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     ABONNEMENT 15€ 
 

 

Beste abonnee, 
 

De donkere wintermaanden hebben weer hun intrede gedaan en 2017 loopt 
op zijn laatste beentjes.  
 

Op 31.12 loopt ook uw abonnement van vtbKultuur ten einde. Gelukkig 
stelden wij ook voor 2018 een boeiend programma op, zodat we elkaar weer 
vaak kunnen ontmoeten. 
 

1. Van januari tem maart en van oktober tem december, brengen we u 
iedere derde dinsdag van de maand een boeiende en leerrijke 
reisreportage.  

2. Samen met naburige afdelingen van vtbKultuur zoeken we verder naar 
interessante voorstellingen en bezoeken waarbij wij een voordelige all-
in formule hanteren (fikse korting op de inkomprijs en georganiseerd 
vervoer per bus). De musical 40-45 staat alvast op ons programma.  

3. Leden van onze afdeling krijgen naast ons eigen abonnement ook gratis 
de vtbKultuurpas aangeboden. Een pas waarmee u forse kortingen krijgt 
in belangrijke musea, bij tal van voorstellingen en bij alle activiteiten 
ingericht door andere afdelingen van vtbKultuur.  

4. Tenslotte houden wij u op de hoogte van al onze activiteiten via ons 
gratis blad UITKIJK en sturen wij u ook geregeld info via mail. Zijn wij 
nog niet in het bezit van uw mailadres, laat het ons dan gauw weten. 

 

Voor een gezellig samenzijn nodigen wij u nu reeds uit op onze 
Kapellenwandeling gevolgd door de ondertussen traditionele Kaas- en 
Wijnavond. We hopen u allen te ontmoeten op zondag 14 oktober 2018. 
 

De prijs van ons abonnement houden we ook dit jaar op 15 euro om zoveel 
mogelijk mensen te laten genieten van een streepje cultuur.  
 

Wij hopen u ook het komende jaar onder onze leden te mogen verwelkomen! 
In naam van het vtbKultuur-team 
 

Lieven Verhelst, Voorzitter 
 

 
Abonnement: 15€  
Storten op rekeningnummer IBAN: BE40 8002 2897 6763 - BIC: AXABBE22 
Met vermelding van uw naam en adres en ABO 2018 
 

http://www.vtbkultuur.be/
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Dinsdag 19 december ’17 
 

THE ROAD AHEAD 
 

Grensverleggende reportage door D. Druart 
 
 

 
 
Wereldreiziger Dominiek Druart maakte een lange schitterende reis van 
Montenegro naar Iran.  
Zijn geweldige tocht begon in het vrij onbekende Montenegro. Hij trok 
vervolgens via het zonnige Kroatië naar de alpen van Slovenië richting 
Boedapest.  

Het tweede deel van zijn avontuur ging via onherbergzame wegen dwars door 
Azerbaidjan. Daarna ging het naar Georgië met de meest magnifieke 
landschappen. De subliem bewaard gebleven parels van Armenië maakten het 
plaatje compleet. Dominiek reisde via kleine wegen naar alle uithoeken van 
de Kaukasus, een lappendeken van verschillende volkeren, aan de rand van 
Europa en aan de voet van Azië. Het achtste en laatste land op ‘The Road 
Ahead’ route was Iran. Daar viel Dominiek van de ene verbazing in de andere. 
Dikwijls werd de tocht een onverwacht avontuur. Met zoveel mogelijk 
verschillende transportmiddelen kwam hij terecht op de meest verbluffende 
locaties. Die belevenissen wil hij nu delen tijdens een avondvullende 
reportage die u ongetwijfeld zal boeien en doen genieten van begin tot einde! 
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Dinsdag 16 januari  ‘18 
 

FIETSEN OP HET RITME VAN DE ZON 
30.000 km van België naar Azië 

 

Grensverleggende reportage door G. Lewyllie  
 

 

Bij de eerste zonnestralen dromen van een fikse fietstocht?  
Wereldreiziger Grégory Lewyllie geeft dat idee een nieuwe dimensie. Op 3 
juni 2018 vertrekt hij opnieuw met een elektrisch aangedreven fiets op 
zonne-energie richting Zuid-China.  
 
Meer nog, in 15 maanden 
tijd wil hij de omtrek van 
de aarde (40.000 km) 
fietsen. Toegegeven, een 
gedurfd opzet, maar 
Grégory is dan ook niet aan 
zijn proefstuk toe. In 2013 
ondernam hij reeds een 
gelijkaardige poging. Toen 
vertrok hij met een 
tandem omgebouwd tot 
een zonnefiets, maar 
moest na 14.000 km zijn 
solaravontuur opgeven.  
 
Hij bleef niet bij de pakken zitten, maar zette zijn tocht verder, tot helemaal 
in Azië. In juni 2018 wil hij een nieuwe poging wagen, met een zelfgemaakte 
bamboefiets en solar-bamboe-trailer.  
Naast heel wat foto- en filmmateriaal brengt hij ook zijn zelfgemaakte 
bamboefiets mee. Laat deze kans niet voorbijgaan, want vanaf 3 juni 2018 is 
de wereldreiziger terug voor lange tijd ‘on the road’. ‘Fietsen op het ritme 
van de zon - 30.000 km van België naar Azië’, een unieke reisreportage van 
een man vol dromen. 
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Zondag 18 november ’18 – 18u 
 

SPEKTAKEL-MUSICAL 40-45 
 

 

 

Op zondag 18 november 2018 legt vtbKultuur een concert-bus in naar een 
voorstelling van de spektakel-musical 40-45. We vertrekken om 15.30uur; de 
voorstelling begint om 18 uur. 
 
Na het overdonderend succes van de spektakel-musical 14-18, komt Studio 
100 nu met een opvolger: de spektakel-musical 40-45. Deze productie belooft 
zo spectaculair te worden als zijn voorganger en zal het verhaal vertellen van 
het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
  
Gert Verhulst: “335.000 mensen 
kwamen kijken naar 14-18. Het was 
overweldigend. Avond na avond 
staande ovaties, ontelbare 
positieve reacties van ontroerde 
toeschouwers. Ik ben ervan 
overtuigd dat we met deze nieuwe 
musical een verhaal gaan vertellen 
dat minstens zo aangrijpend is, 
maar tegelijkertijd toch helemaal 
anders.” 
  
 
HET VERHAAL 
  
Antwerpen, net na de eerste 
wereldoorlog. Staf en Louis Segers 
worden met een jaar verschil 
geboren. Ze groeien op in een 
warm nest. De broers worden 
hartsvrienden en niets lijkt hun 
band te kunnen breken. Tot het 
onvermijdelijke gebeurt: de 
Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in elke huiskamer, in 
elk gezin. 
  
Ook in het gezin van Staf en Louis ... 

http://www.vtbkultuur.be/
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Deelnameprijs: 75 euro 
Leden van vtbKultuur, VAB en vtbKultuurpas betalen slechts 70 euro. 
Er is geen kindertarief. De voorstelling is minder geschikt voor kinderen 
jonger dan 10 jaar. 
 
Inbegrepen in de deelnameprijs: gereserveerde plaatsen Categorie 1, 
reservatie- en verwerkingskosten, autocarvervoer, fooi voor de chauffeur, 
reisleiding. 
 
Deze deelnameprijs is geldig tot uitputting van de plaatsen en tot ten laatste 
20 april 2018. 
 
Reserveren kan door storting van het volledige bedrag op rekeningnummer: 
IBAN: BE40 8002 2897 6763 - BIC: AXABBE22 
met vermelding van naam, aantal personen, 40-45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit sympathie  
 

Patrick Beels 

http://www.vtbkultuur.be/
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vtbKultuur Kruishoutem wenst 
alle leden en sympathisanten 

 

een zalig Kerstfeest 
en 

een gelukkig 2018 
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