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IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 

- Week van de klank 

- Wandelzoektocht 2021 

- Fietszoektocht 2021 

- Kunstroute Academie Noord, EXPO 21 

- KnipoogDag Ieper 

- Familiequiz 2021 

- Arte Amanti, Piano Quintet 

- Jubileumdiner met dansavond 

- Bezoek MOMU Antwerpen 

- Nieuwe lidmaatschapsformule 

- Nieuwe ledenvoordelen 

- Cultuur beleven in coronatijden 

- Toneelvoorstelling “De Jossen” 

- Inschrijvingen/Inlichtingen 

- Jaarprogramma 2021 
 
 

WEEK VAN DE KLANK 
Van 30 augustus tot 5 september in Brussel en van 6 tot 12 september in Vlaanderen en Wallonië: vtbKultuur Nationaal 

Zin in een klankrijke ervaring eind augustus? Noteer dan de Week van de Klank in je agenda. 

Op het programma staan 
een twintigtal concerten, 
lezingen, begeleide 
luistersessies én 
masterclasses rond geluid. In 
workshops kunnen 
volwassenen én kinderen 
zelf actief aan de slag met klank en geluid of ze kunnen deelnemen aan klankwandelingen in open lucht, 
aan diverse geluidsbelevingen en performances of unieke klankinstallaties ontdekken.  

Alle activiteiten zijn bovendien gratis. Het volledige programma wordt binnenkort op de website gezet. 
Reserveren kan vanaf augustus! 

https://www.deweekvandeklank.be/ 
 

 Naar boven 

https://vtbkultuur-nationaal.email-provider.nl/link/zlehbxmuju/a5fnvxwjgp/80rmixzyb9/dhxhmsgm7v/in39rwvblf
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WANDELZOEKTOCHT 2021, Bethanie en Driehoek 
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.  

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

Deelnemingsbrochures en inlichtingen bij: 

- Toerisme Brasschaat, Oud Gemeentehuis, Bredabaan 182, Brasschaat, via Dr. Roosensplein; 

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

- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat, gsm: 0476 45 20 43. 
 

 Naar boven 

FIETSZOEKTOCHT 2021, Gluren bij de buren, Kapellekesbaan 
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 is bovendien op minstens één 
plaats een mogelijkheid om een interessante wandeling te 
koppelen aan de fietstocht.  

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

Deelnemingsbrochures en inlichtingen bij: 

- Toerisme Brasschaat, Oud Gemeentehuis, 
Bredabaan 182, Brasschaat, via Dr. Roosensplein; 

- Jan Wouters, Prins Kavellei 114, Brasschaat, gsm: 0476 45 20 43; 

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

 Naar boven 
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Kunstroute Academie Noord, EXPO 21 
19 en 20 juni, 26 en 27 juni 2021, van 10 u tot 18 u, verschillende adressen te Brasschaat, Kapellen en Stabroek 

 
 

 Naar boven 
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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 ! 

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; 
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    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. 

Inschrijven vóór 1 augustus 2021! 
 

 Naar boven 

FAMILIEQUIZ 2021 
Zondag 3 oktober 2021, 14.00 u, zaal “Ons Middelheem”, Bredabaan 425, Brasschaat, organisatie: vtbKultuur Brasschaat 

In het kader van de heropstart van het 
verenigingsleven in Brasschaat, een initiatief van 
het cultuurcentrum en de cultuurraad, organiseert 
vtbKultuur Brasschaat een quiz voor families, 
kennissen en vrienden. Algemene kennis en 
vaardigheden zullen op een aangename manier 
worden getest.  

Mogelijk zijn er nog coronamaatregelen van 
toepassing. Daarom zullen het aantal 
ploegen/quizzers beperkt worden. Een ploeg mag 
daarbij maximaal uit 4 (6?) personen bestaan. 
Tijdig inschrijven is de boodschap.  

Ook kinderen en jongeren zijn van harte welkom. Zijn ze eventueel nog te jong om mee te quizzen,  
geen nood, vtbKultuur Brasschaat zorgt voor gratis opvang en aangepaste animatie. 

We spelen niet om geldprijzen, maar voor ‘de eer en het plezier’. Elke deelnemer krijgt wel een 
aandenken. 

Inschrijven is verplicht en kan via: 
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be  
- of via een telefoontje naar 0484 92 01 05 (Etienne) of 0476 45 20 43 (Jan).  

Voor meer informatie over onze vereniging (vtbKultuur Brasschaat) en onze activiteiten kan je terecht 
op onze website : http://www.vtbkultuur.be/brasschaat . 

Kostprijs: 2 euro per persoon voor leden, 3 euro per persoon voor niet-leden.  

Inschrijven vóór 1 september 2021! 
 

 Naar boven 

mailto:brasschaat@vtbkultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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Arte Amanti, Piano Quintet 
Zondag 14 november 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 

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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GROEPSBEZOEK MOdeMUseum ANTWERPEN 
Zondag 24 oktober 2021 om 16.15 u, MOdeMUsem, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen, organisatie: vtbKultuur Nationaal 

In 2018 sloot het MOMU (MOdeMUseum) in Antwerpen zijn deuren voor renovatie en uitbreiding. "Na 
de verbouwing brengen we vanaf 2021 ook op permanente basis het verhaal van de Belgische mode en 
geven we onze bezoekers een diepere kijk in onze eigen wereldvermaarde modegeschiedenis." zegt 
Kaat Debo, directeur MoMu. vtbKultuur organiseert een bezoek tegen een supervoordelig tarief.  

Tijdens deze rondleiding maak je 
kennis met alles wat het MoMu 
te bieden heeft! Een MoMu-gids 
neemt je mee door de tijdelijke 
tentoonstelling “E/MOTION.” en 
geeft een kijk op de 
“Collectiepresentatie” met 
topstukken van Martin Margiela, 
A.F. Vandevorst, 
Ann Demeulemeester, 
Raf Simons, … Aansluitend breng 
je een kort bezoek aan de 
tijdelijke tentoonstelling 
“P.LACE.S” en ook de MoMu 
bibliotheek wordt niet vergeten. 

Start begeleid bezoek: 16.15 u aan het MoMu. 

Kostprijs: 11 euro voor leden, 13 euro voor niet-leden.  

Inschrijven vóór 1 oktober 2021! 
 

 Naar boven 

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. 
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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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NIEUWE LEDENVOORDELEN 

Uitgeverij Lannoo: 10 % korting 
Voortaan krijg je met je vtbKultuur-pas 10 % korting op de boeken van Uitgeverij Lannoo. Maak kennis 
met de boeken van Pascale Naessens, Leo Bormans, Elise De Rijck en vele anderen. Surf naar 
https://www.lannoo.be/nl/vtbkultuur en leg de gewenste boeken in je winkelmandje. Bij het afrekenen 
kan je de kortingcode ‘vtbKultuur’ gebruiken. De code is onbeperkt geldig in de onlineshop, maar niet 
cumuleerbaar met andere promoties of actiecodes. 

E/Motion: 4 euro korting 
Op vertoon van je vtbKultuur-pas krijg je 4 euro korting op de algemene toegangsprijs voor de expo 
E/MOTION, van 4 september 2021 tot en met 23 januari 2022 in het Antwerpse MoMu. Wil je online 
een toegangskaartje kopen, gebruik dan de kortingscode ‘VTBMOMU21’. Neem je lidkaart mee naar de 
expo. Ze wordt ter plaatse gecontroleerd. 

De wereld van Steve McCurry: 10 % korting 

Van 1 juni tot 1 september 2021 kan je in Antwerpen 
terecht voor de tentoonstelling De Wereld van Steve 
McCurry. Die toont meer dan 200 foto’s op groot formaat. 
Het is de meest uitgebreide en meest volledige 
retrospectieve die aan deze gerenommeerde Amerikaanse 
fotograaf gewijd is. We kunnen de bekendste foto’s uit zijn 
40-jarige carrière bewonderen. Elk van hen bevat een 
complexe wereld vol ervaringen en emoties.  

Via deze link kan je tickets kopen met 10 % korting. Kies een datum in de kalender, voeg de promocode 
VTBKULTUUR in en vul je gegevens aan. De korting is geldig voor tickets voor volwassenen en kinderen 
en zolang de voorraad strekt. Maximum 10 tickets per bestelling. Niet cumuleerbaar met andere 
promoties en/of met terugwerkende kracht. We hebben 15 vrijkaarten ter beschikking. 

Dino World: 10 % korting 
Van 1 juni tot 31 augustus beleef je in Brussel een buitengewoon avontuur langs een parcours op een 
oppervlakte van meer dan 5000 vierkante meter. Reis meer dan 65 miljoen jaar terug in de tijd en 
ontdek een wereld waar de meest buitengewone wezens regeerden die onze planeet ooit gekend heeft: 
dinosaurussen. Een leuk, leerzaam, fascinerend parcours dat elk kind in een avonturier verandert en die 
iedereen naar een unieke en wonderlijke wereld zal brengen! 

https://expodino.be/?lang=nl 

https://www.lannoo.be/nl/vtbkultuur
https://vtbkultuur-nationaal.email-provider.nl/link/zlehbxmuju/a5fnvxwjgp/txvigz2fio/dhxhmsgm7v/in39rwvblf
https://vtbkultuur-nationaal.email-provider.nl/link/zlehbxmuju/a5fnvxwjgp/pdjuzehrlv/dhxhmsgm7v/in39rwvblf
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Via deze link kan je tickets kopen met 10 % korting. Kies een datum in de kalender, voeg de promocode 
‘VTBKULTUUR’ in en vul je gegevens aan. De korting is geldig voor tickets voor volwassenen, kinderen en 
family pass vanaf 1 juni zolang de voorraad strekt. Maximum 10 tickets per bestelling. Niet 
cumuleerbaar met andere promoties en/of met terugwerkende kracht. Er zijn 15 vrijkaarten ter 
beschikking.  

Taxi Taxi!: 2 euro korting + gratis programmaboekje en drankje 
Op 6 augustus 2021 kan je in Middelkerke en op 1 oktober in Gent genieten van Taxi Taxi!. Deze 
succesvolle top-komedie van auteur Ray Cooney speelde jarenlang onafgebroken in het Londense West 
End. Het Farcetheater brengt de voorstelling met een Vlaamse topcast in een plezante sfeer van de 
jaren ‘70. 

Leden van vtbKultuur betalen 20 i.p.v. 22 euro voor een ticket. Ze krijgen als extraatje ook een gratis 
drankje en een programmaboekje. Reserveren is noodzakelijk via info@farcetheater.be of 
0498 97 97 04 met vermelding ‘korting vtbKultuur’. Deze korting is ook geldig als je met je vtbKultuur-
groep naar de voorstelling komt. Vermeld zeker je afdelingsnaam. 

https://farcetheater.be/taxi-taxi/ 
 

 Naar boven 

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 

https://vtbkultuur-nationaal.email-provider.nl/link/zlehbxmuju/a5fnvxwjgp/y39tjhewme/dhxhmsgm7v/in39rwvblf
mailto:info@farcetheater.be
https://vtbkultuur-nationaal.email-provider.nl/link/zlehbxmuju/a5fnvxwjgp/a5jgioh7ig/dhxhmsgm7v/in39rwvblf
https://www.vtbkultuur.be/brasschaat/Cultuur%20beleven%20in%20coronatijden
https://www.vtbkultuur.be/brasschaat/Cultuur%20beleven%20in%20coronatijden
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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 
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EUROPALIA, Trains & Tracks 
Zaterdag 4 december 2021, KMSK Brussel, organisatie:  vtbKultuur Nationaal 

We brengen een begeleid bezoek aan de hoofdtentoonstelling van het 
festival in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel. De 
expo Sporen van Moderniteit brengt een ode aan de trein vanuit een 
artistiek en historisch perspectief. Er zijn werken te zien van 
sleutelfiguren uit de 19de en 20ste -eeuwse kunst, waaronder Monet, 
Caillebotte, Spilliaert, Boccioni, Severini, Léger, De Chirico, Mondriaan, 
Servranckx, Delvaux en Magritte, maar ook werk van minder gekende 
kunstenaars, die het thema vanuit een eigen invalshoek en discipline 
benaderen.  

Facultatief kan je een bezoek brengen aan de expo Oriënt-Express - 
mythisch, luxueus, Belgisch! in Train World. Deze tentoonstelling 
verkent de context en de maatschappij die de Oriënt-Express 
voortbracht, de landschappen waar hij doorheen reisde en de 
fantasieën die hij opwekte, maar je krijgt ook een kijk achter de 
schermen van het luxetoerisme. Heel uitzonderlijk komen er ook twee 
originele rijtuigen naar de expo. 

Kostprijs en andere praktische informatie volgt later. 
 

 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: 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 

 
 

mailto:brasschaat@vtbkultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
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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 Digitaal (online) 

1 juni t.e.m. 30 september 2021 Wandelzoektocht Brasschaat, wijken Bethanie / 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 

6 tot 12 september 2021 Week van de klank Meerdere activiteiten in Vlaanderen 

Zondag 29 augustus 2021 KnipoogDag Ieper 

Zaterdag 9 oktober 2021, 20.00 u Arte Amanti, concert Piano Quintet Sint-Jozefkerk, Kalmthout 

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

Zondag 24 oktober 2021 Groepsbezoek MoMu Antwerpen Nationalestraat 28, Antwerpen 

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

Zaterdag 4 december 2021 Europalia, Trains & Tracks KMSK, Brussel 

 

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

