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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Wandelzoektocht 

- Fietszoektocht 

- Het EI, cultuurfestival Brasschaat 

- Herdenking Arthur Verhoeven (terugblik) 

- FEEEEST in het Park 

- Flandria-boottocht 

- Meerdaagse uitstap Duitse Hanzesteden 

- Daguitstap Vianen, Culemborg, Buren 

- Daguitstap Haarlem 

- Musical “40-45” 

- Alex Agnew, “Be careful what you wish for …”, try-out 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

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

- Jaarprogramma 2018 
 

 

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

Brasschaat is de “Gemeente der parken”. En in 
2006 kreeg onze gemeente in China van de 
Verenigde Naties ook nog de eretitel “Meest 
Leefbare Gemeente ter Wereld”.  

Met onze wandelrally willen we een stukje van 
Brasschaat in de kijker plaatsen om aan te 
tonen dat die titels verdiend zijn. De zoektocht 
zal jullie vooral leiden door het groene 
parkgedeelte, maar ook met het rustige wonen 
willen we jullie even laten kennismaken. 
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Er zijn 15 gewone vragen en 15 fotovragen. De rangschikking zal opgemaakt worden al 
naargelang het aantal juiste antwoorden. Bij gelijke stand zal de schiftingsvraag uitsluitsel geven. 
Er zijn vijf mooie prijzen voor de best gerangschikte deelnemers!  

Je kan de deelnemingsformulieren aanschaffen bij: 

- Toerisme Brasschaat, Bredabaan 407, Brasschaat; 
- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat; 
- Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat. 

Kostprijs: € 5,00 voor leden en voor niet-leden. 
 

 Naar boven 

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

Dit jaar fietsen we voor onze zoektocht door de (deel)gemeenten Brasschaat, Sint-Job-in-‘t-Goor, 
’s-Gravenwezel en Schoten. 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 “Kijkuitenroute” hebben genoemd omdat we als thema voor 
de foto’s dit jaar kijkuiten hebben gekozen. De route is zo’n 30 km lang. De zoektocht kan zowel 
in Brasschaat als Schoten of Brecht gestart worden.  

Er zijn 30 gewone vragen en 10 
fotovragen. Het thema van onze 
fotovragen zijn “kijkuiten”. De 
rangschikking zal opgemaakt worden 
al naargelang het aantal juiste 
antwoorden. Bij gelijke stand zal de 
schiftingsvraag uitsluitsel geven. Er 
zijn tien mooie prijzen voor de best 
gerangschikte deelnemers!  

Kostprijs: € 7,00 voor leden en voor 
niet-leden. 

 

Je kan de deelnemingsformulieren aanschaffen bij: 
- Toeristische Dienst Brasschaat, Bredabaan 407, Brasschaat; 
- Toeristische Dienst Brecht, Gemeenteplaats 1, Brecht; 
- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat. 
 

 Naar boven 
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HET EI, cultuurfestival Brasschaat                                                                       
Zondag 17 juni 2018, 13.00 u, Hemelweide, Gemeentepark, Brasschaat, organisatie: Cultuurcentrum Brasschaat 

Goed nieuws! De vierde editie van “Het Ei, cultuurfestival 
Brasschaat” zal plaatsvinden op zondag 17 juni 2018. Dit 
2-jaarlijks cultuurfestival biedt de uitgelezen kans voor 
verenigingen om zich voor te stellen aan een breed 
publiek. Er zijn optredens, tentoonstellingen, volksspelen, 
... Een echte aanrader, kom dus zeker een kijkje nemen! 

vtbKultuur Brasschaat is er zeker. Jij komt toch ook? 
 

 Naar boven 

 

Herdenking ARTHUR VERHOEVEN (terugblik)                                                  
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 werd dit monument grondig gerestaureerd. Op 9 juni 2018 
om 19.00 u werd het vernieuwde monument plechtig 
ingehuldigd.  

Diezelfde avond om 20.00 u was er een concert in de 
Sint-Cordulakerk met volgende musici: 
- Jozef De Beenhouwer, pianist; 
- Liesbeth Devos, sopraan; 
- Nadia Nevolovitsch, violiste. 

Zo’n 200 mensen kwamen luisteren en het werd een 
hoogstaande en onvergetelijke avond. 

Nadien organiseerde de Gemeente Schoten een receptie in Braem-bibliotheek, waar bovendien 
een tentoonstelling te zien valt die is opgebouwd rond het werk van Arthur Verhoeven.  
 

 Naar boven 
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FEEEEST IN HET PARK                                    _                                                       
Zaterdag 30 juni 2018, Gemeentepark, Brecht, organisatie: Cultuurcentrum Brasschaat 

Dit jaar zal vtbKultuur Brasschaat voor het eerst aanwezig zijn met een stand op Feeeest in het 
Park. Dat doen we omdat er in Brecht geen vtbKultuur-afdeling actief is, en dus proberen wij 
vanuit Brasschaat die leemte een beetje op te vullen. Er is van alles te zien en te doen, kom dus 
zeker eens kennis maken of een babbeltje slaan. We verwachten je! 

 
 

 Naar boven 

Flandria-boottocht                                                                                               
Dinsdag 24 juli 2018, 12.00 u, Kattendijkdok-Oostkaai 22, Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

De haven van Antwerpen is al sinds de 
middeleeuwen een onmisbare schakel in de 
wereldhandel. In acht eeuwen tijd 
ontwikkelde de haven zich van bescheiden 
rivierhaven tot een van de toonaangevende 
wereldhavens. Met een oppervlakte van 
12068 hectare of 16900 voetbalvelden 
beschikt Antwerpen over het grootste 
havengebied ter wereld. Vandaag werken 
150.000 mensen verder aan dit 
succesverhaal en zetten zich samen in voor 
een welvarende en duurzame toekomst voor 
de Antwerpse haven én haar omgeving! 

Tijdens deze Flandria rondvaart van 2.45 u leer je de Haven van Antwerpen van een andere kant 
kennen. Letterlijk. Begin maar al te genieten van “The best of Antwerp by boat”. 
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We vertrekken om 12.00 u aan Kattendijkdok-Oostkaai 22, 2000 Antwerpen (op wandelafstand 
van de Londenbrug, het MAS en het Red Star Museum). 

Kostprijs: € 20,00 voor leden; € 25,00 voor niet-leden. Optioneel is een “Captains 
broodjesbuffet” dat € 20,00 kost (te vermelden bij inschrijving). Wie moeilijk ter plaatse raakt, 
mag het laten weten en dan zorgt het bestuur van vtbKultuur Brasschaat voor vervoer. 
 

 Naar boven 

Meerdaagse uitstap DUITSE HANZESTEDEN aan de Oostzee                        

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.  

Inschrijven vóór 15 juni! 
 

 Naar boven 

Daguitstap VIANEN, CULEMBORG en BUREN                                                   

Zaterdag 15 september 2018, Vianen, Culemborg en Buren, organisatie: vtbKultuur Regio Noord (Kalmthout) 

Naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van Culemburg, werkte wandelexpert Koen van Besien 
een fantastische uitstap uit. Het is een mix van toerisme met historische duiding en uiteraard 
Bourgondisch genieten. Wij danken hem hiervoor van harte! Hieronder alvast het programma!  
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PROGRAMMA DAGUITSTAP 

Start Einde Duur   

8:00 9:30 1:30 Vertrek + rit naar Vianen 

9:30 10:15 0:45 koffie kloostertuin Vianen 

10:15 10:45 0:30 Bezoek kerk en retour naar de bus 

10:45 11:30 0:45 Rit naar Culemborg 

11:30 12:30 1:00 Rondleiding Elisabethweeshuis 

12:30 14:00 1:30 Picnic Elisabethweeshuis 

14:00 16:00 2:00 Wandeling Culemborg + bezoek stadhuis 

16:00 16:30 0:30 Rit naar Buren 

16:30 17:30 1:00 Wandeling + bezoek St-Lambertuskerk 

17:30 18:30 01:00 Diner in “de Prins” 

18:30 19:45 01:15 Oranjemuseum 

19:45 21:15 01:30 Terugreis + aankomst  

We spreken af aan het treinstation Noorderkempen in Brecht om 8.00 u. Wie het moeilijk heeft 
om daar te raken, mag dat laten weten en dan zorgen wij voor vervoer.  

Kostprijs: € 75,00 voor leden en voor niet-leden. Een broodjeslunch ’s middags en een diner 
’s avonds zijn inbegrepen. 

Inschrijven vóór einde juni! 
 

 Naar boven 

Daguitstap HAARLEM                                                                                            

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

Haarlem, ooit ontstaan als Romeinse nederzetting, ontving in 1245 stadsrechten. Vanaf dat 
moment groeide Haarlem uit tot een van de belangrijkste steden van Holland. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog verzette Haarlem zich hevig tegen de Spaanse overheersing. Eenmaal in 
handen van Willem van Oranje trokken veel Vlamingen naar de stad, waarvan de invloeden ook 
nu nog zichtbaar zijn. In de Gouden Eeuw was Haarlem een geliefde woon- en verblijfplaats voor 
de rijken en machtigen.  
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Haarlem is ook een stad van pioniers. En met 
meer dan 4.000 Rijks- en 
Gemeentemonumenten is het de tweede 
Monumentenstad van Nederland. Aan de 
Grote Markt liggen het middeleeuwse 
stadhuiscomplex, de Hoofdwacht, de Grote 
of Sint-Bavokerk en de Vlees- en Vishal. Maar 
ook elders in het centrum kun je prachtige 
monumenten bewonderen, zoals De Waag, 
Hodshon Huis, Amsterdamse Poort en 
Kathedrale Basiliek Sint-Bavo. Ook kun je de 
hofjes bezoeken, waarvan het oudste dateert 
uit 1395. Meer details volgen later. 

Kostprijs: € 75,00 voor leden, € 80,00 voor niet-leden.  
 

 Naar boven 

Musical “40-45”                                                                                                     
Zondag 18 november 2018, 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.”  

Nu inschrijven, laatste tickets! 

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

 Naar boven 
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Be careful what you wish for (Alex Agnew, try-out)                                       
Woensdagen 23 en 30 januari 2019, 20.30 u, Theater Hemelhoeve, Brasschaat; organisatie: CC i.s.m. vtbKultuur Brasschaat 

Het genderdebat, feminisme, #metoo, 
cultuurrelativisme, neuspeuteren, Tarzan, zwerkbal 
... 

Benieuwd wat Alex Agnew over deze en nog tal van 
andere onderwerpen te vertellen heeft? Be careful 
what you wish for … 

In 2001 speelde Alex Agnew zijn eerste comedy-
optredens. In 2011 stuntte hij door als eerste 
comedian in West-Europa een arena te vullen. 
Meer dan 63.000 toeschouwers bezochten zijn 
‘Larger Than Life’ in het Sportpaleis. Nadien volgde 
een nieuwe theatertour én opnieuw 4 
Sportpaleisvoorstellingen, bijgewoond door 65.000 
fans. 

In 2016 was Alex terug met ‘Unfinished Business’. 
En omdat zalen vullen en mensen laten lachen nu 
eenmaal in ons DNA zit. Omdat het opnieuw tijd is 
om ‘het woord’ te verkondigen. 

Kostprijs: € 20,00 voor leden en niet-leden.  

Reserveer je tickets nu! 
 

 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


 

vtbKultuur Brasschaat – Juni 2018 – Nummer 28 
 

 

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 

Dinsdag 24 juli 2018, 12.00 u Flandria-boottocht Schelde, Antwerpen 

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 

Woensdag 23 januari 2019, 20.30u Alex Agnew, Be careful what you wish for … Theater Hemelhoeve, Brasschaat 

Woensdag 30 januari 2019, 20.30u Alex Agnew, Be careful what you wish for … Theater Hemelhoeve, Brasschaat 

Zaterdag 9 maart 2019 Algemene Quiz Ons Middelheem, Brasschaat 

 

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

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

