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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Algemene Quiz 

- Voordracht over Mondriaan 

- KnipoogDag Mechelen 

- Daguitstap Nederland - Mondriaan 

- Bezoek kapel della Faille 

- Fleedwood Mac - tribute 

- Daguitstap Antwerpen Anders 

- Daguitstap naar Den Haag 

- 7-daagse trip naar Duitsland 

- Daguitstap naar Turnhout 

- Daguitstap Roubaix 

- Bezoek tentoonstelling Europalia Indonesië 

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

- Jaarprogramma 2017-2018 
 

Het bestuursteam van vtbKultuur Brasschaat (Annie Duerloo, Guido Geysens, Erna Mariën, 
Erna Schrauwen, Beatrijs Van Werden, Mark Verberck, Jan Wouters, Etienne Ydens) wenst u een 
aangename lente met veel zon en heerlijke ontluikende cultuurmomenten! 

 
 

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! 

Nog slechts enkele tafels beschikbaar! Schrijf je 
quizploeg nu in. 

Kostprijs: € 18,00 per quizploeg.  

file:///D:/Jan/Mijn%20Verenigingen/Mijn%20vtbKultuur/KAPEL_DELLA%23_BEZOEK_
file:///D:/Jan/Mijn%20Verenigingen/Mijn%20vtbKultuur/500_2%23_7-DAAGSE_TRIP_
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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 

VOORDRACHT OVER MONDRIAAN DOOR TAMARA INGELS                             
Maandag 20 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
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 

DAGUITSTAP “ANTWERPEN SREDNA”                                                                    
Zaterdag 10 juni 2017, organisatie: vtbKultuur Kalmthout voor vtbKultuur Regio Noord 

We starten ons bezoek “ANTWERPEN SREDNA” met een rondleiding in het Centraal Station van 
Antwerpen aan het Astridplein: de spoorwegkathedraal van ‘t stad. Vervolgens maken we een 
wandeling door Chinatown en de stationsbuurt.  

Na de lunch, volgt een geleid bezoek achter de schermen 
van de Antwerpse Zoo. Opgelet: de minimumleeftijd is 
hiervoor 12 jaar (op vraag van de zoo  inzake  
verzekering).  

Nadien kan iedereen vrij rondwandelen in de dierentuin 
en ofwel met de groep terug naar huis gaan of nog een 
stapje in de wereld zetten. Het einde van onze uitstap is 
voorzien rond 17.30 u.  

Kostprijs: € 49,50 per persoon; personen met een Zoo-
abonnement betalen slechts € 28,50. In beide bedragen 
zijn begrepen: onthaal met koffie en koffiekoek of 
muffin, gidsen, lunch in de “Wok van Antwerpen”. 
Vervoer naar Antwerpen is zelf te regelen. 
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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 

DAGUITSTAP NAAR DEN HAAG                                                                       
Zaterdag 17 juni 2017, organisatie: vtbKultuur Deurne voor vtbKultuur Regio Noord 

In het gemeentemuseum van Den Haag heb je de grootste tentoonstelling omtrent Mondriaan en 
de Stijl in Nederland. We bezoeken in de voormiddag het gemeentemuseum van Den Haag. Je krijgt 
de tijd om ook even alleen rond te lopen in dit groot museum maar om 11.00 u bezoeken we met 
gids de tentoonstelling.  

Gemeentemuseum Den Haag neemt bezoekers in de zomer van 
2017 mee op reis door het leven en werk van Piet Mondriaan. Die 
reis voert langs metropolen Amsterdam, Parijs, Londen en New 
York, de steden waar Mondriaan zijn geniale brein de vrije ruimte 
kon geven en de ontdekkingen deed waarmee hij de kunst totaal 
veranderde. Het Gemeentemuseum bezit de grootste collectie 
Mondriaans ter wereld. Deze tentoonstelling toont voor het eerst 
de volledige collectie, die uit maar liefst 300 werken bestaat.  

Na deze rondleiding kan men facultatief een maaltijd nemen. 

In de namiddag maken we een wandeling met gids door Het oude Den Haag. 
We wandelen door het hofgebied en het oude dorp Die Haghe en we maken kennis met het 
Binnenhof, waar graven, stadhouders en Oranjetelgen zetelden. We ontdekken middenin het oude 
dorp de indrukwekkende middeleeuwse Grote Kerk. Den Haag groeide uit tot een dorp van aanzien 
met stadspaleizen, en luxe winkelstraten.  

Nadien nog even vrij in de stad. 

Kostprijs: € 45,00 voor leden, € 50,00 voor niet-leden. Maaltijd niet inbegrepen (facultatief): 
€ 20,00 aan het gemeentemuseum. 

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
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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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 

 

 

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.  
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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 

DAGUITSTAP NAAR TURNHOUT                                                                            
Zaterdag 9 september 2017, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Nationaal Museum van de Speelkaart 
Turnhout is een centrum van grafische industrie met de speelkaart als bekendste product. Door in 
1826 de eerste speelkaart te drukken, was Brepols hier de grondlegger van. Al snel volgeden 
anderen zijn voorbeeld en waren er 7 fabriekjes. Deze fusioneerden en vormden samen Carta 
Mundi. Tegenwoordig worden hier zo’n 700.000 spellen per dag gemaakt. 

Het museum toont de ontwikkeling 
die de speelkaart heeft meegemaakt. 
Maar ook de evolutie van de 
productie van de speelkaart. Het 
beschikt daardoor over de 
belangrijkste verzameling 
speelkaarten uit Turnhout en de 
Nederlanden. En heeft ook een 
verzameling drukpersen en 
gereedschappen die volstrekt uniek 
zijn. Bewijs hiervan is een 
stoommachine uit de 19de eeuw. 
Een kolos die trouwens nog 
regelmatig draait.  

 

Het Medische Educatief Centrum, kortweg Meduceum 
Verscholen achter de muren van het Sint-Victorinstituut toont het Meduceum de rijke geschiedenis 
van de zorg voor de zieken. De hele levensloop en de realisaties van dokter Paul Janssen, Turnhouts 
ereburger en grootste Belg ooit na Pater Damiaan, ontvouwen zich achter deze muren. 

In de Kempen was dokter Janssen een geliefd werkgever die samen met zijn team net geen 100 
nieuwe medicijnen uitvond die over de ganse wereld miljoenen mensenlevens redden.  

De evolutie van de zorg voor zieken wordt mooi in kaart gebracht door het medisch materiaal dat 
gasthuiszuster Alena verzamelde tijdens haar loopbaan in het Sint-Elisabethziekenhuis. 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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Ons programma ziet er als volgt uit: 
- 10.00 – 10.45 u : ontvangst met koffie en koffiekoek; 

- 11.00 – 12.30 u : gegidste rondleiding in het Nationaal Museum van de Speelkaart; 

- 13.00 – 14.45 u : koffietafel met broodjes en beleg; 

- 15.00 – 16.30 u : gegidste rondleiding in het Meduceum. 

Kostprijs: € 26,00 voor leden, € 30,00 voor niet-leden.  

Het bestuur van vtbKultuur Brasschaat biedt de mogelijkheid om (via samen rijden 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. 

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 

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.  

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
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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BEZOEK TENTOONSTELLING “EUROPALIA INDONESIE”                                       
Zaterdag 11 november 2017, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Het toonaangevend internationaal festival 
vestigt tweejaarlijks de aandacht op een land en 
zijn cultureel erfgoed. Van 10 oktober 2017 tot 
21 januari 2018 plaatst dit festival alle denkbare 
kunstvormen in de kijker: muziek, beeldende 
kunst, film, theater, dans, literatuur, 
architectuur, design, mode, gastronomie...  

Een bijzondere vtbKultuur-actie in Bozar wordt gepland tijdens de hoofdtentoonstelling 
“Voorouders, vroeger en nu”.  

Meer info en kostprijs volgt later. 

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 

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

 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 

Maandag 20 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 

Zaterdag 10 juni 2017 Daguitstap Antwerpen Anders Antwerpen, Centraal Station / Zoo 

Zaterdag 17 juni 2017 Daguitstap naar Den Haag Den Haag 

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 

Zaterdag 9 september 2017 Daguitstap naar Turnhout Turnhout 

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

