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IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

- Zet je tanden in cultuur, nieuw bestuurslid 

- Wandelzoektocht en fietszoektocht, de winnaars 

- Halloween Avondwandeling 

- Bezoek museum De Reede en museum Eugeen Van Mieghem 

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

- Nieuwjaarsreceptie 2019  

- Antwerp Symphony Orchestra met Richard Galliano 

- Moorddiner 

- Algemene Quiz 2019 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

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

- Jaarprogramma 2018-2019 
 

ZET JE TANDEN IN CULTUUR, nieuw bestuurslid                                             

We heten mevrouw Bea Van Looveren van harte welkom in ons bestuur! 

Heb jij ook interesse om samen met ons bestuursteam je schouders te zetten onder vtbKultuur 
Brasschaat? Zie je het zitten om af en toe wat tijd vrij te maken om samen interessante en leuke 
culturele activiteiten op te zetten? Aarzel niet langer en neem contact op. Tot binnenkort! 

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

 Naar boven 

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

Tot einde september 2018 liepen onze wandelzoektocht en onze fietszoektocht en konden de 
antwoordformulieren binnengebracht worden. Kort daarna maakten we de rangschikking op en 
we verwittigden de deelnemers via e-mail. 

Onze zoektochten waren ook dit jaar weer een schot in de roos; er werden zo’n 300 boekjes 
verkocht en we kregen 170 (82+88) antwoordformulieren terug. Op zaterdag 20 oktober 2018 
verzamelden de winnaars aan de Bib in het centrum van Brasschaat voor de prijsuitreiking. 
Hieronder enkele foto’s van deze leuke bedoening. Daarna zijn we samen op het terras van 
De Kroon nog even gaan genieten van deze prachtige nazomerdag. Alvast tot volgend jaar. 



 

vtbKultuur Brasschaat – Oktober 2018 – Nummer 30 
 

 

 
 

De winnaars van de wandelzoektocht waren:  
- Vicky Peeters uit Brasschaat; 
- Luc Verschueren uit Brasschaat; 
- Marleen Simons uit Brasschaat; 
- Nancy Ruys uit Brasschaat; 
- Van de Weyer-Herrygers uit Brasschaat. 
 

Hiernaast de winnares van de wandelzoektocht Vicky Peeters 
met ons bestuurslid Erna Schrauwen. 
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Hiernaast de winnares van de fietszoektocht Anny Delvaux 
met ons bestuurslid Guido Geysens. 

Bij de fietszoektocht wonnen:  
- Anny Delvaux uit Brasschaat; 
- Jacques Van Mirlo uit Schoten; 
- Hilde Pottiez uit Brasschaat; 
- Christel Van Tongerloo uit Brasschaat; 
- Lutgard De Moor uit Brasschaat; 
- Paul Dewickere-Franck uit Brasschaat; 
- Jan Schrauwen uit Brasschaat; 
- Ingrid Eestermans uit Schoten; 
- Inge Wouters uit Brasschaat. 
- Nancy Ruys uit Brasschaat; 

 

 Naar boven 

HALLOWEEN AVONDWANDELING                                                                     
Zaterdag 3 november 2018, vanaf 18.00 u tot 21.00 u, Oud-Antwerpen, Elisalei 55, Brasschaat, organisatie: Catdet Brasschaat 

Onze vrienden van “Catdet Brasschaat” en “Het 
Kattenpootje” nodige jullie uit voor een avondwandeling 
waarvan de opbrengst bestemd is voor zwerfkatjes en 
poezenmoeders.   

Vergeet niet: een zaklamp, stevige stapschoenen en 
regenkledij.  

Kostprijs: € 10,00 (inclusief soep + jenevertje of 
chocomelk / frisdrank / koffie).  

Inlichtingen of inschrijven via: 
- de website www.halloween2930.be ; 
- of een sms naar: 0472 60 23 46; 
- met vermelding van naam, voornaam, aantal 
volwassenen + kinderen, aantal honden, e-mailadres en 
gemeente. 
 

 Naar boven 

http://www.halloween2930.be/
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Bezoek museum DE REEDE en museum EUGEEN VAN MIEGHEM            
Zaterdag 8 december 2018, 14.00 u, Ernest van Dijckkaai 7, Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Het Museum De Reede (MDR) in Antwerpen - uitsluitend gewijd aan grafische kunst - is een 
initiatief van de Nederlander Harry Rutten, die zijn kunstverzameling met vooral prenten van 

Munch, Goya en Rops aan een Belgische Stichting 
schonk. Twee verdiepingen in het gebouw, werden 
zo ingericht dat de meer dan 200 getoonde werken 
visueel mooi tot hun recht komen. Munch, Goya en 
Rops hebben er elk hun eigen zaal. Een vierde ruimte 
herbergt de overige kunstenaars van de collectie. 

Vanaf 6 september 2018 tot en met 17 maart 2019 
wordt de grafische versie van het bekendste werk 
van Edvard Munch en tevens het meest iconisch 
visueel motief uit de volledige Europese 
kunstgeschiedenis, namelijk “De Schreeuw”, 
tentoongesteld. 

Wij zullen een speciale rondleiding krijgen - met gids - 
die zich specifiek richt op dit wereldberoemde 
kunstwerk en op het leven en het oeuvre van de 
kunstenaar zélf. De tentoonstelling omvat verder 
thematisch verwant grafisch werk van Edvard Munch, 
dat uitnodigt om op zoek te gaan naar de oorsprong 
van “De Schreeuw”.  

Na het Museum De Reede brengen we ook een 
gegidst bezoek aan het ernaast gelegen museum gewijd aan de Antwerpse kunstenaar 
Eugeen Van Mieghem.  

Kostprijs: € 12,00 voor leden, € 15,00 voor niet-leden.  
 

 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, 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.  

Laatste tickets. Reserveer nu! 
 

 Naar boven 
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2019                                                                              
Zaterdag 2 februari 2018, van 16.00 u tot 19.00 u, zaal Born, Azalealaan 5, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Noteer nu alvast de datum van onze nieuwjaarsreceptie. De keukenprinsen en prinsessen van 
het bestuur zorgen voor lekkere hapjes en drankjes en natuurlijk ook een portie cultuur 
(waarover later meer). En tussendoor vertellen we ook wat meer over de geplande activiteiten 
voor 2019! 

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

 Naar boven 

Antwerp Symphony Orchestra, Latino-belevenis met Richard Galliano     
Vrijdag 8 februari 2019, 20.00 u, Elisabethzaal, Koningin Astridplein 26, Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Laat je door het Antwerp Symphony Orchestra en de 
Franse accordeonvirtuoos Richard Galliano meevoeren 
naar Buenos Aires. Je wordt uitgenodigd op een muzikale 
tocht tussen Piazzolla, caféchanson, vooroorlogse swing, 
improvisaties à la Coltrane en nieuwe jazz. Een 
onvergetelijk concert vol gedurfde artistieke crossovers. 

Als vtbKultuur-lid krijg je bovendien de kans om een 
exclusieve kijk achter de schermen te nemen van het 
Antwerp Symphony Orchestra. Kom meer te weten over 
de rijke geschiedenis van het orkest en de concertzaal en 
dwaal rond in de ruimtes die normaal voor het publiek 
verborgen zijn.  

Kostprijs: € 30,00 i.p.v. € 33,00 (rang 1) voor leden en niet-leden; gratis programmaboekje. Voor 
meet and greet met solist of dirigent en bezoek achter de schermen: € 10.00 per persoon extra. 
 



 

vtbKultuur Brasschaat – Oktober 2018 – Nummer 30 
 

 

 Naar boven 

MOORDdiner                                                                                                         
Zaterdag 23 februari 2019, 20.00 u, Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69, Kalmthout, organisatie: vtbKultuur Regio Noord 

Beleef een theatraal en culinair hoogstandje samen 
met Collectief Motief en Strijboshof. Een formule 
die in het verleden al zijn strepen heeft verdiend 
maar ook nu nog steeds een groot succes kent. 
Schuif samen met vrienden en familie mee aan 
tafel voor een fascinerend moordspel waarvoor u 
op het puntje van uw stoel gaat zitten! 

“Moord aan Tafel” is een concept waarbij de 
deelnemers een avondje uit eten gaan en waarbij 
tussen de verschillende gangen door de acteurs 
fragmenten spelen van een moordspel. 

De deelnemers kunnen (in groep of individueel) 
gissen naar de dader, het moordwapen, het 
motief, … Het spel wordt gespeeld in 4 delen; na 
het derde deel worden de antwoordformulieren 
afgegeven. In het vierde en laatste deel komt de 
ontknoping. 

Achteraf worden de winnaars bekendgemaakt. 

Kostprijs: € 59,00 voor leden en niet-leden. 
 

 Naar boven 
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ALGEMENE QUIZ 2019                                                                                          
Zaterdag 9 maart 2019, 20.00 u, zaal Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Algemene quiz met quizmaster Alex Van Giel, 
sfeer gegarandeerd! Geldprijs voor de eerste drie 
teams; prijs(je) voor alle deelnemers. Een 
quizploeg bestaat uit maximum 6 personen. Het 
aantal ploegen dat we kunnen plaatsen is niet 
onbeperkt; aarzel dus niet als je erbij wil zijn. 

Kostprijs: € 18,00 per ploeg; vooraf inschrijven 
noodzakelijk! 
 

 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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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! 
 

 Naar boven  
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JAARPROGRAMMA 2018-2019                          
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
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 

Zaterdag 8 december 2018 Musea “De Reede”/“Eugeen Van Mieghem” Antwerpen 

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 2 februari 2019 Nieuwjaarsreceptie Zaal Born, Azalealaan 5, Brasschaat 

Zaterdag 23 februari 2019 Moorddiner Strijboshof, Acht.stw 69, Kalmthout 

Zaterdag 9 maart 2019 Algemene Quiz Ons Middelheem, Brasschaat 

Donderdag maart 2019 Brussel en de Renaissance, B. Van Orley Bozar, Brussel 

Zaterdag 13 april 2019 Afrikamuseum (heropend) Tervuren 

Zondag 5 mei 2019 Knipoogdag Oudenaarde 

Zaterdag 18 en zondag 19 mei ‘19 Weekend Westhoek Westhoek 

Zaterdag 25 mei 2019 Daguitstap Westhoek Westhoek 

1 juni t.e.m. 30 september 2019 Fietszoektocht / Wandelzoektocht Brasschaat, Schoten, Brecht 

Za. 3 t.e.m. za. 10 augustus 2019 Trip Slowakije Slowakije 

Zaterdag 7 september 2019 Titanic (musical) Donkmeer, Berlare 

Zaterdag 12 oktober 2019 Daguitstap Charleroi Charleroi 

Donderdag 7 november 2019 De wereld van Bruegel in zwart en wit Koninklijke Bibliotheek Brussel 

Zaterdag 14 december 2019 Europalia: Roemenië Brussel 

 
Meer info op www.vtbkultuur.be/brasschaat . Over onze activiteiten in 2019 leest u meer in onze 
volgende nieuwsbrieven. 
 
 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

