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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Najaar 

- Familiale Fietszoektocht 

- Reisreportage Zuid-China 

- Tribute to Cliff Richard & The Shadows 

- Parfum, een passie 

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

- Jaarprogramma 2016 

 
 
 
 
 

Najaar              
Woordje van de voorzitter 

Hopelijk hebt u genoten van het warme weer tijdens 
de voorbije weken en bent u klaar voor een cultureel 
najaar! Hierbij vind je alvast een overzicht van de 
activiteiten; wij twijfelen er niet aan dat er iets bij is dat 
je wel weet te smaken. We kijken ernaar uit om je weer 
eens te ontmoeten. 

Ondertussen werken we ook dapper verder aan het 
programma voor 2017; het wordt beslist de moeite. 
Maar als je zelf een voorstel hebt, dan mag je dat 
natuurlijk ook altijd laten weten. Trouwens: heel 
binnenkort zul je via e-mail uitgenodigd worden om 
deel te nemen aan een enquête over onze werking en 
onze activiteiten. We rekenen op een ruime deelname. 

Het bestuursteam: Annie Duerloo, Guido Geysens, 
Erna Schrauwen, Beatrijs Van Werden, Mark Verberck, 
Jan Wouters, Etienne Ydens  
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FAMILIALE FIETSZOEKTOCHT                                                                                   
Van 1 juni 2016 tot en met 30 september 2016, Brasschaat-Schoten, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Tot en met 30 september 2016 kan je nog deelnemen aan onze familiale fietszoektocht. De route 
loopt dit jaar nog eens over Brasschaat en Schoten.  

En vergeet niet je antwoordformulier vóór 
1 oktober 2016 binnen te brengen bij of op te 
sturen naar Jan Wouters (voor het adres, zie 
verder). Inscannen en opsturen via e-mail naar 
brasschaat@vtbkultuur.be mag ook! 

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

Deelnemingsformulieren kunnen nog steeds 
aangekocht worden bij: 

- Dienst Toerisme Brasschaat, Bredabaan 407, Brasschaat (van 9.00 u tot 12.00 u); 

- 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). 
 

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. 

mailto:brasschaat@vtbkultuur.be
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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. 
 
 

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 

Uitverkocht! 

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.   
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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. 
 

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 2017! 

 

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! 
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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 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 
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