
 
 
 
 
 

                                                  Beveren 
                                            Nieuwsbrief                                     
                                 september – Oktober 2018 
 
 

Mijnheer, mevrouw 

De 2 verlofmaanden zitten er weer al op. Met heel veel zon, en weinig regen zijn er 
deze verlofperiode een paar records gebroken. De batterijen zijn weer opgeladen 
om er een jaar lang tegen aan te gaan en te genieten van vele kleine dingen.. Ik 
hoop dat je mee doet. 

 
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 vtbKultuur video Beveren. 

De vergaderingen staan open voor iedereen. 
Dinsdag, 4 september om 20.00 uur start van een nieuw werkjaar. Van harte welkom aan 
beginnende cineasten 
 

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 naar 
Whitehorse te varen. 
9 november wordt een avontuurlijke avond met 
2 ambitieuze sportmensen. 
CC Ter Vesten, Gravenplein,2 te Beveren – polyzalen. 
Leden vtbKultuur gratis inkom – niet leden 4 € 
 



Zondag, 21 oktober, 2018 
De Vlaams Canadese Vriendenkring viert feest. Viering van 20 jaar Vlacan. 
Inschrijven via raf.demunck@skynet.be 
Wij verwachten u om 12.00 uur in OC De Boerenpoort, St Elisabethstraat 
31A, 9120 Melsele. Onderaan vindt gij alle gegevens. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                    
                                                   

 Spektakel musical 40 - 45 
                                             De Inschrijvingen zijn afgesloten De voorstelling  
  
                                            van 18 november, 2018 is volledig uitverkocht. 
 
                                            Vertrek aan het politiebureel van Beveren met  
 
                                            de reisbus om 16.00 uur  

                              
                                            Aanvang musical: 18.00 uur. 
 
                                            In onze volgende nieuwsbrief krijg je alle 
                                            verdere gegevens.      



 
Veelbelovende expo’s in het najaar 
De schreeuw van Munch 
Museum De Reede – Antwerpen, van 6 september tot 
 en met 17 maart 2019 
Amper een dun vlies scheidt leven van dood in Edvard 
 Munch’s kunst. 
De ervaring van de dood vroeg in zijn leven, van zijn 
 moeder en daarna zijn zusje, doorgrond hem voor altijd van de fragilitit van 
van de fragiliteit van het leven. 
In dit besef vinden al zijn emoties hun oorsprong en  
manifesteren zich zo in zijn werk. 
Voor meer informatie over deze tentoonstelling ga naar  
de website van Museum De Reede, Antwerpen,  
Ernest Van Dijckkaai, 7 2000 Antwerpen. Museum De Reede is op woensdag 
gesloten.  
 

Holocaust en strips 
                                    Kazerne Dossin – Mechelen van 17 september 2018   
                                    tot 22 april 2019               t 
                                    Feit en fictie. Ze lijken elkaars tegenpolen. Maar hoeft  
                                    dat altijd zo te zijn    
                                    De geschiedenis krijgt steeds vaker een fictief jasje,   
                                    en daar ontsnapt de Holocaust ook niet aan. 
                                   Sinds de jaren 1970 wagen graphic novelists zich aan   
                                    het thema: onzeker, met enige schroom maar ook  
                                    met respect                                                                                                                                 

                                    Meer dan 200 strips, graphic novels en manuscripten  
                                    voeren de bezoeker door de fictionalisering van de  
                                    Holocaust. 
 
Voor meer informatie ga naar de website van Kazerne Dossin Mechelen 

Het museum is op woensdag gesloten. 

 

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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