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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

- Hooggeëerd Publiek 

- Wandelzoektocht 2021 

- Fietszoektocht 2021 

- Familiequiz 2021 

- Arte Amanti, Piano Quintet 

- Jubileumdiner met dansavond 

- Bezoek MOMU Antwerpen 

- Nieuwe lidmaatschapsformule 

- Ontbijtactie Casa Callenta 

- Toneelvoorstelling “De Jossen” 

- Europalia, Trains & Tracks 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

- Jaarprogramma 2021 
 
 

HOOGGEEERD PUBLIEK 
Van 18 september tot 3 oktober 2021 op diverse plaatsen 

Omdat cultuur mensen samenbrengt en verbindt, was het één van de grootste slachtoffers van Corona. 
Al meer dan anderhalf jaar mogen er nauwelijks evenementen georganiseerd worden. Na Pfizer, 
Astra Zenica en andere Moderna’s is het dringend tijd voor een noodzakelijke injectie cultuur. Het biedt 
uitstekende bescherming tegen negativiteit, vereenzaming en verveling.  

In december 2020 wisten we dat er een massale vaccinatiecampagne zou starten, maar we waren ons er 
ook van bewust dat het culturele en verenigingsleven nog lang plat zou liggen. Ik besefte dat we een 
heropstart zouden moeten plannen en 
voorbereiden. Dat bleek een gedeelde 
bekommernis te zijn:  in het bestuur van 
de cultuurraad, bij Ann Cleiren van het 
cultuurcentrum, en bij schepen van 
cultuur Carla Pantens. Het was de start 
van een knappe samenwerking tussen 
gemeente en cultuurraad voor de 
realisatie van ‘Hooggeëerd Publiek’”  
(Jan Van Den Eynde, voorzitter 
cultuurraad). 
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“Het initiatief kreeg direct de volle steun van het gemeentebestuur, we hebben dan ook gezorgd voor de 
nodige financiële en praktische ondersteuning. Met de oprichting van een focusgroep uit cultuurraad en 
Cultuurcentrum Brasschaat slaagden we erin om op al die vragen een antwoord te vinden.  

Er is gekozen voor een uitgebreid programma, gespreid over twee weken en drie weekends, én op 
verschillende locaties. Waardoor het allemaal ‘coronaproof’ kan doorgaan. Op een paar uitzonderingen 
na is ook alles gratis te bezoeken. 

Cultureel Brasschaat in de kijker zetten voor de eigen inwoners, maar ook voor de buurgemeenten: dat is 
wat we hiermee willen bereiken.” 
(Carla Pantens, Schepen van Cultuur)( ( 

vtbKultuur Brasschaat werkt mee aan Hooggeëerd Publiek via de Fietszoektocht, de Wandelzoektocht 
en de Familiequiz.  

Het Hooggeëerd Publiek, dat ben jij!  

Meer info: zie website. 
 

 Naar boven 

WANDELZOEKTOCHT 2021, Bethanie en Driehoek 
Van 1 juni 2021 t.e.m. 3 oktober 2021, Brasschaat, wijken Bethanie en Driehoek, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Voor de wandelzoektocht trekken we dit jaar 
hoofdzakelijk naar de wijk Bethanie en een klein 
gedeelte naar de wijk Driehoek in Brasschaat. Op een 
tocht van een kleine acht kilometer zul je andermaal 
een aantal antwoorden op vragen moeten vinden en 
foto’s herkennen.  

Vergeet niet je antwoordformulier tijdig in te leveren! 

Kostprijs: € 6,00 voor leden, € 8,00 voor niet-leden. 

Deelnemingsbrochures en inlichtingen bij: 

- Toerisme Brasschaat, Oud Gemeentehuis, Bredabaan 182, Brasschaat, via Dr. Roosensplein; 

- Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat, telefoon: 03 651 96 96; 

- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat, gsm: 0476 45 20 43. 
 

 Naar boven 

https://www.brasschaat.be/hooggeeerdpubliek
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FIETSZOEKTOCHT 2021, Gluren bij de buren, Kapellekesbaan 
Van 1 juni 2021 t.e.m. 3 oktober 2021, Brasschaat-Kapellen, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Dit jaar trekken we nog eens richting Kapellen. We 
verzekeren je dat het weer een erg rustige, groene en 
aangename tocht wordt. En er is bovendien op minstens één 
plaats een mogelijkheid om een interessante wandeling te 
koppelen aan de fietstocht.  

Vergeet niet je antwoordformulier tijdig in te leveren! 

Kostprijs: € 6,00 voor leden, € 8,00 voor niet-leden. 

Deelnemingsbrochures en inlichtingen bij: 

- Toerisme Brasschaat, Oud Gemeentehuis, 
Bredabaan 182, Brasschaat, via Dr. Roosensplein; 

- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat, gsm: 0476 45 20 43; 

- Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat, telefoon: 03 651 96 96. 
 

 Naar boven 

FAMILIEQUIZ 2021 
Zondag 3 oktober 2021, 14.00 u, zaal “Ons Middelheem”, Bredabaan 425, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

In het kader van de heropstart van het 
verenigingsleven in Brasschaat (zie ook 
Hooggeëerd Publiek), een initiatief van het 
cultuurcentrum en de cultuurraad, organiseert 
vtbKultuur Brasschaat een quiz voor families, 
kennissen en vrienden. Algemene kennis en 
vaardigheden zullen op een aangename manier 
worden getest.  

Een ploeg moet minimum uit vier en maximum uit 
zes personen bestaan. Tijdig inschrijven is de 
boodschap. 

Ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom. Zijn ze eventueel nog te jong om mee te quizzen,  
geen nood, vtbKultuur Brasschaat zorgt voor gratis opvang en aangepaste animatie. 

We spelen niet om geldprijzen, maar voor ‘de eer en het plezier’. Elke deelnemer krijgt wel een 
aandenken. 
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Inschrijven is verplicht en kan tot 26 september via: 
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be  
- of via een telefoontje naar 0484 92 01 05 (Etienne) of 0476 45 20 43 (Jan).  

Voor meer informatie over onze vereniging (vtbKultuur Brasschaat) en onze activiteiten kan je terecht 
op onze website : http://www.vtbkultuur.be/brasschaat . 

Kostprijs: 2 euro per persoon voor leden, 3 euro per persoon voor niet-leden. Indien één teamlid lid is 
van vtbKultuur, dan betalen ook de andere teamleden het ledentarief. 
 

 Naar boven 

Arte Amanti, Piano Quintet 
Zondag 14 november 2021, 20.00 u, Sint-Jozefkerk Heide, Heidestatieplein, Kalmthout, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Programma 
Prélude door (by) Eva Maeyaert 

Esther Swift: Time Spinner 

Astor Piazzolla: Invierno Porteno (transcriptie voor 
harp door Maria Luisa Rayan-Forero – transcription 
for harp by Maria Luisa Rayan-Forero) 

Yossif Ivanov, Sascha Maisky, Maxim Rysanov, 
Dóra Kokas & Lily Maisky 

Meer info: zie website. 
 

 Naar boven 

JUBILEUMDINER met DANSAVOND 
Vrijdag 22 oktober 2021, De Groene Jager, Bredabaan 889, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen! 

Bij een jubileum hoort een mooi, lekker en stijlvol diner. 
En wie daarna nog zin heeft om de dansvloer onveilig te 
maken, die kan dat onder de leiding van een dj; ook dat is 
een deel van onze cultuur. 

We willen deze activiteit niet alleen voor onszelf 
organiseren, maar een deel van de opbrengst van dit 
diner schenken we aan een goed doel.  

mailto:brasschaat@vtbkultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
https://arte-amanti.be/events/yossif-ivanov-violin-sascha-maisky-violin-maxim-rysanov-viola-dora-kokas-cello-lily-maisky-piano/
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Kostprijs: 75 euro voor leden, 80 euro voor niet-leden. Tijdens de maaltijd is drank inbegrepen, tijdens 
de dansavond is drank niet inbegrepen. 

Inschrijven is verplicht en kan tot 1 oktober via: 
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be  
- of via een telefoontje naar 0484 92 01 05 (Etienne) of 0476 45 20 43 (Jan).  

Meer info: zie onze website.  
 

 Naar boven 

GROEPSBEZOEK MOdeMUseum ANTWERPEN 
Zondag 24 oktober 2021 om 16.15 u, MOdeMUsem, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

In 2018 sloot het MOMU (MOdeMUseum) in Antwerpen zijn deuren voor renovatie en uitbreiding. "Na 
de verbouwing brengen we vanaf 2021 ook op permanente basis het verhaal van de Belgische mode en 
geven we onze bezoekers een diepere kijk in onze eigen wereldvermaarde modegeschiedenis." zegt 
Kaat Debo, directeur MoMu. vtbKultuur organiseert een bezoek tegen een supervoordelig tarief.  

Tijdens deze rondleiding maak je 
kennis met alles wat het MoMu 
te bieden heeft! Een MoMu-gids 
neemt je mee door de tijdelijke 
tentoonstelling “E/MOTION.” en 
geeft een kijk op de 
“Collectiepresentatie” met 
topstukken van Martin Margiela, 
A.F. Vandevorst, 
Ann Demeulemeester, 
Raf Simons, … Aansluitend breng 
je een kort bezoek aan de 
tijdelijke tentoonstelling 
“P.LACE.S” en ook de MoMu 
bibliotheek wordt niet vergeten. 

Start begeleid bezoek: 16.15 u aan het MoMu. 

Kostprijs: 11 euro voor leden, 13 euro voor niet-leden.  

Inschrijven vóór 1 oktober 2021! 
 

 Naar boven 

mailto:brasschaat@vtbkultuur.be
https://www.vtbkultuur.be/brasschaat/activiteiten/jubileumdiner-met-dansavond/datum/9855
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NIEUWE LIDMAATSCHAPSFORMULE 

vtbKultuur-pas 
Met het hele gezin voordelig van cultuur genieten! We beloven dat je geen spijt zal krijgen van je 
lidmaatschap en wensen je veel cultuurplezier! 

Het lidmaatschap van VAB maakt je niet langer automatisch lid van vtbKultuur!  

Wie in 2021 lid werd/wordt, is meteen lid tot einde 2022!  
Kostprijs nieuw lidmaatschap: € 20,00 voor het hele gezin. 

Ben jij zot van cultuur? En zie je het wel zitten om voordelig van cultuur te genieten? Dan moet je beslist 
een vtbKultuur-pas aanschaffen! Voor 20 euro ben je een jaar lang lid van onze culturele bende. Je 
vtbKultuur-pas is bovendien geldig voor alle inwonende gezinsleden. 

Jouw voordelen op een rijtje: 

• Je maakt deel uit van een groep enthousiaste cultuurliefhebbers waarmee je samen van cultuur 
kunt genieten.  

• Je neemt aan alle activiteiten van onze vtbKultuur-groep deel aan ledenprijs.  

• Ook alle activiteiten van onze vtbKultuur-collega’s elders in Vlaanderen zijn voor jou toegankelijk 
aan ledenprijs. Jaarlijks organiseren we allemaal samen ongeveer 2500 vtbKultuur-activiteiten.  

• Je krijgt 5 euro korting bij de aankoop van een 
Open Monumentenkaart.  

• Je krijgt 6 euro korting bij de aankoop van een 
(nieuwe) Museumpas.  

• Je krijgt minstens 4 keer per jaar de nationale 
nieuwsbrief OOGwenk, boordevol culturele 
inspiratie, in je mailbox.  

• Je krijgt regelmatig extra voordelen zoals mooie 
kortingen voor unieke voorstellingen of 
evenementen.  

Hoe word je lid? 

• Surf naar onze website (http://www.vtbkultuur.be/brasschaat ) en klik in de balk bovenaan op 
‘lid worden’.  

• Vul het formulier in.  

• Betaal daarna 20 euro op rekening van vtbKultuur Brasschaat (BE07 0689 0337 4666). 

• Je vtbKultuur-pas valt even later in je brievenbus. 

Kijk hier voor nog meer ledenvoordelen. 
 

 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
https://www.vtbkultuur.be/ledenvoordelen
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Ontbijtactie Casa Callenta 
Zondag 17 oktober 2021, Brasschaat, organisatie: Casa Callenta 

 
 

 Naar boven 
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Toneelvoorstelling “DE JOSSEN” (Tom Lanoye) 
Donderdag 11 november 2021, 20.00 u, De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat, organisatie: Parktheater i.s.m. vtbKultuur Brasschaat 

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen! 

In november 2021 speelt het Brasschaatse Parktheater een theaterstuk van Tom Lanoye: “De Jossen”. 
En we hebben het Parktheater ook bereid gevonden om deze voorstelling één avond extra te spelen 
voor vtbKultuur Brasschaat. We zijn dan ook heel blij en trots dat we jullie mogen uitnodigen op deze 
ongetwijfeld interessante en leuke toneelvoorstelling. 

Welkom in het Rijk der Jossen! Het land waar iedereen Jos heet 
met zijn familienaam... én met zijn voornaam. Waar iedereen gelijk 
is voor de wet en iedereen zich veilig voelt, beschermd door de 
andere Jossen. De Jossen hebben hun eigen Jos-dom gecreëerd. 
Waar iedereen zich aan de regels houdt, de rituelen trouw vervult, 
de onhebbelijkheden gesmoord worden in het groepsgevoel, waar 
iedereen zijn weg en plaats vindt in de complexe chaos van de 
buitenwereld. Waar niemand ge-'jos't wordt door een ander...  

Tot op een dag één van de Jossen er uit wil stappen. Het Josdom 
staat op zijn kop, davert op zijn grondvesten. De Josmaskers vallen 
af, ambities komen boven en er wordt gevochten: voor en tegen 

elkaar, voor en tegen het groepsgebeuren, voor en tegen het individu. Is dit de val of de revival der 
samenhorigheid? Tom Lanoye schetst op komische wijze maar met een tragische ondertoon het 
spanningsveld tussen individu en groep.  

Kostprijs: 12 euro voor leden, 14 euro voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 1 november 2021! 
 

 Naar boven 
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EUROPALIA, Trains & Tracks 
Zaterdag 4 december 2021, KMSK Brussel, organisatie:  vtbKultuur Nationaal 

We brengen een begeleid bezoek aan de hoofdtentoonstelling van het 
festival in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel. De 
expo Sporen van Moderniteit brengt een ode aan de trein vanuit een 
artistiek en historisch perspectief. Er zijn werken te zien van 
sleutelfiguren uit de 19de en 20ste -eeuwse kunst, waaronder Monet, 
Caillebotte, Spilliaert, Boccioni, Severini, Léger, De Chirico, Mondriaan, 
Servranckx, Delvaux en Magritte, maar ook werk van minder gekende 
kunstenaars, die het thema vanuit een eigen invalshoek en discipline 
benaderen.  

Facultatief kan je een bezoek brengen aan de expo Oriënt-Express - 
mythisch, luxueus, Belgisch! in Train World. Deze tentoonstelling 
verkent de context en de maatschappij die de Oriënt-Express 
voortbracht, de landschappen waar hij doorheen reisde en de 
fantasieën die hij opwekte, maar je krijgt ook een kijk achter de 
schermen van het luxetoerisme. Heel uitzonderlijk komen er ook twee 
originele rijtuigen naar de expo. 

Kostprijs en andere praktische informatie volgt later. 
 

 Naar boven 

INSCHRIJVINGEN/INLICHTINGEN 

U kunt inlichtingen vragen over of inschrijven voor alle volgende activiteiten via onderstaande gegevens, 
tenzij expliciet anders vermeld: 

- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be ; 
- een telefoontje naar: 0484 92 01 05 (Etienne) of 03 651 96 96 (Erna) of 0476 45 20 43 (Jan); 
- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat  . 

U kunt uw inschrijvingsgeld storten op rekening BE07 0689 0337 4666 van vtbKultuur Brasschaat met 
vermelding van de activiteit, het aantal personen waarvoor u inschrijft en eventuele andere gevraagde 
specifieke gegevens (lunch, vervoer, …). 
 

 Naar boven 

 
 

mailto:brasschaat@vtbkultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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PROGRAMMA 2021                          
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
16 januari t.e.m. 28 februari 2021 Winterfotozoektocht Wijken Centrum en Kaart, Brasschaat 

26 maart 2021, 19.30 u Klank… in de stille kunsten Digitaal (online) 

8 mei 2021, 10.30 u Tentoonstelling “Roger Raveel”, online Digitaal (online) 

1 juni t.e.m. 30 september 2021 Wandelzoektocht Brasschaat, wijken Bethanie / Driehoek 

1 juni t.e.m. 30 september 2021 Fietszoektocht Brasschaat-Kapellen 

Woensdag 18 augustus 2021, 20.00 u Musical 1830 Kasteel De Merode, Westerlo 

Do. 26 tot ma. 30 augustus 2021 Kampeermeerdaagse Ieper 

6 tot 12 september 2021 Week van de klank Meerdere activiteiten in Vlaanderen 

Zondag 29 augustus 2021 KnipoogDag Ieper 

Zaterdag 9 oktober 2021, 20.00 u Arte Amanti, concert Piano Quintet Sint-Jozefkerk, Kalmthout 

Vrijdag 22 oktober 2021, 18.30 u Jubileumdiner met dansavond Salons De Groene Jager, Brasschaat 

Zondag 24 oktober 2021 Groepsbezoek MoMu Antwerpen Nationalestraat 28, Antwerpen 

Donderdag 11 november 2021, 20.00 u Toneelvoorstelling “De Jossen” Zaal De Polygoon, Brasschaat 

Zaterdag 4 december 2021 Europalia, Trains & Tracks KMSK, Brussel 

 

Over al onze activiteiten leest u meer op onze website www.vtbkultuur.be/brasschaat en in onze 
volgende nieuwsbrieven. 
 
 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

