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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

- De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

- Eerste kampeerweekend van 2019 

- KnipoogDag Oudenaarde 

- Bezoek AfricaMuseum 

- Weekend Westhoek 

- Daguitstap Westhoek 

- Wandelzoektocht 2019 

- Fietszoektocht 2019 

- Daguitstap Den Haag, bezoek museum Voorlinden 

- Tweede meerdaagse kampeeruitstap 

- Titanic, de musical 

- “Cliff & The Shadows forever”, Guitar Syndicate 

- 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 2019 

“DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN”                                   
Donderdag 25 april 2019, 20.00 u, zaal Born, Azalealaan 5, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Op 15 september 2015 bekrachtigden de 
Verenigde Naties de 17 doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling die ze in 
2030 willen bereiken. Dit zijn de thema’s: 

- Geen armoede; 

- Geen honger; 

- Goede gezondheid en welzijn; 

- Kwaliteitsonderwijs; 

- Gendergelijkheid; 

- Schoon water en sanitair; 

- Betaalbare en duurzame energie; 

- Waardig werk en economische groei; 

- Industrie, innovatie en infrastructuur; 

file:///D:/Jan/Mijn%20Verenigingen/Mijn%20vtbKultuur/DE_DUURZAME_ONTWIKKELINGSDOELSTELL%23_
file:///D:/Jan/Mijn%20Verenigingen/Mijn%20vtbKultuur/CLIFF_&_THE%23_
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- Ongelijkheid verminderen; 

- Duurzame steden en gemeenschappen; 

- Verantwoorde consumptie en productie; 

- Klimaatactie; 

- Leven in het water; 

- Leven op het land; 

- Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten; 

- Partnerschap om doelstellingen te bereiken. 

Die duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bieden landen en hun burgers een uitgelezen kans 
om onze wereld te transformeren. Het begin van een 15-jaar durend avontuur om inspanningen 
te mobiliseren op alle niveaus. Om te slagen moeten we niet alleen richting overheid kijken. Ook 
ieder van ons heeft een rol te spelen en kan initiatief nemen, hoe klein ook. Volg deze 
informatiesessie en hoor wat je zelf kan doen om mee het tij te keren. 

Deze voordracht wordt georganiseerd in samenwerking met Vormingplus regio Antwerpen.  

Kostprijs: € 6,00 voor leden en niet-leden. Schrijf je nu in! 
 

 Naar boven 

EERSTE KAMPEERWEEKEND VAN 2019                                                              
Van woensdag 1 mei 2019 t.e.m. zondag 5 mei 2019, organisatie: vtbKultuur Kultuur&Kamperen 

Dit jaar trappen we af met een kampeerweekend in Nederland: Utrecht en Ommelanden, met 
een programma dat een zwerftocht inhoudt langs “Architectuur”, “Erfgoed” en ”Natuur”. 

Waar: camping “Buitengoed De Boomgaard” in Bunnik. 

Op het programma staan onder meer: 
- welkom en kennismaking (met aperitief en broodjeslunch); 

- per fiets naar het Fort Vechten voor een bezoek aan het Waterslinie; 

- gezamenlijke barbecue; 

- op stap, te voet en met 

de trein naar Utrecht;  

- verder door het 

vernieuwde Hoog 

Catharijne naar de 

binnenstad, bezoek aan 

een museum; 
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- broodjeslunch in het Belgisch Biercafé Olivier; 

- gegidste stadswandeling “De Utrechtse Hofjes”; 

- fietstocht rond de thema’s “architectuur” en “natuur”; 

- rondleiding door de botanische tuinen in het hart van de Uithof; 

- terug met de fiets via Amelisweerd en Rhijnauwen; 

- met de fiets naar Bunnik voor een vaartocht over de Kromme Rijn; 

- vrije namiddag; 

- per trein naar Utrecht voor een rondvaart op de Utrechtse grachten; 

- bezoek aan de Stoombrouwerij Oudaen;, 

- gezamenlijke lunch in het Stadskasteel Oudaen. 
 

Kostprijs: € 265,00 per persoon, exclusief verzekeringen voor reisbijstand, reisannulering en 
reisonderbreking. 

Klik hier voor het gedetailleerde programma. Klik hier om in te schrijven. 
 

 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; 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.vtbkultuur.be/pdfs/programmaUtrechtenOmmelanden_1.pdf
https://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen/activiteiten/meerdaagse-kampeeruitstap-utrecht-en-ommelanden/datum/7084/inschrijven


 

vtbKultuur Brasschaat – Maart 2019 – Nummer 33 
 

 

* 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; 

* 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. 

Inschrijven vóór 7 april 2019! 
 

 Naar boven 

BEZOEK AFRICAMUSEUM                                                                                     
Zaterdag 18 mei 2019, 14.00 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. 

De afdeling Entomologie bewaart zo’n 
zes miljoen insecten en de collectie 

tropisch hout is de belangrijkste van Europa. 

Kostprijs: € 12,00 (i.p.v. € 19.00) voor leden en niet-leden. 
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Beperkt aantal tickets; snel inschrijven is de boodschap! 
 

 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 
 
 

WANDELZOEKTOCHT 2019                                                                                   
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 2019                                                                                          
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 
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Daguitstap DEN HAAG, bezoek museum VOORLINDEN                                 
Zaterdag 8 juni 2019, organisatie: vtbKultuur Deurne/Berchem voor Regio Noord 

Museum Voorlinden is een Nederlands particulier museum voor moderne en hedendaagse kunst 
op het Landgoed Voorlinden te Wassenaar, vlakbij Den Haag. De erin ondergebrachte 
kunstverzameling is van Joop van Caldenborgh en staat bekend als de Caldic Collectie, de 
grootste particuliere kunstcollectie in Nederland. 

De ontsluiting van de omvangrijke kunstverzameling gebeurt via het tentoonstellen van de vaste 
collectie en tijdelijke tentoonstellingen in en buiten het museum. 

In de late voormiddag hebben we een rondleiding “Highlight tours 90 min”. Nadien eten we een 
kleinigheid in het park en kunnen nog even rondlopen. 

Rond 15.30u vertrekken we richting Den Haag en bezoeken er nog een ander museum. 

Rond 18.00 u keren we huiswaarts. 

Kostprijs: € 45.00 voor leden, € 50,00 voor niet-leden. Zo vlug mogelijk inschrijven! 
 

 Naar boven 

TWEEDE MEERDAAGSE KAMPEERUITSTAP                                                      
Van vrijdag 28 juni 2019 t.e.m. dinsdag 2 juli 2019, organisatie: vtbKultuur Kultuur&Kamperen 

De spreekwoordelijke kogel is door de kerk: de 
keuze voor de tweede meerdaagse 
kampeeruitstap is gevallen op “Middelburg en 
meer” (Zeeland, zilt en zalig).  

Op het programma staan onder meer: 
- rondleiding met gids in het 

Watersnoodmuseum in Ouwerkerk; 

- stadswandeling in Middelburg met gids en 

een rondleiding in het monumentale stadhuis; 

- rondvaart over het Veerse Meer; 

- ’s avonds een gezamenlijke barbecue; 

- bezoek aan het Neeltje Jans-informatiecentrum, met 3D-film en uitleg; 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Particulier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moderne_kunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hedendaagse_kunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Voorlinden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstverzameling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_van_Caldenborgh


 

vtbKultuur Brasschaat – Maart 2019 – Nummer 33 
 

 

- wandeling in de waterkering; 

- vrije tijd voor de lunch (mosselen!) en verdere individuele verkenning van de waterkering; 

- naar Middelburg voor een geleid bezoek aan het Zeeuws Museum; 

- ‘s avonds tijd voor gezelligheid op de camping; 

- daguitstap met de fiets voor een tocht van ongeveer 30 km; 

- wandeling in het Park Toorenvliedt in Middelburg met een rondleiding in het daarin gelegen 

Bunker-museum; 

- tot slot een gezamenlijk lunch.  

Kostprijs: € 245,00 per persoon, deze prijs is 
exclusief verzekeringen voor reisbijstand, voor 
reisannulering en reisonderbreking. 

Klik hier voor het gedetailleerde programma.  

Klik hier om in te schrijven. 
 

 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. Inschrijven vóór 21 april 2019! 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.vtbkultuur.be/pdfs/programmamiddelburg_3.pdf
https://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen/activiteiten/meerdaagse-kampeeruitstap-middelburg-en-meer/datum/7218/inschrijven
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 Naar boven 

“CLIFF & THE SHADOWS FOREVER”, 
Guitar Syndicate                                  
Zaterdag 21 september 2019 om 20.00 u, Cultuurcentrum O*Ka, 
Kapellensteenweg 234, Kalmthout, org.: vtbKultuur Kalmthout 

Twee jaar geleden konden we al eens genieten van een 
optreden van Guitar Syndicate in Wuustwezel. Deze 
keer treden ze op voor vtbKultuur Kalmthout met hun 
programma “Cliff & The Shadows forever”.  

Al meer dan vijfendertig jaar is muziekcollectief 
Guitar Syndicate een begrip voor de liefhebbers van 
instrumentale muziek en kan het rekenen op een trouw 
publiek, dat volledig uit de bol gaat op de tonen van de 
melodische muziek van Cliff Richard & zijn vrienden van 
The Shadows. Een niet te missen concert voor iedereen die 
houdt van echte muziek, gespeeld door echte muzikanten. 

Kostprijs: € 15,00 voor leden en niet-leden. Reserveer nu je 
kaarten! 
 

 Naar boven 

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.  
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 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.  

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 

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.  
 

 Naar boven  
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JAARPROGRAMMA 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, B. Van Orley Bozar, Brussel 

Zaterdag 9 maart 2019 Algemene Quiz Ons Middelheem, Brasschaat 

Zaterdag 13 april 2019, 10.00 u Bezoek AfricaMuseum Tervuren 

Donderdag 25 april 2019, 20.00 u De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Zaal Born, Azalealaan 5, Brasschaat 

Zondag 5 mei 2019 Knipoogdag Oudenaarde 

Zaterdag 18 mei 2019, 14.00 u Bezoek AfricaMuseum Tervuren 

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 

8 juni 2019 Daguitstap Den Haag, museum Voorlinden Den Haag 

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 2020 leest u meer in onze 
volgende nieuwsbrieven. 
 
 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

