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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

- Nieuwjaarsreceptie 2019  

- Tentoonstelling “Vlaamse Meesters” 

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

- Antwerp Symphony Orchestra met Richard Galliano 

- Moorddiner 

- “Where beer meets chocolate” 

- Tentoonstelling “Brussel en de Renaissance, Bernard Van Orley” 

- Algemene Quiz 2019 

- Bezoek AfricaMuseum 

- KnipoogDag Oudenaarde 

- Wandelzoektocht 2019 

- Fietszoektocht 2019 

- Reis “Slovakije, een gevarieerde kijk op een ongekende parel” 

- Titanic, de musical 

- Daguitstap Charleroi 

- Tentoonstelling “De wereld van Bruegel in zwart en wit” 

- Tentoonstelling “Europalia Roemenië, Brancusi” 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

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

- Jaarprogramma 2018-2019 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2019                                                                              
Zaterdag 2 februari 2018, van 16.00 u tot 19.00 u, zaal Born, Azalealaan 5, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 
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Hierbij nodigen we u van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie!  

De keukenprinsen en prinsessen van het bestuur zorgen voor lekkere hapjes en drankjes en 
natuurlijk ook een portie cultuur. We blikken even terug op 2018, maar kijken vooral vooruit 
naar de geplande activiteiten voor 2019! 

Acht leden van het Brasschaatse Mandoline-Orkest zullen een muzikaal optreden verzorgen. 
Bovendien loopt in de aanpalende zaal Thijs de vtbKultuur-tentoonstelling “Vlaamse Meesters” 
(zie verder); zeker de moeite om dit samen te bezoeken.  

Heel veel redenen dus om onmiddellijk in te schrijven. We hopen jullie met velen te mogen 
verwelkomen. 

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

 Naar boven 

Tentoonstelling “VLAAMSE MEESTERS”                                                            
Vrijdag 1 februari t.e.m. zondag 3 februari 2019, zaal Thijs, Azalealaan 5, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Tien hedendaagse Vlaamse kunstenaars uit verschillende disciplines werden door vtbKultuur 
uitgenodigd om in dialoog te gaan met de ‘oude’ Vlaamse Meesters. Ze kozen hun favoriete 
meesterwerk en vertellen waarom precies dit werk hen inspireert, boeit of ontroert. Dat alles 
werd gebundeld in een mini-tentoonstelling ‘Vlaamse Meesters – vakmanschap inspireert’. 

Meer dan 250 jaar lang waren de ‘Vlaamse’ kunstenaars toonaangevende meesters in de ‘Schone 
Kunsten’. Ze werden alom geprezen voor hun vakmanschap, creativiteit en innovatie. De 
Vlaamse Meesters, met Rubens, Bruegel en Van Eyck op kop, zijn onze culturele vaders en 
bepalen voor een stuk onze identiteit. Ze waren beroemd om hun vakmanschap, creativiteit en 
innovatie. Met indrukwekkende prestaties transformeerden ze het rijke en verstedelijkte 
Vlaanderen in een van de meest verfijnde regio’s ter 
wereld. Deze hedendaagse ‘grootmeesters’ werkten vol 
enthousiasme mee:  

- Adil El Arbi, filmregisseur 

- bOb Van Reeth, architect 

- Jan Fabre, beeldend kunstenaar 

- Jeroen Meus, kok 

- Judith Van Istendael, striptekenaar 

- Pascale Platel, theatermaker 

- Piet Goddaer, muzikant 

- Saskia De Coster, auteur 

- Veronique Branquinho, modeontwerpster 

- Wim Vandekeybus, choreograaf 
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Ze hebben elk een ander favoriete meesterwerk en zijn allen om hun eigen redenen weg van de 
klassieke Vlaamse Meesters. Maar over één ding zijn ze het allen roerend eens: het vakmanschap 
van Rubens en zijn collega-Vlaamse Meesters is werkelijk ongezien. De erfenis van de klassieke 
Vlaamse Meesters is vandaag de dag nog steeds springlevend én nog steeds een inspiratiebron 
voor de huidige generatie kunstenaars. 

De expo bestaat uit een 10-tal schildersezels waarop een tentoonstellingspaneel bevestigd is. Op 
elk paneel beschrijft een hedendaagse kunstenaar z’n favoriete meesterwerk. Bij elke 
schildersezel hoort ook nog een paletje waarop meer achtergrondinformatie te vinden is over 
enerzijds de hedendaagse kunstenaar en anderzijds de klassieke Vlaamse Meester. 

Hierbij de openingstijden: 

- vrijdag 1 februari 2019: van 16.00 u tot 20.00 u; 

- zaterdag 2 februari 2019: van 16.00 u tot 19.00 u (zie Nieuwjaarsreceptie); 

- zondag 3 februari 2019: van 14.00 u tot 17.00 u. 

Kostprijs: gratis voor leden en niet-leden.  
 

 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.  

Allerlaatste tickets. Reserveer nu! 
 

 Naar boven 
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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. Een 
meet and greet met solist of dirigent na het concert is inbegrepen in de prijs. Vóór het concert 
mogelijkheid voor een bezoek achter de schermen voor een meerprijs van € 10.00 per persoon. 
 

 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, 
familie en kennissen 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. 
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Achteraf worden de winnaars bekendgemaakt. 

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

 Naar boven 

“WHERE BEER MEETS CHOCOLOATE”, Werner Callebaut                              
Dinsdag 5 maart 2019, 19.30 u, Emmaüszaal van Ons Middelheem, Bredabaan 423, Brasschaat, organisatie: 
vtbKultuur Provincie Antwerpen 

Chocolade en bier, past dat wel samen? Chocolatier en zytholoog Werner Callebaut is alvast de 
geknipte persoon om ons te begeleiden in deze smaakvolle ontdekkingstocht met verrassende 
combinaties. 

Unieke pralines worden telkens gekoppeld aan 
een bijhorend bier om jouw smaakpapillen te 
verleiden. Verkies jij vredevolle harmonie of 
zoek je liever de duistere kant van het contrast 
tussen bier en chocolade op? Over één ding zal 
je het na afloop wel eens zijn: bier en chocolade 
zijn een geslaagd huwelijk! Een aanrader voor 
chocoladefans en/of bierliefhebbers.  

De heer Callebaut heeft daarbij steeds veel 
aandacht voor de lokale bieren; dat zal ook hier 
niet anders zijn. Een unieke ervaring! 
 

Kostprijs: € 22,00 voor leden, € 25,00 voor niet-leden (proeven bieren en chocolade inbegrepen). 
 Naar boven 

Tentoonstelling “BRUSSEL EN DE RENAISSANCE, Bernard Van Orley”       
Donderdag 7 maart 2019, 19.00 u, Bozar, Brussel, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Bernard Van Orley was een van de absolute spilfiguren van de renaissance 
in de Lage Landen. Van Orley was schilder aan het hof van Margaretha 
van Oostenrijk en Maria van Hongarije, werd overladen met opdrachten 
en kwam al erg jong aan het hoofd van een van de grootste ateliers van 
zijn tijd. Hij schilderde religieuze taferelen, maar ontwierp ook 
wandtapijten en glasramen. 

Bijzondere aandacht gaat naar zijn portretten, die hem in een 
indrukwekkend netwerk plaatsen van politieke raadgevers, invloedrijke 
geestelijken en humanistische denkers.  
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Voor het eerst worden de werken van Van Orley uit alle hoeken van de wereld samengebracht in 
één tentoonstelling, op de plek waar ze ooit ontstonden. Een historische kans om deze Brusselse 
meester te ontdekken. 

Nocturne met exclusief bezoek aan de tentoonstelling met inleiding en begeleide rondleiding. 

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

 Naar boven 

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 

BEZOEK AFRICAMUSEUM                                                                                     
Zaterdag 13 april 2019, 10.00 u, AfricaMuseum, Tervuren, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Na een lange renovatie opent het AfricaMuseum in Tervuren opnieuw de deuren. Het gebouw 
met paleisallures aan de rand van een prachtig park is een van de indrukwekkendste musea van 
ons land. De wereldbefaamde collecties zijn ronduit uitzonderlijk.   

Je vindt hier ’s werelds rijkste 
verzameling etnografische voorwerpen 
uit Centraal-Afrika, maar ook het archief 
van Afrika-pionier Stanley. Even uniek 
zijn de foto- en filmotheek en een 
enorme collectie kaarten. 

De zoölogische verzameling toont een 
groot aantal wetenschappelijk zeer 
belangrijke type-exemplaren van de 
Afrikaanse fauna. 
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De afdeling Entomologie bewaart zo’n zes miljoen insecten en de collectie tropisch hout is de 
belangrijkste van Europa. 

We starten in het auditorium met een inleiding door directeur Guido Gryseels, gevolgd door een 
begeleid bezoek aan het museum. 

Kostprijs: € 10,00 (i.p.v. € 19.00) voor leden en niet-leden. 

Beperkt aantal tickets; snel inschrijven is de boodschap! 
 

 Naar boven 

KNIPOOGDAG OUDENAARDE                                                                              
Zondag 5 mei 2019, Oudenaarde, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Programma 

- In de ochtend, van 10.00 u tot 11.45 u, brengen we een 

begeleid bezoek aan de brouwerij Roman te Oudenaarde. 

Oudenaarde is een echte bierstad en die traditie is 

eeuwenoud. We laten ons rondleiden in de oudste 

familiebrouwerij van België, overgedragen van generatie op 

generatie sinds 1545. Tijdens het bezoek ontdek je het 

brouwproces en proef je de passie van brouwers;  

- Een Adriaen Brouwermenu staat voor ons klaar om 12.00 u in 

Salons Mantovani in Oudenaarde; 

- Vanaf 14.00 u start het tweede deel van de KnipoogDag vanop 

de Markt te Oudenaarde waar we meteen in de juiste 

stemming komen met een kleurrijke bloemenmarkt. 

Vervolgens kunnen we de historische binnenstad vrij 

verkennen en deelnemen aan heel wat activiteiten. We geven 

je alvast enkele bruikbare ingrediënten; aan u om het meest smaakvolle menu samen te stellen! 

* Bewonder de belforttoren van het gotische stadhuis; 

* Ontdek het roemrijke verleden van Oudenaarde in museum MOU; 

* Kuier door de stad langs het stadhuis met de Lakenhalle, het Huis de Lalaing, de Kerk van 
Pamele, het Begijnhof, het Liedtskasteel; 

* Breng ode aan de Ronde van Vlaanderen in het unieke fietsmuseum; 

* Geniet van de diverse concerten in het Cultuurcentrum De Woeker of historische sites 
zoals het Bisschopskwartier; 
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* Proef een Ename en beleef 1000 jaar geschiedenis van Ename in de archeologische site 
van de voormalige benedictijnerabdij. 

- De KnipoogDag sluiten we om 17.15 u af ter hoogte van de abdijsite van Maagdendale. Het einde van 

ons cultureel stadsfestival is voorzien om 18.00 u; 

Kostprijs: € 17,00 voor leden, € 20,00 voor niet-leden; het middagmaal kost € 20,00 per persoon 
(drank niet inbegrepen). Er zal vervoer (heen/terug) georganiseerd worden met autocar tegen 
een prijs van € 14.00 per persoon. De opstapplaatsen zullen later meegedeeld worden. 
 

 Naar boven 

WEEKEND WESTHOEK                                                                                          
Zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019, Westhoek, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

Op zaterdag bezoeken we in de voormiddag 
een aspergeboer in Frans Vlaanderen. ’s 
Middags eten we dan natuurlijk asperges. 
Nadien bezoeken we Oostduinkerke in het 
teken van garnalen en visserij. We overnachten 
in het Ibis Hotel in De Panne.  

 Op zondag bezoeken we in Frans Vlaanderen 
een brouwerij van meer dan 100 jaar oud en 
een authentieke molen die nog werkt. ’s 
Middags eten we in Auberge du Noordmeulen 
in Steenvoorde. 
 

Kostprijs: € 225,00 op basis van tweepersoonskamer; + € 35,00 voor alleenreizende. 
Inbegrepen zijn: alle activiteiten, maaltijden, drank bij middagmaal op zondag, overnachting + 
ontbijt, busvervoer. Niet-leden betalen € 10,00 extra voor een vtbKultuur-pas. 
 

 Naar boven 

DAGUITSTAP WESTHOEK                                                                                      
Zaterdag 25 mei 2019, Westhoek, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

In de voormiddag bezoeken we een aspergeboer in Frans Vlaanderen. ’s Middags eten we dan 
natuurlijk asperges. Nadien bezoeken we Oostduinkerke in het teken van garnalen en visserij.  

Kostprijs: € 70,00 voor leden; € 75,00 voor niet-leden. Inbegrepen zijn: alle activiteiten en 
bezoeken, autobus, middagmaal. 
 

 Naar boven 
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WANDELZOEKTOCHT                                                                                             
Van 1 juni 2019 t.e.m. 30 september 2019, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Ook dit jaar organiseren we weer een wandelzoektocht. Het waar en hoe houden we nog even 
geheim, maar dat er een zoektocht komt, daar kan je op rekenen! 
 

 Naar boven 

FIETSZOEKTOCHT                                                                                                    
Van 1 juni 2019 t.e.m. 30 september 2019, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Zoals elk jaar, en dit al heel veel jaren, zullen we 
ook dit jaar een fietszoektocht uitstippelen. Hou 
onze nieuwsbrieven in het oog. Hierover later 
meer!  
 

 Naar boven 
 
 
 
 

Reis “Slovakije, een gevarieerde kijk op een ongekende parel”                 
Vrijdag 2 t.e.m. vrijdag 9 augustus 2019, Slovakije, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

Dit jaar bieden we een gevarieerd programma doorheen Slovakije, een minder gekend pareltje in 
het oosten van Europa. Het programma ziet er als volgt uit:  

- Dag 1: reis naar Bratislava (vertrek met een 
vlucht Zaventem-Wenen) en verder naar 
Bratislava; 

- Dag 2: Bratislava: bezoek kunsteneiland 
Danubiana (kunstverzamelaar Meulensteen), 
wandeling doorheen prachtige Art Nouveau-wijk; 

- Dag 3: Modra: bezoek wijngebied van de Kleine 
Karpaten, bezoek keramiekfabriekje (Majolika); 

- Dag 4: Liptov: bezoek grotten van Demanova, 
waterval van Lucky, bergdorpje Vlkolinec; 

- Dag 5: Spis: via Hoge Tatra naar de Unesco-stad 
Levoca, grootste burchtruimte centraal Europa; 

- Dag 6: Orava: vlottentocht op de rivier, tentoonstelling burcht van Orava, openluchtmuseum van 
Zuberec, avondmaal met folkloremuziek en dans; 
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- Dag 7: Liptov: even wat rustiger, bezoek houten kerk van Svaty Kriz, winkel of terrasje rond Malatiny, 
historisch dorpje Partizanska Lupca; 

- Dag 8: terug naar het westen. 

Kostprijs: € 1.225,00 per persoon in een tweepersoonskamer; alleenreizende + € 140,00.  

Inbegrepen zijn: vlucht heen en terug; alle transfers met een comfortabele bus; begeleider in het 
Nederlands (Abram Muller); alle inkomgelden, begeleide bezoeken, boottocht, folklore-avond, 
één nacht met ontbijt in een **** hotel in het centrum van Bratislava, driegangen-avondmaal in 
het centrum van Bratislava; 7 nachten halfpension in Sojka resort (ontbijtbuffet, 
driegangen-avondmaal in de vorm van buffet met keuze uit Slovaaks, internationaal of 
vegetarisch menu; vrij gebruik van binnenzwembad, wellness, fitness, internet, moderne 
****kamers met alle comfort); alle lunches vanaf dag 1 t.e.m. dag 7 (dag 8 = vrije lunch); gebruik 
van een audiosysteem voor het stadsbezoek; bezoek Spis-regio en bezoek Orava-regio. 

Inschrijven vóór 10 januari 2019! 
 

 Naar boven 

TITANIC, de musical                                                                                            
Zaterdag 7 september 2019 om 21.00 u, Donkmeer Overmere, Berlare, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Festivaria, pionier in grootse openluchtspektakels in Vlaanderen, kiest in 2019 resoluut voor een 
uitdaging van jewelste: Titanic, de 
musical. Gebaseerd op echte mensen aan 
boord van het meest legendarische schip 
ter wereld, is Titanic, de musical een 
verbluffend en opwindend spektakel 
gericht op de hoop en dromen van haar 
passagiers. Elk van hen ging aan boord 
met een eigen verhaal, eigen ambities. 
1.517 mannen, vrouwen en kinderen 
konden hun verhaal echter niet verder 
vertellen. 

Titanic, de musical ging in 1997 op 
Broadway in première en kon op heel 

wat bijval rekenen. De muziek en liedteksten van Maury Yeston en het script van Peter Stone 
wonnen samen een Academy Award, een Emmy Award, een Olivier Award en drie Tony Awards. 
De originele Broadway-productie won vijf Tony Awards. Een absolute aanrader voor elke 
musicalliefhebber. 

Kostprijs: nog niet gekend.  
 

 Naar boven 
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Daguitstap CHARLEROI                                                                                          
Zaterdag 12 oktober 2019, Charleroi, organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen 

Later hierover meer! 
 

 Naar boven 

Bezoek tentoonstelling “DE WERELD VAN BRUEGEL IN ZWART EN WIT” 
Donderdag 7 november 2019, om 19.30 u, Koninklijke Bibliotheek, Brussel, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek 
bezit het volledige grafische oeuvre van Pieter 
Bruegel de Oude. De meester was een pionier in de 
grafische kunsten. Naast zijn bekende geschilderde 
oeuvre ontwierp hij meer dan zeventig prenten die 
nauwgezet door vooraanstaande graveurs werden 
uitgevoerd. Zo kon een groot internationaal publiek 
al snel kennismaken met zijn originele beeldende 
vondsten.  

Kostprijs: € 10.00 (i.p.v. € 22.00) voor leden en 
niet-leden.  
 

 Naar boven 
 
 

Bezoek “EUROPALIA ROEMENIE, tentoonstelling Brancusi”                         
Zaterdag 14 december 2019, Bozar, Brussel, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

EUROPALIA organiseert sinds 1969 kunstenbiënnales rond wisselende gastlanden. Een 
multidisciplinair programma brengt telkens vier maanden lang honderden artistieke 
evenementen in heel België en in andere Europese landen.  

In 2019 staat Roemenië in de kijker. 
Paradepaardje van Europalia Romania is een 
prestigieuze tentoonstelling over 
Constantin Brancusi (1876-1957), de meest 
invloedrijke beeldhouwer van de 20ste eeuw.  

Brancusi is een sleutelfiguur in de 
kunstgeschiedenis. Hij introduceerde een 
nieuwe beeldentaal, los van de heersende 
academische stijl.  
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In zijn oeuvre sublimeert hij de werkelijkheid tot alleen de poëtische essentie overblijft en slaagt 
hij er in de ziel van zijn onderwerpen bloot te leggen. Hij wordt een pionier van het modernisme 
genoemd. 

De tentoonstelling brengt topstukken uit musea en privé-collecties van over de hele wereld 
bijeen. Verschillende werken worden voor de eerste keer getoond, samen met werk van tijd-
genoten en werk van Rodin, bij wie Brancusi kort in de leer ging. 

Kostprijs: € 10,00 voor leden en niet-leden (onder voorbehoud).  
 

 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 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 

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! 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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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 
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 

Vr. 1 tot zo. 3 februari 2019 Tentoonstelling Vlaamse Meesters Zaal Thijs, Azalealaan 5, Brasschaat 

Zaterdag 2 februari 2019 Nieuwjaarsreceptie Zaal Born, Azalealaan 5, Brasschaat 

Vrijdag 8 februari 2019, 20.00 u Antwerp Symphony Orchestra + R.Galliano Elisabethzaal, Antwerpen 

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

Dinsdag 5 maart 2019 Where beer meets chocolate, W. Callebaut Ons Middelheem, Brasschaat 

Donderdag 7 maart 2019, 19.00 u Brussel en de Renaissance, 
Bernard Van Orley 

Bozar, Brussel 

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, 10.00 u Bezoek AfricaMuseum 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 

Vr. 2 t.e.m. vr. 9 augustus 2019 Trip Slovakije Slovakije 

Zaterdag 7 september 2019 Titanic, de musical Donkmeer Overmere, 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, Brancusi 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

