
           

 

vtbKultuur Waarschoot – December 2015 – Nieuwsbrief 1 van 
2016 

Verantwoordelijke uitgever -  André Dewalsche 

Beste Cultuurliefhebbers, 

Het nieuwe jaar staat voor de deur en met ons bestuur zijn wij momenteel nog druk bezig om ons 
jaarprogramma 2016 te vervolledigen. 

Wij bieden jullie alvast ons programma voor februari en maart aan. Hierbij vinden jullie een tweetal 
activiteiten waar wij, dank zij de steun van ons provinciaal bestuur, de bus verplaatsing kunnen aanbieden 
voor de spotprijs van 5,00 euro. Hiervoor vragen wij met nadruk tijdig in te schrijven want de plaatsen zijn 
beperkt. 

Woensdag 17/02/2016 - “HET KRAKEN VAN DE MAAN” 

Avant-première toneelstuk met Chris Lomme en Sophie Derijcke om 20 u. in theaterzaal t’arsenaal te 
Mechelen. 

Na Achter de Wolken, een voorstelling met Chris Lomme en Jo Demeyere, die meer dan 130 keer werd 
gespeeld, schrijft Michael De Cock dit nieuw toneelstuk. Twee actrices, een gloednieuw verhaal - en 
vtbKultuur - om het als allereerste te ontdekken. Vooraf geeft Michael De Cock, regisseur en directeur van 
t,arsenaal, een inleiding en na de voorstelling is er een greet & meet voorzien met de acteurs 

 leden vtbKultuur 15,00 euro (ticket en bus verplaatsing), 

 niet leden  20,00 euro (ticket en bus verplaatsing). 

Tijdig inschrijven bij A. De Walsche – 09/3772504 of andre.dewalsche@gmail.com 

Zaterdag 12/03/2016 – “THE COTTON CITY JAZZBAND” t.g.v. 65 JAAR VTBKULTUUR WAARSCHOOT 

Deze alom gekende jazzband brengt spetterende muziek in onvervalste New Orleansstijl. 

Gemeentelijke feestzaal “De Kring”, Patronagiestraat, Waarschoot om 20.00 uur. 

leden vtbKultuur 8,00 euro, 
niet leden  10,00 euro. 

Kaarten bij André De Walsche – 09/3772504 of andre.dewalsche@gmail.com 

Zondag 20/03/2016 - “KNIPOOGDAG BRUSSEL” – ons jaarlijks Cultureel stadsfestival. 

Tijdens de Knipoogdag ontdekken wij de ware aard van Brussel als cultureel en creatief broeinest met een 
verscheidenheid aan wijken en inwoners. 

Programma 

 Voormiddag themabezoek met gids aan de volkse Marollen met een vleugje art nouveau. 

 

mailto:andre.dewalsche@gmail.com
mailto:andre.dewalsche@gmail.com


 

 

 ’s Middags Vrije lunch – wij zorgen voor het nodige. 

 Namiddag  verkenning van Elsene met zijn diverse musea, ter Kameren Abdij, tuinen, architectuur, 
wijken en hun gemeenschappen (o.a. de Afrikaanse Matongé wijk), cultuurhuizen en galerijen. 

Gidsen staan ter plaatse ter beschikking en hier en daar nemen ze je zelfs mee langs verborgen plekjes. 

Afsluiting: om 17 u. t.h.v. het Flageyplein met het voormalige radiogebouw als decor. 

 vtbKultuur leden 19,00 euro (bus verplaatsing inbegrepen), 

 niet leden  25,00 euro (bus verplaatsing inbegrepen). 

Tijdig inschrijven bij André De Walsche – 09/3772504 of andre.dewalsche@gmail.com 

Dinsdag 22/03/2015 - “PARFUM, EEN PASSIE” door Lieven Debrauwer 

Cineast Lieven Debrauwer zijn privé collectie bestaat uit 500 flacons en 130 parfums. Hij zocht flacons in 
Parijse boetieks of op markten, hoorde verhalen in parfumhuizen en ontdekte er tal van boeiende mythes en 
legendes. Parfum, een passie, is een informatieve en ludieke voordracht met veel afbeeldingen en verhalen 
over parfums, neuzen en linken naar film, opera, schilderkunsten en Hollywoodsterren. 

Organisatie door het Davidsfonds i.s.m. vtbKultuur, Heemkundig Erfgoed en Historisch Lieveland. 

Cultureel Centrum, Nieuwstraat 8, 9950 Waarschoot om 15.00 uur. 

 leden organiserende verenigingen  6,00 euro, 

 niet leden     8,00 euro. 

Wordt lid van vtbKultuur: 10 euro voor een gans jaar en voor de ganse familie! 

Voor hernieuwing van het lidmaatschap 2016, gelieve 10,00 euro te storten op 
rekening BE75 0001 5590 3551, van vtbKultuur Waarschoot, Patronagiestraat, 25, 

9950 Waarschoot. 
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