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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Streekparels 

- Parfum, een passie 

- Uitslag familiale Fietszoektocht 

- Nieuwjaarsreceptie 2017 

- Ivan De Verschrikkelijke 

- Cultuur en Kamperen 

- Ideale Maten 

- Algemene Quiz 

- KnipoogDag Mechelen 

- Kiss me Kate 

- Totem, Cirque du Soleil 

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

- Jaarprogramma 2016-2017 
 

Streekparels             
Woordje van de voorzitter 

vtbKultuur zet het jaar 2017 in het teken van “streekparels”, 
waarmee lokale bezienswaardigheden worden bedoeld die 
meer aandacht verdienen dan ze tot op heden kregen. 

In Brasschaat zien wij de Della Faille-kapel aan de kerk in 
Maria-ter-Heide als zo’n streekparel. Om die parel te doen 
schitteren, zullen we een passende activiteit organiseren 
waarbij die kapel kan bezocht worden. En we zouden in 2017 
graag ook nog enkele streekparels in andere gemeenten 
bezoeken. Hierover later meer. 

We verwelkomen Erna Mariën in ons bestuursteam. Erna was 
een aantal jaren geleden ook reeds actief in de afdeling en ze 
is bereid om opnieuw een rol op te nemen. We zijn er zeker 
van dat ze zich snel zal thuis voelen en we wensen haar veel 
aangename cultuurrijke ervaringen. 

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

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Schrijf nu in! 

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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UITSLAG FAMILIALE FIETSZOEKTOCHT                                                                 
Van 1 juni 2016 tot en met 30 september 2016, Brasschaat-Schoten, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Onze familiale fietszoektocht was een groot succes dit jaar; het was jaren geleden dat we nog eens 
zoveel deelnemingsboekjes verkochten. We kregen ook heel wat positieve deugddoende reacties 
van deelnemers.  

Er waren vijftien mooie 
prijzen. Hiernaast ziet u 
de lijst met de 
15 winnaars.  

Aan allen: van harte 
bedankt voor de vele 
warme reacties en tot 
volgend jaar. 
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2017                                                                                    
Zondag 22 januari 2017, 14.00 u, Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan, 2930 Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat  

U bent allen van harte uitgenodigd op onze Nieuwjaarsreceptie 2017! 

Wij hebben ervoor gekozen om die in 2017 te organiseren in een van de zaaltjes van Perron Noord 
aan de Licht Vliegwezenlaan (vliegveld) in Brasschaat. Zo kunt u kennismaken met een plaats die in 
de toekomst wellicht zal uitgroeien tot een belangrijk toeristisch knooppunt voor de regio. 

Samen met jullie gaan we de 
activiteiten van 2016 overlopen, 
maar meer nog zullen we 
vooruitkijken naar 2017 en verder. 
En dat doen we bij een bruisend 
drankje en een lekker hapje. 

Bovendien hebben wij enkele 
kunstenaars uitgenodigd om, 
speciaal voor onze 
nieuwjaarsreceptie, enkele werken 
ten toon te stellen. 

Aarzel dus niet en schrijf je nu 
meteen in.  
 

Kostprijs: gratis voor leden. 

Parkeren: er is ter plaatse gratis parkeergelegenheid. 

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. 
 

IVAN DE VERSCHRIKKELIJKE (concert)                                                                   
Vrijdag 3 februari 2017, 19.00 u, Elisabethzaal, 2000 Antwerpen, organisatie: groepsaankoop tickets vtbKultuur Nationaal 

Waarom Eisenstein en Prokofjev hun fenomenale filmtrilogie over Ivan De Verschrikkelijke 
voortijdig moesten afbreken? U ontdekt het in deze nieuwe concertvoorstelling van Prokofjevs 
majesteitelijke partituur.  
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Acteurs Jan Decleir en Stefaan Degand 
brengen met groot inlevingsvermogen 
een hedendaagse herlezing van dit 
bewogen verhaal. Samen met groot 
symfonisch orkest, vocale solisten en 
koor onder leiding van 
Martyn Brabbins ontvouwen ze een 
universele vertelling over grote 
emoties en historische gebeurtenissen 
die een impact hebben gehad op de 
levens van miljoenen mensen. 
Bekeken door ogen en beluisterd door 
oren van nu, vertelt deze nieuwe 
versie van Ivan De Verschrikkelijke 
ook iets over de wereld van vandaag.  

Aarzel niet om uw tickets te reserveren, want op = op!   

Kostprijs: € 37,20 (rang 1) voor leden en niet-leden (in plaats van € 44,00). 

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. 
 

CULTUUR EN KAMPEREN                                                                                    
Een gezamenlijk initiatief van vtbKultuur en de Vlaamse Kampeertoeristen (VKT)  

Ben je een enthousiaste kampeerder? Voel je er iets voor om af en toe samen met andere 
kampeerders cultuur te ontdekken en te beleven? Dan is dit initiatief zeker iets voor jou. 

Waar denken we aan? 

Een meerdaagse uitstap in 
groepsverband, waarbij we ons niet 
met de touringcar of trein verplaatsen, 
waarbij we niet in hotels overnachten, 
maar waarbij we met de eigen caravan 
of motorhome op pad gaan.  

Af en toe een weekend om er in alle 
vrijheid op uit te trekken en om in 
groep het heden en het verleden van 
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België en zijn buurlanden te ontdekken en te beleven: cultureel erfgoed, industrieel erfgoed, natuur, 
stadsbezoeken, regionale festiviteiten, …: kortom alles wat past in de missie van vtbKultuur. 

Wij zijn op zoek naar gelijkgestemden die net als wij houden van cultuur en van kamperen. 

Ben je geïnteresseerd in culturele kampeerweekends? Heb je een idee voor een dergelijk weekend? 
Wil je meewerken aan het uitwerken of organiseren van een dergelijk weekend? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op: 
- Jaap Huizinga (vtbKultuur Vosselaar), tel.: 014 81 15 55, e-mail: vosselaar@vtbkultuur.be ; 

- Etienne Ydens (vtbKultuur Brasschaat), gsm: 0484 92 01 05, email: etienne.ydens@skynet.be . 

(*) VKT behartigt al meer dan 60 jaar de collectieve belangen van alle kampeerders: van de 
lichtgewichtkampeerder en trekker, over de kampeerder met familietent of vouwwagen, tot de caravan- of 
motorhomebezitter.  Daarnaast organiseert VKT kampeerweekends, zwerfautoweekends en midweeks, 
kampeertochten en kampeervakanties. 

 

IDEALE MATEN (Comedy met Frank van Erum en Pieter Bamps)                  
Vrijdag 3 maart 2017, 20.30 u, Theater Hemelhoeve, Gemeentepark 8, 2930 Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat  

Frank Van Erum (acteur “Renzo” uit 
Thuis) is samen met Pieter Bamps 
een comedyduo gestart. Op vrijdag 
3 maart 2017 komen zij hun 
programma “Ideale Maten” spelen 
in Theater Hemelhoeve in 
Brasschaat voor het publiek uit 
onze regio.  

Frank Van Erum werd geboren in 
Limburg, maar was verder 
kerngezond. Hij studeerde 
aan diverse theaterscholen om 
uiteindelijk in het Conservatorium 
Gent zijn diploma te halen. Tussen 
projecten bij het NTG, Het Gevolg en Het Speeltheater door ging hij samen met Han Coucke de 
komische tour op met het duo ‘Gino Sancti’. 

Frank kreeg ook voet aan de grond in tv-land met vaste rollen in Stille Waters, Verschoten en Zonen, 
de Fictiefreak en Thuis. 

In 2013 richtte hij samen met Mattias De Paep het jongerengezelschap O’Kontreir op dat 
ondertussen aan zijn zesde productie toe is.  

Ideale Maten is het nieuwste project van Frank.  

mailto:vosselaar@vtbkultuur.be
mailto:etienne.ydens@skynet.be
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Pieter Bamps begon met volle goesting aan het leven in de Brusselse Marollen en groeide op in 
Zaventem. De richting woordkunst-drama op de Kunsthumaniora in Brussel bepaalde zijn latere 
keuzes.  Hij startte met producties bij het Brusselse Bronks Jeugdtheater om uiteindelijk over te 
lopen naar het Antwerpse Studio Herman Teirlinck. 

Na drie jaar hogeschool trekt hij eropuit en komt terecht bij tal van gezelschappen: Laika, LRV, 
Barre Weldaad, Het toneelhuis, Tristero, Nunc, … Ook op televisie strikt Pieter een aantal vaste 
rollen in Wittekerke, Amika, David en verschijnt hij in tal van programma’s als Zone Stad, Familie, 
Flikken, Louis-Louise, Hallo K3, Thuis, Rox, Mega Mindy, Spoed, Witse. 

In 2015 roept het cabaret-theater: Ideale Maten. 
 

Kom mee genieten van hun sappige dialogen en hun knotsgekke liedjes! 

Kostprijs: € 12,00 voor leden, € 14,00 voor niet-leden. 

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. 
 

ALGEMENE QUIZ                                                                                                
Zaterdag 18 maart 2017, 20.00 u, Ruiterhal, Gemeentepark 10, 2930 Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat  

Quizmaster Alex Van Giel neemt ploegen van 
maximum zes personen op sleeptouw met meer dan 
100 vragen, foto’s en puzzels over allerlei thema’s. 
Een leuke avond gegarandeerd! 

Schrijf nu reeds in en reserveer een tafel voor jouw 
ploeg! 

Kostprijs: € 18,00 per quizploeg.  

Inschrijvingen/inlichtingen 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. 
 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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KNIPOOGDAG MECHELEN                                                                                         
Zondag 26 maart 2017, Mechelen, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

In 1616 vestigde de Grote Raad zich in het Hof van Savoye in 
Mechelen, de plek waar tot op vandaag recht gesproken wordt. 
Met het driejarig festival Op.Recht.Mechelen viert de stad 400 jaar 
rechtspraak en stelt ze de fundamentele vrijheden waarop onze 
samenleving gebouwd is centraal. Een ideale gelegenheid om 
samen met alle andere vtbKultuur-afdelingen af te zakken naar de 
stadsparel Mechelen! 

Maar Mechelen is natuurlijk ook de stad van de 
Sint-Romboutstoren, van het Aartsbisschoppelijk Paleis, van de 
Bourgondische vorsten, van heerlijke bieren, van rondvaarten op 
de Dijle. Dat en nog veel meer heeft Mechelen te bieden.  

Meer info volgt later. 
 

KISS ME KATE (musical)                                                                                            
Zaterdag 2 september 2017, Donkmeer, 9290 Berlare, groepsaankoop tickets vtbKultuur Nationaal 

Dankzij een groepsaankoop 
van tickets door vtbKultuur 
Nationaal kunt ook u aan een 
verminderde prijs komen 
genieten van de Broadway-
klassieker “Kiss Me Kate”. En 
dit op een uitgelezen plek: het 
Donkmeer in Berlare.  

Aarzel niet om uw tickets te 
reserveren, want op = op!   

Kostprijs: € 36,00 voor leden 
en niet-leden (in plaats van 
€ 40,00). 

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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TOTEM, Cirque du Soleil                                                                                           
Zondag 1 oktober 2017, 18.00 u, Brussel, groepsaankoop tickets vtbKultuur Nationaal 

Totem volgt de fascinerende reis van de mens vanaf 
zijn oorspronkelijke verschijningsvorm als amfibie tot 
zijn ultieme wens om te kunnen vliegen. De 
personages ontwikkelen zich op een podium dat lijkt 
op een gigantische schildpad. Dit staat symbool voor 
het ontstaan van vele eeuwenoude beschavingen. 
Totem belicht de evolutie van de mens door middel 
van visuele effecten en acrobatiek. De inspiratie voor 
deze voorstelling is gehaald uit diverse 
scheppingsverhalen.  

Aarzel niet om uw tickets te reserveren, want 
op = op!   

Kostprijs: € 58,00 voor volwassenen, € 50,00 voor 
studenten en 65+. 

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 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! 

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 2016-2017                                                                                
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
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 6, 
Brasschaat 

Zondag 22 januari 2017, 14.00 u Nieuwjaarsreceptie vtbKultuur Brasschaat Perron Noord, Licht Vliegwezenlaan, 
Brasschaat 

Vrijdag 3 februari 2017, 19.00 u Ivan De Verschrikkelijke (concert 
deFilharmonie) 

Elisabethzaal, Antwerpen 

Vrijdag 3 maart 2017, 20.30 u Ideale Maten (comedy met Frank Van Erum 
en Pieter Bamps) 

Theater Hemelhoeve, 
Gemeentepark 8, Brasschaat 

Zaterdag 18 maart 2017, 20.00 u Algemene Quiz Ruiterhal, Gemeentepark 10, 
Brasschaat 

Zondag 26 maart 2017 KnipoogDag Mechelen Mechelen 

Zaterdag 2 september 2017 Musical Kiss me Kate Donkmeer, Berlare 

Zondag 1 oktober 2017 Totem, Cirque du Soleil Brussel 

 
 


