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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

- Jubileumjaar 2020 

- Oproep aan kunstenaars 

- Uitslag wandelzoektocht 

- Uitslag fietszoektocht 2019 

- Tentoonstelling “Europalia Roemenië, Brancusi” 

- Nieuwjaarsreceptie 

- “The Tape Face Show”, Tape Face 

- Algemene Quiz 

- Romantische middag met Mozart 

- Tentoonstelling “Van Eyck, een optische revolutie” 

- Musical “Daens” 

- Ballet van Vlaanderen, Cherkaoui / Bausch 

- 1830 - musical 

- Cirque du Soleil – Big Top Productie 

- Warhol – The American Dream Factory 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

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

- Jaarprogramma 2019-2020 

JUBILEUMJAAR 2020 

2020 wordt voor vtbKultuur Brasschaat een heel bijzonder jaar; we bestaan dan 50 jaar. Elke maand 
mag je rekenen op minstens één mooie activiteit. En onze klassiekers (de nieuwjaarsreceptie, de 
zoektochten, de quiz, …), die steken we voor één keer in een bijzonder feestkleedje. Uiteraard zullen er 
enkele nieuwe uitzonderlijke activiteiten bij zijn, maar we hopen dat jullie ook daarin feestelijk meegaan 
en dat we op jullie ruime deelname mogen rekenen. 

Om jullie al een beetje te doen watertanden, geven we hierna voor het eerst 
en met wat fierheid een overzicht van de activiteiten die we in dit 
jubileumjaar zullen organiseren: 

- 25 januari (namiddag): Nieuwjaarsreceptie, feestzaal Ons Middelheem; 
- 29 februari (avond): Algemene Quiz, feestzaal Ons Middelheem; 
- maart: toneelopvoering => nog te bevestigen; 
- 5 april 2020 (middag): aperitiefconcert (met Luc en Eddy Coene), 

theaterzaal Polygoon; 
- mei: kampeermeerdaagse, datum en locatie nog niet vast; 
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- juni-september 2020: fietszoektocht en wandelzoektocht; 
- 23 augustus 2020: vakantiezomerquiz (namiddag), feestzaal Ons Middelheem; 
- 18 september 2020 (avond): jubileumdiner (met dansavond), Salons De Groene Jager; 
- 11 oktober 2020 (namiddag): concert Brasschaats Mandoline-Orkest, Sint-Antoniuskerk; 
- 6, 7 en 8 oktober 2020: tentoonstelling beeldende kunst, Galerie Van de Weyngaert (DC Antverpia); 
- 6 december 2020 (namiddag): Wintersfeerconcert, Kerk O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Maria-

ter-Heide). 
 

 Naar boven 

OPROEP AAN KUNSTENAARS 

Eén van de bijzondere activiteiten voor 2020 is een tentoonstelling die we van vrijdag 6 t.e.m. zondag 
8 november 2020 zullen organiseren in de Van den Weyngaertzaal van het Dienstencentrum Antverpia. 
We doen nu reeds een oproep aan kunstenaars (Brasschatenaren en niet-Brasschatenaren) om hieraan 
mee te werken. Alle onderwerpen (landschappen, gebouwen, gebeurtenissen, impressies, …) en 
technieken (beeldhouwwerk, tekening, aquarel, olieverf, modelbouw, …) kunnen aan bod komen, maar 
er is één belangrijke voorwaarde: het kunstwerk moet op een of andere manier een link hebben met 
Brasschaat! 

Inlichtingen/inschrijven: 
- Guido Geysens, telefoon 03 651 96 37 of e-mail guidogeysens.1@skynet.be . 

 

 Naar boven 

Uitslag WANDELZOEKTOCHT 2019 

Jullie namen dit jaar opnieuw met velen deel aan onze wandelzoektocht. We hopen dat jullie er allemaal 
van genoten hebben. 

Er werden meer dan 150 deelnemingsformulieren verkocht en wij kregen 83 antwoordformulieren 
terug. Negen deelnemers wisten alle vragen correct te beantwoorden en alle foto’s in de juiste volgorde 
te plaatsen. Er waren 15 deelnemers met één fout en 17 deelnemers met twee fouten. 

En de vijf winnaars zijn: 

Guiliane Dhooghe Victor Govaerslaan 37 bus 28 2170 Antwerpen (Merksem) 

Josée Detiège Jozef Buerbaumstraat 25 2170 Antwerpen (Merksem) 

Suzy Van Nespen Bergstraat 38 2930 Brasschaat 

Liliane Vermeiren Het Venneke 11 2930 Brasschaat 

Jan Schrauwen Het Venneke 11 2930 Brasschaat 

Hieronder enkele foto’s van winnaars tijdens de prijsuitreiking op zaterdag 19 oktober aan de kerk van 
Maria-ter-Heide. De winnares ontving een bon voor een etentje ter waarde van 100 euro. 

mailto:guidogeysens.1@skynet.be
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 Naar boven 

Uitslag FIETSZOEKTOCHT 2019 

Jullie namen dit jaar opnieuw met velen deel aan onze fietszoektocht. We hopen dat jullie er allemaal 
van genoten hebben. 

Er werden bijna 200 deelnemingsformulieren verkocht en wij kregen 85 antwoordformulieren terug. 
Tweeëntwintig deelnemers wisten alle vragen correct te beantwoorden en alle foto’s in de juiste straat 
te situeren. Er waren 23 deelnemers met één fout en 12 deelnemers met twee fouten. 

En de tien winnaars zijn: 

Lut Resseler Hoge Kaart 326 2930 Brasschaat 

Paul en Frieda Dewickere-Franck Het Innemen 71 2930 Brasschaat 

Didier De Decker Nieuwpoortlei 22 2930 Brasschaat 

Vicky Peeters Vinklaan 1 bus 1002 2930 Brasschaat 

Ludo Verellen Oude Baan 28 bus 1004 2930 Brasschaat 

Karine Beetens Rode Kruislei 24 2930 Brasschaat 

Greet Somers Lindenstraat 70 2970 Schilde 

Jos Hermans Hofstraat 50 2930 Brasschaat 

Anny Delvaux Bredabaan 676B 2930 Brasschaat 



 

vtbKultuur Brasschaat – November 2019 – Nummer 36 
 

 

Paula Helskens Brechtsebaan 60 2930 Brasschaat 

En ook hieronder enkele foto’s van winnaars tijdens de prijsuitreiking op zaterdag 19 oktober aan de 
kerk van Maria-ter-Heide. De winnares ontving een bon voor een etentje ter waarde van 60 euro.  

 

 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. 

Het programma start om 13.30 u en eindigt rond 17.30 u. Het omvat een begeleid bezoek aan de 
tentoonstelling en een optreden van een dans- en muziekgroep in Bozar.  

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

 Naar boven 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2020 
Zaterdag 25 januari 2020 van 15.00 u tot 19.00 u, Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Hierbij nodigen we u van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie! We blikken even terug op 2019, maar 
kijken vooral vooruit naar de geplande activiteiten tijdens het jubileumjaar 2020 (50 jaar vtbKultuur 
Brasschaat)! De keukenprinsen en -prinsessen van het  bestuur zetten hun beste beentjes voor en 
zorgen voor extra-feestelijke hapjes en drankjes. 

Voor de culturele noot wordt gezorgd door de vocaal-
ludieke zanggroep PERFAVORE uit Schoten. Met liedjes 
in het Antwerps dialect brengt Perfavore “een medicijn 
tegen oud en triestig zijn”: altijd goed voor hart en 
bloedvaten. De enige bijwerking: een hartelijke lach. In 
hun vrolijke liedjes hebben zij het over de economische 
crisis, het plezier van reizen, over dagelijkse klusjes, 
gelei maken of hoe je best een lief zoekt. Kan het nog 
gewoner? Maar laat dat nu net de charme zijn van het 
programma dat PERFAVORE in petto heeft…. en als je ’t 
goed vindt, mag je ook nog een stukske meezingen.  

Heel wat redenen dus om onmiddellijk in te schrijven en zeker te zijn van een plaatsje.  

We hopen jullie met velen te mogen verwelkomen. 

Kostprijs: gratis voor leden, 5 euro voor niet-leden. 
 

 Naar boven 
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“THE TAPE FACE SHOW” 
Dinsdag 4 februari 2020 om 20.00 u, Theater Hemelhoeve, Azalealaan 1, Brasschaat, organisatie: CC Brasschaat i.s.m. 
vtbKultuur Brasschaat 

Zijn shows krijgen zoveel vier- en vijfsterrenbeoordelingen van de recensenten, dat de Nieuw-Zeelander 
Sam Wills geen geld meer hoeft te besteden aan publiciteit.  

Wat er zo grappig en subliem is? Alleen Wills’ uiterlijk al: die 
ietwat verwilderde, ontheemde blik, zijn geëlektrocuteerde 
kapsel en… dat stuk zwarte ducttape over zijn mond. Sam Wills 
zegt namelijk geen woord. De hele voorstelling zwijgt hij. Enkel 
door middel van mime mét geluid en stand-up zónder taal windt 
hij elke zaal om zijn vinger. Ook dankzij zijn motoriek, die doet 
denken aan de vader van de mime, Marcel Marceau, en een 
ontwapenende fantasie, die hij gemeen heeft met Charlie 
Chaplin. Beide kwaliteiten laat hij los op allerlei objecten die hij 
real time in elkaar knutselt. Om er vervolgens iets totaal 
onverwachts mee te doen. Ook met het publiek creëert hij soms 
bouwwerken. 

Want net als in zijn eerste show is medewerking van de toeschouwers een essentieel onderdeel van zijn 
nieuwe voorstelling, die net zoals de zorgvuldig geselecteerde muziek en geluidseffecten wordt gebruikt 
om even knappe als ridicule taferelen te creëren. 

“Eindeloos inventief, verschrikkelijk grappig. Sublieme waanzin” (Time Out) 

Kostprijs: 18 euro voor leden en vriendenpas, 20 euro voor niet-leden! Reserveer nu je tickets! 
 

 Naar boven 

ALGEMENE QUIZ 
Zaterdag 29 februari 2020, 20.00 u, Ons Middelheem, Bredabaan 425, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Onze algemene quiz zal ook dit jaar geleid worden door 
quizmaster Alex Van Giel: dus sfeer gegarandeerd! Als extra 
in dit jubileumjaar worden de muzikale vragen live gespeeld 
door de band Boa Boa.  

Geldprijs voor de eerste drie teams; prijs(je) voor alle 
deelnemers. Een quizploeg bestaat uit maximum 6 personen. 
Wil je erbij zijn, aarzel dan niet en schrijf je ploeg vlug in: het 
aantal ploegen dat we kunnen plaatsen is niet onbeperkt. 

Kostprijs: 20 euro per ploeg voor leden en niet-leden. 
 

 Naar boven 
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ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA, ROMANTISCHE MIDDAG met MOZART 
Zaterdag 7 maart 2020, 15.00 u, Elisabethzaal, Astridplein 26, Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Zijn Pianoconcerto nr. 27 was het laatste wapenfeit van 
Mozart als concertsolist. Je kan er een ongewoon groot 
aandeel melancholie en berusting in ontdekken, alsof 
de componist zijn einde voelde naderen. Ook met zijn 
indringende Maurerische Trauermusik die hij schreef 
voor de vrijmetselaarsloge, bouwde Mozart een brug 
naar de Romantiek.  

Kostprijs: 34,20 euro (i.p.v. 38 euro) in rang 1 voor 
leden en niet-leden. 

Inschrijven vóór 15 december 2019! 
 

 Naar boven 

Tentoonstelling “VAN EYCK, EEN OPTISCHE REVOLUTIE” 
Zaterdag 18 april 2020, voormiddag, Museum voor Schone Kunsten (MSK), Fernand Scribedreef 1, Gent, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Wereldwijd zijn er van de Vlaamse meester Jan Van Eyck slechts een twintigtal werken bewaard. Zeer 
uitzonderlijk reist zeker de helft van deze werken in 2020 naar Gent voor de tentoonstelling ‘Van Eyck, 
een optische revolutie’ in het MSK. Hier worden ze samengebracht met werk uit het atelier van 
Van Eyck, kopieën van intussen verdwenen schilderijen en meer dan 100 topstukken uit de late 
middeleeuwen. Het wordt dus een niet te missen krachttoer die de wereld van Van Eyck en zijn 
revolutionaire blik tastbaarder maakt dan ooit. Deze tentoonstelling loopt slechts drie maanden: van 
1 februari tot en met 30 april 2020. 

De acht gerestaureerde buitenluiken van 
‘De Aanbidding van het Lam Gods’ staan 
uiteraard centraal in de tentoonstelling. De 
panelen worden verdeeld over de 
tentoonstellingszalen, zodat jullie dichter 
dan ooit bij het meesterschap van Van Eyck 
komen… Mis deze unieke kans dus vooral 
niet! 

Daar er een groot aantal bezoekers wordt 
verwacht voor deze tentoonstelling, wordt 
er voor de tickets met tijdsblokken van 20 
minuten gewerkt waarbij je met het ticket 
binnen kan in het museum. Hoe lang je in 
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het museum blijft is niet bepaald en je bent dus vrij om de kunst op je eigen tempo te ontdekken. 

Het juiste uur van het tijdsblok voor Brasschaat is op dit moment nog niet bekend. Het is zeker in de 
voormiddag maar het juiste tijdstip om het museum binnen te gaan en ook het tijdstip van samenkomst 
van onze groep aan het museum worden later medegedeeld.  

Kostprijs: 22 euro voor leden, 25 euro voor niet-leden (audiogids inbegrepen)! Reserveer nu je tickets! 

Inschrijven vóór 15 november 2019! 
 

 Naar boven 

Musical “DAENS” 
Vrijdag 1 mei 2020 om 17.00 u en 20.30 u, Puurs, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Studio 100 heeft de ambitie om van deze productie 'Daens 2.0' te maken. Het leven en de boodschap 
van priester Daens zijn een inspiratiebron geworden voor elke nieuwe generatie. De rijdende tribunes 
en decors zorgen voor een unieke, nieuwe versie van deze succesmusical. Het wordt een unieke 
beleving door het groots speelveld, state-of- the- art theatertechnieken en een kwalitatief 
audiosysteem. De titelrol zal vertolkt worden door Peter Van de Velde. Daarnaast speelt 
theatermonument Jo De Meyere de rol van Bisschop Stillemans. Free Souffriau is Nette Scholiers en Jelle 
Cleymans geeft gestalte aan de socialistische voorman Jan De Meeter.  

 

Kostprijs: 60 euro i.p.v. 69.95 euro voor leden en niet-leden!  

Laatste kans; inschrijven vóór 11 november 2019! 
 

 Naar boven 
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BALLET VAN VLAANDEREN, CHERKAOOUI / BAUSCH 
Zondagmatinee 5 juli 2020, Opera Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Met Le Sacre du printemps van Pina Bausch brengt Opera Ballet Vlaanderen een van de ijkpunten van 
de dansgeschiedenis naar Antwerpen en Gent. Drie redenen waarom je daarbij moet zijn:  

- Bausch was een van de belangrijkste choreografen 
van de 21ste eeuw; 

- Het Symfonisch Orkest van Opera Ballet 
Vlaanderen zal begeleiden met een meesterlijk 
muziekwerk van Igor Stravinsky; 

- Naast Le Sacre du printemps ontdek je een van de 
meest fascinerende werken van Sidi Larbi 
Cherkaoui: Noetic. 

Kostprijs: 48 euro in rang 1, 42 euro in rang 2 voor 
leden en niet-leden; met inleiding. 

Inschrijven vóór 1 april 2020! 
 

 Naar boven 

1830 - musical 
Woensdag 19 augustus 2020, 20.30 u, Kasteel de Merode, Westerlo, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Historalia Productions brengt haar vierde musicalspektakel 1830. De musical 1830 vertrekt vanuit de 
wortels van onze nationale geschiedenis en brengt op een onvergetelijke manier hulde aan de geboorte 
van het Koninkrijk België. De voorstelling zal vol staan met spectaculaire en levensechte scènes. 

De opkomst van België wordt benaderd vanuit twee 
perspectieven: de Belgische en de Nederlandse. Als 
publiek ervaar je beide visies vanaf een andere locatie 
op het domein. Je verhuist letterlijk van de ene tent 
naar de andere en komt uiteindelijk samen voor een 
spectaculair einde tijdens de apotheose in openlucht. 

Kostprijs: 40 euro voor leden en niet-leden, gratis 
programmabrochure per twee deelnemers. 

Inschrijven vóór 27 april 2020! 
 

 Naar boven 



 

vtbKultuur Brasschaat – November 2019 – Nummer 36 
 

 

CIRQUE DU SOLEIL – BIG TOP PRODUCTIE 
Najaar 2020, Brussel, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Verdere informatie over deze voorstelling volgt vermoedelijk in december 2019. 

Kostprijs: info volgt later. 
 

 Naar boven 

WARHOL – THE AMERICAN DREAM FACTORY 
Zaterdag 14 november 2020, La Boverie, Luik, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

De expo blikt terug op de carrière van een van de meest invloedrijke kunstenaars van de 20ste eeuw en 
confronteert het met de ups en downs van zijn tijd. De tentoonstelling staat niet alleen stil bij een 
oeuvre dat tot vandaag veel belangstelling wekt, maar vertelt ook een levendige geschiedenis van 

Amerika en de tijdsgeest die Warhol als geen ander 
wist te vatten. 

Het parcours met originele kunstwerken en de 
verrassende scenografie zullen het hart van La Boverie 
laten kloppen op het ritme van de waanzinnige 
nachten van Manhattan. The Factory was een 
broeihaard voor gedurfde initiatieven en ‘the place to 
be’ voor musici, dichters, acteurs en kunstenaars. 

Kostprijs: 17,50 euro voor leden en niet-leden, 
inclusief inleiding, toegang en gids. 

Inschrijven vóór 11 oktober 2020! 
 

 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 2019-2020                          
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
1 juni t.e.m. 30 september 2019 Fietszoektocht / Wandelzoektocht Brasschaat, Kalmthout 

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

Zaterdag 24 augustus 2019, 12.00 u vtbKultuur Picknickt Perron Noord, Brasschaat 

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

Zaterdag 21 september 2019, 20.00 u Cliff & The Shadows Forever, 
Guitar Syndicate 

Cultuurcentrum O*Ka, Kalmthout 

Zaterdag 28 september 2019, 19.30 u Filmconcert Gladiator Elisabethzaal, Antwerpen 

Zaterdag 12 oktober 2019 Daguitstap Charleroi Charleroi 

Donderdag 24 oktober 2019, 20.00 u Prioritijd, literaire conference Erik Burke Theater Hemelhoeve, Brasschaat 

Zaterdag 26 oktober 2019, 20.00 u “On Tour”, Humo’s Comedy Cup Ruiterhal, Azalealaan 6, Brasschaat 

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

Zaterdag 14 december 2019 Europalia Roemenië, Brancusi Koninklijke Bibliotheek, Brussel 

Zaterdag 25 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie Ons Middelheem, Brasschaat 

Dinsdag 4 februari 2020, 20.00 u “The Tape Face Show”, Tape Face Theater Hemelhoeve, Brasschaat 

Zaterdag 29 februari 2020 Algemene Quiz Ons Middelheem, Brasschaat 

Maart 2020 Toneelvoorstelling Nog te bevestigen 

Zondag 5 april 2020, middag Aperitiefconcert met Luc en Eddy Coene Theaterzaal Polygoon, Brasschaat 

Mei 2020 Kampeermeerdaagse Locatie nog te bepalen 

Juni-september 2020 Fietszoektocht en wandelzoektocht Brasschaat 

Zondag 23 augustus 2020 (namiddag) Vakantiezomerquiz Ons Middelheem, Brasschaat 

Vrijdag 18 september 2020 (avond) Jubileumdiner met dansavond Salons De Groene Jager, Brasschaat 

Zondag 11 oktober 2020 (namiddag) Concert Brasschaats Mandoline-Orkest Sint-Antoniuskerk, Brasschaat 

6-7-8 november 2020 Tentoonstelling beeldende kunst Dienstencentrum Antverpia, Brasschaat 

Zondag 6 december 2020 (namiddag) Wintersfeerconcert Kerk Maria-ter-Heide, Brasschaat 

 

Over al onze activiteiten leest u meer op onze website www.vtbkultuur.be/brasschaat en in onze 
volgende nieuwsbrieven. 
 
 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat

