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VOORWOORD 

2020! Het had een feestjaar moeten zijn. En we hadden 
dan ook veel mooie en interessante activiteiten gepland 
om onze vijftigste verjaardag te vieren. 

Maar… 2020 is het jaar van covid-19. En de pandemie 
zorgde voor een grote verandering op alle vlakken. 
Sommigen moesten op afstand afscheid nemen van 
iemand, familie en vrienden ontmoeten werd erg 
beperkt, op vakantie gaan werd moeilijker. En op 
cultureel vlak volgden vele annulaties; ook onze 
vereniging heeft vele boeiende en gezellige activiteiten 
moet afzeggen. 

Onze wandel- en fietszoektochten boden verkenning van 
eigen gemeente aan in deze tijden van beperking en daar 
maakten jullie ook duchtig gebruik van.  

En er is nog een lichtpuntje. In november organiseert 
vtbKultuur Brasschaat een tentoonstelling met Brasschaatse kunst. En deze kunnen we, uiteraard met 
de nodige coronamaatregelen, wel laten plaatsvinden. 

Maar een vijftigjarige mag niet enkel achterom kijken; er wenkt nog een mooie toekomst met hopelijk 
minder beperkingen.  

Alvast veel leesgenot en tot ziens op onze activiteiten.  
 

 Naar boven 



 

vtbKultuur Brasschaat – september 2020 – Nummer 39 
 

 

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

Nog tot 30 september kunt u deelnemen aan onze wandelzoektocht en/of onze fietszoektocht. Kijk ook 
eens op onze website, daar geven we aan welke vragen geannuleerd werden. 

Als u nog zou beschikken over een waardebon, gewonnen tijdens een vorige editie van onze 
zoektochten, dan kan u die ook nog in 2021 inruilen bij onze activiteiten. 

De prijsuitreiking voor onze zoektochten zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober 2020 in de namiddag; 
de winnaars zullen hiervoor een persoonlijk uitnodiging ontvangen. Alle deelnemers zullen via e-mail en 
via onze website geïnformeerd over de juiste antwoorden en over de uiteindelijke winnaars. 

Vergeet ook niet van uw antwoordformulier(en) aan ons te bezorgen vóór 1 oktober! Dat kan op 
verschillende manieren: 

- scan/fotografeer uw antwoordformulier, stuur het via e-mail naar brasschaat@vtbkultuur.be ; 

- bezorg uw antwoordformulier(en) aan Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat; 

- bezorg uw antwoordformulier(en) aan Erna Schrauwen, Max Hermanlei 38, Brasschaat. 

 

De deelnemingsbrochures zijn nog steeds 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. 
 

 Naar boven 
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BRASSCHAAT, VROEGER EN  NU, GEZIEN DOOR KUNSTENAARS 
Za. 7 en zo. 8 november 2020, DC Antverpia, Sint-Antoiniuslei 95/97, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

vtbKultuur Brasschaat bestaat dit jaar 50 jaar.  Sluitstuk van het jubileumprogramma is de 
tentoonstelling “Brasschaat, vroeger en nu, gezien door kunstenaars” op 7 en 8 november 2020 in de 
galerie Van den Weyngaert van het dienstencentrum Antverpia, Sint-Antoniuslei 95-97 te Brasschaat. 

Erfgoed, cultuurexpressie en toerisme worden verenigd in deze tentoonstelling waarbij werken van 
hedendaagse kunstenaars naast oude meesters zullen hangen. Natuurfotografie, beeldhouwwerk, 
olieverf, aquarel brengen alle aspecten van Brasschaat vroeger en nu op een  coronaveilige wijze in 
beeld. Het gemeentebestuur stelt de “Ossekoers” van Frans Simons ter beschikking. Uit privébezit tonen 
we werken van A. Annys, F. Simons, E. Pieters, J. Van Wijck en Theodoor Verstraete. 

De tentoonstelling is gratis te bezoeken op zaterdag van 10.00 u tot 20.00 u en op zondag van 10.00 u 
tot 17.00 u. De coronamaatregelen leggen wel een beperkt aantal bezoekers per uur op. 

Kostprijs: gratis. Reserveren is niet nodig. 

 

 Naar boven 
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WARHOL – THE AMERICAN DREAM FACTORY 
Zaterdag 14 november 2020 om 11.00 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. 

Omwille van de maatregelen met betrekking tot 
Covid-19 is het dragen van een mondmasker verplicht 
in het museum. 

 

Kostprijs: 17,50 euro voor leden en niet-leden, inclusief toegang en gids. Duur +/- 1.30 u. Voor het 
vervoer heen en terug zullen we onderlinge afspraken maken. 

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 
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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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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 

Juni-september 2020 Wandelzoektocht Brasschaat 

Juni-september 2020 Fietszoektocht Brasschaat 

7-8 november 2020 Brasschaat vroeger en nu … Dienstencentrum Antverpia, Brasschaat 

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

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

Zondag 21 maart 2021 KnipoogDag Ieper 

Vrijdag 23 april 2021 (avond) Jubileumdiner met dansavond Salons De Groene Jager, Brasschaat 

Woensdag 18 augustus 2021, 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 
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