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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Zomer 

- Oproep aan kunstenaars 

- Familiale Fietszoektocht 

- Wandeling/toneelvoorstelling “Leven, lief en leed” 

- Marollenwandeling, Brussel 

- Daguitstap naar ‘s Hertogenbosch 

- Reisreportage Zuid-China 

- Tribute to Cliff Richard & The Shadows 

- Parfum, een passie 

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

- Jaarprogramma 2016 

 

Zomer              
Woordje van de voorzitter 

Heb je al een beetje kunnen genieten nu het eindelijk een beetje 
zomert? Of trek je er liever op uit naar een dichtbij of een ver 
exotisch land? Eigenlijk maakt het allemaal niet veel uit zolang je 
maar tot rust komt en de batterijen kunt opladen! 

Vergeet onze zomerse activiteiten niet! Op zondag 
7 augustus 2016 trekken we naar Lillo voor een wandeling en 
toneelvoorstelling; inschrijven is nog steeds mogelijk. En nog tot 
einde september 2016 kunt u deelnemen aan onze jaarlijkse 
fietszoektocht door het groen: een prima recept voor een 
aangenaam dagje uit met vrienden/kennissen en/of het gezin. 
Hopelijk tot binnenkort. 

Het bestuursteam: Annie Duerloo, Guido Geysens, 
Erna Schrauwen, Beatrijs Van Werden, Mark Verberck, 
Jan Wouters, Etienne Ydens  
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OPROEP AAN KUNSTENAARS                                                                                   
Nieuwjaarsreceptie 2017, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

In januari 2017 zullen we opnieuw onze Nieuwjaarsreceptie organiseren. Waar en wanneer die zal 
plaatsvinden, verklappen we voorlopig nog niet. Maar bij deze heuglijke gelegenheid willen we graag 
een beperkte tentoonstelling organiseren. Daarom deze oproep: zijn er onder onze leden en 
sympathisanten kunstenaars die bereid zijn om bij deze gelegenheid enkele kunstwerken tentoon 
te stellen. Aarzel niet en laat van je horen. 

Je weet ons te vinden via: 
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be; 

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

 

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 30 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: 
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- Dienst Toerisme Brasschaat, Bredabaan 407, Brasschaat; 

- Mijn Zus en Ik, Paalstraat 28, 2900 Schoten (telefoon 03 658 69 09) 

- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat (telefoon 03 651 42 13 of 0476 45 20 43). 
 
 

WANDELING/TONEELVOORSTELLING “LEVEN, LIEF EN LEED“                         
Zondag 7 augustus 2016, 14.00 u, Kruitmagazijn, 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 
biedt de mogelijkheid om (via samenrijden of via 
andere middelen) te zorgen dat iedereen die graag 
mee wil ook echt mee kan! Hiervoor vragen we een 
vergoeding van € 5,00 per persoon. 

Inschrijven kan nog steeds!  

Kostprijs: € 15,00 voor leden, € 17,00 voor niet-leden, 
(optioneel + € 5,00 voor vervoer).  

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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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.  

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. 
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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. 
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REISREPORTAGE ZUID-CHINA                                                                              
Woensdag 21 september 2016, 20.00 u, Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat,  
organisatie: vtbKultuur Brasschaat i.s.m. Davidsfonds Brasschaat 

Multimediareportage (vaste beelden 
en filmfragmenten), gebracht door 
Guido en Mia Vervoort.  

China, een land 300 maal zo groot als 
België met 1,4 miljard inwoners. Eén 
van de oudste en rijkste 
beschavingen ter wereld. De laatste 
decennia is het land zich economisch 
en technologisch onstuitbaar aan het 
ontwikkelen. In de steden rijzen 
ontelbare wolkenkrabbers op. 
Doorheen het land slingeren zich 
meer en meer autosnelwegen en 
hogesnelheidstreinen. Maar toch is 
China nog vooral traditioneel ...  

Kostprijs: € 6,00 voor leden van vtbKultuur en Davidsfonds, € 10,00 voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 1 september 2016. 

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. 
 
 

TRIBUTE TO CLIFF RICHARD & THE SHADOWS                                                      
Vrijdag 28 oktober 2016, 20.00 u, Zaal GC Kadans, Achter d’Hoven, 2990 Wuustwezel,  
organisatie: vtbKultuur Wuustwezel i.s.m. Regio Noord 

Cliff Richard & The Shadows stonden gedurende vele jaren aan de top van de Europese hitlijsten. 
Veel songs wekken vandaag nog altijd de nostalgie op naar de “golden sixties”. 
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GUITAR SYNDICATE evoceert al 33 jaar 
de unieke sound van The Shadows met een 
bijna fanatiek perfectionisme. Hun 
repertoire bestaat niet alleen uit de 
vroegere tophits van The Shadows (Apache, 
Wonderful Land, Atlantis, Shadoogie, 
Sleepwalk, FBI,...). Ook het latere werk met 
ontroerende songs als Theme from the Deer 
Hunter, Don’t cry for me Argentina of met 
covers van BookerT and the MG’s (Time is 
Tight), Mark Knopfler (Local Heroe) en Jean-
Michel Jarre (Equinox)  staan op de 
playlist. Met je ogen dicht denk je dat The 
Shadows in levende lijve voor je staan! 

Ook het Cliff-repertoire komt uitgebreid 
aan bod: Living Doll, The Young Ones, Do 
You Wanna Dance, Move It, We don’t Talk 
Anymore, ... 

GUITAR SYNDICATE is zelfs bekend bij de 
èchte Shadows. Bruce Welch himself 
(ritmegitarist van The Shadows) en Brian 
Licorice en Locking (ex-bassist van The 
Shadows) vlogen speciaal over uit Engeland 

om het jubileumconcert (25 jaar) samen met de groep af te sluiten! 

De groep heeft internationaal aanzien verworven tijdens de Cliff & Shadows-meetings in 
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Noorwegen. En in oktober 2015 speelde GUITAR 
SYNDICATE gedurende meer dan twee uur een uitverkochte zaal FORUM plat in Schoten! 

 

Kostprijs: € 14,00. 

Inschrijven vóór 1 oktober 2016. 

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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PARFUM, EEN PASSIE                                                                                          
Donderdag 10 november 2016, 20.00 u, Zaal Born, Gemeentepark 8, 2930 Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat  

Velen kennen Lieven Debrauwer als regisseur en cineast 
(van o.a. “Pauline & Paulette”), maar alléén intimi weten 
dat hij een echte passie heeft voor parfum. Lieven heeft 
een privécollectie van om en bij de 500 parfumflacons, een 
keuze uit 130 parfums elke ochtend en een arsenaal aan 
kennis. Met héél veel passie en mogelijk nog meer liefde 
vertelt hij over zijn favoriete geurende onderwerp. 

Lieven vertelt over klassiekers en meesterwerken uit de 
Franse parfumerie, over neuzen, ontwerpers van flacons 
en hun inspiratiebronnen, over legendarische 
parfumhuizen als Caron, Chanel, Dior, Guerlain, ... Tot slot 
geeft hij praktische tips over het gebruik en het bewaren 
van parfum.  Hij komt gewapend met beamer en scherm 
en meer dan duizend illustraties.   

Er zitten in de voordracht ook verwijzingen naar de 
schilderkunst, opera, literatuur, filmacteurs en films, 
verwijzingen naar de historische context (beurscrash in 
1929, WO I,…) en een belangrijk stukje historiek, specifiek 
voor de parfumindustrie! 

Na de voorstelling kan men vrijblijvend de parfums komen 
testen maar niet kopen, want Lieven verkoopt geen 
parfum.   
 

Kostprijs: € 10,00 voor leden van vtbKultuur, € 12,00 voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 10 oktober 2016. 

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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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.  

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 

Maandag 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 

 
 


