
 

 
 

             

                                               Beveren 
                              Nieuwsbrief  
                               maart – april 2018  
Een nieuwsbrief boordevol activiteiten. Kijk ook naar de agenda. 
Hopelijk zien wij u op een van onze activiteiten.  
                                                                                                                                                                                        
Matinee concerten Bozar 2017 – 2018 
Met vtbKultuur Beveren naar de matinee concerten in Bozar te Brussel. 
Uit het programma van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) kozen we vijf 
hoogstaande concerten, die we voor een zeer voordelige prijs aan onze vtbKultuur-leden 
kunnen aanbieden. ( Voor de vier eerste concerten zijn de inschrijvingen al afgesloten) 
Concreet betekent dit dat we de kaartjes categorie II (soms categorie I)  kunnen 
leveren voor slechts € 16 in plaats van € 38. Hierin zijn de administratie- en 
reservatiekosten al ingerekend. 
 
De concerten worden uitgevoerd door het Nationaal Orkest van België (NOB). 
Ze gaan door in de Henry Le Boeuf-zaal, beginnen om 15 uur en duren ongeveer twee 
uur (met pauze). Het Paleis voor Schone Kunsten ligt vlakbij het Centraal Station 
(Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel) en is dus heel makkelijk te bereiken. 
  
zondag 10 juni 2018  
Programma: Hugh Wolff, leiding – Jean-Guihen Queyras,  
cello Short Ride in a fast Machine, John Adams  
Concertante symfonie voor cello en orkest, op. 125, Sergej Prokofjev  
Tromba Lontana, John Adams Sinfonietta, Leoš Janaček  
Deadline bestelling en betaling: 28 april 2018  
 
Te betalen op rekening nr. vtbKultuur Beveren: BE65 0001 5589 8396 

Zondag 25 maart 2018 
Daguitstap  Boeiend mijnerfgoed Genk: 
Knipoogdag vtbKultuur Beveren. 
Genk verwent! Boeiend mijnerfgoed, ongerepte 
natuur, vernieuwende cultuur- en kunstprojecten, 
multicultureel smullen. De jongste stad van België 
heeft het allemaal. 

Voormiddag: vertrek om 8.00 uur met luxe autocar aan het politiebureel van Beveren 
Bezoek aan de Turkse moskee Sledderlo. Wij trekken onze schoenen uit en bezoeken de weidse 
gebedsruimte: 1200 m2 kleurrijk tapijt, een serene architectuur en een indrukwekkend spreekgestoelte  

·        12u15-14u00: Verzorgde warme middaglunch. 



·        14u00-17u15: vrije bezoeken op eigen tempo met pendelbus richting centrum en naar C-mine.  Een 
cultureel menu waarop je vrijblijvend en gratis (inbegrepen in onze prijs) kunt op aansluiten. Flaneer 
door de stad en C-mine  (Creatief Genks mijnerfgoed met hedendaagse artistieke bedrijvigheid). Daal 
af in het ondergronds belevingsparcours, je wandelt door oude tunnels en langs nieuwe uitdagende 
installaties tot op de top van de schacht, bezoek het werkterrein van Studio Pieter Stockmans (de 
internationaal gerenommeerde keramist) in het voormalig metaalmagazijn. Je komt hier ogen te kort. 
Maar ontdek ook historische, moderne, charmante en supergezellige pareltjes met volgende 
hoogtepunten : 
·        Multiculturele ontdekkingstocht in de Vennestraat 
waar Italië, Turkije en Griekenland de zuiderse proeftuin 
zijn met de vele kruidenierszaakjes en pop-up activiteiten 
·        Miniconcertjes van de Genkse Academie voor Kunst 
in het Cultuurcentruim en C-Crib alsook orgelconcerten 
in de Sint-Martinuskerk. 
·        De tuinwijk van Winterslag kan je spelenderwijs 
verkennen via het spel OndersteBoven dat je uitdaagt om 
een mysterie op te lossen. 
·        Hedendaagse architectuur van de bibliotheek of het Botta-gebouw 
·        De villa Le Coin Perdu, voormalige kunstenaarswoning van Emile Van Doren met een verrassende 
collectie van landschapsschilderijen en tekeningen begin 20ste eeuw 
·        17u15-18u00: Afsluiter met muzikale animatie op het C-mineplein met o.a. het Labyrint, een 
imposante stalen installatie van het kunstenaars- en architectenduo Gijs Van 
Vaerenbergh. Daarna huiswaarts met de autocar. 
Prijs: all in: bus, gidsen, inkomgelden, middagmaal, enz.  
inschrijven via mail  raf.demunck@skynet.be voor 5 maart 2018  
Te betalen op rekening nr. vtbKultuur Beveren: BE65 0001 5589 8396 
 

 
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. 

 
Op het programma van vtbKultuur video Beveren 
       Dinsdag, 6 maart, 2018 om 20.00 uur in de mediazaal van CC Ter Vesten 
       Op de clubvergadering krijgen wij een workshop over het maken van clips 
       maandag, 9 – 16 en 23 april, 2018 cursus voor video montage met de computer 
 
Alle vergaderingen staan open voor alle amateurcineasten. 
 
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, en de nieuwsbrief van Beveren. 
 
Lidmaatschap VAB geeft automatisch recht op lidmaatschap vtbKultuur. Om de 
nieuwsbrief van vtbKultuur Beveren te ontvangen, geef uw e-mail door aan  
raf.demunck@skynet.be  
 

40 € 
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Agenda van vtbKultuur en vtbKultuur video Beveren 
 
9 – 10 – 11 maart Mona filmfestival in CC Berchem. 
Films uit Midden-Oosten & Noord-Afrika. Ontroerende en prikkelende speelfilms, kortfilms, documentaires en 
kinderfilms voeren je mee o.a. naar Egypte, Syrië, Lebanon en Marokko. Films over liefde, humor en 
vriendschap maar ook oorlog en vlucht.  
Voor meer details : www.monafilmfestival.be  
 
Zondag, 18 maart 2018 om 15.00 uur Galaprojectie van vtbKultuur video Beveren 
CC Ter Vesten schouwburg 10 kortfilms van leden van vtbKultuur video Beveren 
Zie aankondiging bovenaan. www.videoclubvtbkultuurbeveren.be  
 
Zondag, 25 maart 2018 Knipoogdag 
daguitstap van vtbKultuur Beveren. Voormiddag bezoek moskee van Sledderlo. 
Namiddag: verkenning Genk en de C-mine, voor meer details zie bovenaan 
Inschrijven voor 5 maart: raf.demunck@skynet.be   
 
Hou je van de buitenlucht, bezit je een tent, caravan of camper, dan is  Kultuur en 
Kamperen iets voor u. 
Vrijdag 27 april tot dinsdag 1 mei: Spa en Hoge Venen 
Woensdag 15 augustus tot zondag 19 augustus: De Westhoek 
Vrijdag 28 september tot dinsdag 2 oktober: Blankenberge en omgeving 
Voor meer details: www.vtbkultuur.be/Kultuur-kamperen.be   
Voor het gedetailleerde programma van de uitstappen. raf.demunck@skynet.be  
 
Zondag 10 juni: Matinee concert in Bozar Brussel 
voor meer details zie bovenaan. 
 
Zaterdag 16 juni vtbKultuurdag Antwerpen 
Antwerpen barokstad. Van 10 uur tot 15 uur geleide bezoeken voor de tentoonstelling  
Michaelina in het MAS te Antwerpen. Ieder ½ uur start geleid bezoek (duurtijd 1 ½ uur) 
vtbKultuur leden betalen  8 € (normale prijs rondleiding met gids 15 €) 
Vooraf inschrijven verplicht via raf.demunck@skynet.be  
 
Zondag 18 november: Musical 40 -45  
met vtbKultuur Beveren naar de musical van studio 100 te Puurs. 
Vertrek met bus om 16 uur – vertoning om 18 uur – 1ste rang ticket en bus: 70 €  

Internationaal kortfilmfestival Beveren 
vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 november 2018  
 
 

 
 
BEZORG ONS DE E-MAILADRESSEN VAN VRIENDEN EN KENNISSEN               
 Hebt u vrienden en/of kennissen die misschien ook wel interesse hebben in vtbKultuur? 
Ja? Bezorg ons dan hun e-mailadres en we nemen hen gratis en totaal vrijblijvend op in 
onze verzendlijst. Alvast van harte bedankt!                                                                                                               
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