal van ledenvoordelen en -kortingen, onder andere bij museumbezoeken 
ontvang je onze maandelijkse e-nieuwsbrief OOGwenk  
ontvang je VAB-Magazine in je brievenbus, een maandblad vol reisreportages, tips 
voor trips én de vtbKultuur-katern  
 
Lidmaatschap VAB geeft automatisch recht op lidmaatschap vtbKultuur  
 
VtbKultuur video Beveren brengt alle amateur videocineasten bijeen die iets 
meer uit de camera of montage willen halen. Zij vergaderen om de 14 dagen in de 

mediazaal van CC Ter Vesten om 20.00 uur. 
Ga naar www.videoclubvtbkultuurbeveren.be en u leest 
alles wat u moet weten over videofilmen. 
De vergaderingen staan open voor iedereen. 
Dinsdag, 5 september om 20.00 uur start van een nieuw 
werkjaar. Van harte welkom aan beginnende cineasten 

                    
     
V.U. Raf De Munck Sint Sebastiaanstr.31 9120 Beveren 0475 537 031 


