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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Nieuwjaarswensen 

- Nieuwjaarsreceptie 2018 

- In memoriam Mark Verberck 

- Algemene Quiz 

- Musical Zoo of Life 

- Leger, met Lankmoed (humor)  

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

- Jaarprogramma 2017-2018 
 

NIEUWJAARSWENSEN                                                                                       

Het bestuursteam van vtbKultuur Brasschaat wenst u en al wie u lief is voor 2018 een uitstekende 
gezondheid, heel veel culturele topmomenten en succes in alles wat u in het komende jaar 
onderneemt! En we hopen dat vtbKultuur daartoe een beetje kan bijdragen. 

Bij de start van een nieuw jaar maken we allemaal wel wat goede voornemens. Als een van die goede 
voornemens is dat u op een actievere manier aan cultuur wil meewerken, dan kan u ons 
bestuursteam misschien komen versterken. Wij zoeken nog enkele personen die zich op een actieve 
manier willen inzetten om, samen met het huidige team en in een aangename en gemoedelijke 
sfeer, culturele activiteiten te organiseren: alles kan, niets moet. Van harte welkom! 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2018                                                                           
Zondag 28 januari 2018, 15.00 u, zaal Emmaüs, Bredabaan 423, 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.  
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Kostprijs: gratis voor leden en genodigden, € 5,00 voor niet-leden, inschrijven vóór 22 januari!  

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 

In memoriam MARK VERBERCK                                                                              

Op 4 december 2017 overleed ons bestuurslid en goede 
vriend Mark Verberck.  

Mark was door iedereen graag gezien en gewaardeerd, 
een rots in de branding. Alhoewel hij nog werkte, was hij 
bijna altijd aanwezig op onze bestuursvergaderingen. Als 
er wat moest gepubliceerd worden in de Brasschaatse 
Film of in de Bode van Schoten dan maakte hij de teksten 
klaar en zorgde voor de publicatie. En ook om zaaltjes te 
reserveren mochten we altijd op hem beroep doen.  

Steeds was hij bereid om achter de toog, in de keuken, bij 
de bediening of waar dan ook te helpen. De laatste jaren 
werkte hij ook mee aan de voorbereiding van onze 
zomerse Fietszoektocht. En natuurlijk konden we ook op 
hem rekenen voor alle drukwerk. Zelfs als het heel 
dringend was: geen probleem; niets was voor hem te veel. 

Het doet ons allemaal heel veel pijn om afscheid te 
moeten nemen van hem, maar we bewaren veel en alleen 
maar heel goede herinneringen aan hem.  

Bedankt voor alles, we zullen je heel erg missen. Dag 
Mark, dag lieve knuffelbeer!  

 

 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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ALGEMENE QUIZ                                                                                                
Zaterdag 17 februari 2018, 20.00 u, Ons Middelheem, Bredabaan 423, 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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Musical “ZOO of Life”                                                                                         
Zaterdag 7 april 2018, 14.00 u, Elisabethzaal, Antwerpen; organisatie: vtbKultuur Nationaal 

De Zoo viert in 2018 haar 175ste 

verjaardag met het grootse 
musicalspektakel ZOO of Life. Het 
wordt een warm familieverhaal met 
veel humor en heel wat 
vertederende stukjes, waarbij de 
dieren via moderne technieken 
geïntegreerd worden in de 
voorstelling.  

Het gaat om een belevingstheater 
waarin de ziel van de Zoo tot uiting 
komt. In totaal staan er veertien 
professionele acteurs en musical-
artiesten (Janine Bischops, Jelle 
Cleymans, Barbara Dex, Tine 
Oltmans, Ivan Pecnik, Peter Thyssen 
…) op het podium.  

Ze brengen samen met honderden 
liefhebbers die een hart hebben voor 
de Zoo de show waarin de liefde 
tussen mens en dier centraal staat.  

Ze worden muzikaal begeleid door 
een dertienkoppig professioneel 
orkest.  

Tip! Kom met het openbaar vervoer 
naar Antwerpen. De fantastische 
Elisabethzaal ligt op een steenworp 
van het centraal station. 

 

Kostprijs: € 41,00 voor een ticket in rang 1 (i.p.v. € 47,50); kinderen jonger dan 18 jaar betalen 
€ 32,00 (i.p.v. € 37,50). Inschrijven vóór 31 januari 2018! 

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


 

vtbKultuur Brasschaat – Januari 2018 – Nummer 25 
 

 

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 

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 

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

Lid worden is eenvoudig: een formulier 
invullen, € 10,00 betalen en je 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 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 

Zondag 28 januari 2018, 15.00 u Nieuwjaarsreceptie 2018 Zaal Emmaüs 
(achter Ons Middelheem,  
 Bredabaan 425, Brasschaat) 

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, Azalealaan 5 
Brasschaat 

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

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

