
           

 

 
vtbKultuur Waarschoot – Nieuwsbrief 3 – maart 2016 
 
Verantwoordelijke uitgever naam en achternaam  André Dewalsche 

Beste Cultuurliefhebbers, 

Dit jaar vieren wij ons 65-jarig bestaan en dit is een uitgelezen gelegenheid om even in ons archief te 
duiken. 

Het resultaat vinden jullie op onze website www.vtbkultuur.be/waarschoot onder de titel “65 jaar 
vtbKultuur Waarschoot”, zie “activiteiten”, klikken op The Cotton City Jazzband. 

Ook vragen wij jullie aandacht voor die activiteiten in ons jaarprogramma 2016, waarvoor een inschrijving 
vereist is en er nu reeds een optie kan worden genomen. 

1.) Zondag 22 mei 2016 - “BEZOEK VALKENIERSHOF” 

Een unieke kennismaking met roofvogels en uilen. 

2.) Zaterdag 4 juni 2016 - “DAGUITSTAP WALLONIË met GUIDO FONTEYN” 

Guido Fonteyn is een uitstekend kenner van Wallonië. Hij was journalist voor De Standaard vanaf 1971 en 
was voor die krant meer dan tien jaar de enige Vlaamse verslaggever in Wallonië. Hij is ook de auteur van 
een viertal boeken, waaronder: “De Nieuwe Walen” (2012) en “Vlaanderen, Brussel, Wallonië, een 
ménage à trois” (2014). 

Voor deze uitstap zijn nog slechts vijf plaatsen beschikbaar. 

3.) Zondag 9 oktober 2016 - “REINAERT, DE MUSICAL” in de Stadsschouwburg van Sint Niklaas. 

Ook op onze website kunnen jullie onder “op de hoogte blijven” steeds de reeds verschenen 
nieuwsbrieven terugvinden. 

Activiteiten voor maart en april 

Zaterdag 12/03/2016 - “65 jaar vtbKultuur met The Cotton City Jazzband”. 

Het wordt een spetterende avond met onder meer de evergreens van Louis Armstrong, ‘When the Saints’ 
en ‘What a beautifull World’; alsook ‘Ice cream’ van Georges Lewis.  

Wij zorgen voor een natje en een droogje. Zorg dat je er bij bent! 

Zondag 20/03/2012 - “Knipoogdag Brussel” 

Deze daguitstap is volgeboekt. Wij hebben enkele mensen moeten teleurstellen. Aan de deelnemers 
wordt eerstdaags het vertrekuur medegedeeld. 

Dinsdag 22/03/2016 - “Parfum, een passie” door Lieven Debrauwer. 

Cineast Lieven Debrauwer brengt een informatieve en ludieke voordracht met veel afbeeldingen en 
verhalen over parfums, neuzen en linken naar film, opera, schilderkunsten en Hollywoodsterren. 

Organisatie: Davidsfonds  i.sm. vtbKultuur, Heemkundig Erfgoed en Historisch Lieveland. 

Cultureel Centrum, Nieuwstraat, 8, 9950 Waarschoot om 15 uur. 

 



 

 

Niet leden    8,00 euro, 
Leden organiserende verenigingen 6,00 euro. 

Zondag 17/04/2016 – “Woordaperitief met Alain Grootaers”. 

Alain Grootaers, auteur, tv- en radiomaker, uitgever, hoofdredacteur en eerste slimste mens, gooide 
zeven jaar geleden samen met zijn vrouw Jakobien en dochter Julia zijn leven totaal over een andere 
boeg. 

Zij ruilden hun huis in België in voor een kleine boerderij in het mooi Andalusië. Daar werd hij naast 
cowboy ook olijvenboer. Zijn boeiend verhaal brengt hij in ons woordaperitief om 10u30 in het Cultureel 
Centrum. 

Organisatie door de Gezinsbond i.s.m. vtbKultuur. 

Leden organiserende verenigingen  5,00 euro, 
Niet leden     6,00 euro, – inclusief gratis aperitief. 

Info - Christine Mestdag – 09/3780689 en André De Walsche – 09/3772504. 


