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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Wandelzoektocht en Fietszoektocht 

- Zet je tanden in cultuur 

- Terugblik daguitstap Vianen, Culemborg, Buren 

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

- Passie & Parfum 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

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

- Jaarprogramma 2018-2019 
 

 
 

 

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

Onze wandelzoektocht en onze 
fietszoektocht lopen beide nog tot en 
met 30 september 2018. 

Vergeet niet uw antwoordformulier 
ten laatste op 30 september aan ons te 
bezorgen via:  

- inscannen of digitale foto maken 
en versturen naar 
brasschaat@vtbkultuur.be ; 

- versturen via de post naar 
Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat; 

- deponeren in de brievenbus te Prins Kavellei 114, Brasschaat. 
 

 Naar boven 

mailto:brasschaat@vtbkultuur.be
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ZET JE TANDEN IN CULTUUR                                                                                

Heb jij interesse om samen met ons bestuursteam je schouders te zetten onder vtbKultuur 
Brasschaat? Ben je bereid om af en toe wat tijd vrij te maken om samen interessante en leuke 
culturele activiteiten te bedenken en te organiseren?  

Of misschien zie je vergaderen niet zo zitten, maar ben je wel bereid om bij activiteiten af en toe 
een handje toe te steken. Ook dan ben je bij ons super welkom! 

Aarzel niet langer en neem contact op via:  
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar: 03 651 42 13 of 0476 45 20 43. 

Wij kijken er alvast naar uit! 

Het bestuursteam: Guido Geysens, Erna Mariën, Erna Schrauwen, Beatrijs Van Werden, 
Jan Wouters, Etienne Ydens. 
 

 Naar boven 

  



 

vtbKultuur Brasschaat – September 2018 – Nummer 29 
 

 

Terugblik daguitstap VIANEN, CULEMBORG en BUREN                                                  

Naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van Culemborg, 
werkte wandelexpert Koen van Besien van afdeling Kalmthout 
een fantastische uitstap naar Vianen, Culemborg en Buren uit. 
Het was een mix van toerisme met historische duiding en 
uiteraard Bourgondisch genieten. Wij danken hem hiervoor 
van harte! 

Hiernaast een foto van de vrolijke bende.  
 

 Naar boven 

 
 

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, 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 
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PASSIE en PARFUM                                                                                              

In 2016 was Lieven Debrauwer te gast bij 
vtbKultuur in Brasschaat met zijn programma 
“Parfum, een passie”. Over dat thema heeft hij 
nu een boek geschreven “Passie & Parfum”.  

Het eerste deel van het boek is een 
lange, uitgebreide en ‘geparfumeerde’ 
maar vooral ook autobiografische inleiding. 
Daarin vertelt hij over zijn eerste stappen als 
cineast, zijn eerste ‘Mariabeeld’, zijn eerste 
samenwerking met Dora van der Groen en Ann 
Petersen, de ervaringen in Cannes en Venetië, 
de brand in zijn huis in 2015, zijn 
eerste parfumflesje… 

De rode draad is, u raadde het al: PASSIE! 

Hij bracht het boek in eigen beheer uit en het is 
dus momenteel nog niet in de boekhandel 
verkrijgbaar. Het is wel te koop op zijn 
voordrachten en voorstellingen. Het boek kost 
€ 25,00; verzendingskosten € 6,00.  

U kan Lieven Debrauwer contacteren via e-mail debrauwer.lieven@icloud.com of via zijn website 
www.lievendebrauwer.be . 
 

 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 

mailto:debrauwer.lieven@icloud.com
http://www.lievendebrauwer.be/
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. 
Wie nu lid wordt, is meteen lid tot einde 2019! 

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

