
 

vtbKultuur Brasschaat – december 2021 – nummer 46 
 

 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

- Nieuwjaarsreceptie 2022 

- Ballet Doornroosje (Sleeping Beauty) 

- Algemene Quiz 2022 

- Daguitstap Eindhoven 

- Knipoogdag 2022, Antwerpen 

- Filmconcert “The Lord of the Rings” 

- Toots 100, the sound of a Belgian Legend 

- Piv verenigt! (stand-up comedy) 

- Nieuwe lidmaatschapsformule 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

- Jaarprogramma 2022 
 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2022 
Zaterdag 5 februari 2022 om 15.00 u, zaal Den Eekhoorn, Hoge Kaart 80, Brasschaat, organisatie vtbKultuur Brasschaat 

In 2022 blaast vtbKultuur 100 kaarsjes uit. 

Graag willen wij u onze plannen bekend maken om van 2022 een cultureel feestjaar te maken. Tevens 
willen wij u ook onze nieuwe naam onthullen … want inderdaad! vtbKultuur krijgt een nieuwe naam, 
een nieuw logo, een nieuwe huisstijl.  

Benieuwd? Kom dan op zaterdag 5 februari 2022 naar 
onze nieuwjaarsreceptie, die zal plaatsvinden van 15.00 u 
tot 17.00 u in zaal De Eekhoorn (Hoge Kaart 80, 2930 
Brasschaat).  

Toegang is gratis. Graag inschrijven via onze website of via 
een e-mail naar brasschaat@vtbkultuur.be. Telefonisch 
kan ook: 0484 92 01 05 (Etienne) of 0476 45 20 43 (Jan). 

Het team van vtbKultuur Brasschaat wenst u alvast een 
prettig eindejaar en een gezond en vreugdevol 2022. 

Inschrijven vóór 1 februari 2022! 

Kostprijs: gratis voor leden, € 5,00 voor niet-leden. 

Meer info en inschrijven: onze website.  
 

 Naar boven 

https://www.vtbkultuur.be/brasschaat/activiteiten/nieuwjaarsreceptie-2022/datum/11756
mailto:brasschaat@vtbkultuur.be
https://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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Ballet DOORNROOSJE (SLEEPING BEAUTY) 
Vrijdag 4 maart 2022 om 20.00 u, Stadsschouwburg, Theaterplein 1, 2000 Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Sleeping Beauty, één van de sterrenstukken van het klassieke ballet 

Het ballet Sleeping Beauty of Doornroosje, met een zwierige partituur van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, 
groeide uit tot één van de allerbekendste balletten uit de 19de eeuw. Sleeping Beauty laat dansers toe 
op hun hoogste niveau te dansen. Meer dan 120 artiesten, schitterende decors en kostuums met een 
live symfonisch orkest, zorgen voor een betoverende en spectaculaire balletervaring voor de hele 
familie.  

Het verhaal 

Gebaseerd op het sprookje ‘Sleeping Beauty’ of 
‘Doornroosje’ van Charles Perrault, vertelt het 
ballet het verhaal van prinses Aurora. Zij krijgt 
op haar doopfeest de magische zegen van alle 
feeën van het koninkrijk, onder hen de 
Seringenfee. Ze spreken hun wensen uit en die 
moeten verzekeren dat de prinses opgroeit tot 
de mooiste vrouw, de meest sierlijke danseres, 
de allerzoetste zangeres en de schitterendste 
muzikante. 

Het vrolijke feest wordt echter onderbroken door de komst van de slechte fee Carabosse, die boos is 
omdat ze niet werd uitgenodigd. Carabosse rekent af met de ceremoniemeester, maar daarmee is haar 
woede niet gekoeld. Ze vervloekt prinses Aurora: het meisje zal zich op haar zestiende verjaardag 
prikken aan een spoel en sterven. Carabosse verdwijnt en laat de aanwezigen diep geschokt achter. De 
Seringenfee, die haar geschenk nog niet had gegeven, kan de vloek van Carabosse alleen maar 
verzachten: de prinses zal niet sterven maar honderd jaar slapen. Alleen de liefdeskus van een prins kan 
haar weer doen ontwaken. 

Inschrijven vóór 16 januari 2022! 

Kostprijs: € 49,00 voor leden, € 57,00 voor niet-leden. 
 

 Naar boven 
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ALGEMENE QUIZ 2022 
Zaterdag 5 maart 2022 om 20.00 u, Cafetaria DC Vesalius, Prins Kavellei 77, 2930 Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Onze algemene zal in 2022 geleid worden door een 
nieuwe quizmaster Dirk Cop. Er is een geldprijs 
voor de beste drie teams en een prijs(je) voor alle 
deelnemers. Wil je erbij zijn, aarzel dan niet en 
schrijf je ploeg vlug in: het aantal ploegen dat we 
kunnen plaatsen is beperkter dan in het verleden.  

Een ploeg moet minimum uit vier en maximum uit 
zes personen bestaan. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk! 

Kostprijs: € 20,00 per ploeg voor leden en 
niet-leden. 

Meer info en inschrijven: onze website.  
 

 Naar boven 

Daguitstap EINDHOVEN 
Zaterdag 12 maart 2022, Eindhoven, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

We kennen allemaal Eindhoven als de stad van Philipsfabrieken en natuurlijk uit onze kindertijd 
Evoluon. Maar er is veel meer. Deze Brabantse stad is in volle ontwikkeling. De oude fabriek in de stad 
zelf is omgebouwd tot een museum. Op deze locatie van het eerste gloeilampenfabriekje vind je de 
gehele geschiedenis van het bedrijf; van een klein Eindhovense onderneming naar wereldspeler in 
elektronica. In de vaste tentoonstelling en wisselende exposities duik je in historische producten en 
innovaties. Gaat er al een lampje branden? 

Dan heb je natuurlijk de vele iconische plaatsen en de stad zelf met mooie winkels en andere zeer mooie 
musea. 

Buiten Eindhoven heb je de latere fabrieken. Iedereen kan 
er nu terecht. In Strijp-S en R kun je tegenwoordig genieten 
van dit stukje industrieel erfgoed. Vrijwel alle oude 
fabrieksgebouwen zijn omgetoverd tot trendy winkels, 
vernieuwende restaurants en creatieve werkplekken. Met 
jaarlijkse evenementen als Dutch Design Week (DDW) en 
STRP Festival beleef je de wijk volledig. Een aanrader zijn 
zeker de werkplaatsen van Piet Hein Eke.  

 

https://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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Programma: 
- voormiddag: stadswandeling met gids en vrij bezoek Philipsmuseum; 
- eten in “De Kazerne”; 
- namiddag: wandeling met gids in Stryp S en T. 

Vertrek om 8 u aan het Crowne Plaza Hotel in Antwerpen. Meer info na inschrijving en één maand voor 
vertrek. 

Inschrijven vóór 12 februari 2022! 

Kostprijs: € 79,00 voor leden, € 89,00 voor niet-leden. 

Meer info en inschrijven: onze website.  
 

 Naar boven 

KNIPOOGDAG 2022, Antwerpen 
Zondag 27 maart 2022, Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Programma 

In de ochtend, van 10.00 u tot 12.00 u, nemen we deel aan het begeleid bezoek aan Merhaba! Hallo! en 
maken er kennis met de Turkse gemeenschap. In het district Antwerpen leven zo’n 9600 Antwerpenaren 
van Turkse origine, verspreid over drie buurten: het Kiel, de Brederodewijk en Antwerpen Noord. Hun 
winkels en restaurants fleuren oude volksbuurten op. 

Tijdens de wandeling komen we onder meer te weten 
waarom en wanneer de Turken naar België gekomen zijn, 
welke tradities ze behouden hebben en welke ondertussen 
zijn aangepast aan het dagelijks leven in België. We 
brengen een bezoek aan een bakker en een kruidenier en 
proeven van een paar typische producten. In de moskee 
vertelt de gids bij een glaasje thee over islam, de koran en 
Mohammed, de linken met het jodendom en het 
christendom en over de ramadan, het Suikerfeest en het 
Schapenfeest. 

Een groepsmaaltijd staat voor ons klaar vanaf 12.30 u tot 14.30 u in een Turks restaurant in 
Antwerpen-Noord. 

In de namiddag, van 15.00 u tot 17.00 u staat op het programma:  Het Steen, DNA van ‘t Stad . 

Het Steen en de burchtzone zijn de oudste kern van de stad Antwerpen. Zij vormen als het ware het 
DNA van ’t Stad. De elementen van die vroege geschiedenis vinden we dan ook vandaag nog terug. 
Samen met je gids verkennen we de burchtzone op zoek naar sporen van het verleden die weerspiegeld 
worden in het heden. We maken er meteen kennis met een aantal minder bekende Antwerpenaren.  

https://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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De KnipoogDag sluiten we om 17.00 u af ter hoogte van het Steenplein. Het einde van ons cultureel 
stadsfestival is voorzien om 18.00 u. 

Inschrijven vóór 1 maart 2022! 

Kostprijs: € 14,00 voor leden (ochtend- + namiddagprogramma); 

   € 20,00 voor niet-leden (ochtend- + namiddagprogramma); 

   lunch is niet inbegrepen in bovenstaande prijzen en kost € 20,00 voor leden en niet-leden. 

Meer info en inschrijven: onze website.  
 

 Naar boven 

Filmconcert THE LORD OF THE RINGS 
Zaterdag 14 mei 2022 om 13.00 u, Koningin Elisabethzaal, Koningin Astridplein 20, 2000 Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

De verbeeldingskracht van J.R.R. Tolkien werd 
door de filmtrilogie The Lord of the Rings van 
regisseur Peter Jackson wereldberoemd. De saga 
rond “de ene ring om allen te regeren” kreeg al 
snel een cultstatus en voor fantasy-liefhebbers 
hebben Frodo, Gandalf, Gollem en Aragorn al 
lang geen geheimen meer.  

De muziek van het eerste deel The Fellowship of 
the Ring werd bekroond met een Oscar en is dit 
seizoen live te horen in de Elisabethzaal terwijl 
op groot scherm een leger van edele elfen, 
trouwe dwergen, sterke mensen en pientere 

hobbits het opneemt tegen de hordes boosaardige orks van Sauron. 

Inschrijven vóór 16 januari 2022! 

Kostprijs: € 50,00 voor leden en € 55,00 voor niet-leden. 

Meer info en inschrijven: onze website.  
 

 Naar boven 

TOOTS 100, the sound of a Belgian legend 
Zondag 8 mei 2022 om 14.00 u, KBR, Kunstberg 28, 1000 Brussel, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Het KBR-museum bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek van België aan de Kunstberg in het centrum 
van Brussel. Het museum in en om de gerestaureerde Nassaukapel werd geopend op 
18 september 2020. 

https://www.vtbkultuur.be/brasschaat
https://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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Van ketje tot jazzicoon 

Op 29 april 2022 zou Toots Thielemans 100 jaar zijn geworden. Het ‘ketje’ uit de Marollen was een 
uitmuntend gitarist en fluiter. Hij groeide uit tot een van de beste mondharmonicaspelers die ooit heeft 
geleefd. Met zijn virtuoze spel vulde Toots concertzalen over de hele wereld, maar toch bleef hij altijd 
Belg in hart en nieren. KBR en het MIM brengen ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag een 
eerbetoon aan Toots, in zijn thuisstad Brussel. U kunt van 22 april tot en met 31 augustus 2022 in KBR 
terecht voor een belevingsexpo waarin klank en muziek de hoofdrol spelen.  

Nooit eerder getoond muziek- en beeldmateriaal 

Na het overlijden van Toots schonk de Stichting Toots Thielemans zijn persoonlijk archief aan KBR. Zijn 
instrumenten kregen een nieuwe thuis in het Muziekinstrumentenmuseum. Vandaag komen de twee 
collecties opnieuw samen. We tonen ze voor het eerst aan het publiek.  

Ontdek een indrukwekkende verzameling 
muziekinstrumenten, platen, persoonlijke 
briefwisseling, partituren en nooit eerder 
gepubliceerd muziek- en beeldmateriaal. U 
komt meer te weten over de man achter de 
legende, de ‘Brusseleir’, de virtuoos. Maar 
‘Toots 100. The Sound of a Belgian Legend’ gaat 
nog een stap verder: u zal zich volledig kunnen 
onderdompelen in de ‘sound’ van Toots. Bereid 
u voor op een onvergetelijke jazztrip. 

Op zondag 8 mei 2022 verwachten we je daar 
om 14u voor een interactieve lezing waar je 
ondergedompeld wordt in de wereld van Toots. 
Daarna duik je zelf de tentoonstelling in met 
heel wat nieuwe kennis. Gewapend met een 
audiogids kan je de expo rustig bezoeken en dit 
op je eigen tempo.  

Reken gemiddeld op zo’n twee uur voor je bezoek. 

Inschrijven vóór 1 april 2022! 

Kostprijs: € 7,50 voor leden, € 10,00 voor niet-leden (inclusief toegang én lezing). 

Meer info en inschrijven: onze website.  
 

 Naar boven 

  

https://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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PIV VERENIGT! (stand-up comedy met Piv Huvluv) 
Zondag 2 juni 2022 om 20.00 u, CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

In het zog van de cultuurkaravaan reist stand-up comedian Piv Huvluv met een nieuwe voorstelling langs 
de Vlaamse podia. Al 23 jaar lang brengt hij ongecompliceerde humor voor het allerbreedste publiek. 

Op vraag van vtbKultuur brengt hij voor ons honderdjarig 
bestaan  een nieuwe productie over het verenigingsleven 
in Vlaanderen. In deze voorstelling neemt Piv je mee 
doorheen het wel en wee van zijn eigen verenigingsleven. 
Welke vereniging kent geen perikelen bij het organiseren 
van evenenmenten, voorstellingen of benefieten? Of de 
zoektocht naar vrijwilligers, het samenstellen van een 
bestuur en het verkiezen of aanduiden van een voorzitter? 
De creativiteit die nodig is bij de obligate 
geldinzamelingsactie met wafelenbak, tombola …  

Maar dit alles wordt overwonnen door de camaraderie, de verbondenheid van het vrijwilligerswerk, de 
gezelligheid en het geloof in “de goede zaak”.  

Kom mee vieren en raak samen met Piv in de ban van het verenigingsleven. 

Inschrijven vóór 16 mei 2022! 

Kostprijs: € 16,00 euro voor leden, € 20,00 voor niet-leden.  

Meer info en inschrijven: onze website.  
 

 Naar boven 

https://www.vtbkultuur.be/brasschaat


 

vtbKultuur Brasschaat – december 2021 – nummer 46 
 

 

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


 

vtbKultuur Brasschaat – december 2021 – nummer 46 
 

 

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 

 

PROGRAMMA 2022 
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
Zo 30 januari 2022, 15.00 u Ballet Bausch/Cherkaoui Stadsschouwburg, Antwerpen 

Za 5 februari 2022, 15.00 u - 17.00 u Nieuwjaarsreceptie Brasschaat, zaal Den Eekhoorn 

Vr 4 maart 2022, 20.00 u Ballet Doornroosje (Sleeping Beauty) Stadsschouwburg, Antwerpen 

Za 5 maart 2022, 20.00 u Algemene Quiz DC Vesalius, Brasschaat 

Za 12 maart 2022 Daguitstap Eindhoven Eindhoven (Nederland) 

Zo 27 maart 2022 Knipoogdag Antwerpen 

Za 14 mei 2022, 13.00 u Filmconcert “The Lord of the Rings” Koningin Elisabethzaal, Antwerpen 

Zo 8 mei 2022, 14.00 u Toots 100, the sound of a Belgian Legend KBR, Brussel 

Do 2 juni 2022, 20.00 u Piv Verenigt! De Kaekelaar, Schoten 

Van 1 juni t.e.m. 30 september 2022 Wandelzoektocht Brasschaat 

Van 1 juni t.e.m. 30 september 2022 Fietszoektocht Brasschaat 

 

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

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

