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Woord vooraf 

 

Het Cultuurcentrum en de leden van de Cultuurraad bieden u een rijk 
gamma  culturele evenementen aan. U kan in Brasschaat genieten van 
concerten, tentoonstellingen, theater- en filmvoorstellingen,  lezingen, 
debatten, daguitstappen, heemkunde, cursussen, museumbezoeken, 
leesclubs, boekvoorstellingen...  

Het Cultuurcentrum zorgt op een professionele manier voor een 
uitgebreid, boeiend en gevarieerd aanbod. De programmabrochure van 
CcBrasschaat verschijnt om de drie maanden en kan u vinden in het 
secretariaat, de bibliotheek en op vele openbare plaatsen in de 
gemeente. Digitaal kan u terecht op www.brasschaat.be. 

De accommodatie van het Cultuurcentrum wordt veelvuldig gebruikt door 
verenigingen en particulieren. Voor meer informatie over de huur kan u 
terecht op de website of maakt u een afspraak met het secretariaat (zie 
achteraan in de brochure). 

De zeventig bij de Cultuurraad aangesloten verenigingen organiseren 
jaarlijks honderden evenementen. Ze doen dat met veel goesting en 
inzet. Met passie en respect voor de amateurkunstenaars en hun werk. 
Informatie hierover vindt u in De Brasschaatse Film, Uit in Antwerpen en 
op de sites van de verenigingen zelf. 

Om u wegwijs te maken in het culturele landschap van Brasschaat, 
stelde de Cultuurraad deze brochure samen. Alle bij de Cultuurraad 
aangesloten leden stellen zich hierin voor. Aarzel niet contact op te 
nemen indien u meer wil weten over hun werking of project of als u zich 
geroepen voelt om aan te sluiten bij een vereniging. 

We hopen dat u veel mooie, spannende, ontroerende, beklijvende, 
humoristische en verrassende momenten met ons wil delen.   

 

Jan Van den Eynde 

voozitter Cultuurraad  

  



 
   

 

Cultuurcentrum Brasschaat 

 

Wat in 1986-87 begon als een pril en zoekend cultuurhuis(je) is intussen uitgegroeid tot een vaste 
waarde in de regio. Ons cultuurcentrum verbindt reeds drie decennia mensen en geeft kansen aan 
verenigingen, gezelschappen, kunstenaars, dromers en doeners. Terugblikken doen we niet graag, 
want in cultuur moet het vooruit. Maar toch, even over de schouder kijken mag zeker om vast te 
stellen dat we best trots mogen zijn op wat onze medewerkers en oud collega’s verwezenlijkt 
hebben in al die jaren! 

We hopen dat u ingaat op de uitnodiging om zo veel mogelijk mooie, spannende, ontroerende, 
beklijvende, humoristische en verrassende momenten met ons te delen.  Naast vaste waarden en 
vertrouwde gezichten, bieden we u nieuw en straf talent en blijven we inzetten op voorstellingen 
voor jong en minder jong. We bespelen alle genres, verkennen diverse stijlen en schuwen ook het 
experiment niet. Want mensen doen proeven van cultuur, blijft onze eerste opdracht. 

Bij Cultuurcentrum Brasschaat kan je terecht voor: 

- allerlei voorstellingen en evenementen voor jong en oud, in diverse genres. Alle info vind je op onze 
website www.cultuurcentrumbrasschaat.be of in onze driemaandelijkse brochure. Tickets kan je op 
verschillende manieren kopen: online (www.cultuurcentrumbrasschaat.be), via mail 
(cultuurcentrum@brasschaat.be) of telefonisch (03/650.03.40). 

- het huren van onze zalen voor tal van culturele, sociale en politieke activiteiten, zowel met 
openbaar als privé karakter (bijvoorbeeld concerten, voordrachten, cursussen, vergaderingen, 
tentoonstellingen, toneelopvoeringen, academische zittingen, filmvoorstellingen, jeugdateliers, 
hobbybeoefening, beurzen, congressen, …): www.cultuurcentrumbrasschaat.be, doorklikken naar 
‘zaalverhuur’. 
 
 
 
  

http://www.cultuurcentrumbrasschaat.be/
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Academie Noord 

 

Adres:   de Vroente 7, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 646 47 30 
E-mail:   info@academie-noord.be 
Website:  http://www.academie-noord.be/ 
Meer info:  
1ste en 2de graad Beeldatelier (6-11 jaar), 3de  graad Beeldatelier (12-17 jaar), 4de graad  (+18 jaar) en 
specialisatie. Opties voor de volwassenen: beeldhouwen en ruimtelijke kunst, fotokunst, keramiek, 
schilderkunst, tekenkunst en grafiekkunst en projectatelier (diverse inhouden/technieken). 

 

 

 

 

Actueel Denken en leven 

 

Contactpersoon: Bresseleers Veerle 
Adres:   Miksebaan 105, 2930 Brasschaat 
E-mail:   veerle.bresseleers@skynet.be 
Website:  http://www.actueeldenkenenleven.be/brasschaat.php 
Meer info:  
Wij zijn een pluralistische vereniging en organiseren 12 voordrachten over actuele onderwerpen per 
werkjaar (september tot april). 

 

  

mailto:info@academie-noord.be
http://www.academie-noord.be/
http://www.actueeldenkenenleven.be/brasschaat.php


 
   

Atelier voor Muziek – JheMelA voor liefhebbers 

 

Contactpersoon: De Caesemaeker Els 
Adres:   Door Verstraetelei 52 bus JMA 
E-mail:   jmajhemela@skynet.be 
Website:  http://www.jmajhemela.be/ 
Meer info:  
Het Atelier voor Muziek – JheMelA voor Liefhebbers vzw is een privé initiatief, een specifieke 
gestructureerde vorm van jeugdwerk, een socio-culturele vereniging. We bieden een kwaliteitsvolle 
muzikale opleiding aan, die aansluit bij de muzikale belevingswereld en de mogelijkheden van de 
cursisten. Vanaf 5 jaar tot 90 jaar. Voor kinderen, jongeren en volwassenen, voor hobbyist tot 
toekomstig professioneel musicus, voor klassieke, pop- en volksmuziek, expressie en improvisatie…. 

We gebruiken een systematisch leerproces, pedagogisch gestructureerd met de ChaKle-Methode in 
een open lessfeer met een schatkist aan didactisch spel/leermateriaal. We bieden creativiteit, 
zelfexpressie, improvisatie, ritmiek, meditatie, Chakra’s in vormgeving en allerlei extra workshops 
aan als extra opleiding, of louter als beleving of ervaring. 

 

 

Aquarola  

                           AQUAROLA     
                              
Contactpersoon :   Guy Dierckx 
Adres :    Meeslaan 8 Brasschaat 
e-mail :   dierckxguy@skynet.be 
 
Meer info : 
Aquarola is een vereniging van waterverfschilders die opgericht werd in 1999. 
De groep werd gevormd door leerlingen van  kunstschilder Eddy Accolet,  uit Ekeren. De leden volgden drie 
tot vijf  jaar de cursus aquarelschilderen in het atelier van kunstschilder Hendrik Luyten op de Kaart te 
Brasschaat. 
Om de schildertechniek te blijven onderhouden en verder te ontwikkelen kwamen de afgestudeerde 
leerlingen op het idee wekelijks samen te komen om te schilderen. Na verschillende  locaties te 
hebben bewoond, zijn de hobbyisten nu neergestreken in een eetzaal van het GIB Door Verstraetelei 
52 Blok G. 
Enkele zeer getalenteerde leden stellen regelmatig hun werken tentoon, ook buiten de provincie.  Zij 
doen ook mee aan wedstrijden die door cultuur ondersteunende verenigingen worden 
uitgeschreven. 
Geïnteresseerde aquarel- of acryl schilders kunnen altijd een kijkje komen nemen tijdens onze 
wekelijkse schilderavond op donderdag. Liefhebbers kunnen eventueel aansluiten bij onze 
hobbyvereniging. 
 

 

mailto:jmajhemela@skynet.be
http://www.jmajhemela.be/
mailto:dierckxguy@skynet.be


 
   

Beweging.net 

 

Contactpersoon: Verster – Rotthier Carina 
Adres:   Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat 
E-mail:   daniel.verster@telenet.be 
Website:  www.beweging.net/brasschaat 
Meer info:  
Beweging.net is een netwerk van sociale organisaties binnen de christelijke arbeidersbeweging. In 
Brasschaat zijn Femma, kwb, OKRA en Samana (voorheen Ziekenzorg) actief als partnerorganisaties. 
Bewegingspunt Brasschaat organiseert jaarlijks een sociale fietstocht, een quiz met als thema ‘Samen 
tegen armoede’ in samenwerking met Welzijnszorg, en neemt tevens deel aan de 
Wereldmeerdaagse. De plaatselijke nieuwsbrief 'Het Kapittel' brengt redactionele artikels, 
standpuntbepalingen, aankondigingen en verslagen van activiteiten evenals de agenda van de 
partnerorganisaties. 

 

 

 

BigBand Ekeren Brasschaat 

 

Contactpersoon: Block Dirk 
Adres:   Oude Baan 95, 2180 Ekeren 
Telefoon:  03 646 89 63 
E-mail:   info@bbeb.be 
Website:  http://www.bbeb.be 
Meer info:  
Wij zijn een Bigband met een 25 tal muzikanten en samen met onze zangeres brengen wij een zeer 
gevarieerd programma. Wij repeteren iedere donderdagavond vanaf 20 uur in parochiezaaal " De 
Nobele Donk"  Jozef Ickxstraat te Ekeren Donk 

 

 
 

mailto:daniel.verster@telenet.be
http://www.beweging.net/brasschaat
mailto:info@bbeb.be
http://www.bbeb.be/


 
   

Bloezette 

 

 
 
 
 
 
Contactpersoon: Jan Van den Eynde 
Adres:   Hoge Kaart 64, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 651 33 31 
E-mail:   bloezette@hotmail.com 
Meer info:  
Bloezette, een vocaal ensemble met muziek voor iedereen. Jazz, licht klassiek, crooners, new age, 
spirituals, ... het behoort allemaal tot het repertoire.  
Bloezette, een koor waar zingen puur genieten is! 
 
We repeteren elke donderdagavond om 20.00 u in De Eekhoorn, Hoge Kaart 78, 2930 Brasschaat. 
 

 
 

 

Brafodia Koninklijke Fotokring 

Contactpersoon: Verhaert Gustaaf 
Adres:   Kerkedreef 6, 2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide 
Telefoon:  03 651 45 85 
E-mail:   gustaaf.verhaert1@telenet.be 
Website:  http://www.brafodia.be/ 
Meer info:  
 

 
 
 

  

 

mailto:bloezette@hotmail.com
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BRASCOBAND 

 

Contactpersoon: Paul Bulckens 
Adres:   Ploegsebaan 114, 2930 Brasschaat 
E-mail:   info@brascoband.be 
Website:  http://www.brascoband.be/ 
Meer info:  
Het orkest van BrasCoBand bestaat uit ongeveer 50 leden. Zowel leerlingen van de muziekacademie 
van Brasschaat als afgestudeerde amateurmuzikanten maken deel uit van onze vereniging. We 
repeteren elke woensdagavond van 19u30 tot 21u30 in de grote zaal van muziekacademie "Marcel 
van Heuven", Ploegsebaan te Brasschaat. Jaarlijks organiseren wij tal van activiteiten en concerten. 
Check dus zeker onze kalender voor meer informatie! BrasCoBand Brasschaat zoekt steeds 
gemotiveerde muzikanten. 

 

 

Brasschaat Mandoline-Orkest 

 

Contactpersoon: Marcel De Cauwer 
Adres:   Bund 119, 2180 Ekeren 
Telefoon:  +32 (0)3 542 19 70 | +32 (0)473 85 20 48 
E-mail:   info@brasschaatsmandolineorkest.be 
Website:  http://brasschaatsmandolineorkest.be/ 
Meer info: 
Het Brasschaats Mandoline-Orkest (BMO) brengt - al ruim 50 jaar! - een pleidooi voor de mandoline 
als volwaardig concertinstrument en voor het mandolineorkest als instrumentaal ensemble met 
verrassende mogelijkheden en een breed repertoire. Het orkest, gegroeid uit een schoolensemble, 
werd in 1955 opgericht door Robert Janssens. In september 1962 werd hij opgevolgd door een van 
zijn leerlingen, Marcel De Cauwer, sindsdien onafgebroken voorzitter-dirigent. Met een 30-tal 
muzikanten (mandolines, mandola's, gitaren en contrabas, occasioneel uitgebreid met blokfluit, 
dwarsfluit, hobo en kleine percussie) brengt het orkest rustige luistermuziek, bestemd voor een 
breed publiek.   

mailto:info@brascoband.be
http://www.brascoband.be/
mailto:info@brasschaatsmandolineorkest.be
http://brasschaatsmandolineorkest.be/


 
   

  Bras-schatertheater 

Contactpersoon:       Wim De Meyer 
Adres:                   Donksesteenweg 27, 2930 Brasschaat 
Telefoon:             03/652 15 65 
E-mail:                   de.meyer.wim@skynet.be 
Website:                              
Meer info: 

Het Bras-schatertheater is een groep enthousiastelingen die elk jaar een ludiek avondvullend 
programma brengen . De shows zijn een afwisseling van sketches, liedjes, monologen, grotendeels 
bijeen geschreven  door Leo Nijsmans. 

Ons trouw en steeds groeiend publiek, (nu al ongeveer 1000 toeschouwers) zorgt ervoor dat we elk 
jaar onze stijgende opbrengst kunnen overhandigen aan Bike-Aid / Kom op tegen kanker. 

 

 

 

 

 

Breesgata 

 

Contactpersoon: Denys Francis 
Adres:    Miksebaan 50, 2930 Brasschaat 
Telefoon:   03 651 57 41 
E-mail:    info@breesgata.be 
Website:   http://www.breesgata.be/ 
Meer info: 
Breesgata vzw onderzoekt, bestudeert, bewaart en draagt zorg voor het oude Brasschaatse verleden, 
niet zomaar, maar welbewust om het verleden, het weten, doen en laten van onze voorouders te 
laten voortleven.  Aan de huidige generatie willen wij tonen hoe de mensen van onze gemeente 
vroeger leefden, woonden en werkten.  De eerste zondag van de maand kan men van 14 tot 19 uur 
in een volks aangekleed café oude en andere verhalen opdissen.  Bij ons kan u nog de Stimulo, 
Dubbele Pater of Tripel, het bier van de intussen verdwenen Brasschaatse brouwerij Verlinden 
komen proeven.  Tevens kan men ook het museum ’t Schuurtje bezoeken, waar het verworven 
landbouwalaam en allerlei gebruiksvoorwerpen worden uitgestald.  

mailto:de.meyer.wim@skynet.be
mailto:info@breesgata.be


 
   

Buurtschap Maria-ter-Heide 

 

 

 
Contactpersoon: Van Sanden Gerard 
Adres:   Sint-Jobsesteenweg 67 
Telefoon:  03 663 30 13 
E-mail:   gerard.vansanden@gmail.com of joseph.valenberghs@telenet.be  
     https://www.facebook.com/groups/1573413842908530/ 
Meer info: 
Buurtschap Maria-ter-Heide VZW is reeds 40 jaar actief in de wijk "Kleine Landeigendom" te 
Polygoon. Haar doel is: 
- materiaal en machines (gratis) ter beschikking van de leden stellen; 
- spreekbuis en "go between" t.o.v. het gemeentebestuur in alle materies die het leven en wonen in 
de wijk aanbelangen (verkeer, economie, milieu, et...) 
- organiseren van uitstappen, culturele evenementen, natuurwandelingen o.l.v. gids, toneel en 
muziekopvoeringen, wijkborrels …  
- speelstraatcomité ondersteunen 
- in het algemeen: zorgen dat er leven in de brouwerij blijft!. 

Caerde 

 

Contactpersoon: Van den Broeck Mon 
Adres:   Kapelsesteenweg 390, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 605 25 94 
E-mail:   monvdb@telenet.be 
Website:   
Meer info: 
Kunstkring Caerde is een feitelijke vereniging, die haar hoofdzetel heeft en is opgericht te Sint-
Mariaburg op 18 december 1985. Ze heeft tot doel culturele activiteiten in te richten, zonder enig 
commercieel doel, een kunstenaarsgroep te vormen in de brede zin van het woord, een ruime kijk op 
kunst te bieden aan de samenleving. We stellen ons open voor alle kunstvormen: aquarel- en 
schilderkunst, beeldhouwen, fotografie, glaskunst, grafiek, keramiek, papierkunst, tekenkunst enz. 
We bieden nieuw talent ook de kans om mee  te werken aan deze doelstelling. 

mailto:gerard.vansanden@gmail.com
mailto:joseph.valenberghs@telenet.be
https://www.facebook.com/groups/1573413842908530/


 
   

Conceptband Brasschaat vzw 

 

Contactpersoon: Van der Auwera Joris 
Adres:   p/a Bergstraat 7, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  0474 20 01 09 
E-mail:   bestuur@cobravzw.be 
Website:  http://www.cobravzw.be/ 
Meer info:  
Als Brasschaats harmonieorkest  met een 30-tal enthousiaste muzikanten hebben wij een bloeiende 
werking, met verrassende muzikale  voorstellingen waarmee we zowel ons publiek als onze 
muzikanten blijven verbazen.    

Iedereen is welkom om mee te doen, jong en oud, beginnend muzikant of ervaren rot. De muzikale 
uitdaging en een toffe groepssfeer krijg je er zomaar bij! Onze repetities gaan wekelijks door op 
dinsdagavond in zaal Ons Middelheem (Emmaüs zaal) – Bredabaan 423 te Brasschaat-centrum.  
Vergeet je instrument niet! 

 

Curieus 

 

Contactpersoon: Laureyssen Christiane 
Telefoon:  03 663 31 32 
E-mail:   christiane.laureyssen@telenet.be 
Website:  http://www.curieus.be/ 
Meer info: 
Curieus heeft als doelstelling het organiseren van socio-cultureel werk voor volwassenen in 
verenigingsverband, vanuit socialistische optiek. 
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’t Dakhuus vzw 

 

Contactpersoon: Vanden Ameele Marc 
Adres:   Bredabaan  696, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 633 16 96 
E-mail:   info@dakhuus.org 
Website:  www.dakhuus.org 
Meer info: 
Waarvoor kan je in Het Dakhuus terecht? 
1. Cursussen open aanbod voor volwassenen: 
 - talen (jaarlijks meer dan 60 groepen!) 
 - hobby en vaardigheden 
 - wellness en persoonlijke vorming 
 - informatica en nieuwe media 
2. Cursussen Op Maat: voor organisaties, verenigingen, culturele centra, gemeentebesturen, 
bedrijven, enz. (zie www.dakhuus.org) 
3. Huur van lokalen 
4. Huur van didactisch materiaal 

 

Davidsfonds 

 

 

Contactpersoon: Annemie Jasperse 
Adres:   de Pretlei 5, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 650 10 01 
E-mail:   activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be 
Website:  http://www.davidsfondsbrasschaat.be/ 
Meer info:  
Davidsfonds maakt deel uit van het grootste cultuurnetwerk van Vlaanderen en organiseert met de 
lokale afdeling jaarlijks een 40-tal activiteiten waar we mensen samenbrengen rond cultuur.     
Davidsfonds Brasschaat organiseert lezingen over uiteenlopende onderwerpen, museumbezoeken, 
culturele uitstappen en meerdaagse reizen.   Davidsfonds focust in al wat het doet op taal en lezen, 
geschiedenis en kunst. 

 

 

 



 
   

De lezer vzw 

 

 

Contactpersoon: Sturm Lutgart  - Jacques Decru 
Adres:   Ploegsebaan 96, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 663 21 93 
E-mail:   de.tweede.lezer@gmail.com 
Meer info:  
De Lezer v.z.w. wil het lezen bevorderen en mensen informeren over culturele, literaire, 
economische, sociale en politieke aangelegenheden. De vereniging nodigt auteurs uit om via lezingen 
of interviews hun lezers meer inzicht in hun werk te verschaffen. Het publiek maakt op die manier 
kennis met de schrijver en zijn werk. Voor die literaire evenementen wordt doorgaans samengewerkt 
met het Cultuurcentrum Brasschaat en/of de gemeentelijke bibliotheek. Daarnaast biedt De Tweede 
Lezer via internet (Antiqbook) boeken te koop aan, die in het klassieke boekhandelscircuit niet meer 
beschikbaar zijn 

 

De Nieuwe Kompanie 

 

Contactpersoon: Desiron Alex 
Adres:   Onderheide 22, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  +32 475 444 320 
E-mail:   info@denieuwekompanie.be 
Website:  http://www.denieuwekompanie.be/ 
Meer info:  
De nieuwe kompanie werd opgericht in 2009. We zijn een kleine toneelvereniging met uitsluitend 
free-lance acteurs en medewerkers en betrachten een gevarieerd aanbod van kwaliteitsvolle 
toneelstukken te brengen van uiteenlopende genres . Momenteel programmeren we een  productie 
met een kleinere bezetting in het voorjaar ( maart) In het gebouw Antverpia en een productie met 
grotere bezetting in het najaar ( (Oktober/November)waarvoor we momenteel de Ruiterhal kiezen . 
De zalen worden telkens ingericht als theatercafés  waar we de gasten ontvangen met een 
welkomstdrink en ze plaatsnemen aan tafeltjes. 

 

mailto:de.tweede.lezer@gmail.com


 
   

Echt gebeurd 

 

Contactpersoon:  Madeleine Nieuwlaat 
Adres:    Van de Wiellei 40, 2930 Brasschaat 
Telefoon:   +32 486 89 50 54 
E-mail:    info@echtgebeurd.be 
Website:   http://www.echtgebeurd.be/ 
Meer info:    
De vertelkunst in een breder daglicht plaatsen is het streven van Echt Gebeurd vzw. Kleine 
vertelvoorstellingen  of grotere events organiseren in samenwerking met andere disciplines zoals dans, 
muziek, zang, toneel en gevat in een thema. Voorstellingen kunnen voor kinderen of voor volwassenen zijn 
en hebben plaats in Brasschaat, aangrenzende gemeenten of in het buitenland. Echt Gebeurd vzw 
organiseert ook workshops rond vertellen en drama voor zowel groten als kleinen. Mensen verbinden en 
zichzelf laten ontdekken via taal en beweging is een leuk gegeven. 

 

 

 

E-lab66 

 

 

 

 

 

 
Contactpersoon:  Els Moonen 
Adres:    Lage Kaart 
Telefoon:   0495774644 
E-mail:    els.moonen@telenet.be 
Website:   https://www.facebook.com/E-lab66-697811720451549/?ref=bookmarks 
Meer info:    
E-lab66 is een vereniging van amateurkunstenaars waar leden op geregelde tijdstippen hun artistieke 
hobby kunnen uitoefenen in een vrij of een begeleid atelier (tekenen, aquarel, acrylschilderen, keramiek, 
bloemschikken, knutselen, upcyclen, ...) of deel kunnen nemen aan workshops allerlei of geholpen worden 
bij de organisatie of deelname aan tentoonstellingen of andere culturele activiteiten. Grote sterkte: de 
kleinschaligheid, de begeleiding en het ontbreken van enige vorm van prestatiedruk. 

 

 

 
 

     creatieve ateliers 

http://www.echtgebeurd.be/


 
   

Femma Brasschaat Centrum (Sint-Antonius) 

 

Contactpersoon: Boucquey Monique 
Adres:   De Vis 101, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 651 48 93 / 0479 37 04 91 
E-mail:   monique.boucquey@telenet.be 
Website:  http://www.femma.be/nl/groep/brasschaat-centrum 
Meer info: 
Femma is een vrouwenvereniging met 60 000 leden in 800 groepen in Vlaanderen en Brussel. 
Jaarlijks organiseert Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve 
activiteiten. Femma strijdt voor gelijkheid, tijd en geluk voor vrouwen en mannen. 

 

 

 

 

Femma Kaart (H. Familie) 

 

Contactpersoon: Thijs Daniëlle 
Adres:   Hulshout 40, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 651 99 72 
E-mail:   wauters.thijs@skynet.be 
Website:  http://www.femma.be/nl/groep/brasschaat-kaart 
Meer info: 
Femma is een vrouwenvereniging met 60 000 leden in 800 groepen in Vlaanderen en Brussel. 
Jaarlijks organiseert Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve 
activiteiten. Femma strijdt voor gelijkheid, tijd en geluk voor vrouwen en mannen. 

 

http://www.femma.be/nl/groep/brasschaat-centrum
http://www.femma.be/nl/groep/brasschaat-kaart


 
   

Fotokollektief Visie 4 

 

Contactpersoon: de With Luc 
Adres:   Bevrijdingslei 69, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 663 21 25 
E-mail:   dewith@skynet.be 
Meer info: 
Fotokollektief VISIE 4 is een groep van vijf fotografen uit het Antwerpse die zich, na hun 
kunstopleiding in de Tekenacademie van Brasschaat- de huidige Academie Noord-, verenigd hebben 
om samen de fotografie artistiek te benaderen. Het doel van VISIE 4 is de kunst in de fotografie te 
bevorderen door: 

• het beoordelen van elkaars fotografisch werk op een stimulerende manier, 
• het houden van tentoonstellingen met foto's die getuigen van een artistieke benadering, 
• het beleggen van bijeenkomsten die de verwezenlijking van het vooropgestelde doel kunnen 

bevorderen. 

Alhoewel elk van de vijf fotografen op een zeer persoonlijke wijze omgaat met fotografie hechten ze 
allen veel belang aan de VISIE bij de opname en gebruiken ze alle technieken, van oude procédés tot 
hedendaagse digitale verwerking, om hun zintuiglijke waarneming en innerlijke ervaring weer te 
geven. Om hun samenhorigheid te benadrukken houden zij de laatste jaren hun tentoonstellingen 
onder een gezamenlijk thema. 

 

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord

 

Contactpersoon: Van Loon Katrien 
Adres:   Ploegsebaan 144, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 663 09 90 
E-mail:   gamw@brasschaat.be 
Website:  http://www.academiebrasschaat.be/ 
Meer info:  
De academie biedt een kwaliteitsvolle opleiding aan door professionele muzikanten en 
woordleerkrachten. Voor 6- en 7-jarigen bieden we initiatie aan, waarbij de kinderen spelenderwijs 
kennis maken met muziek en woord. Vanaf 8 jaar kan de leerling starten met een instrument of 
woordopleiding.  
Cursussen voor tieners en volwassenen. 

http://www.academiebrasschaat.be/


 
   

Gezinsbond 

 

Contactpersoon: Christina Cop 
Adres:   Middelkaart 5, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 653 11 81 
Website:  https://brasschaat.gezinsbond.be/ 
Meer info: 
Zo'n Bond die voor je vecht 
als het er in de politiek op aan komt. 
Zo'n Bond die voor je zorgt 
wanneer je het nodig hebt. 
Zo'n Bond waar je op kan rekenen 
als je opvoedingsproblemen hebt. 
Zo'n Bond die meegroeit 
met de gezinnen van vandaag, 
met jouw gezin. 

 

 

 

Gilde der Aloude Driekoningenzangers 

Contactpersoon: Cootjans-Bellens Paula 
Adres:   Max Hermanlei 57, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 651 76 62 
E-mail:   paula.bellens@telenet.be 
Website: 
Meer info:  
 

 

 

 

 

 

https://brasschaat.gezinsbond.be/


 
   

Guldensporen Brasschaat 

 

 

Adres:   Hoge Akker 32 
Telefoon:  0486090881 
E-mail:   frederik.pieters@telenet.be 
Website:  www.guldensporen.vlaanderen 
Meer info: 
Guldensporen Brasschaat is een Vlaamse vereniging die zich inzet om het Vlaamse bewustzijn te 
versterken. Dit doen we door zelf activiteiten in te richten zoals onze jaarlijkse guldensporenkwis of 
Vlaamse zangavond. Om de 2 jaar reiken we ook onze Gulden Kapittelkapper uit, een prijs voor een 
handelszaak met een mooie Nederlandstalige naam. Daarnaast organiseren we ook een 
bevlaggingsactie met 11 juli en delen we leeuwenvlaggetjes uit op evenementen. 

 

 

 

Het Eigenzelf 

Contactpersoon: Bals Malis 
Adres:   Lage Kaart 530, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 651 38 28 
E-mail:   malisbals@gmail.com 
Website:   
Meer info: 
Een permanente tentoonstelling over kunst en bewustzijn. Werken van Malis Bals in tuin en binnen 
ruimte. Het bezoek gebeurd onder begeleiding en toelichting. Kostprijs 3€ koffie of thee met koekjes 
inbegrepen. Te bezoeken na afspraak 

 

 

 

 



 
   

Hoorakelbende 

 

 

Contactpersoon: Madeleine Nieuwlaat  
Adres:   Van de Wiellei 40 
Telefoon:  +32 486 89 50 54 
E-mail:   mnieuwlaat@hotmail.com 
Website:  http://www.echtgebeurd.be/ 
Meer info:     
De Hoorakelbende is een groep vrolijke vertelsters. Waar we gevraagd worden, op feesten, 
evenementen, of in scholen, binnen of buiten, brengen we enthousiast onze volksverhalen, sprookjes 
en hedendaagse vertellingen voor kinderen, jeugd en volwassenen. Regelmatig organiseren we eigen 
voorstellingen voor een luistergraag publiek.  

 

 

I.F.A.N.G. 

 

Contactpersoon: Mai Matheeussen 
Adres:   Durentijdlei 142, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03/6633971 
E-mail:   matheeussenmai@gmail.com 
Website:  www.ifang.be 
Meer info:  
I.F.A.N.G. vzw is een federatie van bijenteeltverenigingen uit Brasschaat, Ekeren, Kalmthout, 
Kapellen, Merksem en Putte-Stabroek. Momenteel groepeert zij meer dan 160 imkers. Maandelijks 
organiseert I.F.A.N.G. vzw een infovergadering voor haar leden en andere belangstellenden Emino, 
Verhoevenlei 50  te Brasschaat, telkens de eerste dinsdag van de maand om 20 uur (uitgezonderd 
tijdens de maanden juli en augustus). 

mailto:mnieuwlaat@hotmail.com


 
   

Jan Frans Simons vzw 

Contactpersoon: Cornelissens Willy 
Adres:   Magdalenalei 95, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 651 57 41 
E-mail:   info@janfranssimonsvzw.be 
Website:  http://www.janfranssimonsvzw.be/ 
Meer info:  
Vereniging om in hoofdzaak het oeuvre van de Brasschaatse Kunstenaars Jan Frans Simons en Tilla 
Simons zo volledig mogelijk te inventariseren. Daarnaast archiveren wij ook zoveel mogelijk 
documenten om het werk van bvb. Theodoor Verstraete, Henri De Smeth, Evert Larock, Anna 
Kernkamp en andere Brasschaatse Kunstenaars te inventariseren. Op onze website is ook een 
databank van Brasschaatse Kunstenaars ondergebracht. Tevens organiseren wij ook 
tentoonstellingen. 

 

 

 

Kerstcomité Brasschaat 

 

Contactpersoon: Neelen Dirk 
Adres:   Grasdries 2, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 653 16 69 
E-mail:   info@kerstmarktbrasschaat.be 
Website:  http://www.kerstmarktbrasschaat.be/ 
Meer info:  
Reeds 35 jaar en vanaf 2018 onder de nieuwe naam Kerst op den Driehoek, maakt het Kerstcomité 
Brasschaat vzw, het Kerstgebeuren tot een feest en ontmoeting voor alle inwoners van Brasschaat en 
de vele bezoekers uit de wijde omgeving. Onze Vlaamse traditie van Kerstmis, geschaard rond het 
kerststalletje met de versierde kerstboom, is voor velen onder ons nog altijd een ankerpunt. Met de 
verenigingen uit de wijk Driehoek: KWB, Drieheemcomité, Chiro, de gemeente Brasschaat en vele 
vrijwilligers trachten wij de juiste sfeer te brengen. Dankzij de gastvrijheid van het Kerkfabriek kan u 
de internationale kerststallententoonstelling bezoeken in de St. Jozefkerk op de Rerum Novarumlei. 

 

 



 
   

Koninklijke Ornithologische Kring Het Heidekneuterke 

 

Contactpersoon: Wouters Leon 
Adres:   Hofstraat 62, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 297 54 58 
E-mail:   wouters_leon@hotmail.com 
Website:  http://users.telenet.be/Het_Heidekneuterke/ 
Meer info:  
wij zijn een vereniging die vogels observeert in hun biotoop, en deze ook kweekt. 

 

 

 

Koninklijk Sterrenkundig Genootschap van Antwerpen 

Contactpersoon: De Kort Willy 
Adres:   Sint-Antoniuslei  95, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 664 28 93 
E-mail:   astroantverpia@hotmail.be 
Meer info:  
De vereniging beschikt over twee computergestuurde GOTO kijkers met lensopening 20 cm en 
organiseert maandelijks kijkavonden en/of voordrachten. Er worden bovendien bijkomende 
waarnemingen verricht bij voorspellingen van zon- of maanverduisteringen, planeetovergangen, 
kometen en meteoorzwermen. Bij ongunstig weer wordt steeds een vervangprogramma gebracht 
met beeldmateriaal via groot TV scherm. KSGA beschikt eveneens over een uitgebreide bibliotheek 
met oude en nieuwe boeken, jaargangen van tijdschriften. Bij voldoende inschrijvingen en op 
aanvraag kan een beknopte cursus worden gegeven. Hiervoor is geen voorafgaande kennis van 
wiskunde of natuurkunde nodig. Deelname aan bijzondere activiteiten: Nacht van de Duisternis en 
jaarlijkse nationale Sterrenkijkdegen. 

 

 

 

 

 

 



 
   

KTUNA 

 

 

Adres:   Wirkenlei 5, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  0485/216.474 
E-mail:   ktuna@telenet.be 
Website:  http://ktuna.be 
Meer info:  
Ktuna is een Brasschaats theatergezelschap. Het brengt een tweetal producties per jaar plus een 
gastproductie. Kwaliteit staat hoog in het vaandel, maar liefhebben - van toneel uiteraard - blijft onze 
eerste prioriteit. Ook te vinden op Facebook en Twitter. 

 

 

 

 

KWB Sint-Jozef (Brasschaat Driehoek) 

 

                BRASSCHAAT DRIEHOEK 

Adres:   Pauwelslei 67, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 651 99 31 
E-mail:   vicdeschepper@scarlet.be 
Website: 
Meer info:  
KWB Driehoek is een sociale vereniging die  een waaier aan interessante activiteiten organiseert. 
Ontspanning, sport, cultuur zijn onze voornaamste troeven, daarnaast willen we ook vorming niet 
over het hoofd zien. 

 

 

 

 



 
   

Markant-Brasschaat Actief 

 

Contactpersoon: Kristien Hellemans 
Adres:   Charleslei 32, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  0499 74 69 37 
E-mail:   markantba@gmail.com 
Website:  http://www.markantvzw.be/brasschaat-actief 
Meer info:  
Actieve en ondernemende vrouwen ontmoeten die, net als jij, op zoek zijn naar inspiratie. Dat is 
Markant! Van interessante lezingen over leerrijke bezoeken tot creatieve workshops, na elke 
Markant-ervaring ga je boordevol ideeën naar huis. Ontdek, beleef en geniet! 

Mie Katoen 

 

Contactpersoon: Vanhove-Rossaert Herman Sieghild 
Adres:   Heislagsebaan 199, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 653 02 36 
E-mail:    miekatoenvzw@gmail.com 
Website:            
https://www.flickr.com/browser/upgrade/?continue=%2Fphotos%2Fmiekatoenvzw%2Falbums 
https://www.facebook.com/groups/MieKatoen/ 
Meer info:  
Dansen??! Ben je gek? Nee, dat hoeft niet, maar het helpt wel. Dansen is in ieder geval reuzeleuk. 
Wil je dansen kennen uit Portugal, uit Engeland en uit Ierland, uit de Balkan, uit Turkije uit Amerika ... 
en natuurlijk ook al die dansen uit ons eigen Vlaanderen ... dan ben je bij Mie Katoen aan het goede 
adres: iedere dinsdagavond in de school Mater Dei op de Heislag te Brasschaat. 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/browser/upgrade/?continue=%2Fphotos%2Fmiekatoenvzw%2Falbums
https://www.facebook.com/groups/MieKatoen/


 
   

MS Groep Brasschaat 

 

 

Contactpersoon: Devroe Guido 
Adres:   Julialei 28, 2930 Brasschaat  
Telefoon:  03 651 97 69 
E-mail:   guido.devroe@telenet.be 
Website:   
Meer info:  
Wij zijn een zelfhulpgroep voor multiple sclerose patïenten en proberen zoveel mogelijk onze leden 
te steunen en wegwijs te maken met al hun problemen zowel op medisch als sociaal vlak. Van welke 
diensten en hulpmiddelen zij gebruik kunnen maken. Wij komen elke dinsdagmiddag bijeen 
(uigezonderd de schoolvakanties) voor een gezellige babbel, quizzen,enz. Wij hebben regelmatig 
gastsprekers over uitlopende onderwerpen. Wij gaan regelmatig op culturele uitstap met aangepast 
vervoer. 

 

 

 

Neos 

 
 

Contactpersoon: Patroons Luk 
Adres:   Hofstraat 30, 2930 Brasschaat  
E-mail:   luk.patroons@gmail.com 
Website:  http://neosvzw.be/brasschaat 
Meer info:  
Neos Brasschaat is een vereniging van senioren uit Brasschaat en omgeving. We behoren tot de 
overkoepelende organisatie Neos vzw, waardoor we ons actieveld sterk kunnen verbreden en steeds 
ondersteunt worden door een professioneel team. Tijdens regelmatige samenkomsten streven we 
naar een boeiende invulling van het leven. De actieve en ondernemende senior staat hierbij centraal. 

 

 

 

mailto:guido.devroe@telenet.be
mailto:luk.patroons@gmail.com
http://neosvzw.be/brasschaat


 
   

Oever vzw 

 

Contactpersoon: Jacobs Pieter 
Adres:   Durentijdlei 52, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  0478/54 54 54 
E-mail:   pieter@oever.be 
Website:  http://www.oever.be/ 
Meer info:  
Wij zijn geen relatie- of huwelijksbureau. We richten ons tot iedereen die niet gehuwd is (doelgroep 
35 -65 jaar) en de bedoeling is je vriendenkring uit te breiden en je netwerk aan sociale contacten te 
verruimen via activiteiten. Wij organiseren gemiddeld 15 activiteiten per week. Wij werken op niet 
commerciële basis. 

 

 

 

 

 

Oud Atelier Hendrik Luyten 

 
Contactpersoon:  Meulemeester Frank 
Adres:   Leopoldslei 211 
Telefoon:  0474 585 965 
E-mail:   frankmeulemeester@yahoo.com 
Website:  http://users.telenet.be/atelierluyten/ 
Meer info:  
In het atelier wordt wekelijks door verschillende schildersgroepen gewerkt (Vnmlk door kunstgroep ’t 
Blad) en worden op regelmatige basis workshops georganiseerd (door Prodigio) Gedurende het jaar 
zijn er geregeld tentoonstellingen en worden er avonden georganiseerd. (Film, debat, optredens) 

 

 

 

 

 

 



 
   

Parktheater 

 

Contactpersoon: Sabine Lenaerts 
Adres:   Hanendreef 70, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  0494 34 89 16 
E-mail:   info@parktheater.be 
Website:  www.parktheater.be 
Meer info:  
Parktheater VZW is een Brasschaatse toneelvereniging en jaarlijks brengen wij één productie op de 
planken.   Hiernaast geven we cursussen aan jongeren die uiteindelijk debuteren met een volwaardig 
toneelstuk.  Heb je interesse om zelf te spelen, decors op te bouwen of eenvoudigweg een handje 
toe te steken achter de schermen? Neem gerust contact op! 

 

 

 

 

Quilt Kunstkring In de Hoven van Plaisantie 

 

Contactpersoon: Verijke-Deschepper Monica 
Adres:   Augustijnslei 60 bus 64, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  0475 297 554 
E-mail:   monica@verijke.com 
Website:  http://blog.seniorennet.be/patchwork_plaisantie/ 
Meer info:  
Onze passie is PATCHWORK & QUILTEN met een sterke Japanse invloed. En de laatste jaren meer en 
meer echte KUNST-QUILTS, waar we regelmatig mee uitpakken op tentoonstellingen. Maar we vallen 
steeds terug op de klassieke blokken. En we "her"gebruiken ook onze oude, niet versleten, lapjes 
waar we al die gezellige "hebbedingetjes" mee maken die van een huis een èchte THUIS maken.  

 

 

 



 
   

Toneelkring Pikant 

 

Contactpersoon: Van Rossem Anita 
Adres:   Nachtegaallaan 1 – 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 652 12 44  -  0485 66 54 03 
E-mail:   info@toneelkring-pikant.be 
Website:  http://www.toneelkring-pikant.be 
 Meer info:   
Onze toneelgroep is ontstaan in 1990 en jaarlijks brengen wij één productie in zaal De Polygoon in 
Maria ter Heide. Dus al bijna 30 jaar bezorgen wij onze toeschouwers een ontspannen avondje 
toneel en de opbrengst hiervan schenken we aan een goed doel. Waarvoor  we ook al 20 jaar 
gekozen hebben voor het Rode Kruis, afdeling Brasschaat. Onze groep staat voor iedereen open, je 
hoeft geen toneelopleiding te hebben om eens mee te spelen. Heb je zin om samen met ons eens op 
de planken te staan, of een handje toe te steken….Altijd Welkom ! 
 

 

 

VtbKultuur 

 

Contactpersoon:  Jan Wouters 
Adres:    Prins Kavellei 114 
E mailadres:   brasschaat@vtbkultuur.be  
Website:   www.vtbkultuur.be/brasschaat  
Meer info: 
vtbKultuur: dat zijn 970 vrijwilligers, die op 142 plaatsen actief zijn in Vlaanderen en elke dag het 
mooie weer maken in hun gemeente. We organiseren culturele activiteiten, gaande van smaakvolle 
proeverijen tot voordrachten, van wandelingen tot bezoeken aan toonaangevende 
tentoonstellingen, van quizzen tot fietszoektochten en daguitstappen. We brengen mensen samen: 
2.620 activiteiten per jaar, goed voor 96.500 deelnames. Klinkt dat als een droom? Voor vtbKultuur is 
het werkelijkheid, dag in dag uit. vtbKultuur is een socio-culturele vereniging die gesteund wordt 
door de Vlaamse Gemeenschap. 

 

 



 
   

Verbroederingscomité Brasschaat / Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Contactpersoon:  Carina Verster-Rotthier 
Adres:   Verhoevenlei 18, 2930 Brasschaat 
Telefoon:   03/2956340 
Meer info: 
Wij organiseren elk jaar minimum 2 reizen naar onze zusterstad voor de Brasschaatse burgers. Wij 
ondersteunen of begeleiden groepen of verenigingen die onze zusterstad willen bezoeken, helpen bij 
het organiseren van tentoonstellingen in onze zusterstad of in Brasschaat. 

 

 

 

 

 

Willemsfonds Brasschaat 

 

Contactpersoon: Van Maele Jan 
Adres:   Schagedreef 8, 2930 Brasschaat 
Telefoon:  03 651 74 89 
E-mail:   janvanmaele@scarlet.be 
Website:  www.willemsfonds.be 
Meer info:  
Willemsfonds Brasschaat is een lokale afdeling van de oudste Nederlandstalige culturele vereniging 
in Vlaanderen. 
Wat doen wij? Het Willemsfonds werd opgericht in 1851 met als doel het Nederlands te verdedigen 
en het werk van Jan Frans Willems verder te zetten. Het Willemsfonds gaf betaalbare 
Nederlandstalige boeken uit, richtte de volksbibliotheken op, organiseerde taalprijskampen, lezingen 
en andere "volksverheffende activiteiten". Het Willemsfonds bood aan de Vlamingen kansen en 
middelen om zich in hun eigen taal te ontplooien en gezamenlijk cultuur te beleven. Ook vandaag 
nog zet het Willemsfonds aan tot levenslang leren, schept het mogelijkheden om actief te 
participeren aan cultuur en stimuleert het de dialoog in het interculturele Vlaanderen. In de 21ste 
eeuw wil het Willemsfonds respect blijven afdwingen voor de Nederlandse taal en bijdragen tot de 
verdere uitbouw van een gezonde, democratische samenleving. 

 


