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VOORWOORD 

Vele jaren geleden schreef Guido Gezelle: 

Oude jaar 

Oudejaar is balansen maken ’t Is voor ons het allerbeste 

over wat er kwam en ging, om er niet bij stil te staan, 

net als in de zakenwereld: doch met frisse moed te zeggen: 

’t sluiten van de rekening. ik vang een nieuw boekjaar aan. 

 

Deze tekst kan zeker dienen voor ons nu. Het is best niet te veel stil te staan bij het aflopende jaar, ons 
jubileumjaar, gevuld met een corona van onrust en beperkingen. Wij vieren volgend jaar ons 50+1 
jubileum. Vanaf april willen we er echt tegenaan gaan want 2021 moet gevuld worden met een corona 
aan mogelijkheden. Graag hebben we jullie daarbij.  

In afwachting de beste wensen voor deze bijzondere feestdagen. 
 

 Naar boven 
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Jaarthema KLANK 

 
 

 Naar boven 

NIEUWJAARSRECEPTIE 2021 
Van 1 juni t.e.m. 30 september 2020, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Geannuleerd! 
 

 Naar boven 

ALGEMENE QUIZ 2021 
Van 1 juni t.e.m. 30 september 2020, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Geannuleerd! 
 

 Naar boven 
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OVERLIJDEN ALEX VAN GIEL 

Jarenlang konden wij op Alex Van Giel rekenen voor het 
opmaken en presenteren van onze Algemene Quiz. Met diepe 
droefheid moeten wij u meedelen dat Alex op 4 december 2020 
is overleden. Het afscheid, gevolgd door de bijzetting in het 
urnenveld op de begraafplaats van Brasschaat-Centrum heeft, 
gezien de huidige corona-omstandigheden, plaatsgevonden in 
familiekring.  

Alex was een zeer geliefde en altijd goedlachse presentator van 
onze quiz. Zijn aanpak en uitstraling waren uniek, niemand 
presenteert een quiz zoals hij dat telkens weer deed. We zullen 
hem heel erg missen, en we dragen hem voor altijd mee in onze 
warme herinneringen. 
 

 Naar boven 

WINTERFOTOZOEKTOCHT 2021 
Van 15 januari t.e.m. 28 februari 2020, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

In het verleden kregen we reeds meerdere vragen om ook in de winter eens een zoektocht te 
organiseren. Omdat wij als cultuurvereniging weinig andere activiteiten kunnen organiseren, zijn we dan 
maar begonnen aan het opstellen van een winterfotozoektocht. En daarbij hebben we ons laten 
inspireren door de jaarlijkse zomerse zoektocht van ATV.  

De zoektocht loopt in de wijken Centrum en Kaart 
van Brasschaat, voor een deel in het Gemeentepark 
en voor een deel door woon- en winkelstraten. In de 
routebeschrijving staat een foto bij elke vraag; als je 
gaat staan op de plaats waar de foto is genomen, 
dan kun je het antwoord vinden in je directe 
omgeving.  

De zoektocht bestaat ook uit twee lussen (3,5 km en 
5,5 km) die starten aan de Sint-Antoniuskerk in het 
Centrum van Brasschaat. 

Er is ook een fotovraag die je op één welbepaald stukje van de route moet oplossen en waarbij wij tien 
foto’s tonen. Acht van de tien foto’s zijn in die omgeving genomen, maar twee ervan namen we elders. 
Aan jullie om uit te zoeken welke twee. 

Nog een nieuwigheid is dat je de deelnemingsbrochure zelf kunt afdrukken. Daarvoor zullen we vanaf 
15 januari 2021 via onze website een pdf-bestand ter beschikking stellen. Gezien de vele foto’s is het 
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wel aangewezen om een kleurenafdruk te maken, maar je kan het natuurlijk ook uitproberen in 
zwart/wit. Wie liever een kant-en-klare routebeschrijving krijgt van ons, kan die bij ons afhalen. 

Bij deze zoektocht zijn er vijf mooie prijzen te winnen. Je antwoordformulier moet je aan ons 
terugbezorgen vóór 1 maart 2021. 

Kostprijs samengevat: 

- de zoektocht is gratis voor leden (zie ook “Nieuwe lidmaatschapsformule”);  

- niet-leden betalen 2 euro. 

De deelnemingsbrochures kunnen afgehaald worden bij: 

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

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

- zelf afdrukken van de routebeschrijving kan via onze website www.vtbkultuur.be/brasschaat . 
 

 Naar boven 

NIEUWE LIDMAATSCHAPSFORMULE 
Vanaf september 2020 

vtbKultuur-pas 
Met het hele gezin voordelig van cultuur genieten 

Ben jij zot van cultuur? En zie je het wel zitten om voordelig van cultuur te genieten? Dan moet je beslist 
een vtbKultuur-pas aanschaffen! Voor 20 euro ben je een jaar lang lid van onze culturele bende. Je 
vtbKultuur-pas is bovendien geldig voor alle inwonende gezinsleden. 

Jouw voordelen op een rijtje: 

• Je maakt deel uit van een groep enthousiaste cultuurliefhebbers waarmee je samen van cultuur 
kunt genieten.  

• Je neemt aan alle activiteiten van onze vtbKultuur-groep deel aan ledenprijs.  

• Ook alle activiteiten van onze vtbKultuur-collega’s elders in Vlaanderen zijn voor jou toegankelijk 
aan ledenprijs. Jaarlijks organiseren we allemaal samen ongeveer 2500 vtbKultuur-activiteiten.  

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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• Je krijgt 5 euro korting bij de aankoop van een 
Open Monumentenkaart.  

• Je krijgt 6 euro korting bij de aankoop van een 
(nieuwe) Museumpas.  

• Je krijgt minstens 4 keer per jaar de nationale 
nieuwsbrief OOGwenk, boordevol culturele 
inspiratie, in je mailbox.  

• Je krijgt regelmatig extra voordelen zoals mooie 
kortingen voor unieke voorstellingen of 
evenementen.  

 

Hoe word je lid? 

• Surf naar onze website (http://www.vtbkultuur.be/brasschaat ) en klik in de balk bovenaan op 
‘lid worden’.  

• Vul het formulier in.  

• Betaal daarna 20 euro op rekening van vtbKultuur Brasschaat (BE07 0689 0337 4666). 

• Je vtbKultuur-pas valt even later in je brievenbus. 
 

We beloven dat je geen spijt zal krijgen van je lidmaatschap en wensen je veel cultuurplezier! 

Het lidmaatschap van VAB maakt je niet langer automatisch lid van vtbKultuur.  

Kostprijs: € 20,00 voor het hele gezin. 
 

 Naar boven 

LENTECHARMES 
Zondagnamiddag 21 maart 2021, Kerk Maria-ter-Heide Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Geannuleerd! 
 

 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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Wim Haazen, LUISTERVERHALEN 

Altijd welkom in deze dagen donkere dagen: een kaarsje, lichtjes, warmte  … én een luisterverhaal van 
Wim Haazen, een Brasschaatse schrijver/dichter. Via de cultuurraad van Brasschaat kregen we de vraag 
om onderstaande gegevens aan jullie door te spelen. 

Hij doet het weer! Nu de winter volop in aantocht 
is en we straks door de corona-pandemie 
helemaal geïsoleerd dreigen te geraken, heeft 
Wim Haazen weer een aantal prachtige 
luisterverhalen klaar staan. Wim gaat ze op ons 
los laten, telkens met een tussenpauze van twee 
weken. Als een warme borrel als het ware, om 
deze periode door te komen. Ga er via 
onderstaande links naartoe en laat ze op je 
afkomen.  

De auteur gaat mee op zoek naar alternatieven waarbij we het internet gebruiken voor cultuurbeleving. 
Samen geraken we deze periode door, zeker weten! 

Ondertussen zijn er reeds zes luisterverhalen van Wim Haazen via deze weg beschikbaar. Je kunt ze 
lezen door op onderstaande koppelingen te klikken: 

- luisterverhaal “'Verboden” (duur: 12 minuten); 

- luisterverhaal “Spin in web” (duur: 15 minuten); 

- luisterverhaal “Hoog” (duur: 5 minuten); 

- luisterverhaal “Ver weg of dichterbij” (duur: 8 minuten); 

- luisterverhaal (voor jongeren en volwassenen) “Vellen op je buik” (duur: 24 minuten); 

- luisterverhaal (voor jongeren en volwassenen) “Handen aan je hoofd” (duur: 20 minuten); 

Tekst en fotowerk:  Wim Haazen, adviserend lid deelraad kunsten; productie: Kamiel, en post-productie: 
Leen Haazen. Je kunt je echo's/opmerkingen/reacties/suggesties rechtstreeks aan Wim Haazen 
bezorgen via volgend e-mailadres: wim.haazen@telenet.be met onderwerp “Woord-Kunst”. 
 

 Naar boven 

https://youtu.be/lMTXJAPseEc
https://youtu.be/eVVyNH-Ko8A
https://youtu.be/_LhW6pcGP60
https://youtu.be/TnkkX199WvA
https://youtu.be/QSh4yWvJJhg
https://youtu.be/TEi7ILPQ19c
mailto:wim.haazen@telenet.be
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Theaterwandeling “DE VOS… IN HET BOS” 

Dit is een theaterwandeling in park De Mik voor het gezin/bubbels 
met kinderen vanaf vier jaar. De theaterwandeling is een herwerking 
van het theaterstuk “Voila! zei de vos” van het theatergezelschap 
Anna’s steen.  

In park De Mik werd een wandelroute uitgestippeld van ongeveer 
3 km. Op de route zijn er zes stopplaatsen en op elke stopplaats staat 
een bordje met een QR-code. Als je deze scant kan je het fragment 
zien dat daar op voorhand werd opgenomen. Na het einde van de 
wandelroute heb je een bewerkte voorstelling gezien van de 
theatervoorstelling van “Voilà! zei de vos”. 

Want, wandelen met het gezin wordt pas echt bijzonder als Vos en 
Wolf mee op pad gaan! 
 

 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 

  

mailto:brasschaat@vtbkultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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PROGRAMMA 2021                          
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
7-8 november 2020 Brasschaat vroeger en nu … Geannuleerd 

Zaterdag 14 november 2020, 14.00 u Warhol- The American Dream Factory Geannuleerd 

Zondag 21 maart 2021 (namiddag) Lentecharmes Geannuleerd 

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 

Zondag 29 augustus 2021 KnipoogDag Ieper 

 

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

