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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Kazuifels, kelken en monstransen 

- Halloween Avondwandeling 

- Bezoek tentoonstelling Europalia Indonesië 

- START. 

- Nieuwjaarsreceptie 2018 

- Leger, met Lankmoed (humor) 

- Familiale Fietszoektocht 2017, uitslag 

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

- Jaarprogramma 2017-2018 
 

Het bestuursteam van vtbKultuur Brasschaat wenst u aangename lectuur en hoopt u te kunnen 
verwelkomen op een van onze activiteiten tijdens het najaar van 2017! 
 

“KAZUIFELS, KELKEN EN MONSTRANSEN”, bezoek kerk Maria-ter-Heide       
Zaterdag 4 november 2017, 14.00 u, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Bij ons eerder 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. Omdat de gids dat verhaal ook 
weleens graag wat uitgebreider 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 

KAZUIFELS,_KELKEN_EN#_
EUROPALIA#_BEZOEK_TENTOONSTELLING_
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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HALLOWEEN Avondwandeling                                                                          
Zaterdag 4 november 2017, van 19.00 u t.e.m. 21.30 u, organisatie: “Poezenopvang CATDET” en “Het KATTENPOOTJE” 

Onze vrienden van Poezenopvang Catdet 
(officieel poezenasiel) en Het Kattenpootje (een 
vrijwilligersorganisatie rond zwerfpoezen) 
organiseren een Halloween avondwandeling in 
het park van Brasschaat en omgeving. Zij mikken 
in deze 3de editie op heel veel deelnemers om zo 
de kas te spijzen om zo eten te kunnen kopen 
voor de zwervertjes. 

Als startplaats werd “Melkerij Peerdbos”, 
Bredabaan 93 in Brasschaat gekozen. Zij hebben 
ook de steun van het gemeentebestuur 
Brasschaat en van vele dierenvrienden. De 
wandeling is 5 km lang. 

Kostprijs: € 10,00, soep met brood en een  
jenevertje of warme chocomelk is inbegrepen. 

Inschrijvingen via sms naar 0472 60 23 46 met 
vermelding van “naam + aantal personen + 
gemeente + e-mailadres”. Breng mee: zaklamp + 
stevige wandelschoenen + regenkleding. 

Inlichtingen via:  
- een telefoontje naar Catdet op gsm: 

0476 27 62 81; 

 
 Naar boven 



 

vtbKultuur Brasschaat – Oktober 2017 – Nummer 24 
 

 

BEZOEK TENTOONSTELLING “EUROPALIA INDONESIE”                                       
Zaterdag 11 november 2017, 13.15 u, Bozar, Brussel; organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Hoe kan je in luttele maanden de complexe en diverse cultuur van 
Indonesië tonen zonder hierbij in clichés te vervallen? In 
samenwerking met Indonesische en Europese artiesten, curatoren 
en experten, gaat EUROPALIA deze uitdaging aan. 

Van Sumatra over Java, van de Molukken tot Papoea: in heel 
Indonesië speelden en spelen de voorouders een vooraanstaande 
rol. Toraja’s graven hun doden op om ze te wassen, aan te kleden en 
te vieren. Dorpelingen uit Flores worden door 
indrukwekkende Ana deo voorouderbeelden beschermd tegen boze 
geesten. De vooroudercultus en -voorstellingen getuigen van een 
enorme diversiteit, kracht en poëzie.  

In deze tentoonstelling ontdek je hoe voorouders Indonesië tot 
vandaag mee vorm blijven geven, vertrekkend vanuit het erfgoed 
maar met actuele vragen rond tradities en rituelen in een 

hedendaagse maatschappij.  Nooit eerder getoonde archeologische en etnografische schatten 
worden samengebracht met uniek beeldmateriaal en interviews. Een samenwerking met het 
National Museum in Jakarta en tal van collecties uit alle uithoeken van de archipel.  

Kostprijs: € 10,00 in plaats van de normale prijs van € 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. 

 
 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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START.                                                                                                                   
Vrijdag 1 december 2017 om 20.00 u / zaterdag 2 december 2017 om 20.00 u / zondag 3 december 2017 om 15.00 u, 
Theater Hemelhoeve, Gemeentepark 8, Brasschaat; organisatie: CoBra (Conceptband Brasschaat) i.s.m. vtbKultuur Brasschaat 
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Kostprijs: gratis, (er zal wel een mandje staan waarin u bij het verlaten van de zaal een vrije bijdrage 
kunt deponeren). Reserveren is verplicht! 

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 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2018                                                                           
Zondag 28 januari 2018, 15.00 u, zaal Emmaüs, Bredabaan 425, Brasschaat organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

U bent allen van harte uitgenodigd op onze Nieuwjaarsreceptie 2018!  

Plaats van afspraak is dit jaar zaal Emmaüs achter Ons Middelheem aan de Bredabaan 425 in 
Brasschaat. We zullen even terugblikken naar de activiteiten van 2017, maar meer nog zullen we 
vooruitkijken naar 2018 en verder. En dat doen we bij een bruisend glaasje en lekkere hapjes.  

 

Kostprijs: gratis voor leden en genodigden, € 5,00 voor niet-leden, inschrijven noodzakelijk!  

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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LEGER, humor met LANKMOED                                                                       
Vrijdag 20 april 2018, 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
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FAMILIALE FIETSZOEKTOCHT 2017, “DIERENROUTE”, uitslag                            
Van 1 juni 2017 t.e.m. 30 september 2017, organisatie: vtbKultuur Brasschaat i.s.m. vtbKultuur Regio Noord 

Er waren ook dit jaar weer heel wat 
deelnemers aan onze fietszoektocht door de 
(deel)gemeenten Brasschaat, Schoten, 
’s-Gravenwezel, Sint-Job-in-‘t-Goor en 
Brecht. Het was weliswaar een tamelijk lange 
route, maar we kozen voor erg groene en 
rustige wegen. 

Dertig gewone vragen en 10 fotovragen 
moesten de deelnemers oplossen. Er waren 
10 mooie prijzen te winnen voor de best 
gerangschikte deelnemers. Op de foto 
hiernaast ziet u de winnaar Jozef Hermans 
tussen de bestuursleden Erna Schrauwen, 
Etienne Ydens en Guido Geysens bij de 
uitreiking van de hoofdprijs, een prachtige 
fiets-gps. 

Het gemiddelde aantal behaalde punten 
bedroeg 35,8 punten op 40 punten; in totaal behaalden de deelnemers 3.079 punten 
(schiftingsvraag). Er waren slechts twee deelnemers die alle vragen correct konden beantwoorden. 
De tien winnaars (zie lijst hieronder) kunnen hun prijs komen afhalen bij Jan Wouters in de Prins 
Kavellei 114 in Brasschaat. 

 
 
 Naar boven 
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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 
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 4 november 2017 Halloween Avondwandeling  Melkerij Peerdsbos, Bredabaan 93, 
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 2018 Leger, humor met Lankmoed Theater Hemelhoeve, 
Gemeentepark 8, Brasschaat 

Zaterdag 9 juni 2018 Herdenking Arthur Verhoeven Kerk/Kasteel Schoten 

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