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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Samen sterk 

- Fotoforum Brasschaat 

- Daguitstap bourgondisch Hoogstraten 

- Game Over 

- Familiale Fietszoektocht 

- Daguitstap naar Nijvel en Villers-la-Ville 

- Achter de schermen van Kunsthuis Opera Vlaanderen 

- Wandeling/toneelvoorstelling “Leven, lief en leed” 

- Marollenwandeling, Brussel 

- Weekenduitstap naar Trier 

- Daguitstap naar ‘s Hertogenbosch 

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

- Jaarprogramma 2016 

Samen sterk             
Woordje van de voorzitter 

Wat in Brussel gebeurd is enkele weken geleden vervult ons met afschuw en droefheid. Dit is een 
regelrechte aanslag op onze culturele eigenheid en identiteit. Tegenover dergelijke barbaarse 
aanslagen moeten wij, en dan bedoel ik de hele Vlaamse culturele sector, samen sterk staan! 

Misschien vraagt u zich soms af waarom u in onze nieuwsbrieven ook activiteiten vindt van andere 
verenigingen of vtbKultuurafdelingen uit de regio. We doen dat omdat we u op die manier een rijker 
en gevarieerder programma kunnen aanbieden. Hebben jullie zelf ook suggesties of voorstellen? 
We horen het graag! Alvast bedankt. 

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

 

LEVEN#_WANDELING/TONEELVOORSTELLING_


 

vtbKultuur Brasschaat – April 2016 – Nummer 12 
 

 

FOTOFORUM BRASSCHAAT                                                                             
Van 2 april 2016 t.e.m. 17 april 2016, diverse plaatsen (zie verder);  
organisatie: Lutgard Heyvaerts, natuurfotograaf Bernard Castelein, Cultuurcentrum Brasschaat en Gemeente Brasschaat 

 

 

Van 2 april t/m zondag 17 april 2016 kunt u het eerste FotoForum Brasschaat bezoeken.  De 
organisatie is in handen van Lutgard Heyvaerts, natuurfotograaf Bernard Castelein, Cultuurcentrum 
Brasschaat en Gemeente Brasschaat.  Op het programma staan 8 tentoonstellingen, 3 lezingen, 
2 workshops en een film. Meer informatie vindt u terug op www.fotoforumbrasschaat.be .  

Alle activiteiten zijn gratis.  

Enkel voor de lezingen, film en workshops wordt € 3,00 per persoon gevraagd. De tentoonstellingen 
vinden plaats in Antverpia, Sint-Jozefskapel, zalen Born en Thijs (Hemelhoeve), Oud Atelier Hendrik 
Luyten en pop-up galerie Bredabaan 483. Locaties die op wandel- en/of fietsafstand van elkaar 
liggen.  

Er is bovendien een handige vouwfolder beschikbaar met een plannetje waarop alle locaties staan 
aangeduid, alsook beknopte informatie over alle activiteiten. Handig om uw route zelf te plannen 
en u van de ene locatie naar de andere te verplaatsen. 
 

http://www.fotoforumbrasschaat.be/
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DAGUITSTAP BOURGONDISCH HOOGSTRATEN                                                  
Zaterdag 14 mei 2016, Hoogstraten; organisatie: vtbKultuur Kalmthout i.s.m. Regio Noord 

We brengen een onvergetelijke dag door in 
Hoogstraten. Wat nu voor velen een uithoek is, was 
in de late middeleeuwen een plek waar geschiedenis 
geschreven werd. Wij gaan op zoek naar sporen van 
Graaf Antoon De Lalaing en gravin Elisabeth 
van Culemborg en de restanten van het unieke 
erfgoed uit de gouden 16de eeuw dat zij nalieten. 

We bezoeken het 16de-eeuwse stadhuis. Vervolgens 
is er een rondleiding in de kathedraal van de 
Noorderkempen met haar unieke kunstvoorwerpen 
en glasramen. Voor de vrijwilligers is er een 
torenbeklimming voorzien. Bij mooi weer is het 
uitzicht op de streek vanop de toren subliem. Onze 
Bourgondische wortels indachtig trekken we 
voldoende tijd uit voor een gezamenlijke lunch. 
Daarna trekken we naar het begijnhof en het 
plaatselijk museum. Tot slot is er nog een bezoek 
voorzien aan de Laermolen, waar we onze daguitstap 
eindigen. 

Inschrijven vóór 1 mei 2016. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25; wees er dus snel bij!  

Kostprijs: € 30,00. Hierin zijn begrepen: onthaal met koffie, de gidsen, de lekkere lunch.  

Praktisch: afspraak om 9.00 u in Parochiezaal Pax, Dokter Versmissenstraat 3, 2320 Hoogstraten. Er 
is parkeergelegenheid achter de kerk en vóór het parochiecentrum in de Dokter Versmissenstraat. 

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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GAME OVER                                                                                                        
Vrijdag-zaterdag-zondag 27-28-29 mei 2016, Zaal Theater Hemelhoeve, Gemeentepark 8, Brasschaat 
Organisatie: Conceptband Brasschaat i.s.m. vtbKultuur Brasschaat en 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 mei 2016. Kostprijs: kaarten voor deze unieke voorstelling zijn gratis, maar 
reservatie is noodzakelijk. U kunt uw waardering voor het gebrachte spektakel uitdrukken via een 
vrijwillige bijdrage in een mandje bij het verlaten van de zaal.  

 

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

- een telefoontje naar: Etienne Ydens, gsm 0484 92 01 05; 

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

http://www.cobravzw.be/web/trailer.html
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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FAMILIALE FIETSZOEKTOCHT                                                                                   
Van 1 juni 2016 tot en met 30 september 2016, Brasschaat-Schoten, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Zoals elk jaar organiseren we ook dit jaar een 
familiale fietszoektocht. En de route loopt dit 
jaar nog eens over Brasschaat en Schoten. Als 
deelnemer moeten jullie antwoorden vinden op 
25 niet al te moeilijke vragen; alle antwoorden 
zijn ter plaatse te vinden. En daarnaast moeten 
ook nog eens 10 fotovragen opgelost worden. 

Je hebt heel de zomer de tijd om de zoektocht te 
rijden. Meestal doet men over zo’n zoektocht 
een halve dag, maar je kan er natuurlijk ook een 
daguitstap van maken. Er zijn onderweg 
voldoende stopplaatsen voor een natje en een 
droogje. En aan het einde zijn er 15 prachtige 
prijzen voor de beste zoektochters.  

Kostprijs: € 5,00 voor volwassenen, € 2,00 voor 
kinderen t.e.m. 12 jaar.  

Deelnemingsformulieren kunnen vanaf 1 juni 
2016 aangekocht worden bij: 

- Dienst Toerisme Brasschaat, 

Bredabaan 407, Brasschaat; 

- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat 

(telefoon 03 651 42 13 of 0476 45 20 43). 
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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. 

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. 
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ACHTER DE SCHERMEN VAN KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN                      
27 juni 2016, 14.00 u, Hoofdingang Opera, Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen; organisatie: vtbKultuur Deurne i.s.m. Regio Noord 

Onder impuls van onder andere Peter Benoit gaf burgemeester Jan Van Rijswijck in 1904 de 
opdracht tot de bouw van een nieuwe KVO. Alexis Van Mechelen en Emiel Van Averbeke waren de 
architecten van de KVO gebouwd in neobarokke stijl. 

In 1981 fuseerde de Antwerpse opera met de Opera van Gent  en het Ballet van Vlaanderen tot 
Opera voor Vlaanderen, in 1995 omgedoopt tot Vlaamse Opera. De Vlaamse Opera brengt zowel de 
grote werken uit de operageschiedenis als nieuwe creaties en interpreteert ze op een actuele en 
kwaliteitsvolle manier voor onze huidige maatschappij. Een deskundige gids neemt u mee achter de 
schermen van dit prachtige muziektheater. Via een parcours langs indrukwekkende schilderingen, 
adembenemende hoogtes en verrassende hoekjes weet je alles over 400 jaar operageschiedenis.  

Inschrijven vóór 1 juni 2016.  

Kostprijs: € 7,00 voor leden, € 9,00 voor niet-leden.  

Praktisch: afspraak om 13.50 u aan de Hoofdingang van de Opera, Frankrijklei 3, 2000 Antwerpen. 

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. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Van_Rijswijck
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexis_Van_Mechelen&action=edit&redlink=1
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WANDELING/TONEELVOORSTELLING “LEVEN, LIEF EN LEED“                         
Zondag 7 augustus 2016, namiddag, Lillo, organisatie: vtbKultuur Brasschaat i.s.m. regio Noord 

De “Burgemeester van Lillo-Fort”, tezamen met zijn “Konincklyke 
Fanfare van Lilloo Statie-Gare” verwacht ons in zijn dorpje voor een 
korte wandeling. Tijdens de wandeling geeft de “burgemeester” ons 
zijn eigenzinnige kijk op de geschiedenis, het heden en de toekomst 
van Lillo en de verdwenen polderdorpen. 

Onze wandeling eindigt aan het Kruitmagazijn waar we vergast 
worden op een voorstelling van “Leven Lief en Leed; gezongen en 
verteld te Lillo aan het Scheld” door “De Genooten van den Laesten 
Stuyver” en de “Konincklyke Fanfare van Lilloo Statie-Gare”. Dat er 
veel gelachen mag worden zal hopelijk al duidelijk zijn, maar af en 
toe zal er links en rechts ook wel een traantje weggepinkt worden. 
Dit moet je echt eens meegemaakt hebben! 

Lillo ligt een beetje verloren in de Antwerpse haven en is bovendien 
moeilijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Maar het bestuur van 
vtbKultuur Brasschaat engageert zich om (via samenrijden of via 
andere middelen) te zorgen dat iedereen die graag mee wil ook echt mee kan! 

Inschrijven vóór 25 juli 2016. De praktische gegevens zullen nog meegedeeld worden. 

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 20 augustus 2016, Brussel, organisatie: vtbKultuur Kalmthout i.s.m. 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 1 augustus 2016.  

Kostprijs: € 30,00. Hierin zijn begrepen: een welkomkoffie, de gids en de lunch (worst en stoemp 
met Chouffe, huisgemaakte taart met kersen en een kriekbier); andere dranken zijn niet inbegrepen.  

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. 
 

WEEKENDUITSTAP NAAR TRIER                                                                              
Zaterdag-zondag 3-4 september 2016, Trier, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

Zaterdagnamiddag bezoeken we het 
Landesmuseum en maken in Trier een 
stadswandeling. ‘s Avonds eten we in het 
hotel. Het is mogelijk om met een shuttle naar 
de stad te gaan. 

Zondag bezoeken we het “Museum am Dom” 
en maken we een boottocht op de Moezel. 

Kostprijs: € 199,00 per persoon in een 
tweepersoonskamer, + € 40,00 per persoon in 
een eenpersoonskamer. Alle kosten zijn 
inbegrepen: autobus, hotel, gidsen, 
maaltijden. 

Inschrijven vóór 1 juli 2016. De praktische gegevens zullen later nog meegedeeld worden. 
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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. 
 

DAGUITSTAP NAAR ‘s HERTOGENBOSCH                                                      
Zaterdag 17 september 2016, ‘s Hertogenbosch, organisatie: vtbKultuur Deurne i.s.m. Regio Noord 

’s Hertogenbosch kent een rijke 
geschiedenis. De stad is reeds bekend sedert 
de middeleeuwen en heeft binnen de 
stadsmuren grotendeels haar middeleeuwse 
structuur behouden. We starten met een 
specialiteit van daar: koffie/thee met een 
Bossche Bol.  

Tijdens een rondwandeling doorheen de 
bochtige straatjes van het prachtige 
stadscentrum toont de gids ons vele 
bezienswaardigheden, zoals de Sint-
Jans-kathedraal, de koopmanswoningen, de 
pakhuizen, … 

In de namiddag maken we een rondvaart op de Binnendieze, doorheen het Voldersgat en op de 
Singelgracht. Nadien hebt u nog vrije tijd waarin u bijvoorbeeld het Jheronimus Bosch Art Center, 
het Noordbrabants Museum of de kathedraal kunt bezoeken. 

Inschrijven vóór 1 augustus 2016.  

Kostprijs: € 40,00 voor leden, € 45,00 voor niet-leden. Inbegrepen zijn: autobus, bezoeken, kost 
gidsen. Andere praktische gegevens volgen later. 

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! 
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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.  

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. 
 

  

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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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 14 mei 2016 Daguitstap Bourgondisch Hoogstraten Hoogstraten 

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 

Zaterdag 27 juni 2016, 14.00 u Achter de schermen van Kunsthuis Opera 
Vlaanderen 

Antwerpen 

Zondag 7 augustus 2016, 14.30 u Wandeling/toneelvoorstelling “Leven, lief 
en leed” 

Lillo 

Zaterdag 20 augustus 2016 Marollenwandeling Brussel 

Za-zo 3-4 september 2016 Weekenduitstap Trier Trier 

Zaterdag 17 september 2016 Daguitstap ‘s Hertogenbosch ‘s Hertogenbosch 

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 

 
 


