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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Familiale Fietszoektocht 2017 

- Schippersstraat (theater) 

- Daguitstap naar Turnhout 

- Laat het smaken op Schoonselhof 

- Alain Remue en Heidi De Pauw 

- De ingehuurde man, met Johan Terryn (humor) 

- Daguitstap Roubaix 

- Kasuifels, kelken en monstransen 

- Bezoek tentoonstelling Europalia Indonesië 

- Leger, met Lankmoed(humor) 

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

- Jaarprogramma 2017-2018 
 

Het bestuursteam van vtbKultuur Brasschaat wenst u aangename lectuur, een culturele zomer op 
uw maat, een regenbuitje als dat nodig is, en heel veel deugddoende zon! 

FAMILIALE FIETSZOEKTOCHT 2017, “DIERENROUTE”                                          
Van 1 juni 2017 t.e.m. 30 september 2017, organisatie: vtbKultuur Brasschaat i.s.m. vtbKultuur Regio Noord 

Dit jaar fietsen we voor onze zoektocht door de 
(deel)gemeenten Brasschaat, Schoten, ’s-Gravenwezel, 
Sint-Job-in-‘t-Goor en Brecht. We hebben een route 
gekozen die voor een groot deel gebruik maakt van het 
fietsknooppuntennetwerk, maar af en toe wijken we daar 
wel van af.  Het is een erg groene en rustige route, die we 
“Dierenroute” hebben genoemd omdat we niet alleen 
veel dieren zagen, maar ook omdat we heel veel 
straatnamen passeerden waarin een dier voorkomt. 

De zoektocht kan zowel in Brasschaat als Schoten of 
Brecht gestart worden en in elke gemeente is er ook een 
verkooppunt. Omdat de route meer dan 40 km lang is, 
hebben we enkele stroken ingebouwd waar geen vragen 
moeten beantwoord en geen foto’s moeten gezocht 
worden. 
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Er zijn 30 gewone vragen en 10 fotovragen. Het thema van onze fotovragen zijn “poorten”. Er zijn 
10 mooie prijzen te winnen voor de best gerangschikte deelnemers. 

Kostprijs: € 7,00 voor leden en 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 

SCHIPPERSSTRAAT (theater)                                                                             
Van 17 augustus 2017 tot en met 16 september 2017, Theater Zeemanshuis, Rode Zaal, Hoogstraat 12, Antwerpen,  
organisatie: Vizit Antwerpen 

Van 17 augustus tot 17 september brengt Theater Zeemanshuis SCHIPPERSSTRAAT, het intussen 
legendarische volksstuk van Jos Houben, met liedjes van John Lundström. Regisseur Alex Van Haecke 
zegt over het stuk: 

 “Dit jaar, in oktober, wordt Schippersstraat 40 jaar en hoe ouder die milieuschets, over het 
authentieke reilen en zeilen in de ooit wereldwijd “gerenommeerde” Antwerpse Rosse Buurt, wordt 
hoe meer die theatervoorstelling als cultureel erfgoed mag beschouwd worden.  

Het stuk is gesitueerd in 1922. Morgen, 15 augustus, gaat, ook in “de hoerenbuurt”, de jaarlijkse 
processie uit. En vandaag is het slecht weer. Dat werkt bij heel wat autochtonen van Het 
Schipperskwartier op hun “zenuweje”. Zowel bij Marie, de bazin van het “logementshuis” voor 
Noorse en Zweedse zeemannen; als bij Jos de polis; Lieske de wasvrouw; drankorgel/pianist Gerard 
en “de maskes” Bet en Jeannette. 

Spitum, de wat gehandicapte manus voor diverse karweien, trekt zich van het weer niks aan. Hij is 
volop bezig met het zoeken naar de schat van Brabo en Stavros de Griek blijft, als lokale 
playboy/pooier, weer of geen weer door de Schippersstraat heen swingen. De matrozen Sven, Birgen 
en Sören proberen met liters “bok” hun heimwee naar huis wat weg te spoelen en tante Mit komt in 
“de koffendras lezen” om al dan niet de toekomst te voorspellen. En dan verschijnt ineens, na 32 jaar 
ongewettigde afwezigheid, Jef, de man van bazin Marie, opnieuw in haar leven. 

En meer moet dat niet zijn om van het authentieke verhaal over zijn kinderjaren in de 
Schippersstraat, dat volkszanger John Lundström 40 jaar geleden aan dramaturg Jos Houben 
vertelde, een inmiddels iconische theaterproductie te maken.” 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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Kostprijs: € 17,00 voor leden, € 19,00 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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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. 

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.  
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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 

LAAT HET SMAKEN OP SCHOONSELHOF                                                              
Zondag 24 september 2017, 14.00 u, organisatie: vtbKultuur Kalmthout i.s.m. vtbKultuur Regio Noord 

Heel wat bekende Antwerpenaren uit de culinaire 
wereld liggen begraven op het Schoonselhof: François 
Xavier De Beuckelaer van Elixir d’Anvers, chocolatier 
Hans Burie, Louis Roodthooft van de confiserie en 
Cuperus, bekend om zijn koffie en thee. Zij vonden hier 
hun laatste rustplaats naast zovele andere bekenden 
uit de culturele, financiële en economische sector.  

Jacques Buermans, voorzitter van vzw Grafzerkje, is de 
gids en de nodige proevertjes zullen ook niet 
ontbreken. Zeker een unieke ervaring! 

Kostprijs: € 10,00 voor leden en € 12,00 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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ALAIN REMUE (Cel Vermiste Personen) en HEIDI DE PAUW (Child Focus)     
Woensdag 27 september 2017, 20.00 u, Strijboshof, Achterbroeksesteenweg 69, 2920 Kalmthout,  
Organisatie: vtbKultuur Kalmthout i.s.m. vtbKultuur Regio Noord 

Na de verdwijningen in het Dutroux-tijdperk (Julie en 
Melissa - An en Eefje) werd op vraag van de Minister 
van Justitie in september 1995 de Cel Vermiste 
Personen opgericht. Die kwam onder leiding van de 
toen nog jonge rijkswacht-luitenant Alain REMUE.  

Aan de hand van praktische voorbeelden uit 
vroegere dossiers laat Alain REMUE het publiek 
kennis maken met de opstart en het verloop van een 
onderzoek. Met welke middelen werkt zijn team en 
wat is het vervolg op zo’n onderzoek?  

Tevens worden enkele tips gegeven over hoe er gehandeld moet worden als men zelf met een 
verdwijning zou worden geconfronteerd.  

Child Focus, de Stichting voor Vermiste en 
Seksueel Uitgebuite Kinderen, werd opgericht op 
31 maart 1998. De doelstelling van Child Focus is 
verdwenen kinderen terug te vinden en hun 
seksuele uitbuiting te bestrijden. Het 
erevoorzitterschap wordt sinds eind maart 2002 
waargenomen door Koningin Paola.  

Kostprijs: € 5,00 voor leden en € 8,00 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 

DE INGEHUURDE MAN, humor met JOHAN TERRYN                                           
Zaterdag 14 oktober 2017, 20.30 u, Theater Hemelhoeve, organisatie: Cultureel Centrum Brasschaat i.s.m. vtbKultuur Brasschaat 

Een professor geeft een eenvoudig Frans lesje aan zijn publiek. Eenvoudig, maar niet geheel 
onschuldig. Langzaam roept zijn les meer en meer vragen op. De toeschouwers worden getuige van 
het liefdesdrama dat zich in zijn leven heeft afgespeeld. 

Het thema van deze voorstelling is de liefdesbreuk die de professor tot in zijn huidige staat heeft 
gebracht. Die hem tot machteloze toeschouwer heeft gemaakt van zijn eigen pijn en verdriet. Die 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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hem dwingt tot daden om zijn eigen rouw zinvol te maken. Maar vergis u niet, hoe ontroerend ook 
het thema, des te vrolijker zijn de zelfbeschouwingen die iedereen zal herkennen die ooit LDVD heeft 
ervaren. 

Onderweg vraagt hij zich af wie al die 
vreemde spreekwoorden uitvindt, wat 
vrouwen allemaal met hun kapsel 
willen communiceren en hoe 
georganiseerd de misdaad is. Daar 
bovenop vraagt de toeschouwer zich 
af: wie is de ingehuurde man?  

Kostprijs: € 9,00 voor leden en 
Vrienden Cultureel Centrum, € 12,00 
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 

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

In de voormiddag bezoeken we Villa Cavroix. ’s Middags is een warme maaltijd voorzien en na de 
middag bezoeken we de Vélodrome. Daarna vrij bezoek aan het museum La Piscine. 

Villa Cavroix en Vélodrome worden gewisseld in functie van de groep. 

Kostprijs: inclusief middagmaal, € 70,00 voor leden, 
€ 75,00 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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“KAZUIFELS, KELKEN EN MONSTRANSEN”, bezoek kerk Maria-ter-Heide       
Zaterdag 4 november 2017, 14.00 u, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Bij ons bezoek aan de kapel Della Faille in de kerk van 
Maria-ter-Heide in Brasschaat, heeft de gids Luc Gowie 
heel even enkele pareltjes op het gebied van religieus 
textiel getoond die te vinden zijn in deze kerk. Vermits we 
aanvoelden dat hier werkelijk interesse voor is bij de 
deelnemers en aangezien de gids dat verhaal ook weleens 
graag wil vertellen, hebben we deze nieuwe afspraak 
gemaakt. 

En zoals vorige keer gaan we daarna 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: 03 651 42 13 of 

0476 45 20 43; 

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

 Naar boven 

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. 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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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 

LEGER, humor met LANKMOED                                                                       
Vrijdag 20 april 2017, 20.30 u, Theater Hemelhoeve, organisatie: Cultureel Centrum Brasschaat i.s.m. vtbKultuur Brasschaat 

Lankmoed is het vleesgeworden kleinkunstcabaret: eerlijker, 
muzikaler en intenser dan cabaret, maar sneller, harder en 
idioter dan kleinkunst. Een Vlaams Nederlands duo dat al vijf 
jaar lang het publiek weet te verrassen met een ongeziene 
podiumdynamiek. 

In “Leger” gaat Lankmoed vechten, want niets doen is geen 
optie meer. Spreken is zilver en zwijgen is goud. Maar vandaag 
de dag lijkt iedereen alleen nog maar voor zilver te gaan. De 
wereld is zo vol van zichzelf, dat mag best een beetje leger. Dus 
blaas de hoorns want Lankmoed bindt de strijd aan met 
iemand… of iets… op één of andere manier. Daar kunt u 100% 
zeker van zijn… Hou echter wel rekening met een statistische 
foutenmarge.  

In hun derde avondvullende voorstelling is Lankmoed 
compromisloos, tenzij iemand daar een probleem mee heeft, 
dan passen de heren zich met plezier aan. 

Lankmoed bestaat uit Jan Geubbelmans (Vlaming, multi-instrumentalist, psycholoog en trotse 
bezitter van een naaktkat) en Peter van Ewijk (Nederlander, Doctor in de literatuur, rasoptimist en 
gezichtskunstenaar). 

Kostprijs: € 9,00 voor leden en Vrienden Cultureel Centrum, € 12,00 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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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: 
- 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 
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 

1 juni t.e.m. 30 september 2017 Familiale Fietszoektocht “Dierenroute” Brasschaat, Schoten, Brecht 

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 24 september 2017 Laat het smaken op Schoonselhof Schoonselhof, Antwerpen 

Woensdag 27 september 2017 Alain Remue en Heidi De Pauw Strijboshof, Kalmthout 

Zondag 1 oktober 2017 Totem, Cirque du Soleil Brussel 

Zaterdag 14 oktober 2017 De ingehuurde man, humor met 
Johan Terryn 

Theater Hemelhoeve, 
Gemeentepark 8, Brasschaat 

Zaterdag 14 oktober 2017 Daguitstap Roubaix Roubaix 

Zaterdag 4 november 2017 “Kazuifels, kelken en monstransen”  Kerk Maria-ter-Heide, Brasschaat 

Zaterdag 11 november 2017 Bezoek tentoonstelling Europalia Indonesië  Brussel 

Zaterdag 17 februari 2018, 20.00 u Algemene Quiz Ons Middelheem, Bredabaan 425, 
Brasschaat 

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

Vrijdag 20 april 2017 Leger, humor met Lankmoed Theater Hemelhoeve, 
Gemeentepark 8, Brasschaat 

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

 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

