
 
 
 
 

 
                       Beveren 
 
                                            Nieuwsbrief                                     
                                Januari – Februari 2019 
                                               Het bestuur van vtbKultuur Beveren  
                                               wenst je en al je dierbaren, een 
                                               zalig, gelukkig en gezond 2019.   
 
                             Het jaarthema staat in het teken van smaak. 
                             “Smaak” in al zijn vormen. 
                    Wij willen onze leden laten proeven van cultuur, nieuwe 
smaken zoals minder bekende kunstvormen. Vergeten smaken van 
oude culturen. Wij willen je laten proeven van “goede smaak”  
 

                                           

 

 

 

 
 
 

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. 
De eerstvolgende vergadering is op dinsdag, 15 januari, 2019 om 20.00 uur in OC De 
Boerenpoort, Elisabetthstraat, 31 A te Melsele (Nieuwjaarsreceptie) 
Gij zijt van harte uitgenodigd. 

 

Matinee concerten in de Bozar te Brussel: 

http://www.videoclub/


Dit jaar boden wij onze leden weer 5 hoogwaardige concerten aan. Er kan tot 14 
januari 2019 nog op één concert ingeschreven worden. 
Bozar is gemakkelijk te bereiken, ligt vlakbij het centraal station (Ravensteinstraat, 
23, Brussel) De verplaatsing gebeurt dus individueel. 
Zondag, 24 februari, om 15.00 uur 
Uiterste datum van inschrijving en betaling:14 januari via raf.demunck@skynet.be  
16 € per persoon in plaats van 38 € (categorie II) 

Constantinos Carydis, leiding – Martin Helmchen, piano – Stephen Waarts, viool – 
MarieElisabeth Hecker, cello  
 
Programma:  

Alfred Schnittke, Ritual;   
Ludwig van Beethoven, Concerto voor piano, viool en cello, op. 
56; Ludwig van Beethoven, Coriolanus, Ouverture, op. 62; Dmitri 
Sjostakovitsj, Symfonie nr. 9, op. 70.  

Deadline bestelling en betaling: 14 januari 2019 
 
Ontdek Antwerpen met Surplace en vtbKultuur  
Woensdag, 16 januari om 14.00 uur: Sjiek wonen rond het museum. 
          Eind 19de eeuw wordt in het midden van niets het  
          Koninklijk museum voor Schone Kunsten gebouwd. 
Tijdens deze korte wandeling van 1 uur zetten wij de spots op de sjieke huizen en 
gebouwen om en rond het museum waarin zich de goede burgerij ging vestigen. 
Verzamelpunt: Ronde bank aan het museum, Leopold De Waalplaats, Antwerpen                                  
Deelname: 3 € 
Inschrijven is niet noodzakelijk 
 
Zondag 7 september 2019 om 21.00 uur 
                                      “Musical Titanic” 
Festivaria –pionier in grootse openluchtspektakels in Vlaanderen – kiest in 2019 
resoluut voor een uitdaging van jewelste. 
Plaats: Donkmeer Berlare                                 INschrijven zo vlug mogelijk 
Betalen en inschrijven voor 24 maart 
Inkom 1ste rang ticket: 36 € + bus 12 €    totaal 48 € 
Inschrijven via raf.demunck@skynet.be  
                                                     BE65 0001 5589 8396 
                                                     vtbKultuur Beveren 

Zondag 5 mei 2019 
                   “Daguitstap Oudenaarde” 
                           Knipoogdag 
Vertrek met luxe autoar aan het CC Ter Vesten om 8.00 uur 
In de voormiddag bezoek aan Ename. 
(bezoek aan de archeologische site met de restanten van de benedictijnerabdij en 
het archeologisch museum. 

mailto:raf.demunck@skynet.be
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Om 12.00 uur lunch in de salons van Montovani, Doom 1 te 9700 Oudenaarde. 
Vanaf 14.00 uur bezoek aan de stad Oudenaarde: bloemenmarkt, verkenning van 
de binnenstad. 
Van belforttoren tot Lakenhallen, de kerk van Pamele, ronde van Vlaanderen 
museum, Sint Laurentiuskerk en zo veel meer.  
Vertrek huiswaarts autobus in Oudenaarde: 18.00 uur 
Vermoedelijk rond 20.00 uur terug thuis aan CC Ter vesten. 
Prijs all in: bus, middagmaal (Adriaen Brouwersmenu, drank niet inbegrepen) alle 
inkomgelden en gidsen: 
 

In te schrijven zo vlug mogelijk (voor 20 maart) via raf.demunck@skynt.be  
                                                   BE65 0001 5589 8396 
                                                     vtbKultuur Beveren 

                                                   (betalen voor 10 april) 
 

 
 

 

                                       
   
 

46 € 
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