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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Een nieuwe lente, een nieuw begin 

- Inschrijvingen / Inlichtingen 

- “Leger”, door Lankmoed (humor)  

- “Inspirerende Barok”, voordracht door Tamara Ingels 

- Fietszoektocht / Wandelzoektocht 

- Herdenking Arthur Verhoeven 

- Michaelina, bezoek tentoonstelling 

- Meerdaagse uitstap Duitse Hanzesteden 

- Musical “Rubens” 

- Musical “40-45” 

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

- Jaarprogramma 2018 
 

Een nieuwe lente, een nieuw begin                                                                     

Na veel nattigheid en lage temperaturen in het voorjaar, lijkt de lente nu toch echt op komst. We 
hopen dat het geen eendagsvlieg wordt, maar een blijvertje! 

Wij van vtbKultuur zijn het jaar alleszins al goed gestart met volle zalen voor onze quiz en voor de 
Johnny Cash Tribute, en met een lekkere chocoladeproeverij. We hopen dat u in ons programma 
voldoende inspiratie vindt om uw voorjaar te kruiden en op smaak te brengen. Aarzel niet om in te 
schrijven. 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 

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.  

Schrijf nu in, het aantal overblijvende plaatsen is beperkt! 
 
 Naar boven 

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. 
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We nodigen jullie uit om na de lezing nog wat na te praten bij een drankje in het pop-up café in de 
Hemelhoeve! 

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

 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 
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MICHAELINA, bezoek tentoonstelling                                                            
Zaterdag 16 juni 2018, MAS, Hanzestedenplaats 1, Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

De toptentoonstelling Michaelina demonstreert het 
uitzonderlijke talent van een kunstenares die groot 
werd in een periode waarin vrouwelijke artiesten 
zeer zeldzaam waren; Michaelina was een 
tijdgenote van Rubens. Ze onderscheidt zich van 
haar vrouwelijke collega's door de genres waarop 
ze zich toespitst. Michaelina’s oeuvre wordt 
vandaag nog volop gereconstrueerd. De 
kunstenares is een rijzende ster op de kunstmarkt, 
waar haar werk vandaag opvallend hoge prijzen 

haalt. Michaelina is de eerste overzichtstentoonstelling van het werk van de barokke kunstenares. 

Op zaterdag 16 juni 2018 om 14.00 u ontvangen we u in het MAS met een bijzonder programma 
om deze leading lady van de barok te ontdekken. Vóór je begeleid bezoek krijg je een introductie 
door Katrijn Van Bragt, tentoonstellingscoördinator van Michaelina. De rondleiding met gids duurt 
ongeveer 1,5 uur.  

Kostprijs: € 8,00 voor leden en voor niet-leden i.p.v. het normale individuele tarief van € 15,00. 
 

 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.  
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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 tickets voor het herdenkingsconcert: € 10,00 voor leden en niet-leden.  
 

 Naar boven 

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. 

We logeren in 4 sterren hotels. Lunches en avondmalen zijn in de prijs inbegrepen. 

Kostprijs: € 1.595,00 in een tweepersoonskamer; € 1.835 in een eenpersoonskamer.  
 

 Naar boven 
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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.  

Inschrijven vóór 27 april 2018! 

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

 Naar boven 

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. 

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.”  

Inschrijven vóór 27 april 2018! 

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

 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 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, Wuustwezel 

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

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

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

Zaal Born, Azalealaan 5, Brasschaat 

Zaterdag 5 mei 2018 Daguitstap Duinkerke Duinkerke 

1 juni t.e.m. 30 september 2018 Fietszoektocht / Wandelzoektocht Brasschaat, Schoten, Brecht 

Za 2 t.e.m. di 5 juni 2018 vtbKultuur-trip Krakau Krakau 

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

Zaterdag 16 juni 2018 Bezoek tentoonstelling Michaelina MAS, Antwerpen 

Zondag 17 juni 2018 “Het Ei”, cultuurfestival Brasschaat Gemeentepark, Brasschaat 

Zaterdag 30 juni 2018 “Feeeest in het Park”, cultuurfestival Brecht Gemeentepark, Brecht 

Za 4 t.e.m. zo 12 augustus 2018 Uitstap Duitse Hanzesteden Duitsland 

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

Zaterdag 15 september 2018 Daguitstap Culemborg Culemborg 

Zaterdag 13 oktober 2018 Daguitstap Haarlem Haarlem 

Zondag 18 november 2018 Musical “40-45” Puurs 

Zaterdag 9 maart 2019 Algemene Quiz Ons Middelheem, Brasschaat 

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

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

