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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

- Voorwoord 

- Oproep aan kunstenaars 

- Knipoogdag Ieper 

- Aperitiefconcert combo Henri ‘Rikske’ Coene 

- Tentoonstelling “Van Eyck, een optische revolutie” 

- Kampeermeerdaagse 

- Familiale Wandelzoektocht 

- Familiale fietszoektocht 

- Ballet van Vlaanderen, Cherkaoui / Bausch 

- 1830 - musical 

- Vakantiezomerquiz 

- Jubileumdiner met dansavond 

- Concert Brasschaats Mandoline-Orkest 

- Tentoonstelling beeldende kunst 

- Parktheater speelt “De Jossen” (Tom Lanoye) 

- Warhol – The American Dream Factory 

- Wintersfeerconcert 

- Cirque du Soleil - KOOZA 

- Musical Daens 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

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

- Jaarprogramma 2020-2021 

VOORWOORD 

2020 is in vele opzichten een speciaal jaar; onze afdeling viert zijn 50ste  verjaardag.  

Ondanks de vele afgelastingen blijven we verder werken om jullie interessante en zinvolle activiteiten 
aan te bieden. Gelukkig mag wandelen en fietsen onder bepaalde voorwaarden en met de nodige 
afstand nog wel; we hopen dus dat onze zoektochten een aangename verstrooiing kunnen zijn in deze 
tijd van beperkingen en afgelastingen. 

In dit jubileumjaar hebben we ons geëngageerd om een deel van de opbrengst van elk van onze 
activiteiten aan een Brasschaats goed doel te schenken. En als goede doel hebben we voor Casa Callenta 
gekozen. 
 

BEELDENDE_KUNST#_Tentoonstelling_
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 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 roepen alle kunstenaars, Brasschatenaren en niet-Brasschatenaren, op 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 

PARKTHEATER speelt “DE JOSSEN” (Tom Lanoye) 
Was voorzien op do. 12 maart 2020, 20.00 u, zaal De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat, maar werd uitgesteld 

Nieuwe datum: donderdag 12 november 2020, 20.00 u, zie verder in deze Nieuwsbrief 

 

 Naar boven 

KNIPOOGDAG IEPER 
Was voorzien op zondag 22 maart 2020, Ieper, organisatie: vtbKultuur Nationaal, maar werd uitgesteld 

Nieuwe datum: zondag 21 maart 2021, Ieper; meer info volgt later 

 

 Naar boven 

Aperitiefconcert combo Henri ‘Rikske’ COENE 
Was voorzien op zondag 5 april 2020, middag, Theaterzaal De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Afgelast, (voorlopig) geen nieuwe datum! 
 

 Naar boven 

Tentoonstelling “VAN EYCK, EEN OPTISCHE REVOLUTIE” 
Was voorzien op za. 18 april 2020, voormiddag, MSK, Fernand Scribedreef 1, Gent, maar werd afgelast 

Wachten op nieuwe datum! 
 

 Naar boven 

mailto:guidogeysens.1@skynet.be
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Musical “DAENS” 
Was voorzien op vrijdag 1 mei 2020 om 17.00 u en 20.30 u, Puurs, maar werd uitgesteld. 

Nieuwe datum: zondag 14 februari 2021; organisatie: vtbKultuur Nationaal. 

 

 Naar boven 

KAMPEERMEERDAAGSE 
Was voorzien op woensdag 20 t.e.m. zondag 24 mei 2020, Brasschaat, maar werd afgelast 

Wachten op nieuwe datum! 
 

 Naar boven 

FAMILIALE WANDELZOEKTOCHT 
Van 1 juni t.e.m. 30 september 2020, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

De tocht brengt u in het Centrum en in 
Vriesdonk, twee wijken van Brasschaat, en is 
zo’n 9 km lang; er zijn 19 vragen op te lossen en 
twee reeksen van telkens 10 foto’s om te 
rangschikken in de volgorde van tegenkomen 
tijdens de wandelzoektocht, beginnend aan het 
Oud Gemeentehuis van Brasschaat. De eerste 
reeks zijn algemene foto’s van eender wat, de 
tweede reeks zijn detailfoto’s van poorten of 
omheiningen. 

Voor elke verkochte brochure gaat één euro 
naar een goed doel (Casa Callenta). 

Kostprijs: 8,00 euro voor leden en niet-leden. 

De deelnemingsbrochures zijn verkrijgbaar bij: 

- Dienst Toerisme Brasschaat, Bredabaan 182 (Oud Gemeentehuis), telefoon: 03 650 03 01; 

- Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat, telefoon: 03 651 96 96; 

- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat, telefoon: 03 651 42 13; 

- of via deze link naar onze website: http://www.vtbkultuur.be/brasschaat . 
 

 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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FAMILIALE FIETSZOEKTOCHT, De Acht van Brasschaat 
Van 1 juni t.e.m. 30 september 2020, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Dit jaar fietsen we voor onze zoektocht door 
de gemeente Brasschaat en een klein stukje 
door Schoten. Om de tijd van lang geleden een  
beetje terug te brengen, hebben we gekozen 
voor een routebeschrijving zonder 
fietsknooppunten.  Het is een erg groene en 
rustige route, die we “Acht van Brasschaat” 
hebben genoemd naar analogie met de 
vroegere jaarlijkse koers en omdat de route 
ook echt een acht beschrijft. De route is zo’n 
34 km lang en bestaat uit twee lussen en start 
aan het kantoor van de Dienst Toerisme in het 
Oude Gemeentehuis van Brasschaat.  

Voor elke verkochte brochure gaat één euro naar een goed doel (Casa Callenta). 

Kostprijs: 8,00 euro voor leden en niet-leden.  

De deelnemingsbrochures zijn verkrijgbaar bij: 

- Dienst Toerisme Brasschaat, Bredabaan 182 (Oud Gemeentehuis), telefoon: 03 650 03 01; 

- Dienst Vrije Tijd, Sint-Cordulastraat 10 (De Kaekelaar), Schoten, telefoon: 03 680 23 40; 

- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat, telefoon: 03 651 42 13; 

- Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat, telefoon: 03 651 96 96; 

- of via deze link naar onze website: http://www.vtbkultuur.be/brasschaat . 
 

 Naar boven 

BALLET VAN VLAANDEREN, CHERKAOOUI / BAUSCH 
Was voorzien op zondag 5 juli 2020, Opera Antwerpen, Frankrijklei 3,  Antwerpen, maar werd afgelast 

Wachten op nieuwe datum! 
 

 Naar boven 

1830 - musical 
Was voorzien op woensdag 19 augustus 2020, 20.00 u, Kasteel de Merode, Merodedreef 2, Westerlo, maar werd afgelast 

Nieuwe datum: woensdag 18 augustus 2021, 20.00 u; meer info volgt later 

 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftervuren.cdenv.be%2Fnieuws%2Fnieuws%2Fmeer-fietsen-in-tervuren-3%2F&psig=AOvVaw2ef_o-vLh0PJR0xCK0RTTp&ust=1589703919603000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDkof36t-kCFQAAAAAdAAAAABAP


 

vtbKultuur Brasschaat – Juni 2020 – Nummer 38 
 

 

VAKANTIEZOMERQUIZ 
Was voorzien op zondag 23 augustus 2020, namiddag, maar werd afgelast 

Wachten op nieuwe datum! 
 

 Naar boven 

JUBILEUMDINER met DANSAVOND 
Was voorzien op vrijdag 18 september 2020, avond, Salons De Groene Jager, Bredabaan 889, Brasschaat, maar werd afgelast 

Nieuwe datum: vrijdag 23 april 2021, avond, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

 

 Naar boven 

Concert BRASSCHAATS MANDOLINE-ORKEST 
Zondag 11 oktober 2020, namiddag, Sint-Antoniuskerk, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Vorig jaar kwamen enkele muzikanten van het Brasschaats Mandoline-Orkest onze nieuwjaarreceptie 
opluisteren; dat was prachtig. In 2020 verzorgt het BMO voor ons een jubileumconcert in de 
Sint-Antoniuskerk. 

Kostprijs en alle andere praktische informatie volgt later. 

Inschrijven vóór 1 oktober 2020! 
 

 Naar boven 
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Tentoonstelling “BEELDENDE KUNST” 
Za. 7 en zo. 8 november 2020, DC Antverpia, Sint-Antoiniuslei 95/97, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

De tentoonstelling "Brasschaat vroeger en nu gezien door kunstenaars" zal impressies van kenmerkende 
Brasschaatse gebouwen, personen, landschappen en gebeurtenissen ... uit  het verleden en heden 
presenteren. vtbKultuur Brasschaat wil zo plaatselijke cultuur en toerisme samenbrengen. Alle 
technieken gaande van potloodtekening over olieverf, aquarel tot fotografie en modelbouw waren 

welkom.  

De expo zal gratis te bezoeken zijn op zaterdag 7 en zondag 8 november 2020 in de Galerie Van den 
Weyngaert in het Antverpiagebouw telkens van 10.00 tot 17.00. Omwille van de coronavoorschriften zal 
wel moeten gereserveerd worden.  

Praktische informatie volgt later. 

Reserveren vóór 1 november 2020! 
 

 Naar boven 
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PARKTHEATER speelt “DE JOSSEN” (Tom Lanoye) 
Donderdag 12 november 2020, 20.00 u, zaal De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat, organisatie: Parktheater i.s.m. vtbKultuur Brasschaat 

Voorstelling in het kader van 50 jaar vtbKultuur Brasschaat 

Welkom in het Rijk der Jossen! Het land waar iedereen Jos heet met zijn familienaam... én met zijn 
voornaam. Waar iedereen gelijk is voor de wet en iedereen zich veilig voelt, beschermd door de andere 
Jossen. De Jossen hebben hun eigen Jos-dom gecreëerd. Waar iedereen zich aan de regels houdt, de 
rituelen trouw vervult, de onhebbelijkheden gesmoord worden in het groepsgevoel, waar iedereen zijn 
weg en plaats vindt in de complexe chaos van de buitenwereld. Waar niemand ge-'jos't wordt door een 
ander... Tot op een dag één van de Jossen er uit wil stappen. Het Josdom staat op zijn kop, davert op zijn 
grondvesten. De Josmaskers vallen af, ambities komen boven en er wordt gevochten: voor en tegen 
elkaar, voor en tegen het groepsgebeuren, voor en tegen het individu. Is dit de val of de revival der 
saamhorigheid? Tom Lanoye schetst op komische wijze maar met een tragische ondertoon het 
spanningsveld tussen individu en groep.  

Regie: Bart van der Heyden 

Bart van der Heyden is theatermaker en acteur. Hij richtte in 
november 2017 zijn eigen Leuvense gezelschap op (Collectief 
Verlof) en studeerde in 2018 af als Master drama aan Luca 
School of Arts Leuven. 

Naast eigen werk maken en spelen, freelancet hij bij andere 
gezelschappen, regisseert en coacht hij amateurgroepen, is hij 
te zien in tal van kortfilms en geeft hij theaterworkshops aan 
kinderen, jongeren en volwassenen. Momenteel is hij te zien 
in Level Q (LAP vzw), Vierhoek (Theater Stronk), 
Moenieworrienie (Collectief Verlof) en in verschillende 
producties van Theater Tieret (Raspoetin, Chakra Bazaar, 
Baraque Future, De Mompelaar, MARRY ME - MERRY). 

Parktheater 

Parktheater Brasschaat profileert zich als een laagdrempelige, 
gezellige toch gedreven toneelgroep die graag eigenzinnige, 
alsook commerciële voorstellingen brengt.  Hiervoor 
engageert zij het kruim der regisseurs uit de professionele 

toneel- en televisiewereld.  Zo brengt deze groep enthousiastelingen het beste in zich naar boven en 
voor u amateurtoneel op een zeer behoorlijk niveau.    
 

Kostprijs: 12,00 euro voor leden en voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 1 november 2020! 
 

 Naar boven 
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WARHOL – THE AMERICAN DREAM FACTORY 
Zaterdag 14 november 2020 om 14.00 u, 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. Duur +/- 2.15 u. 

Inschrijven vóór 11 oktober 2020! 
 

 Naar boven 

WINTERSFEERCONCERT 
Was voorzien op zondag 6 december 2020, Kerk Maria-ter-Heide, Brasschaat, maar werd uitgesteld 

Nieuwe naam en datum: Lentecharmes, zondag 21 maart 2021; meer info volgt later 

 

 Naar boven 

Cirque du Soleil – KOOZA 
Was voorzien op zondag 13 december 2020 om 17.00 u, Brussel Expo (naast Paleis 12), Brussel, maar werd afgelast 

Wachten op nieuwe datum! 
 

 Naar boven 
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Musical “DAENS” 
Nieuwe datum: zondag 14 februari 2021; 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! Reserveer nu je tickets! 
 

 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, …). 
 

mailto:brasschaat@vtbkultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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 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! 

 
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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PROGRAMMA 2020-2021                          
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
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 20 februari 2020 Ludwig Van Beethoven, lezing Zaal Born, Azalealaan 5, Brasschaat 

Zaterdag 29 februari 2020 Algemene Quiz Ons Middelheem, Brasschaat 

Donderdag 12 maart 2020, 20.00 u Toneelvoorstelling “De Jossen” Theaterzaal De Polygoon, Brasschaat 

Zondag 22 maart 2020 KnipoogDag Ieper 

Zaterdag 28 - zondag 29 maart 2020 Weekend Bonn Bonn, Duitsland 

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

Zaterdag 18 april 2020, voormiddag Van Eyck, een optische revolutie Museum voor Schone Kunsten, Gent 

Vrijdag 1 mei 2020, avond Musical Daens Puurs 

Woensdag 20 t.e.m. zo. 24 mei 2020 Kampeermeerdaagse Brasschaat 

Juni-september 2020 Wandelzoektocht Brasschaat 

Juni-september 2020 Fietszoektocht Brasschaat 

Zondag 5 juli 2020, 20.00 u Ballet van Vlaanderen Kasteel De Merode, Westerlo 

Woensdag 19 augustus 2020, 20.00 u Musical 1830 Kasteel De Merode, Westerlo 

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 

Donderdag 12 november 2020, 20.00 u Toneelvoorstelling “De Jossen” Theaterzaal De Polygoon, Brasschaat 

Zaterdag 14 november 2020, 14.00 u Warhol- The American Dream Factory La Boverie, Luik 

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

Zondag 21 maart 2021 (namiddag) Wintersfeerconcert Kerk Maria-ter-Heide, Brasschaat 

Zondag 21 maart 2021 KnipoogDag Ieper 

Vrijdag 23 april 2020 (avond) Jubileumdiner met dansavond Salons De Groene Jager, Brasschaat 

Woensdag 18 augustus 2020, 20.00 u Musical 1830 Kasteel De Merode, Westerlo 

   

 

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

