
                   

 

                  Beveren                                           
                                                                                                               
                                       Nieuwsbrief 
                                          juli - augustus 2018 
 
                                              De nieuwsbrief voor de maand juli en               
                                              augustus zit boordevol zomerse  
                                              aktiviteiten.          
                                              Het vakantiegevoel is nooit ver weg. 
                                              Geniet en ontspan u tijdens deze  
                                              zomerse uitstapjes.  

 
ONTDEK ANTWERPEN MET ANTWERPEN SURPLACE en vtbKultuur 

Een originele stadsverkenning, kort in duur (± 45 ’ ), in een stukje stadswijk: dàt 
is Antwerpen SurplAce. Voor het derde jaar op rij rijgen we elke woensdag en 
zondag in juli en augustus verborgen pareltjes aan elkaar.  

Voor 3€/pp ontdek je de wijk rond de academie, neogotiek, beesten in de stad, 
Den Dam, Baroque murals, pelgrims, het Eilandje.  Vooraf inschrijven hoeft niet, 
kom de dag zelf gewoon naar de afspraakplaats. Tot Antwerpen Surplace! 

 wo 4 & zo 8 juli 2018:  Cirkelen rond de academie. Wij verzamelen om 14.00 
uur. Plaats van samenkomst hoek Blinden- en Minderbroederstraat.  
(Academie voor Schone Kunsten)  

wo 11 & zo 15 juli 2018: Neogotiek in de OLV-kathedraal, het koorgestoelte 
ontcijferd. Verzamelen om 14u00 – aan het beeld van Nello & Patrache. Het beeld 
Nello en Patrache is juist voor de ingang van de kathedraal. (het slapende jongetje 
Nello en zijn hondje Patrache. 
OPGEPAST: voor de bewoners van de provincie Antwerpen is de toegang van de 
kathedraal gratis, voor bezoekers van buiten de provincie Antwerpen wordt een 
toegang van 6 € pp aangerekend. 

 wo 18 & zo 22 juli 2018: Beestig Antwerpen  14u00 – Grote Markt, standbeeld 
Brabo  

 wo 25 & zo 29 juli 2018: Den Dam, wijk in verandering  14u00 – Ingang Park 
Spoor Noord, naast school Hardenvoort, Hardenvoort 41. 



 wo 1 & zo 5 aug. 2018: Baroque Murals  14u00 – afspraakplaats nog door te 
geven  

 wo 8 & zo 12 aug. 2018: Sjiek wonen rond het museum  14u00 – Leopold de 
Waelplaats, aan de ronde bank aan het museum. (Koninklijk Museum voor Schone 
kunsten) 

 wo 15 & zo 19 aug. 2018: Pelgrims en studenten, rond St.-Jacobs  14u00 – 
Lange Nieuwstraat 73, zij-ingang St.-Jacobskerk.    
 
Amuseer u tijdens deze korte gegidste uitstappen in Antwerpen. Na de wandeling 
(maximum 500 meter) heb je nog tijd genoeg om te shoppen of een gezellig 
terrasje uit te zoeken. (Ook geschikt als familieuittap) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijdag, 9 november, 2018 om 20.00 uur 
 
Voordracht door de heren Francis Soenen en Danny Veys. 
                      “Avontuurlijke tochten in Canada” 
 Francis en Danny hebben deelgenomen aan de langste maar ook zwaarste 
kanowedstrijd ter wereld: “The Yukon river Quest”. Het is een kanowedstrijd over 
een afstand van 715 km op de Yukon rivier (van Whitehorse tot Dawson City) 
Om volledig in het spoor van de goudzoekers te treden hebben ze ook vanuit het 
Alaskaanse Skagway, de Chilkoot Trail naar Bennett gestapt, om daarna vanuit 
Bennett met de kano nar Whitehorse te varen. 
9 november wordt een avontuurlijke avond met 2 ambitieuze sportmensen. 
CC Ter Vesten, Gravenplein,2 te Beveren – polyzalen. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag, 21 oktober, 2018 
De Vlaams Canadese Vriendenkring viert feest. Viering van 20 jaar Vlacan. 
Noteer alvast deze datum in uw agenda want het wordt een groots feest met 
een heerlijk diner en optredens. In de volgende nieuwsbrief alle gegevens. 
OC Boerenpoort, St Elisabethstraat 31A, 9120 Melsele. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 4 september om 20.00 uur start van een nieuw werkjaar. Van harte welkom aan 
beginnende cineasten 
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