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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Een mooi programma voor een nieuw werkjaar 

- Inschrijvingen / Inlichtingen 

- Algemene Quiz 

- Johnny Cash Tribute door band Def Americans 

- Napoleon, verteltheater door Bart Van Loo 

- Deelname aan opname Eén-programma Van Algemeen Nut 

- “Tasting Bitterzoet”, chocoladeproeverij 

- Knipoogdag Genk 

- Musical “Zoo of Life” 

- “Leger”, door Lankmoed (humor)  

- “Inspirerende Barok”, voordracht door Tamara Ingels 

- Kampeerweekend Hoge Venen 

- Daguitstap Duinkerke 

- Fietszoektocht / Wandelzoektocht 

- vtbKultuur-trip Krakau 

- Herdenking Arthur Verhoeven 

- Daguitstap Den Haag 

- Meerdaagse uitstap Duitse Hanzesteden 

- Kampeerweekend Westhoek 

- Musical “Rubens” 

- Daguitstap Culemborg 

- Kampeerweekend Blankenberge 

- Daguitstap Haarlem 

- Musical “40-45” 

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

- Jaarprogramma 2017-2018 
 

Een mooi programma voor een nieuw werkjaar                                                  

Onze Nieuwjaarsreceptie 2018 hebben we net achter de rug! Daarmee trapten we het nieuwe 
werkjaar op gang. We zijn ervan overtuigd dat er voor iedereen wel een leuke, interessante, 
hoogstaande, leerrijke, plezante, verrijkende, … activiteit bij is en we hopen u dan ook op een van 
deze activiteiten te mogen ontmoeten.  
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In deze nieuwsbrief krijgt u alvast een overzicht van de geplande activiteiten. Daardoor valt die wel 
erg lang uit, maar we hopen dat je ons dat even vergeeft. 

Als u geïnteresseerd bent, aarzel dan niet om in te schrijven, want voor een aantal activiteiten komt 
de deadline snel dichtbij en het aantal mogelijke inschrijvingen is soms beperkt. 

Tot binnenkort! 
 
 Naar boven 

INSCHRIJVINGEN/INLICHTINGEN                                                                     

U kunt inlichtingen vragen over of inschrijven voor alle volgende activiteiten via onderstaande 
gegevens, tenzij expliciet anders vermeld: 

- 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. 

U kunt uw inschrijvingsgeld storten op rekening op rekening BE07 0689 0337 4666 van vtbKultuur 
Brasschaat met vermelding van de activiteit, het aantal personen waarvoor u inschrijft en eventuele 
andere gevraagde specifieke gegevens (lunch, vervoer, …). 
 

 Naar boven 

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.  

Onze quiz is volzet! 
 

 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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JOHNNY CASH TRIBUTE door de groep DEF AMERICANS                                    
Zaterdag 3 maart 2018, 20.15 u, GC Kadans, Achter d’Hoven, 2990 Wuustwezel, organisatie: Curieus + vtbKultuur Regio Noord 

Het is geen geheim dat Johnny Cash tribute band Def Americans een van de meest geboekte tribute 
bands is van Nederland. Niemand weet de karakteristieke sound van Johnny Cash, the Man in 
Black, zo authentiek neer te zetten als deze Eindhovenaren. Inmiddels kunnen de heren en dame 
van Def Americans terugblikken op een lange reeks succesvolle shows in het club- en festivalcircuit 
door heel het land. 

 

The Johnny Cash Birthday Show is een gevarieerde show, met daarin typische elementen van een 
Johnny Cash show zoals je die zou kunnen hebben bijgewoond ergens in de jaren '70. De eerste 
muzikale stappen bij Sun Records komen aan bod, de fascinatie van Cash voor treinen en het oude 
Westen, de hartverscheurende songs uit de Americans Recordings. 

Zonder June Carter hield Cash het niet uit. Vlak na haar dood in 2003 stierf ook Johnny. The Johnny 
Cash Birthday Show zou niet compleet zijn zonder de meest onvergetelijke Johnny & June duetten. 
 

 Naar boven 
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NAPOLEON, verteltheater met BART VAN LOO                                             
Zondag 4 maart 2018, 14.00 u, O*KA-centrum, Kapellensteenweg 234, Kalmthout, org.: vtbKultuur Regio Noord (Kalmthout) 

Dat Bart van Loo kon schrijven, wisten we. Dat hij kon 
praten, dat was dankzij De Laatste Show en 
De Wereld Draait Door ook bekend. Maar dat hij zich 
onlangs ontpopte tot “podiumbeest in driedelig pak” 
(Knack), was een regelrechte oog- en ooropener. De 
voorstelling Chanson – une belle histoire kreeg overal in 
de Lage Landen de handen op elkaar.  

In deze nieuwe show blijft hij in Frankrijk, bij muzikant 
Geert Hellings, en bij zichzelf. Zijn besteller 
over Napoleon smeekte om een vertaling naar het 
podium. Met zijn gekende bevlogenheid en zin voor 
humor legt Van Loo zijn familiegeschiedenis naast die van 
Bonaparte. De kleine keizer komt bij hem tot leven, wordt een mens van vlees en bloed die onder 
zijn huid kruipt. Een melange van woord en muziek. Een mix van wetenschap en jolijt. Bruisend 
verteltheater. 

Kostprijs: € 15,00 per persoon in voorverkoop; € 17,00 per persoon aan de kassa.  
 

 Naar boven 

Deelname aan opname Eén-programma VAN ALGEMEEN NUT                        
Dinsdag 6 maart 2018, 19.00 u, Videohouse, Luchthavenlaan 22, 1800 Vilvoorde, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

We speelden al langer met het idee om jullie de kans te bieden om een keer een opname bij te 
wonen van een of ander televisieprogramma. En nu is het dan zo ver. We hebben 12 plaatsen 

gereserveerd bij de 
opname van het 
programma “Van 
Algemeen Nut” met 
Steven Van Herrewegen. 
Als u geïnteresseerd 
bent, aarzel dan niet 
want 12 plaatsen is niet 
veel! 

 

Vervoer: het bestuur van vtbKultuur Brasschaat zal het vervoer organiseren via samenrijden met 
enkele auto’s. 

http://www.bartvanloo.info/boeken-napoleon.html
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Kostprijs: de deelname is gratis, maar voor het vervoer vragen we € 5,00 per persoon voor leden; 
niet leden betalen € 7,00 per persoon.  

Inschrijven vóór 15 februari 2018! 
 

 Naar boven 

TASTING BITTERZOET, chocoladeproeverij                                                        
Dinsdag 20 maart 2018, 20.00 u, Vergaderzaal Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Ondanks de hoge consumptie aan chocolade, weten we er 
eigenlijk maar bitter weinig over. Ontdek met vtbKultuur 
Brasschaat en Bitterzoet de smaakcombinatie van 8 
verschillende chocolades met een glaasje wijn of een glaasje 
rum. De chocolades van "Bitterzoet" zijn afkomstig uit minder 
gekende gebieden en gewonnen uit cacao geteeld door eerder 
kleinere boeren, wat het toch wel een "sociaal geëngageerde" 
toets geeft.  

De chocolade die je bij Bitterzoet proeft is van hoogstaande 
kwaliteit, organisch geteeld en eerlijk verhandeld. Al dit lekkers 
gaat vergezeld van een bijpassend biertje, wijn of rum. 

Personen die de proeverij graag wensen bij te wonen zonder 
alcoholische drank, zijn uiteraard ook van harte welkom. 

Kostprijs: € 25,00 voor leden; € 28,00 voor niet-leden. 
 

 Naar boven 

KNIPOOGDAG GENK                                                                                                
Zondag 25 maart 2018, Genk, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

In de ochtend nemen we deel aan het themabezoek Citéwandeling in Zwartberg. De wandeling 
vertrekt aan de ‘Mijnkathedraal’ en leidt je langs de getuigen van de bloei van Zwartberg. 
Industriële gebouwen zijn verdwenen, maar de wijken, school en andere bezienswaardigheden 
houden het rijke verleden levendig.  

Het middagmaal staat voor ons klaar omstreeks 12.15 u. 
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Om 14.00 u. start het tweede gedeelte van de KnipoogDag.   

C-Mine, op de oude mijnsite van Winterslag, is dan onze 
uitvalsbasis om Genk verder te verkennen. Je kunt op eigen 
houtje of in groep deelnemen aan heel wat activiteiten. We 
geven je alvast enkele ingrediënten, aan u om het meest 
smaakvolle menu samen te stellen! 

Ook in het centrum van Genk kan je heel wat cultuur 
opsnuiven. De gratis pendelbus brengt je van C-mine naar het 
centrum van Genk en terug. 

De KnipoogDag sluiten we af om 17.15 u. in het Cultuurcentrum 
C-Mine. Het einde van ons cultureel stadsfestival is voorzien om 
18.00 u.  

Interesse? Op eenvoudig verzoek bezorgen wij u de brochure 
met alle nodige informatie. 

Kostprijs: € 14,00 voor leden; € 20,00 voor niet-leden; het middagmaal kost € 20,00.  

Vervoer: Er zal vervoer (heen & terug) georganiseerd worden met de autobus tegen een prijs van 
€ 12,00 per persoon. De opstapplaatsen zullen later meegedeeld worden. 
 

 Naar boven 

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.  
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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).  

Nu inschrijven! 
 

 Naar boven 

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.  

Schrijf nu in, het aantal overblijvende plaatsen is beperkt! 
 
 Naar boven 
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INSPIRERENDE BAROK, voordracht door TAMARA INGELS                                 
Maandag 23 april 2018, 20.00 u, Zaal Born, Azalealaan, 2930 Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

We hadden vorig jaar reeds het genoegen om te kunnen luisteren naar mevrouw Tamara Ingels 
toen zij ons kwam spreken over Mondriaan. Dit jaar komt zij terug met een voordracht over de 
Barok, want 2018 is een barokjaar.  

 

Tijdens de lezing vormen we ons een beeld van wat barok is en zoeken we naar 
aanknopingspunten om deze levendige stijl te verkennen. We gaan in op enkele grote namen van 
de Barok bij ons en verder weg (denk maar aan Rubens en Bernini) en we bekijken enkele parels 
uit de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de architectuur, zodat we ons kunnen verdiepen in de 
inhoud, grandeur en ideeën van de barokke stijlperiode. 

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

 Naar boven 

Kampeerweekend HOGE VENEN (Spa en omgeving)                                          
Vrijdag 27 april t.e.m. donderdag 1 mei 2018, Spa, organisatie: vtbKultuur Kultuur&Kamperen 

vtbKultuur Kultuur&Kamperen trapt dit jaar af met een kampeerweekend in de Hoge Venen.  

We zullen er vanzelfsprekend oog hebben voor natuur, maar trekken ook ruim tijd uit voor 
geschiedenis en erfgoed. En natuurlijk besteden we ook aandacht aan het culinaire en het 
inwendige van de mens.  
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Een greep uit het programma: 

• wandeling naar een geleid bezoek aan 
het kasteel Reinhardtstein; 

• een bezoek aan orgelbouwer Thomas 
(in Stavelot); 

• bezoek aan het museum in de abdij van 
Stavelot, met mogelijk voor een lunch; 

• een gegidste tocht door het Veen van 
Malchamps; 

• een historische wandeling in Spa; 

• een slotdiner in het restaurant “Auberge 
du Lac”. 

Kostprijs: de deelnameprijs wordt meegedeeld zodra beschikbaar.  

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

- een telefoontje naar: 0471 35 28 57 

- via de website: www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen. 
 

 Naar boven 

DAGUITSTAP DUINKERKE                                                                                 
Zaterdag 5 mei 2018, Duinkerke, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

We bezoeken Duinkerke; deze stad in Noord-Frankrijk, aan de grens met België, is de derde grootste 
haven van Frankrijk. Hierbij het programma: 

• Om 10.00 u verwelkoming met koffie en croissant. Daarna rondvaart in de haven aan boord 

van “Le Texel”; 

• Om 12.00 u lunch in “Les Gens de Mer”. Menu: Duinkerke salade, keuze uit visfilet met witte 

botersaus en rijst of waterzooi van kip met groenten; appeltaart; 

• Om 14.00 u bezoeken we de stad met gids in de autocar. We stappen wel uit op bepaalde 

plaatsen. We eindigen onze stadsrit in Malo les Bains. Hier kan men kiezen uit 

3 mogelijkheden: 

o Art Déco wandeling, op eigen tempo (u krijgt een plannetje); 

o bezoek aan het “Musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo”; 

o bezoek aan het LAAC (Lieu d’Art et Action Contemporaine); hier is er ook een 

beeldentuin. 

mailto:kultuur_kamperen@vtbkultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen
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Kostprijs: € 70,00 voor leden; € 75,00 voor niet-leden. Autobus, maaltijd en toegang tot museum 
inbegrepen. 

Inschrijven vóór 15 maart 2018! 
 

 Naar boven 

FIETSZOEKTOCHT / WANDELZOEKTOCHT                                                             
Van 1 juni t.e.m. 30 september 2018, Brasschaat/Schoten/Brecht, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Ook dit jaar zorgen we weer voor een 
fietszoektocht. En om de zoektocht niet al te 
lang te maken, gaan we die laten lopen over 
twee van de drie gemeenten waarvoor de 
werken: Brasschaat, Brecht en Schoten. In 
de derde gemeente organiseren we dan 
bijkomend een wandelzoektocht. 

Kostprijs: € 7,00 voor leden en voor 
niet-leden voor de fietszoektocht. De 
kostprijs voor de wandelzoektocht houden 
we nog even in beraad. We voorzien ook een 
kostprijs voor de combinatie van beide.   
 

 Naar boven 

vtbKultuur-trip KRAKAU                                                                                       
Zaterdag 2 juni t.e.m. dinsdag 5 juni 2018, Krakau, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen + Deurne + Sint-Katelijne-Waver 

Met vtbKultuur Deurne en 
Heist-op-den-Berg mogen we mee naar 
Krakau, één van de mooiste en best 
bewaarde steden van Midden-Europa. 
De stad heeft heel wat oorlogen en 
bezettingen overleefd en was lange tijd 
de zetel van de koninklijke familie. Op 
de Wauwelheuvel vind je het vroegere 
koninklijk paleis en op het prachtige 
centrale marktplein staan de imposante 
lakenhalle en de gotische Mariakerk.  

Voor meer info klik hier. 

Kostprijs: € 1.020,00 in tweepersoonskamer; toeslag eenpersoonskamer € 204,00.  

http://files.vtbkultuur.be/pdfs/Krakau.02.06.2018_1.pdf
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 Naar boven 

Herdenking ARTHUR VERHOEVEN                                                                    
Zaterdag 9 juni 2018, Sint-Cordulakerk/Kasteel, Schoten, organisatie: Gemeente Schoten en vtbKultuur Brasschaat 

In 2018 is het 60 jaar geleden dat Arthur Verhoeven in Schoten overleed, nadat hij daar gedurende 
lange tijd koster was geweest in de Sint-Cordulakerk. Hij was ook een begenadigd musicus en 
componist.  

In 1968 kreeg hij een monument in het park van Schoten, 
vlakbij het kasteel; dit monument kwam er op initiatief 
van VTB (Vlaamse ToeristenBond), vandaag vtbKultuur. In 
het voorjaar van 2018 zal dit monument grondig 
gerestaureerd worden. Op 9 juni 2018 om 19.00 u zal het 
vernieuwde monument plechtig ingehuldigd worden.  

Diezelfde avond zal er om 20.00 u een concert 
georganiseerd worden in de Sint-Cordulakerk waaraan 
volgende musici hun medewerking verlenen: 
- Jozef De Beenhouwer, pianist; 
- Liesbeth Devos, sopraan; 
- Nadia Nevolovitsch, violiste. 

Op het programma staan werken van Arthur Verhoeven, 
Schubert, Mozart, Mortelmans.  

Kostprijs deelname aan herdenkingsconcert: € 10,00 
voor leden en niet-leden.  
 

 Naar boven 

Daguitstap DEN HAAG                                                                                        
Zaterdag 16 juni 2018, Den Haag, organisatie: vtbKultuur Regio Noord (Deurne-Berchem) 

We bezoeken met een gids het museum Voorlinden 
(vergelijkbaar met Kröller-Müllermuseum in Otterlo) maar met 
moderne kunst.  

Op de middag zal er een lunch voorzien worden.  

In de namiddag bezoeken we het Eschermuseum.  

Kostprijs: de kostprijs wordt later meegedeeld.  
 

 Naar boven 
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Meerdaagse uitstap DUITSE HANZESTEDEN                                                        
Zaterdag 4 augustus t.e.m. zondag 12 augustus 2018, Duitsland, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

Tijdens deze reis doorkruisen we het Bundesland 
Nedersaksen, waarin de twee stadsstaten Bremen 
en Hamburg en de stad Lüneburg gelegen zijn, 
rijden dan de deelstaat Sleeswijk-Holstein binnen, 
waar we de Hanzestad Lübeck bezoeken, om 
vervolgens kennis te maken met enkele 
Hanzesteden in Mecklenburg-Vorpommern, de 
meest noordoostelijke deelstaat van Duitsland, 
gelegen in de vroegere DDR. 

Geert Van Cleemput is onze reisleider. 

Voor meer info, kijk op onze website.  

Kostprijs: de precieze prijs zal in een volgende nieuwsbrief meegedeeld worden.  
 

 Naar boven 

Kampeerweekend WESTHOEK (Pollinkhove en Koksijde)                                   
Zondag 12 augustus t.e.m. donderdag 16 augustus 2018, Pollinkhove en Koksijde, organisatie: vtbKultuur Kultuur&Kamperen 

Midden augustus richt vtbKultuur 
Kultuur&Kamperen de blikken op 
de Westhoek. 

Tijdens dit kampeerweekend 
besteden we onder meer tijd en 
aandacht aan het einde van de 
oorlog  ’14 – ’18, aan beeldende 
kunst te Lo-Reninge en aan de 
architectuur van het beschermde 
dorpsgezicht Quartier Senegalais 
(Koksijde).   

 
Een greep uit het programma: 

• de herdenkingstocht ’14-’18 met o.a. oude legervoertuigen 

• een beeldenwandeling in Lo-Reninge 

• een bezoek aan de koekjesfabriek van Jules Destrooper 

• een architectuurwandeling in het Quartier Sénégalais in Koksijde 
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• een bezoek aan de helikopterluchthaven (met o.a. de Seaking helikopers) en aan het SAR 
(Search and Rescue) 

Kostprijs: de deelnameprijs wordt meegedeeld zodra beschikbaar.  

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

- een telefoontje naar: 0471 35 28 57 

- via de website: www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen. 
 

 Naar boven 

Musical “RUBENS”                                                                                                  
Woensdag 22 augustus 2018, 20.45 u, Kasteel de Merode, Westerlo; organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Historalia neemt je in de zomer van 2018 opnieuw mee in een 
betoverende en muzikale reis door de tijd. Eindhalte is deze keer 
het Antwerpen van de 16de en vroege 17de eeuw, de tijd waarin 
Rubens zich opwierp tot een van de beroemdste en meest 
veelzijdige kunstenaars. Het publiek mag zich verwachten aan 
een totaalbeleving in openlucht. Een sensationele voorstelling, 
een spannende en ontroerende verheerlijking van ons eigen 
erfgoed. 

Na het succes van Marie-Antoinette en Albert I zet Historalia 
samen met regisseur Luc Stevens het leven van Rubens in de verf. 
Letterlijk en figuurlijk. De acteurs worden bijgestaan door meer 
dan 100 figuranten en door een 12-koppig live-orkest.  

Kostprijs: € 42,00 voor een ticket in rang 1 (i.p.v. € 45,95).  
 

 Naar boven 

mailto:kultuur_kamperen@vtbkultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen
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Daguitstap CULEMBORG                                                                                        
Zaterdag 15 september 2018, Culemborg, organisatie: vtbKultuur Regio Noord (Kalmthout) 

We gaan op zoek naar de roots van 
Elisabeth Van Culemborg, de eerste 
gravin van Hoogstraten. Daarvoor treken 
we naar de gemeenten Vianen, 
Culemborg en Buren, drie vergeten 
parels met een rijk verleden. Voorkennis 
is niet vereist, wel véél interesse. 

We combineren een mix van toerisme, 
met historische duiding en uiteraard 
Bourgondisch genieten. Je brengt best 
gemakkelijke (stap)schoenen mee en 

goed weer of bescherming tegen regen. 

Kostprijs: € 75,00 voor leden en voor niet-leden.  
 

 Naar boven 

Kampeerweekend BLANKENBERGE                                                               
Vrijdag 28 september t.e.m. dinsdag 2 oktober 2018, Blankenberge en omgeving, organisatie: vtbKultuur Kultuur&Kamperen 

We sluiten dit kampeerjaar af met een 
kampeerweekend in Blankenberge en omgeving. 

We zullen er volop genieten van al wat deze 
kustgemeente te bieden heeft: natuur in de 
Uitkerkse polder, architectuur, de zeedijk, de pier 
en natuurlijk ook het casino. We trekken ook een 
dagje naar Brugge.  

Een greep uit het programma: 

• met de trein naar Brugge voor een gegidste 
stadswandeling 

• een Art-Nouveau wandeling in 
Blankenberge met bezoek aan het Belle 
Epoque centrum 

• Een natuurwandeling in de Uitkerkse polder met vooraf een uitleg (met drankje) in het 
bezoekerscentrum 

• Aperitief en diner in het Casino van Blankenberge, met de mogelijkheid om het geluk te 
beproeven 
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Kostprijs: de deelnameprijs wordt meegedeeld zodra beschikbaar.  

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

- een telefoontje naar: 0471 35 28 57 

- via de website: www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen. 
 

 Naar boven 

Daguitstap HAARLEM                                                                                        
Zaterdag 13 oktober 2018, Haarlem, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

Meer info over deze uitstap volgt later.  

 

 

 

 

 

 

Kostprijs: de kostprijs wordt later meegedeeld.  
 

 Naar boven 

mailto:kultuur_kamperen@vtbkultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen
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Musical “40-45”                                                                                                  
Zondag 18 november 2018, 14.30 u en om 18.00 u, Puurs; organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Na het overdonderend succes van de spektakel-musical 14-18, 
komt Studio 100 nu met een opvolger: de spektakel-musical 
40-45. Deze productie belooft zo spectaculair te worden als 
zijn voorganger en zal het verhaal vertellen van het verzet in 
Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De première is 
voorzien voor 2018, exact 100 jaar na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog én het moment waarop helaas de kiem voor de 
Tweede Wereldoorlog werd gelegd. 

Gert Verhulst: “335 000 mensen kwamen kijken naar 14-18. 
Het was overweldigend. Avond na avond staande ovaties, 
ontelbare positieve reacties van ontroerde toeschouwers. Ik 
ben ervan overtuigd dat we met deze nieuwe musical een 
verhaal gaan vertellen dat minstens zo aangrijpend is, maar 
tegelijkertijd toch helemaal anders.”  

Kostprijs: € 60,00 voor een ticket in rang 1 (i.p.v. € 69,95).  
 

 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 
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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 2018                          
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
Zondag 28 januari 2018, 15.00 u Nieuwjaarsreceptie 2018 Zaal Emmaüs, 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 

Zondag 4 maart 2018, 14.00 u Napoleon, verteltheater met Bart Van Loo O*KA-centrum, 
Kapellensteenweg 234, Kalmthout 

Dinsdag 6 maart 2018 Bijwonen opname “Van Algemeen Nut” Videohous, Vilvoorde 

Dinsdag 20 maart 2018 Voordracht “Tasting Bitterzoet”, 
chocoladeproeverij 

Vergaderzaal Ons Middelheem, 
Bredabaan 425, Brasschaat 

Zondag 25 maart 2018 Knipoogdag Genk C-Mine, Genk 

Zaterdag 7 april 2018 Musical “Zoo of Life” Elisabethzaal, Astridplein, 
Antwerpen 

Vrijdag 20 april 2018 Leger, humor met Lankmoed Theater Hemelhoeve, Azalealaan 5, 
Brasschaat 

Maandag 23 april 2018 Voordracht “Inspirerende Barok”, door 
Tamara Ingels 

Zaal Born, Azalealaan 5, Brasschaat 

Zaterdag 5 mei 2018 Daguitstap Duinkerke Duinkerke 

Van 1 juni t.e.m. 
30 september 2018 

Fietszoektocht / Wandelzoektocht Brasschaat, Schoten, Brecht 

Zaterdag 2 t.e.m. dinsdag 
5 juni 2018 

vtbKultuur-trip Krakau Krakau 

Zaterdag 9 juni 2018 Herdenking Arthur Verhoeven Sint-Cordulakerk/Kasteel, Schoten 

Zaterdag 16 juni 2018 Daguitstap Den Haag Den Haag 

Zaterdag 4 t.e.m. zondag 
12 augustus 2018 

Uitstap Duitse Hanzesteden Duitsland 

Woensdag 22 augustus 2018 Musical “Rubens” Kasteel de Merode, Westerlo 

Zaterdag 15 september 2018 Daguitstap Culemberg Culemberg 

Zaterdag 13 oktober 2018 Daguitstap Haarlem Haarlem 

Zondag 18 november 2018 Musical “40-45” Puurs 

   

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

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

