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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

- vtbKultuur, klaar voor de toekomst? 

- vtbKultuur, beleidsplan 2021-2025 

- Schenking aan Casa Callenta 

- Gedichtendag 2021 

- Winterfotozoektocht 2021 

- Expo “Roger Raveel, een retrospective” 

- Vrijwilligers vaccinatiecentrum gezocht 

- Filmconcert “Pirates of the Carribean” 

- Jubileumdiner met dansavond 

- Nieuwe lidmaatschapsformule 

- Cultuur beleven in coronatijden 

- Toneelvoorstelling “De Jossen” 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

- Jaarprogramma 2021 
 
 
 

vtbKultuur, klaar voor de toekomst? 

Precies over een jaar, op 29 januari 2022, blaast onze vereniging 100 kaarsjes uit! Wees maar zeker dat 
we deze verjaardag aangrijpen om uit te pakken en in Vlaanderen en Brussel van ons te laten horen. 
Verschillende werkgroepen zijn aan de slag om van 2022 een feestjaar te maken. 

Is ons verhaal klaar voor de toekomst?  

In 2022 blikken we uiteraard terug op de historiek van onze vereniging, maar 
kijken we vooral naar de toekomst. 

We staan nu ook aan het begin van een nieuwe beleidsperiode met nieuwe 
uitdagingen en toekomstplannen: inspelen op maatschappelijke en culturele 
trends (zoals digitalisering, duurzaamheid, diversiteit), flexibel vrijwilligerswerk, 
meer een weerspiegeling worden van de samenleving, onze vereniging beter op 
de kaart zetten … De komende jaren willen we ons duidelijker profileren en 
tonen waar we voor staan en wat we willen bijdragen aan de samenleving.  

Daarom denken we momenteel ook na of een nieuwe naam voor onze 
vereniging wenselijk is, of we ons toekomstverhaal onder een nieuwe naam 
beter kunnen brengen. Helpt onze huidige naam ons om onze doelstellingen te 
realiseren of zou een andere naam meer kansen bieden? 
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Verwijst onze naam naar het verleden of de toekomst? Stralen de letters ‘vtb’ nog uit wie of wat we 
vandaag zijn? En wat met de ‘K’ in onze naam, terwijl cultuur met een ‘c’ geschreven wordt? We zien 
onze naam evenveel fout als juist geschreven staan. 

Extern onderzoek wees recent uit dat onze naam niet breed gekend is en niet helder aangeeft wie we 
zijn en wat we doen. Dit heeft ons ook aan het denken gezet.  

Waarom stellen we net nu onze naam in vraag?  

De bedenking leeft al langer in de vereniging en bij de opmaak van het nieuwe beleidsplan kwam dit 
(opnieuw) opborrelen. Om die reden wensen we de voor- en nadelen van onze huidige naam en van een 
eventuele naamsverandering stevig af te wegen. In feestjaar 2022 zal onze vereniging vaak in de kijker 
staan. Dat kan een goed moment zijn om een eventuele nieuwe naam te lanceren. 

Help jij ons vooruit?  

We willen je als actieve vrijwilliger alvast informeren dat hierrond denkoefeningen gebeuren. En meer 
dan dat: we willen ook jouw mening hierover kennen. We horen dus graag je feedback! Waar moeten 
we zeker aan denken? Wat moet een eventueel nieuwe naam inhouden? Misschien heb je wel een 
concrete suggestie, ook die horen we graag. Geef ons dan ook mee waarom je dit een goede naam zou 
vinden. 

Alle reacties zijn welkom op toekomst@vtbkultuur.be . We verzamelen al jullie reacties, tips, ideeën 
tegen 1 maart 2021 en gaan hier verder mee aan de slag. Samen bouwen we aan de toekomst van onze 
vereniging … want stilzitten, in geen 100 jaar! 
 

 Naar boven 

mailto:toekomst@vtbkultuur.be
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vtbKultuur, beleidsplan 2021-2025 

Cultuur en mensen dichter bij elkaar brengen. Daar gaat vtbKultuur voor! Bekijk onze plannen voor 
2021-2025. 

 

Klik hier of op de foto om het filmpje te bekijken. 
 

 Naar boven 

vtbKultuur Brasschaat doet schenking aan Casa Callenta 

In 2020 werden we - vtbKultuur Brasschaat - 50 jaar.  

Naar aanleiding hiervan werd een jubileumjaarprogramma uitgewerkt waarvan de opbrengst zou 
geschonken worden aan een goed doel. Gekozen werd voor Casa Callenta, een organisatie die een 
ontmoetingsruimte biedt voor mensen met kanker.  

Corona maakte dat we slechts een beperkt aantal activiteiten konden organiseren, maar gelukkig wel 
deze die voor wat geld in het laatje konden zorgen.  

Een oprechte en van harte dank u wel aan alle deelnemers aan onze jubileumactiviteiten in 2020. Door 
jullie aanwezigheid en deelname konden we op 21 januari 2021 aan Casa Callenta een cheque 
overhandigen t.b.v. € 1.000. 

https://www.youtube.com/watch?v=w1OGXh3CZhY&feature=youtu.be
https://www.casacallenta.be/
https://www.youtube.com/watch?v=w1OGXh3CZhY&feature=youtu.be
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Een begin! Want we verlengen ons jubileumjaar al minstens tot eind 2021, en hopen om begin 2022 
opnieuw een mooi bedrag naar Casa Callenta te kunnen overmaken.  

 
 

 Naar boven 

GEDICHTENDAG 2021 
Donderdag 28 januari 2021 

Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar op de laatste donderdag van 
januari staat de poëzie een dag lang in het zonnetje. Poëzieliefhebbers in Nederland en Vlaanderen 
organiseren die dag een grote diversiteit aan eigen poëzieactiviteiten. Met Gedichtendag gaat 
traditiegetrouw de Poëzieweek van start.  

Ter gelegenheid van Gedichtendag vind je hier twee foto-gedichten van twee Brasschatenaars: 
Jan Van den Eynde en Wim Haazen. 
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Echo’s en/of eigen poëzie kan je sturen naar wim.haazen@telenet.be of janvandeneynde2@telenet.be. 
 

 Naar boven 

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

Nog tot einde februari 2021 kunt u deelnemen aan 
onze winterfotozoektocht.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 beide starten aan de 
Sint-Antoniuskerk in het Centrum van Brasschaat. 

mailto:wim.haazen@telenet.be
mailto:janvandeneynde2@telenet.be


 

vtbKultuur Brasschaat – februari 2021 – Nummer 41 
 

 

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 stellen we op onze 
website een pdf-bestand ter beschikking. Gezien de vele foto’s is het 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 ten laatste op 1 maart 2021 om 16.00 u. 

Kostprijs samengevat: gratis voor leden, 2 euro voor niet-leden. 

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 

Expo “ROGER RAVEEL, een retrospectieve” 
Zaterdag 8 mei 2021, 14.00 u, Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

In 2021 zou Roger Raveel (1921-2013) 100 jaar geworden zijn. Een 
ideale gelegenheid voor BOZAR om een grote retrospectieve aan zijn 
werk te wijden. 

Raveel wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische 
schilders van de tweede helft van de 20e eeuw, maar hij 
onderscheidde zich radicaal van zijn generatiegenoten door een 
geheel eigen en bijzondere beeldtaal, balancerend tussen figuratie en 
abstractie en met zijn eigen omgeving als belangrijkste inspiratiebron.  

Doorheen verschillende thematische hoofdstukken traceert de 
tentoonstelling Raveels lange artistieke parcours en het ontstaan van 
zijn unieke plastische visie. 

We bezoeken de tentoonstelling in groep, maar op een coronaveilige 
manier. 

Kostprijs: 21 euro voor leden, 23 euro voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 8 april 2021! 
 

 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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Gezocht: vrijwilligers voor het vaccinatiecentrum 

Er zullen veel handen nodig zijn om de vaccinatie efficiënt en volgens de afspraken te laten verlopen. Uit 
goede bron weten we dat 40 vrijwilligers per dag over een periode van 8 maanden nodig zijn in het 
vaccinatiecentrum “ Eerstelijnszone Noorderkempen” gelegen in de Licht Vliegwezenlaan, net voor het 
Gunfire Museum. 

Wie wanneer wordt gevaccineerd is door 
de hogere overheid bepaald. En in die lijst 
staan de 65+-ers tamelijk vooraan en de 
18+-ers achteraan. Dat is niet prettig voor 
de jeugd, die het al moeilijk genoeg heeft 
om jong te mogen zijn, om onderwijs te 
krijgen in abnormale omstandigheden, 
om zich uit te leven.  

 

Kunnen de 65+-ers iets betekenen voor de 18+-ers? Jazeker door zich massaal als vrijwilliger aan te 
melden zodanig dat ten allen tijde het vaccinatiecentrum voldoende bemand is en er geen vertraging 
optreedt in het proces. Er zijn buiten de medisch geschoolden ook mensen nodig die logistieke of 
administratieve ondersteuning kunnen geven. 65+-ers kunnen met een beetje goede wil tijd vrij maken 
voor de ondersteuning van het centrum. 

Geven doet meer deugd dan krijgen.  Voor mekaar iets doen is niet verkeerd. 

Wil jij meewerken als vrijwilliger? 
Stuur een mail naar:  vaccinatie@elznoorderkempen.be .  
Of meld je aan op: www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-noorderkempen , klik onder “Medewerkers 
gezocht …” op “Meer info” en daarna op “Klik hier” om u aan te melden. 
 

 Naar boven 

mailto:vaccinatie@elznoorderkempen.be
http://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-noorderkempen


 

vtbKultuur Brasschaat – februari 2021 – Nummer 41 
 

 

Filmconcert “PIRATES OF THE CARRIBEAN”, Antwerp Symphony Orchestra 
Zaterdag 22 mei 2021, 19.30 u, Koningin Elisabethzaal, Astridplein 26, Antwerpen, organisatie: vtbKultuur PSG Antwerpen 

Het is alweer meer dan vijftien jaar 
geleden dat Johnny Depp voor het eerst 
in de huid kroop van Jack Sparrow. De 
eerste van vijf piratenfilms van Walt 
Disney werd een van de grootste 
blockbusters aller tijden en daar zit de 
epische muziek van Hans Zimmer en 
Klaus Badelt vast voor iets tussen. De 
Koningin Elisabethzaal wordt voor even 
omgetoverd tot een gigantische cinema 
met ruimte voor een voltallig symfonisch 
orkest. Dankzij de live gespeelde 
soundtrack beleef je de avonturen van 
Jack Sparrow, zoals nooit tevoren.  

Ludwig Wicki, gastdirigent, afkomstig uit Luzern, Zwitserland, groeide op in een muzikale omgeving die 
beïnvloed werd door kerkelijke en volksmuziek. Als kind en jongvolwassene studeerde hij trombone en 
werd hij lid van het Luzern Symfonieorkest, waarna hij uiteindelijk zijn studie uitbreidde naar orkest- en 
koordirectie. Na enkele jaren aan de muziekschool in Bern vervolgde Wicki zijn opleiding in Dresden bij 
Cantor Martin Flämig en Pescara bij professor Donato Renzetti. 

Kostprijs: 48 euro voor leden, 52 euro voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 15 maart 2021! 
 

 Naar boven 

JUBILEUMDINER met DANSAVOND 
Vrijdag 22 oktober 2021, De Groene Jager, Bredabaan 889, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Bij een jubileum hoort een mooi, lekker en stijlvol diner. En wie daarna nog zin heeft om de dansvloer 
onveilig te maken, die kan dat onder de leiding van een dj; ook dat is een deel van onze cultuur. 

We willen deze activiteit niet alleen voor onszelf organiseren, maar een deel van de opbrengst van dit 
diner schenken we aan een goed doel.  

Kostprijs: 75 euro voor leden, 80 euro voor niet-leden. Tijdens de maaltijd is drank inbegrepen, tijdens 
de dansavond is drank niet inbegrepen. 

Inschrijven vóór 1 oktober 2021! 
 

 Naar boven 
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NIEUWE LIDMAATSCHAPSFORMULE 
Vanaf september 2020 

vtbKultuur-pas 
Met het hele gezin voordelig van cultuur genieten! 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 nieuw lidmaatschap: € 20,00 voor het hele gezin. 

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.  

• 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. 
 

 Naar boven 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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Cultuur beleven in coronatijden 

We hebben een speciale pagina geopend op onze website: 
“Cultuur beleven in coronatijden”. Daar staat een heel 
aanbod van mogelijkheden, verzameld door vtbKultuur, met 
voor elk wat wils ... Neem daar eens een kijkje en/of verwijs 
anderen ook door naar deze pagina.  

Klik hier om naar deze pagina te gaan.  
 

 Naar boven 

Toneelvoorstelling “DE JOSSEN” 
(Tom Lanoye) 
Donderdag 11 november 2021, 20.00 u, De Polygoon, Kapellei 15, Brasschaat, organisatie: Parktheater i.s.m. vtbKultuur Brasschaat 

In november 2021 speelt het Brasschaatse Parktheater een theaterstuk van Tom Lanoye: “De Jossen”. 
En we hebben het Parktheater ook bereid gevonden om deze voorstelling één avond extra te spelen 
voor vtbKultuur Brasschaat. We zijn dan ook heel blij en trots dat we jullie mogen uitnodigen op deze 
ongetwijfeld interessante en leuke toneelvoorstelling. 

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 
samenhorigheid? Tom Lanoye schetst op komische wijze maar met een tragische ondertoon het 
spanningsveld tussen individu en groep.  

Kostprijs: 12 euro voor leden, 14 euro voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 1 november 2021! 
 

 Naar boven 

https://www.vtbkultuur.be/brasschaat/Cultuur%20beleven%20in%20coronatijden
https://www.vtbkultuur.be/brasschaat/Cultuur%20beleven%20in%20coronatijden


 

vtbKultuur Brasschaat – februari 2021 – Nummer 41 
 

 

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: 0484 92 01 05 (Etienne) of 03 651 96 96 (Erna) of 0476 45 20 43 (Jan); 
- 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 

 
 

PROGRAMMA 2021                          
 

Datum en uur Activiteit Plaats 
16 januari t.e.m. 28 februari 2021 Winterfotozoektocht Wijken Centrum en Kaart, Brasschaat 

1 juni t.e.m. 30 september 2021 Wandelzoektocht Nog te bepalen 

1 juni t.e.m. 30 september 2021 Fietszoektocht Nog te bepalen 

Woensdag 18 augustus 2021, 20.00 u Musical 1830 Kasteel De Merode, Westerlo 

Do. 26 tot ma. 30 augustus 2021 Kampeermeerdaagse Ieper 

Zondag 29 augustus 2021 KnipoogDag Ieper 

Vrijdag 22 oktober 2021, 18.30 u Jubileumdiner met dansavond Salons De Groene Jager, Brasschaat 

Donderdag 11 november 2021, 20.00 u Toneelvoorstelling “De Jossen” Zaal De Polygoon, Brasschaat 

 

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

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

