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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Verzet je zinnen 

- Algemene Quiz 

- Whizz Bang, muzikale monoloog door Leen Persijn 

- “De Ronde Leeft” door Geert Vandenbon 

- Daguitstap naar Waterloo en Stichting Folon 

- KnipoogDag 2016, Brussel 

- Marollenwandeling 

- Game Over 

- Daguitstap naar Nijvel en Villers-la-Ville 

- Lid worden met het hele gezin voor slecht € 10,00 

- Jaarprogramma 2016 

Verzet je zinnen            
Woordje van de voorzitter 

Het nationale bestuur van vtbKultuur koos “Verzet je 
zinnen” als jaarthema voor 2016; als afdeling 
Brasschaat trachten we dit jaarthema om te zetten in 
praktijk. Zien, horen, ruiken, proeven, voelen, …, het 
zit allemaal in het gevarieerde programma dat wij u dit 
jaar aanbieden.  

We hebben een buffet voorbereid met activiteiten 
naar ieders smaak. De heerlijkheden voor februari en 
maart 2016 staan reeds te borrelen ... Neem daarom 
vlug een kijkje in het menu dat je hieronder vindt! Kies 
uit wat je lekker vindt …, laat het ons weten ..., en kom 
dan proeven. 
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Neem ook eens een kijkje op onze totaal vernieuwde website. Surf gerust eens langs en laat ons 
weten wat je ervan vindt. Tot binnenkort. 

Het bestuursteam: Annie Duerloo, Guido Geysens, Erna Schrauwen, Beatrijs Van Werden, 
Mark Verberck, Jan Wouters, Etienne Ydens 

 

ALGEMENE QUIZ                                                                              
Zaterdag 6 februari 2016, 20.00 u: Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat 

Quizmaster Alex Van Giel neemt 30 ploegen van maximum zes personen op sleeptouw met meer 
dan 100 vragen, foto’s en puzzels over allerlei thema’s. Een leuke avond gegarandeerd! 

We hebben 32 quizteams ingeschreven (en nog een heel aantal moeten weigeren) en daarmee is de 
zaal helemaal volzet! 
 

WHIZZ BANG, muzikale monoloog door Leen Persijn                                      
Vrijdag 26 februari 2016, 20.00 u, O*KA cultuurcentrum, Kapellensteenweg 234, Kalmthout, organisatie: vtbKultuur Regio Noord 

In een hartveroverende mengeling van 
verhaal en muziek speelt Leen Persijn in 
deze muzikale monoloog de kleindochter 
van verpleegster “Sister Angel” die zich 
tijdens W.O. 1 niet wilde beperken tot 
het breien van warme kleding voor de 
soldaten. Als verpleeghulp en later als 
verpleegster die de bijnaam “Sister 
Angel” krijgt, wordt ze ondergedompeld 
in de miserie van de oorlog, maar ook in 
hartstocht, mededogen, verliefdheid en 
moed.  

Spel en zang: Leen Persijn, gitaar en 
zang: Eddy Peremans. 

 

Inschrijven vóór 19 februari 2016. Kostprijs: € 10,00 in voorverkoop en voor leden van vtbKultuur 
en Davidsfonds, € 12,00 aan de kassa en voor niet-leden. 
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Inlichtingen en inschrijvingen via: 
- een e-mail aan kalmthout@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar: 03 666 17 21 of 0479 69 84 92; 

- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/kalmthout. 

 

“DE RONDE LEEFT”, VOORDRACHT DOOR GEERT VANDENBON                      
Donderdag 3 maart 2016, Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69, Kalmthout 
Organisatie: vtbKultuur Brasschaat+Kalmthout+Wuustwezel 

De eerste “Ronde van Vlaanderen” dateert van 1913. In 2013 werd de “Ronde” dus 100 jaar, en in 
2016 wordt de 100ste editie gereden! Redenen genoeg dus om Vlaanderens Mooiste dicht aan de 
borst te drukken. 

Voor zijn nieuwe voordracht verdiept 
Geert Vandenbon zich in de meest 
sprekende verhalen die de Ronde 
hebben gekleurd. Hij zoekt naar de 
ziel van de mooiste koers van de 
wereld aan de hand van 10 verhalen.  

Tien iconische ‘puzzelstukken’ die de 
Ronde vorm en uitstraling hebben 
gegeven, letterlijk en figuurlijk. De 
grabbelton is immers goed gevuld: 
heroïsche winnaars, machtige 
hellingen, illustere kasseistroken, 
verrassende parcoursswitches, leuke 
anekdotes, strijd en heroïek, vreugde 
en verdriet … 

Kortom minder geschiedenis, meer 
menselijke verhalen, minder cijfers en meer heroïek en … er mag al eens gelachen worden. 

Inschrijven vóór 26 februari 2016. Kostprijs: € 5,00 voor leden van vtbKultuur en Davidsfonds, 
€ 7,00 voor niet-leden. 

Inlichtingen en inschrijvingen via: 
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar: 03 651 42 13 of 0476 45 20 43; 

- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat. 
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DAGUITSTAP NAAR WATERLOO EN STICHTING FOLON                                      
Zaterdag 5 maart 2016, Waterloo en Terhulpen, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

In het hart van het Gehucht van de Leeuw dompelt het 
Mémorial 1815 je letterlijk onder in de historische context en 
sfeer van de Slag bij Waterloo. Dit majestueuze gebouw werd 
ondergronds opgetrokken aan de voet van de heuvel met de 
Leeuw om je een prachtig zicht te bieden op de 
“Morne Plaine”. Het Mémorial 1815 is meer dan een museum, 
het biedt je een echte zintuiglijke ervaring die je onderdompelt 
in de gebeurtenissen die geleid hebben tot de vreselijke 
veldslag waarvan de ontknoping de loop van de Europese 
geschiedenis veranderd heeft. Je bezoekt ook de Hoeve van 
Hougoumont en het panorama en de heuvel met de leeuw.  

Het middagmaal kan daar ter plaatse. 

Na de middag bezoeken we de Stichting Folon in de hoeve van het kasteel van Terhulpen. 

Inschrijven vóór 4 februari 2016. Kostprijs: € 40,00 voor leden, € 45,00 voor niet-leden. Inbegrepen 
zijn: autobus, bezoeken, kost gidsen; de middagmaaltijd zal € 20,00 kosten.  

Inlichtingen en inschrijvingen via: 
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar: 03 651 42 13 of 0476 45 20 43; 

- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat. 

 

KNIPOOGDAG 2016, BRUSSEL                                      
Zondag 20 maart 2016, Brussel, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Op 20 maart verzetten we in Brussel je zinnen tijdens onze Zenneprikkelende KnipoogDag, het 
jaarlijks cultureel stadsfestival van vtbKultuur.  

In de voormiddag gaan we op culturele uitstap in de Brusselse Vijfhoek. Uitstekende gidsen zullen 
ons op sleeptouw nemen om hun Brussel aan ons voor te stellen. In de Brusselse Vijfhoek kleuren 
Vlaamse initiatieven mee het Brusselse stads- en cultuurleven: de KVS, de Beursschouwburg, de AB 
en Bronks. Dat doen ze samen met de andere taal- en cultuurgemeenschappen. Vanuit Muntpunt 
ontdek je met een gids het ‘Vlaamse kwartier’, waar je ook heel wat jonge, hippe winkeltjes en 
ateliers ontdekt. 
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In de namiddag ben je welkom in Elsene waar heel wat 
musea, galerijen en cultuurhuizen hun deuren voor je 
open zetten. De verschillende gemeenschappen 
brengen er hun verhaal. Vlaamse Brusselaars wachten 
je op en maken je wegwijs in hun buurt en in de 
Matongéwijk. 

Je ontdekt op eigen tempo en naar eigen keuze: 
- jazz-concerten en een klassieke muziekwedstrijd in 

Flagey; 

- de vijvers van Elsene en de omliggende huizen in 

verschillende bouwstijlen; 

- de Abdij Ter Kameren; 

- musea: het Museum van Elsene, het Hortamuseum, 

het Kindermuseum, het Meuniermuseum; 

- galeries met hedendaagse kunst in het 

Rivoligebouw; 

- private kunstverzamelingen in het Maison 

Particulière; 

- de Afrikaanse wijk Matongé met workshops, tentoonstellingen en filmvoorstellingen; 

- de lievelingsplekjes van Nederlandstalige bewoners; 

- creatieve burgerinitiatieven in Gemeenschapscentrum Elzenhof. 

Om 17.00 u ben je welkom op het Flageyplein voor een afsluiter in stijl! 

Inschrijven vóór 20 februari 2016. Kostprijs: € 21,00 voor leden, € 29,00 voor niet-leden. 
Inbegrepen zijn: autobus van en naar Brussel, bezoeken, kost gidsen. De lunch kost € 12,50. 

Inlichtingen en inschrijvingen via: 
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar: 03 651 42 13 of 0476 45 20 43; 

- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat. 
 

MAROLLENWANDELING, BRUSSEL                                      
Zaterdag 16 april 2016, Brussel, organisatie: vtbKultuur Regio Noord 

Daguitstap naar de Marollen met kenner en gids Edgard Maes. Het volkse hart van Brussel klopt in 
de Marollen. Aan het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde de wijk 
zich zoals we die vandaag nog kennen. 
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Samen met Edgard gaan we heel de 
voormiddag ronddwalen door de straten 
van de Marollen. Tussen 11.00 u en 
13.00 u zal men rustig zijn hartje kunnen 
ophalen op en rond het Vossenplein. 

Rond 14.00 u gaan we lunchen in het 
restaurant van het Instrumentenmuseum, 
waar men een prachtig uitzicht over 
Brussel heeft. Men zal de kans hebben om 
nadien dit museum te bezoeken. 

Nadien is men vrij Brussel verder te 
verkennen of terug naar huis te keren. 

Inschrijven vóór 9 april 2016. Kostprijs: zal nog meegedeeld worden. 

Inlichtingen en inschrijvingen via: 
- een e-mail aan kalmthout@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar: 03 666 17 21 of 0479 69 84 92; 

- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/kalmthout. 
 

GAME OVER                                                                                                        
Vrijdag-zaterdag-zondag 27-28-29 mei 2016, Zaal Theater, Gemeentepark 8, Brasschaat 
Organisatie: Conceptband Brasschaat i.s.m. vtbKultuur Regio Noord 

In 2016 brengt de Conceptband Brasschaat een gloednieuwe 
voorstelling met spanning, suspense, mysterie en natuurlijk 
veel muziek. 

Drie voorstellingen zijn in ons programma opgenomen: 
- vrijdag 27 mei 2016 om 20.00 u. 

- zaterdag 28 mei 2016 om 20:00 u. 

- zondag 29 mei 2016 om 14.30 u.  

Kan je de spanning nu al niet meer aan? Zou je al wat meer willen weten? 

Bekijk dan de trailer:  http://www.cobravzw.be/web/trailer.html  

Inschrijven vóór 13 juni 2016. Kostprijs: kaarten voor deze unieke voorstelling zijn gratis, maar 
reservatie is noodzakelijk. U kunt uw waardering voor het gebrachte spektakel uitdrukken in een 
vrijwillige bijdrage in een mandje bij het verlaten van de zaal.  

 

http://www.cobravzw.be/web/trailer.html
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Inlichtingen en inschrijvingen via: 
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar: 03 651 42 13 of 0476 45 20 43; 

- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat. 

- of via deze link naar: www.ticketje.be  (vanaf 15 maart 2016). 
 

DAGUITSTAP NAAR NIJVEL EN VILLERS-LA-VILLE                                          
Zaterdag 4 juni 2016, Nijvel en Villers-la-Ville, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

Aankomst in Nijvel om 9u30, koffie.  

10.00 u. Bezoek aan de Collegiale Kerk Sainte-Gertrude van 
Nijvel 

12.00 u. Lunch: aperitief (Kirr Royal) met een degustatie van 
de lokale “tarte al djote”. Tomatensoep, kippenbil met 
dragonsaus en als dessert Crème Caramel. Ook inbegrepen: 
een glas bier of wijn, water en koffie.  

14.00 u. Vertrek naar Villers-la-Ville  

De stad ontstond rond een adellijke abdij in de tijd dat het 
christendom vaste voet kreeg in ons land. De abdij 
herbergde een dubbelorde die bestuurd werd door 
vrouwen, iets dat vrij uitzonderlijk was in Europa. Het geheel 
toont een uitzonderlijke architectuur: de Romaanse 
abdijkerk uit de 11de eeuw, de ondergrond met de 
archeologische ontdekkingen, de crypte, de kloostergang, de 
westbouw, en de schatten uit d periode van de 12de tot de 
13de eeuw. Onder de Karolingers werd de instelling een 

keizerlijke abdij. Later werd ze een halteplaats langs de bedevaartweg naar Compostella.  

14.30 u. Bezoek aan de Cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville. 

De overlevering wil dat in 1146 dertien monniken en vijf lekenbroeder in Villers neerstreken om er 
een abdij te stichten. Ze deden dat op uitnodiging van de heer van Marbais en op aanzet van 
Saint-Bernard.  

De oude abdijgebouwen werden volledig vernieuwd in de 13de eeuw, het tijdperk waarin de 
spirituele uitstaling van de abdij een hoogtepunt bereikt. In die tijd telde ze een honderdtal 
monniken en drie keer meer lekenbroeders, al bestaat daar geen zekerheid over. Het abdijdomein 
beslaat bijna 10 000 hectare. Einde bezoek om 16.30 u. Vertrek naar huis omstreeks 17.30 u. 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
http://www.ticketje.be/
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Inschrijven vóór 4 mei 2016. Kostprijs: € 65,00 voor leden, € 70,00 voor niet-leden. Inbegrepen zijn: 
autobus, bezoeken, kost gidsen, middagmaaltijd.  

Inlichtingen en inschrijvingen via: 
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar: 03 651 42 13 of 0476 45 20 43; 

- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat. 
 

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! 
 

LID WORDEN MET HET HELE GEZIN VOOR SLECHTS € 10,00             
Lid worden van vtbKultuur 

Personen die lid zijn van VAB (Vlaamse 
AutomobilistenBond) zijn automatisch lid van 
vtbKultuur en hoeven dus geen 
vtbKultuur pas aan te vragen. Maar ook 
niet-VAB-leden kunnen lid worden. Een heel 
jaar lang genieten van activiteiten tegen een 
voordeeltarief? Dat kan! Voor € 10,00 per 
jaar ben je samen met je gezin lid van 
vtbKultuur. En wie nu lid wordt, is meteen lid 
tot einde 2016! 

 

Lid worden is eenvoudig: een aansluitingsformulier invullen, € 10,00 betalen en je vtbKultuur-pas 
valt een paar dagen later in je brievenbus.  

Waar kan je terecht met je vtbKultuur-pas?  

Met je vtbKultuur-pas krijg je korting bij de activiteiten van onze meer dan 100 
vtbKultuur-afdelingen in heel Vlaanderen én op de evenementen van vtbKultuur nationaal. Als je 
deelneemt, geniet je altijd van een voordeeltarief.  

Hoe lang is de vtbKultuur-pas geldig?  

Van 1 januari tot 31 december. Daarna krijg je automatisch een uitnodiging tot hernieuwing van je 
vtbKultuur-pas.  
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Niet twijfelen, maar doen! Want zoveel cultuur voor zo weinig geld, dat vind je nergens anders! 

Vraag je vtbKultuur-pas nu aan: 
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar: 03 651 42 13 of 0476 45 20 43; 

- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat. 
 

JAARPROGRAMMA 2016                                                                                  
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
Maandag 18 januari 2016, 19.30 u Nieuwjaarsreceptie Zaal Born, Gemeentepark 8, 

Brasschaat 

Zaterdag 6 februari 2016, 20.00 u Algemene Quiz Ons Middelheem, Bredabaan 425, 
Brasschaat 

Vrijdag 26 februari 2016, 20.00 u Whizz Bang O*KA-cultuurcentrum, 
Kapellensteenweg 234, Kalmthout 

Donderdag 3 maart 2016, 20.00 u De Ronde Leeft (Geert Vandenbon) Strijboshof, 
Achterbroeksteenweg 69, Kalmthout 

Zaterdag 5 maart 2016 Daguitstap Waterloo/Stichting Folon Waterloo en Terhulpen 

Zondag 20 maart 2016 KnipoogDag Brussel 

Zaterdag 16 april 2016 Marollenwandeling Brussel 

Vr-za-zo 27-28-29 mei 2016 Game Over Zaal Theater, Gemeentepark 8, 
Brasschaat 

1 juni 2016 - 30 september 2016 Fietszoektocht Brasschaat-Schoten 

Zaterdag 4 juni 2016 Daguitstap Nijvel en Villers-la-Ville Nijvel en Villers-la-Ville 

Za-zo 3-4 september 2016 Weekenduitstap Trier Trier 

Woensdag 21 september 2016, 
20.00 u 

Reisreportage Zuid-China (Guido Vervoort) Ons Middelheem, Bredabaan 425, 
Brasschaat 

Vrijdag 28 oktober 2016, 20.00 u Tribute to Cliff Richard & The Shadows Zaal Kadans, Achter d’Hoven, 
Wuustwezel 

Donderdag 10 november 2016, 
20.00 u 

Parfum, een passie (Lieven Debrauwer) Zaal Born, Gemeentepark 8, 
Brasschaat 

 
 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

