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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Aftrap 

- Tentoonstelling Rik Wouters en het Huiselijke Utopia 

- Terugblik: Nieuwjaarsreceptie 

- Ideale Maten 

- Algemene Quiz 

- Voordracht over Mondriaan 

- KnipoogDag Mechelen 

- Daguitstap Nederland - Mondriaan 

- Bezoek kapel della Faille 

- Fleedwood Mac - tribute 

- 7-daagse trip naar Duitsland 

- Kiss me Kate 

- Totem, Cirque du Soleil 

- Daguitstap Roubaix 

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

- Jaarprogramma 2017-2018 
 

Aftrap              
Woordje van de voorzitter 

Met de Nieuwjaarsreceptie trapten we vorige zondag het nieuwe vtbKultuur-jaar op gang. We 
kunnen u nu al een zeer gevarieerd en cultuurrijk programma aanbieden. En dit door zowel de 
nationale, de provinciale, de regionale en de Brasschaatse werking. In de loop van het jaar komen 
er ongetwijfeld nog enkele activiteiten bij. 

Ik vraag uw speciale aandacht voor een komende activiteit die recent werd toegevoegd: een bezoek 
aan een prachtige tentoonstelling met werk van Rik Wouters in het modemuseum (MoMu) in 
Antwerpen. 

En begin maart gaan we voor de eerste (maar zeker niet de laatste) keer de comedy-toer op met 
“Ideale Maten” in het Theater Hemelhoeve in het cultureel centrum van Brasschaat. Er mag immers 
al eens gelachen worden … 

Het bestuursteam: Annie Duerloo, Guido Geysens, Erna Mariën, Erna Schrauwen, 
Beatrijs Van Werden, Mark Verberck, Jan Wouters, Etienne Ydens  
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TENTOONSTELLING RIK WOUTERS & HET HUISELIJK UTOPIA                            
Donderdag 23 februari 2017, 16.00 u, MoMu, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Nog tot einde februari 2017 loopt in het MoMu (ModeMuseum) provincie Antwerpen de expo 
“Rik Wouters & het huiselijk utopia”. De thematiek van het huiselijk geluk bij Rik Wouters, de 
intieme sfeer van geborgenheid tussen hem en zijn vrouw Nel, vormt het uitgangspunt voor deze 
expositie die kunst, mode en design samenbrengt. 

Deze tentoonstelling is een samenwerking 
tussen het MoMu en het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen naar 
aanleiding van het 100-jarig overlijden van de 
schilder Rik Wouters in 2016. De expo brengt 
werk van Rik Wouters uit de KMSKA-collectie 
samen met werk van hedendaagse 
kunstenaars en modeontwerpers zoals Dirk 
Van Saene, Dries Van Noten, Bruno Pieters, 
Christian Wijnants, Walter Van Beirendonck, 
Veronique Branquinho, Martin Margiela, Jan-
Jan Van Essche, BLESS en Bernhard Willhelm.  

We bezoeken deze tentoonstelling onder 
leiding van een gids. De verplaatsing naar 
Antwerpen doet u op eigen initiatief, maar 
wie graag in groep vanuit Brasschaat vertrekt, 
mag het laten weten en dan organiseren wij 
het nodige. 

Kostprijs: € 13,00 voor leden, € 15,00 voor niet-leden.  

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. 
 

 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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TERUGBLIK: NIEUWJAARSRECEPTIE 2017                                                              

Twee Brasschaatse kunstenaars, Annie Janssen en Colette Dedyn, waren bereid om ter gelegenheid 
van onze Nieuwjaarsreceptie enkele van hun werken ten toon te stellen in de zaal in Perron Noord. 
Zij deden dit belangeloos en we zijn hen dan ook heel dankbaar. Wie zondag niet aanwezig was, 
krijgt alsnog een kans om hun werk te zien in de loop van dit jaar. 

Van 2 juni 2017 tot september 2017 stelt Anneke Janssen ten 
toon samen met de groep Kappa in het Arboretum te Kalmthout. 
Allen daarheen! 

En het werk van Colette Dedyn zal in dit voorjaar nog te zien zijn 
in de Sint-Jozefskapel aan de Augustijnslei 76 in Brasschaat. 

Twee aanraders voor een kunstzinnig moment!  
 

 

 Naar boven 

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.  

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 
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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. 
 

 Naar boven 

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. 
 

 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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VOORDRACHT OVER MONDRIAAN DOOR TAMARA INGELS                             
Dinsdag 21 maart 2017, 20.00 u, Zaal Born, Gemeentepark 6, 2930 Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

Het jaar 2017 is uitgeroepen tot Mondriaanjaar. Het is dan 100 jaar geleden dat De Stijl in Leiden 
werd opgericht: de internationale kunstbeweging waarvan Piet Mondriaan een van de bekendste 
vertegenwordigers was. De complete titel van het feestjaar is “Jaar van Mondriaan tot Dutch 
Design - 100 jaar De Stijl”. 

Prof. Dr. Tamara Ingels komt naar Brasschaat om het belang van 
kunstbeweging De Stijl en die van Piet Mondriaan te kaderen. U 
kan de voordracht ook zien als een voorbereiding op de 
daguitstap naar Nederland die we later in het jaar zullen maken 
en die eveneens in het teken staat van deze kunststroming en van 
Piet Mondriaan. We kijken samen naar de ontwikkeling van zijn 
oeuvre en het streven naar abstrahering dat daarin overal 
aanwezig was.  

Kostprijs: € 5,00 voor leden, € 7,00 voor niet-leden.  

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. 
 

 Naar boven 

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

Dit jaar trekken we op verkenning naar het mooie en cultureel 
belangrijke Mechelen in het kader van de jaarlijkse 
KnipoogDag. 

Voor de voormiddag hebben wij als afdeling gekozen voor 
“Mechelen, beiaardstad”. Tijdens dit bezoek kijk je binnen in 
de befaamde Mechelse Beiaardschool en beklim je de 
Sint-Romboutstoren. Je wordt begeleid door een beiaardier 
die je onderdompelt in de muzikale beiaardgeschiedenis van 
Mechelen. Er is in de Sint-Romboutstoren ook aandacht voor 
het automatische klokkenspel. 

In de namiddag zijn er vrije bezoeken van de Mechelse 
bezienswaardigheden. Je kan ook gewoon flaneren tussen de 
historische, moderne, charmante en supergezellige pareltjes. 
We zorgen voor een gevarieerd en bijzonder uitgebreid 
namiddagprogramma. Deze hoogtepunten mag je niet 
missen: 

- Ontdek een van de driehonderd beschermde Mechelse monumenten, waarvan er maar liefst 

vier erkend zijn als UNESCO-werelderfgoed; 

- Bewonder de installaties, films en performances van Contour, de biënnale van bewegend 

beeld; 

- Geniet van een Maneblusser en kijk in verwondering naar circusacts; 

- Beklim de Sint-Romboutstoren, bezoek het stadhuis of Hof van Savoye en verstil even 

in Kazerne Dossin of de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis; 

- Keer met OP.RECHT.MECHELEN terug naar de tijd van de Grote Raad toen Mechelen de 

Europese bakermat van justitie was; 

- Beleef de vele concerten van muziekensembles van het Conservatorium of een van de 

Mechelse harmonieën. 

Tussen 17.00 u en 18.00 u sluiten we de KnipoogDag af in stijl op het gezellige Cultuurplein.  

Kostprijs: € 14,00 voor leden, € 20,00 voor niet leden; de lunch kost € 20,00.  

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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 Naar boven 

DAGUITSTAP NAAR NEDERLAND IN HET TEKEN VAN MONDRIAAN                
Zaterdag 6 mei 2017, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

In het nationaal park De Hoge Veluwe in Otterlo bezoeken we 
tijdens de voormiddag het Kröller-Müller-museum. Nadien is 
er vrije tijd voor een bezoek aan de beeldentuin. 

Tijdens de middag: lunch. 

In de namiddag trekken we richting Amersfoort voor een 
bezoek aan het Mondriaanhuis. Daarna is nog enige vrije tijd 
en daarna de terugreis.  

Kostprijs: inclusief middagmaal, € 65,00 voor leden, € 70,00 
voor niet-leden.  

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. 
 

 Naar boven 

BEZOEK “KAPEL DELLA FAILLE”, KERK MARIA-TER-HEIDE                            
Zaterdag 13 mei 2017, 14.00 u, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Om zijn activiteiten permanent te vernieuwen, zet vtbKultuur Nationaal elk werkjaar in een bepaald 
thema, een gerichte aandacht. In 2016 vroegen zij de afdelingen om te werken rond de zintuigen: 
zien, horen, voelen, proeven, ruiken waren de aandachtspunten. Mede daarom organiseerden wij 
bijvoorbeeld “Parfum, een passie” met Lieven Debrauwer. 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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In 2017 is het jaarthema “streekparels”. Dit zijn nieuwe of 
vergeten bezienswaardigheden binnen een gemeente of 
een regio; elke afdeling kon zo’n “streekparel” naar voor 
schuiven.  

In Brasschaat vinden wij dat de kapel van della Faille, die 
deel uitmaakt van de kerk van Maria-ter-Heide, meer 
aandacht verdient. En daarom gaan wij op 13 mei onder 
leiding van gids Luc Gowie die kapel en enkele 
graftombes bezoeken. En daarna gaan we samen in de 
Belle-Vue iets drinken en nog wat nakaarten. 

Kostprijs: € 7,00 voor leden, € 9,00 voor niet-leden; één 
consumptie in café Belle-Vue is inbegrepen.  

Inschrijvingen/inlichtingen via: 
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar: 0476 45 20 43; 

- via deze link: www.vtbkultuur.be/brasschaat. 
 

 Naar boven 

FLEETWOOD MAC TRIBUTE, OPTREDEN TRIBUTE BAND MIRAGE                    
Vrijdag 26 mei 2017, zaal Kadans, Achter ‘d Hoven, Wuustwezel, organisatie: vtbKultuur Regio Noord i.s.m. Curieus 

Na het succes van “Tribute to Cliff Richard & The Shadows”, gaan we verder deze weg op met een 
tribute aan een andere iets meer recente legendarische popgroep: Fleetwood Mac. De Nederlandse 
groep Mirage brengt een rist succesnummers die ons onmiddellijk zullen doen wegdromen naar de 
eighties en nineties met nummers als “You make lovin’ fun” en “Go your own way”. 

 

Kostprijs: € 15,00 voor leden en niet-leden. 

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
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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 Naar boven 

7-DAAGSE TRIP “500 JAAR REFORMATIE IN DUITSLAND”                                  
Zaterdag 5 augustus 2017 t.e.m. vrijdag 11 augustus 2017, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

In 2017 is het precies vijf eeuwen geleden dat Martin Luther in Wittenberg de 95 stellingen kenbaar 
maakte waarmee hij de wantoestanden in de katholieke kerk aanklaagde. Daardoor veroorzaakte 
hij een ware omwenteling in het religieuze denken in Duitsland en in de rest van Europa. 

In dit kader organiseert vtbKultuur Provincie Antwerpen van zaterdag 5 tot vrijdag 11 augustus 2017 
een 7-daagse cultuurtrip per autocar naar Oost-Duitsland. Het thema van de reis is de aanleiding om 
een boeiende tocht te ondernemen langsheen een aantal merkwaardige Duitse cultuursteden en tal 
van bezienswaardigheden in de deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. 

Dag 1: Antwerpen – Essen – Bad Arolsen 

Dag 2: Bad Arolsen – Eisleben – Leipzig 

Dag 3: Leipzig – Wittenberg – Torgau – Leipzig 

Dag 4: Leipzig – Erfurt – Weimar 

Dag 5: Weimar – Eisenach – Weimar 

Dag 6: Weimar – Worms 

Dag 7: Worms – Antwerpen 
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Kostprijs: € 1.080,00 in een tweepersoonskamer; € 1.230,00 in een eenpersoonskamer, volledig 
pension. Deze vtbKultuur-trip omvat: autocarvervoer, 6 overnachtingen met halfpension in vier 
viersterrenhotels, 7 middagmalen, alle bezoeken volgens programma, toegangsgelden, lokale 
gidsen, rondleidingen met draadloos audiosysteem, reisbegeleiding, fooien en taksen. 

Als u geïnteresseerd bent en toch graag nog wat meer wil weten, geef ons een seintje en we 
bezorgen u een meer gedetailleerde beschrijving van de reis.  

 

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. 
 

 Naar boven 

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

 Naar boven 
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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+. 

Inschrijven vóór 10 februari 2017! 

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. 
 

 Naar boven 

DAGUITSTAP NAAR ROUBAIX                                                                                 
Zaterdag 14 oktober 2017, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

We bezoeken Villa Cavroix, La Piscine en de Velodrome.  

Meer info volgt later. 

 

Kostprijs: inclusief middagmaal, € 65,00 voor leden, 
€ 70,00 voor niet-leden.  
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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. 
 

 Naar boven 

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! 
 

 Naar boven 

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.  

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: 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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- 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. 
 

 Naar boven 
 

  

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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JAARPROGRAMMA 2017-2018                                                                     
 
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
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 

Donderdag 23 februari 2017, 
16.00 u 

Rik Wouters en het Huiselijke Utopia, 
bezoek tentoonstelling met gids 

MoMu, 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 

Dinsdag 21 maart 2017, 20.00 u Voordracht Mondriaan door Tamara Ingels Zaal Born, Gemeentepark 6, 
Brasschaat 

Zondag 26 maart 2017 KnipoogDag Mechelen Mechelen 

Zaterdag 6 mei 2017 Daguitstap Nederland - Mondriaan  Otterlo, Amersfoort 

Zaterdag 13 mei 2017 Bezoek “Kapel van della Faille”  Kerk Maria-ter-Heide, Brasschaat 

Vrijdag 26 mei 2017, 20.00 u Fleetwood Mac tribute, band Mirage Zaal Kadans, Achter ‘d Hoven, 
Wuustwezel 

Za. 5 t.e.m. vr. 11 augustus 2017 7-d. trip “500 jaar Reformatie in Duitsland” Duitsland 

Zaterdag 2 september 2017 Musical Kiss me Kate Donkmeer, Berlare 

Zondag 1 oktober 2017 Totem, Cirque du Soleil Brussel 

Zaterdag 14 oktober 2017 Daguitstap Roubaix Roubaix 

Zaterdag 3 maart 2018 Johnny Cash tribute, band Def Americans Zaal Kadans, Achter d’Hoven, 
Wuustwezel 

 

Meer info op www.vtbkultuur.be/brasschaat . 
 
 Naar boven 

 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

