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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

- Expo “Roger Raveel, een retrospective” 

- Expo “Deugnieten en Rebellen” 

- Winterfotozoektocht 

- Arte Amanti, Piano Quintet 

- Filmconcert “Pirates of the Carribean” 

- Wandelzoektocht 2021 

- Fietszoektocht 2021 

- KnipoogDag Ieper 

- Jubileumdiner met dansavond 

- Actie vol fruit en groenten (Casa Callenta) 

- Nieuwe lidmaatschapsformule 

- Cultuur beleven in coronatijden 

- Toneelvoorstelling “De Jossen” 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

- Jaarprogramma 2021 
 
 

Expo “ROGER RAVEEL, een retrospectieve” (online) 
Zaterdag 8 mei 2021, 10.30 u, online, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Door de aanhoudende coronamaatregelen kunnen de groepsbezoeken 
aan deze tentoonstelling niet plaatsvinden. Jammer, maar geen nood. 
In de plaats hiervan organiseren we een online rondleiding op 
zaterdag 8 mei om 10.30 u. De rondleiding duurt maximum 90 
minuten en is bovendien gratis. Inschrijven is wel verplicht. De link en 
nog andere praktische zaken ontvang je uiterlijk twee dagen vóór het 
bezoek. 

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.  

PIRATES_OF_1#_Filmconcert_
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Doorheen verschillende thematische hoofdstukken traceert de tentoonstelling Raveels lange artistieke 
parcours en het ontstaan van zijn unieke plastische visie. 

Kostprijs: gratis. 

Inschrijven vóór 6 mei 2021! 
 

 Naar boven 

Online rondleiding “DEUGNIETEN EN REBELLEN” (Katoen Natie) 
Donderdag 20 mei 2021 om 19.30 u, Antwerpen, organisatie: vtbKultuur PSG Antwerpen 

De online rondleiding 'Deugnieten & Rebellen' (moderne kunst) wordt 
georganiseerd i.s.m. Katoen Natie. Vanuit de eigen zetel kan je de 
tentoonstelling bezoeken met een gids. De tentoonstelling, die de 
gangen van de HeadquARTers siert, brengt moderne en hedendaagse, 
Belgische en internationale kunstenaars samen.  

Iedere artiest kaart een sociaal, politiek of cultureel onderwerp aan, op 
zijn eigen speelse of rebelse manier. Beeldhouwwerken van Maria Causa 
en Jose Gurvich, schilderijen van Edgard Tytgat en Julio Laraz, installaties 
van Libero Badii en Eddo Stern,… Ze zetten de bezoeker aan tot reflectie 
over de algemeen gangbare ideeën.  

Copyright foto: © The Phoebus Foundation. 

Kostprijs: 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. 

Inschrijven vóór 15 mei 2021! 
 

 Naar boven 

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

Tot einde februari kon je deelnemen aan onze winterfotozoektocht. De deelnemers die hun formulier 
aan ons terugbezorgden, ontvingen een e-mail met de uitslag en een woordje commentaar bij de vragen 
en de antwoorden. Een onschuldige kinderhand selecteerde de winnaars uit de groep die alle 
antwoorden correct beantwoordde. Hierbij de vijf winnaars die hun mooie prijs reeds ontvingen: 
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- Bieke Schrauwen, Schoten; 

- Chris Neyens, Schoten; 

- Griet de Ruysscher, Brasschaat; 

- Maria geudens, Brasschaat; 

- Vicky Peeters, Brasschaat.  

Bedankt voor jullie deelname en tot binnenkort. 
 

 Naar boven 

Arte Amanti, Piano Quintet 
Zaterdag 9 oktober 2021, 20.00 u, Sint-Jozefkerk Heide, Heidestatieplein, Kalmthout, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Programma 
Prélude door (by) Eva Maeyaert 

Esther Swift: Time Spinner 

Astor Piazzolla: Invierno Porteno (transcriptie voor 
harp door Maria Luisa Rayan-Forero – transcription 
for harp by Maria Luisa Rayan-Forero) 

Yossif Ivanov, Sascha Maisky, Maxim Rysanov, 
Dóra Kokas & Lily Maisky 
 

 Naar boven 
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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.  

 

 Naar boven 

WANDELZOEKTOCHT 2021 
Van 1 juni 2021 t.e.m. 30 september 2021, Brasschaat, wijk Driehoek, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Voor de wandelzoektocht trekken we dit jaar 
hoofdzakelijk naar de wijk Bethanie en een klein 
gedeelte naar de wijk Driehoek in Brasschaat. Op 
een tocht van een kleine acht kilometer zul je 
andermaal een aantal antwoorden op vragen 
moeten vinden en foto’s herkennen.  

Tot binnenkort. 

Kostprijs: € 6,00 voor leden, € 8,00 voor niet-leden. 
 

 Naar boven 
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FIETSZOEKTOCHT 2021 
Van 1 juni 2021 t.e.m. 30 september 2021, Brasschaat-Kapellen, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

Dit jaar trekken we nog eens richting Kapellen. We 
verzekeren je dat het weer een erg rustige, groene en 
aangename tocht wordt. En er zal bovendien op minstens 
één plaats een mogelijkheid zijn om een interessante 
wandeling te koppelen aan de fietstocht .  

Tot binnenkort. 

Kostprijs: € 6,00 voor leden, € 8,00 voor niet-leden. 
 

 Naar boven 

KnipoogDag Ieper 
Zondag 29 augustus 2021, Ieper, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen! 

De Westhoek blijft een bijzonder landschap dat vlakke velden afwisselt met voorzichtige heuvels en van 
ranke hoppevelden geruisloos overgaat naar heerlijke wijndomeinen. 

En Ieper heeft uiteraard ook cultureel heel wat te bieden. Denken we maar even aan het Flanders 
Fields Museum in de prachtige Ieperse lakenhalle en de Menenpoort. 

Voormiddag: Hopmuseum in Poperinge 

Poperinge is de hoofdstad van het Goede Leven én van de hopteelt. In 
het Hopmuseum nemen typische personages zoals De Neus en De 
Zakker je mee langs de Belgische hop- en biercultuur. In dit complex, 
waar hop vroeger werd gewogen, gekeurd en gestapeld, kom je alles 
te weten over de geschiedenis van de hopplant, de veldwerken, de 
hopoogst en de toepassingsvormen. Bewonder er dé Belgische 
biercollectie met meer dan 2000 bieren, verzameld in één lange 
muurkast en gedigitaliseerd in de 'biertafel'.  

Een kenner neemt je tijdens de KnipoogDag op sleeptouw doorheen 
het museum en maakt je wegwijs in de geschiedenis, de teelt en de 
hoppluk van vroeger en nu. Uiteraard komt ook de Belgische 
biergeschiedenis aan bod. Ruik, voel en proef de Belgische hop ! 
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Namiddag: Cultureel Stadsfestival in Ieper 

In de namiddag, van 14 tot 17 uur, kan je individueel of in kleine groepjes en aan de hand van een 
programmablad Ieper verkennen. Met je vtbKultuurbutton opgespeld ben je welkom op verschillende 
bezoekpunten. Je ontdekt vele monumenten die getuigen van een zeer rijk en divers verleden. Tijdens 
de middeleeuwen was Ieper een bloeiende handelsstad en één van de grote Vlaamse lakensteden naast 
Brugge en Gent. De indrukwekkende Lakenhallen is het bewijs van deze glorieperiode. Ook de Sint- 
Maartenskathedraal en de prachtige vestingen dateren uit dit tijdperk. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de charmante stad herleid tot een grote puinhoop. Ieper werd 
bijna volledig vernield door vier jaren van zinloos geweld. 

Met respect voor het verleden bouwden de Ieperlingen hun stad weer op. Ieper telt ook heel wat mooie 
kerken waarvan de verschillende torens de skyline van de stad op vandaag nog kenmerken. Gidsen 
staan ter plekke en laten je verder kennismaken met de vele gekende en minder gekende pareltjes van 
Ieper. 

Van 17 tot 18 uur sluiten we de KnipoogDag af met een drankje. 

Kostprijs:   volledig programma: 14 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden; 

    enkel namiddagprogramma: 7 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden; 

    middagmaal: 20 euro voor leden en voor niet-leden. 

Er zal ook busvervoer ingelegd worden (georganiseerd door PSG_Antwerpen) tegen 16 euro per 
persoon. Info over plaats en uur van vertrek van de bus volgt nog. 
 

 Naar boven 

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

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen! 

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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Actie vol fruit en groenten 
Donderdag 6 en zaterdag 8 mei 2021, Brasschaat, organisatie: Casa Callenta 

 
 

 Naar boven 
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NIEUWE LIDMAATSCHAPSFORMULE 

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 

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen! 

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
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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 

26 maart 2021, 19.30 u Klank… in de stille kunsten Digitaal (online) 

8 mei 2021, 10.30 u Tentoonstelling “Roger Raveel”, online Thuis bij u 

1 juni t.e.m. 30 september 2021 Wandelzoektocht Brasschaat, wijk Driehoek 

1 juni t.e.m. 30 september 2021 Fietszoektocht Brasschaat-Kapellen 

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

