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BRUSSEL,
HOOFDSTAD  
EN WERELDSTAD

en toch zo boordevol ‘streekparels’!

Met de steun van de  
Vlaamse Gemeenschapscommissie



 
Je begrijpt al veel Nederlands en je kan 
ook al iets vertellen. Je maakt soms nog 
fouten of je hebt wat hulp nodig.

 
Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.  
Je moet weinig inspanningen doen om 
de taal te begrijpen.

De taaliconen zijn ontwikkeld door het 
Huis van het Nederlands Brussel en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

In 2017 zet vtbKultuur unieke 
plekken, bijzondere kapellen en 
lokale helden extra in de kijker. 
Niet de platgetreden paden. Wel 
de verborgen juweeltjes, originele 
B-kantjes en onontdekte schatten. 
Kortom: streekparels! Ook in Brussel 
zijn er heel wat streekparels te 
ontdekken.

Het voorjaar werd alvast goed 
ingezet! Er was een nieuwjaars-
matineeconcert in Bozar, bezoek aan 
de tentoonstelling ‘Recollection - Art 
& Fashion’, ’t Goudblommeke ver-
telt ... Een paar van de meest unieke 
plekken en activiteiten in Brussel 
werden de voorbije vier maanden al 
in de kijker gezet. Nu de lente weer 
in het land is en de zomer in zicht, 
kan je de komende maanden extra 

 

Iedereen welkom!
Een grootstad als Brussel herbergt 
een waaier aan talen en culturen. 
Anderstaligen zijn ook welkom 
op de activiteiten van vtbKultuur. 
Activiteiten die we geschikt achten voor 
nieuwkomers en anderstaligen, hebben 
we een speciaal icoontje gegeven.

Dit is de betekenis van de icoontjes: 

Je spreekt of begrijpt nog geen of niet 
zo veel Nederlands. Toch wil je graag 
aan een activiteit, workshop of cursus 
meedoen. Dat kan. 

 
Je begrijpt al een beetje Nederlands, 
maar je durft het nog niet zo goed te 
spreken.

Opgelet: bij sommige activiteiten is het 

nodig om vooraf in te schrijven. Contacteer 

de organiserende afdeling om te vernemen 

of en hoe je kan inschrijven. Je vindt hun 

gegevens op de achterzijde van deze folder.

Ontdek het 
zomerse, culturele 
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genieten van de verborgen pareltjes. 
Neem een kijkje in deze folder en 
ontdek wat onze Brusselse vtbKul-
tuur-afdelingen in de periode van 
mei 2017 tot en met september 2017 
voor jou in petto hebben.

Surf af en toe ook eens naar de 
websites van de Brusselse afdelingen 
voor wijzigingen of nieuwe 
activiteiten. Je vindt de links naar de 
websites op de achterzijde.



Ontdek de mooie plekken van 
Sint-Gillis
Zaterdag 6 mei 2017 

Hugo Boutsen is bijna twintig jaar inwoner 

van de gemeente en voormalig medewerker 

van gemeenschapscentrum De Pianofabriek. 

Hij leidt je rond door straten en pleinen, zoekt 

vergeten parkjes op. Hij vertelt over de sociale 

geschiedenis van de gemeente, de architectuur, 

het belang van de immigratie, de recente sociaal-

culturele topics …

Tijdens de wandeling ontdek je niet enkel de 

mooie plekken van Sint-Gillis maar ook - als je 

daar interesse voor hebt - wat vrijwilligerswerk 

bij vtbKultuur Sint-Gillis-Vorst jou kan bieden. 

We starten hier immers een nieuwe vtbKultuur-

afdeling op.

Wanneer? 14.00 u.

Waar? GC De Pianofabriek, Fortstraat 35, 1060 

Sint-Gillis

Prijs? Gratis

Een organisatie van vtbKultuur Sint-Gillis-Vorst. 

 

 

‘Ons 200-jarig Koninkrijk’ - 
lezing door Bert Kruismans, 
stand-upcomedian
Maandag 8 mei 2017
De geschiedenis wordt vaak bepaald door stom 

toeval. Bert Kruismans stelt de vraag: ‘Wat als?’ 

Wat als de hoofdrolspelers in onze geschiedenis, 

zoals de Belgische koning Leopold II en de 

Nederlandse koning Willem III, andere keuzes 

hadden gemaakt? Zich baserend op de feiten, 

op wat echt gebeurd is, schrijft Kruismans een 

ander scenario voor ons land. Eén dat net zo 

goed waarheid had kunnen zijn. Balancerend 

tussen humor en ernst stelt Kruismans ons brein 

en onze fantasie op de proef. Een historische 

illusie van formaat.

Wanneer? 19.45 u.

Waar? Spiegelzaal in De Markten, Oude 

Graanmarkt 5, 1000 Brussel 

Prijs? 20 euro voor vier lezingen, gratis voor 

leden van vtbKultuur of VAB.

Een organisatie van de Vlaamse Club voor Kunst, 

Wetenschap en Letteren, in samenwerking met 

vtbKultuur Anderlecht en vtbKultuur Brussel-Oost.

 
 

Streetart-wandeling 
Maandag 1 mei 2017 
Streetart-wandeling langs de talrijke 

kunstuitingen op de muren en het 

straatmeubilair van de gemeenten Elsene en 

Etterbeek. Deze rondleiding wordt begeleid door 

een gids. Meer info vind je op onze website.

Een organisatie van vtbKultuur Elsene-Etterbeek. 

Inschrijven is nodig.

Cubaanse Salsalessen 
Vrijdag 21 april, 28 april, 5 mei, 12 mei, 
19 mei, 26 mei 2017
Deze Cubaanse Salsacursus is geschikt voor 

jong en oud. Je hoeft niet noodzakelijk met 

een partner te dansen. Het beleven van het 

gemeenschapsgevoel staat centraal. Het 

hoofddoel is dat je na de les een zalig gevoel 

van ontspanning ervaart. Er wordt in groep 

gedanst en een persoon leidt die groep. De 

leerkracht, Enrique Garcia Herrera, heeft aan het 

prestigieuze Clark Center for the Performing Arts 

alle knepen van het vak geleerd. 

Wanneer? 20.00 u.  

Waar? Grote zaal van GC Elzenhof, 

Kroonlaan 12, 1050 Elsene

Prijs? 8 euro per les

Een organisatie van vtbKultuur Elsene-Etterbeek. 

Inschrijven is nodig.  

 



Wandeling door de Marollen
Woensdag 10 mei 2017 
Grijp je kans om de Marollen met een ervaren 

gids te beleven. De wandeling duurt anderhalf 

uur.

Wanneer? 14.00 u., uur van samenkomst: 

13.45 u.

Waar? Kapellekerk

Prijs? 5 euro, 4 euro voor leden van vtbKultuur 

of VAB en Kring Fedos

Een organisatie van vtbKultuur Marollen. 

Inschrijven is nodig. Je kan ter plaatse betalen.

Concertino van de 
Muntschouwburg met 
inleidende lezing
Vrijdag 19 mei 2017 
De muzikanten van het Symfonieorkest van de 

Munt brengen met diverse ensembles en in 

wisselende formaties kamermuziek van zowel 

bekende als minder bekende componisten. 

Tijdens het seizoen 2016-2017, van begin oktober 

tot half juni, stelt de KVS zijn Foyer open als vaste 

speelplek voor de Concertini. Bij het concert, 

verzorgd door de Muntschouwburg, biedt 

vtbKultuur Anderlecht je een lezing aan, gehouden 

door Jan Stacino. Deze laatste lezing van het 

seizoen word je ook getrakteerd op koffie of thee. 

Programma:

• Francis Poulenc Sonate voor hoorn, trompet en 

trombone (1922)

• Francis Poulenc Sextet voor piano, fluit, hobo, 

kalrinet, fagot en hoorn (1939-1940)

• Francis Poulenc Élégie pour cor et piano (1957) 

Wanneer? 11.30 u.

Waar? Koninklijke Vlaamse Schouwburg, bar 

Congo - Brazaville, Arduinkaai 9, 1000 Brussel 

Prijs? 10 euro, 8 euro voor leden van vtbKultuur 

of VAB, 7 euro voor senioren

Een organisatie van vtbKultuur Anderlecht.

 

Retrospectieve Rik Wouters
Zaterdag 20 mei 2017
Rondleiding met gids.

Wanneer? 11.15 u.

Waar? Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, 

Regentschapstraat, 1000 Brussel

Prijs? 20 euro, 17 euro voor leden van 

vtbKultuur of VAB

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost 

in samenwerking met vtbKultuur Asse-Zellik. 

Inschrijven is nodig.

 

Wandelingen  
met vtbKultuur  
Sint-Agatha-Berchem 
Elke donderdag
Samenkomst om 13.00 u. aan GC De 

Kroon, VandenDriesschstraat 19, 

1082 Sint-Agatha-Berchem.

Van daaruit rijden we met de wagen 

naar een bepaalde bestemming. 

Deelnemen is gratis. We wandelen 

telkens ongeveer 10 km



Prijs? 12 euro, 10 euro voor leden vtbKultuur 

of VAB

Een organisatie van vtbKultuur Molenbeek. 

Inschrijven is aangewezen.

Voordracht door 
Hans Vandecandelaere 
over Molenbeek
22 mei 2017
Hans Vandecandelaere dook drie jaar in de 

coulissen van een van de meest misbegrepen 

stadswijken van het land: Oud-Molenbeek. 

Zijn boek ‘In Molenbeek’ werd een reisverhaal 

over het mozaïek en de dynamiek van culturen, 

religies, veiligheid, trendy kanaalherbestemming, 

sluikstort, onderwijs, pleinaanleg, ingenieuze 

nieuwbouw, nieuwe Vlaamse migranten, 

armoede en gemondialiseerde rijkdomproductie. 

Een vierde druk actualiseert het boek met het 

relaas over de aanslagen in Parijs en Brussel en de 

link naar Molenbeek. Meer dan ooit is een brede, 

Bezoek aan het arboretum 
van Wespelaar 
Zondag 21 mei 2017
Bij het woord ‘arboretum’ denkt haast iedereen 

onmiddellijk aan Meise, Kalmthout, eventueel 

nog aan Tervuren … En nochtans ligt - volgens 

de Huffington Post – een van de mooiste 

arboreta ter wereld in Wespelaar! Het domein 

van Wespelaar is een minder bekende maar 

prachtige streekparel. Het eerder kleine gebied 

van 20 ha toont een gespecialiseerde collectie 

struiken en bomen, winterhard in België. 

In de lente kan je prachtige magnolia’s en 

rododendrons bewonderen. Kom je mee naar 

deze namiddaguitstap? Een charmante gids leidt 

ons door dit prachtige natuurwonder, je mag er 

over het gras lopen en kan met volle teugen een 

grote mengeling van heerlijke geuren opsnuiven! 

Je voorziet best aangepast schoeisel.

Wanneer? 13.45 u. in het station van 

Wespelaar-Tildonk of 14.00 u. aan de ingang van 

het arboretum 

Waar? Arboretum, Grote Baan 63, 3150 Haacht-

Wespelaar (er is een ruime parking of maak 

gebruik van de bus lijn 284)

genuanceerde duiding op zijn plaats. Met deze 

lezing – integraal gebaseerd op foto’s - brengt de 

auteur een stuk Oud-Molenbeek tot bij jou.

Wanneer? 19.45 u. 

Waar? GC De Markten, 

Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

Prijs? Gratis 

Een organisatie van Vlaamse Club voor Kunst, 

Wetenschap en Letteren in samenwerking met 

vtbKultuur Brussel-Oost.

Duoconcert Erik Desimpelaere 
(pianist) en David 
Desimpelaere (contrabas)
Zaterdag 27 mei 2017
De kruisbestuiving tussen deze twee verschil-

lende muzikale persoonlijkheden is uitermate 

boeiend. De filosofische doordachtheid en 

creativiteit van Erik, de onstuimige passie voor 

de contrabas en creativiteit van David en hun 

open blik voor veel soorten muziek maken van 

hen reeds op jeugdige leeftijd een fascinerend 

virtuoos duo!

Programma: 

• Johann Sebastian Bach (1685-1750): 

Allemande en Menuet I en II uit de Cellosuite 1, 

BWV 1007

• Giovanni Bottesini (1821-1889): Elegie en 

Tarantella uit de ‘Benvenuto Suite’

• Frédéric Devreese (1929): Dream en tango

• Godfried Devreese (1893-1972): Eenzaamheid

• Frank Proto (1941): Aragonaise en Bohemian 

Dance uit ‘A Carmen Fantasy’

• Georges Gershwin (1898-1937): Een 

merkwaardige selectie

Wanneer? 19.30 u.

Waar? Auditiezaal Piano’s Maene, 

Argonnestraat 37, 1000 Brussel

Prijs? 10 euro, 5 euro voor leden van vtbKultuur 

en Masereelfonds

Een organisatie van vtbKultuur Sint-Agatha-

Berchem in samenwerking met Masereelfonds 

Brussel-West.



Sport, spel en genieten!
Zaterdag 3 juni 2017
We maken een wandeling, leven ons daarna uit 

in een partijtje bowling en ronden af met een 

etentje.

Wanneer? 10.00 u.

Waar? Loketten van het Centraal-Station

Prijs? 6 euro, ter plaatse te betalen, schoenen 

inbegrepen, exclusief etentje

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost. 

Inschrijven is nodig. 

 

ˇ

Bezoek aan het Museum van 
Natuurwetenschappen
Woensdag 7 juni 2017
Stap met reuzenpassen miljarden jaren evolutie 

af … Ontmoet de gigantische vedetten uit 

andere tijden … De indrukwekkende Galerij van 

de Dinosauriërs, de grootste van Europa en de 

Zaal van de Mosasauriërs wachten op jou. Van 

Sahelanthropus tot Homo sapiens, van embryo 

tot volwassene: ontdek de evolutie van de mens 

en zijn lichaam in de gloednieuwe Galerij van 

de Mens! We gaan samen op ontdekkingstocht 

door het museum.

Wanneer? 14.00 u.

Waar? Museum van Natuurwetenschappen, 

Vautierstraat 29, 1000 Brussel

Prijs? Gratis

Een organisatie van vtbKultuur Anderlecht.

Bezoek aan streekparel 
‘Huis der Kunsten’
Donderdag 8 juni 2017
We bezoeken het Huis der Kunsten in 

Schaarbeek, met hapje in de oude Estaminet 

(vroegere zadelmakerij).

Wanneer? 10.30 u.

Waar? Haachtsesteenweg 147, 1030 Schaarbeek

Prijs? 5 euro voor bezoek, exclusief hapje

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost. 

Inschrijven is nodig.

Bezoek aan het slagveld bij 
Waterloo 
Donderdag 15 juni 2017
Herdenking en bezoek aan het slagveld bij 

Waterloo, begeleid door een gids met militaire 

ervaring. Einde omstreeks 16.00 u.

Wanneer? 10.00 u., uur van samenkomst: 9.45 u.  

Waar? Ingang van het nieuwe museum  

Prijs? 30 euro, 28 euro voor leden van 

vtbKultuur of VAB en Kring Fedos, 56 euro per 

koppel; museumpas is inbegrepen in de prijs.

Een organisatie van vtbKultuur Marollen. 

Inschrijven is nodig. Je kan ter plaatse betalen. 

De vrije middaglunch is niet inbegrepen in de prijs.

 
 

De Meylemeersch ontdekken: 
geschiedenis, topografie, 
water, planten en dieren
Zondag 18 juni 2017
Deze zondag zullen we de Meylemeersch 

ontdekken, zijn geschiedenis (25 hectares van de 

vallei werden geklasseerd als natuurreservaat) 

en zijn typische fauna en flora aan de rand van 

de Vogelenzangvallei. We zullen de planten 

observeren en proberen de linken die ze tussen 

elkaar maken te bemerken. De wandeling duurt 

2 uur.    

Draag goede schoenen of laarzen. Honden zijn 

niet toegelaten.   

Wanneer? 14.00 u.

Waar? Aan het metrostation Eddy Merckx

Prijs? 2 euro

Een organisatie van vtbKultuur Anderlecht 

in samenwerking met Groen en blauw huis 

Neerpede. Gelieve in te schrijven voor 12 juni!



Feestelijke afsluiter eerste 
semester
Zondag 2 juli 2017
Elk jaar sluit vtbKultuur Brussel-Oost het eerste 

semester traditioneel af met een 5-gangenmenu, 

opgediend door traiteur Kokoen.

Wanneer? 12.00 u. 

Waar? GC Everna, St-Vincentiusstraat 30, 

1140 Evere

Prijs? 35 euro, 30 euro voor leden vtbKultuur of 

VAB

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost. 

Inschrijven is nodig.

Wandeling door Dilbeek 
met gids
Dinsdag 4 juli 2017
Gegidste wandeling van 2 uur door het mooie 

Pajottenland.

Wanneer? 18.45 u.

Waar? Saviocentrum, Stationstraat 275, 1700 

Dilbeek

Prijs? Gratis

Een organisatie van vtbKultuur Anderlecht in 

samenwerking met het Davidsfonds.

Beleef de Brusselse 
Ommegang
Woensdag 5 juli 2017
Ommegang in de omgeving van de Grote Markt 

(Zavel, Warandapark, Beurs) met tribuneplaatsen 

op de Grote Markt. Historisch spektakel uit de 

tijd van Keizer Karel.

Wanneer? 20.00 u.

Waar? Grote Markt, Brussel

Prijs? 53 euro, 51 euro voor leden van 

vtbKultuur of VAB

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost. 

Inschrijven is nodig.

Wandeling door Dilbeek 
met gids
Dinsdag 1 augustus 2017
Gegidste wandeling van 2 uur door het mooie 

Pajottenland. Elke keer opnieuw ontmoet je 

weer andere plekjes!

Wanneer? 18.45 u.

Waar? Saviocentrum, Stationstraat 275, 1700 

Dilbeek

Prijs? Gratis

Een organisatie van vtbKultuur Anderlecht in 

samenwerking met het Davidsfonds.

‘Meer dan Kuifje’ – bezoek 
aan het Hergé-museum
Zondag 6 augustus 2017
Bezoek Hergé Museum in Ottignies/Louvain-la-

Neuve. Verplaatsing met de wagen. Carpoolen 

kan. Details volgen bij inschrijving.

Prijs? Gratis

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost. 

Inschrijven is nodig.

Bezoek Trammuseum
Dinsdag 15 augustus 2017
Bezoek aan het Trammuseum in Sint-Pieters-

Woluwe met rit in een historische tram.

Wanneer? 13.30 u.

Waar? Tervurenlaan 364, 1150 Brussel

Prijs? 12 euro, 10 euro voor leden vtbKultuur of 

VAB

Een organisatie van vtbKultuur Brussel-Oost. 

Inschrijven is nodig.

Voordeel 
voor vtbKultuur-leden: 
festival ‘Voce et Organo 
2017’
Zondag 25 juni 2017 om 15.00 u.: 

Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk

Zaterdag 26 augustus 2017 om 20.00 u.: 

Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk

Woensdag 30 augustus 2017 om 20.00 u.: 

Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk

Zaterdag 2 september 2017 om 20.00 u.: 

Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk

Leden van vtbKultuur betalen 11 euro

i.p.v. 17 euro per concert. 

Meer info: www.voceorgano.be.

Een organisatie van het Masereelfonds 

Brussel-West i.s.m. vzw Voce & Organo en 

GC De Zeyp.



Word vrijwilliger!
Wil je meer dan enkel deelnemen? Word 

dan vrijwilliger bij vtbKultuur Brussel!

Je bent welkom in onze afdelingen waar 

je kan kiezen uit een waaier aan taken, 

aangepast aan je talenten, interesses en 

beschikbare tijd.

Of je kan, samen met andere 

geïnteresseerde vrijwilligers, een nieuwe 

afdeling oprichten in jouw gemeente. 

Samen mag je in alle vrijheid culturele 

activiteiten uitdenken en realiseren, met de 

ondersteuning van vtbKultuur. Momenteel 

starten we een nieuwe afdeling op 

in Sint-Gillis-Vorst. We zoeken ook 

vrijwilligers voor een filmgroep.

Onze vrijwilligers ervaren dat het 

organiseren van de activiteiten vaak 

nog leuker is dan enkel deelnemen. 

Nieuwsgierig of dat klopt? Neem dan 

contact op en vraag meer info: 

Katrien Van Vaerenbergh, 0471 39 41 02, 

katrien.vanvaerenbergh@vtbkultuur.be.

vtbKultuur Kuur 
Brusselloise zet zijn 
interculturele activiteiten 
verder!
Check de afdelingswebsite voor het 

concrete programma, schrijf je via de 

site in voor de nieuwsbrief of volg 

Kuur Brusselloise via facebook. De 

contactgegevens vind je op de achterzijde 

van deze folder.

Workshops  
fotoclub Brussel
Onze fotoclub organiseert regelmatig 

thematische workshops in haar fotostudio 

aan de Hovenierstraat 45 in Sint-Jans-

Molenbeek. Af en toe vinden workshops 

plaats op andere locaties. Onder 

begeleiding van ervaren fotografen schaaf 

je er je techniek bij en kan je ideeën 

uitwisselen met andere deelnemers. Op de 

website www.vtbkultuur.be/brussel-fotoclub 

lees je minimum twee weken vooraf welke 

workshops gepland staan.

BRONKS is een kunstenhuis met 

de klemtoon op theater. Er worden 

voorstellingen gemaakt en getoond, en 

dit voor kinderen, jongeren en hun school 

of familie. Bij BRONKS kan je workshops 

volgen rond theater, muziek, radio, film en 

veel meer onder begeleiding van ervaren 

docenten. Ook staat ieder seizoen garant 

voor een aantal unieke festivals. BRONKS 

bevindt zich in hartje Brussel, waar het 

tegelijk stadsmus en kosmopoliet wil zijn. 

In de kerstvakantie van 2016 nam fotograaf 

Illias Teirlinck 8 jongeren mee op avontuur 

doorheen de Brusselse stadsjungle. Hun 

indrukken werden vastgelegd in een aantal 

beelden die je in deze bijlage terugvindt.
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WORD LID VAN VTBKULTUUR

Heb je interesse in de nieuwsbrief van alle Brusselse afdelingen samen? 
Mail dan naar katrien.vanvaerenbergh@vtbkultuur.be. Of volg de facebook-
pagina ‘vtbKultuur in Brussel.’ 

Contactgegevens 

vtbKultuur Anderlecht
Louisa Heine
0474 59 20 44
anderlechtmolenbeek 
@vtbkultuur.be
www.facebook.com/
anderlechtmolenbeek
www.vtbkultuur.be/anderlecht
IBAN BE06 6528 3438 8022  
 
vtbKultuur Brussel-Oost 
(Evere, Haren en 
Schaarbeek)
Elyane De Keyser
0486 83 42 58
brusseloost@vtbkultuur.be
www.facebook.com/ 
brussel-oost
www.vtbkultuur.be/ 
brussel-oost
IBAN BE48 7340 0831 4727 

vtbKultuur Elsene-Etterbeek
Olivier Vanderbeek
elsene@vtbkultuur.be
www.facebook.com/
vtbKultuur-Elsene-Etterbeek
www.vtbkultuur.be/elsene-
etterbeek

In deze brochure worden prijzen voor leden en niet-leden 
vermeld. Met leden bedoelen we leden van vtbKultuur of 
VAB. Ben je lid van VAB? Dan ben je automatisch lid van 
vtbKultuur. Lid worden van vtbKultuur kan al voor 10 euro 
per jaar. Voor dat bedrag krijg je korting op alle vtbKultuur-
activiteiten, samen met heel je gezin.

vtbKultuur Brussel Film
Deze afdeling is nog in opstartfase. 
Interesse in een engagement? 
Contacteer Katrien Van Vaerenbergh
0471 39 41 02
katrien.vanvaerenbergh@vtbkultuur.be
www.vtbkultuur.be/brusselfilm

vtbKultuur Fotoclub
0477 38 18 99 
photoshoot_info@yahoo.com
www.vtbkultuur.be/brussel-fotoclub
IBAN BE51 6528 3333 4762

vtbKultuur Ganshoren
Annemie Mattens
052 555849
ganshoren@vtbkultuur.be
www.vtbkultuur.be/ganshoren
IBAN BE74 0003 2594 0107

vtbKultuur Kuur Brusselloise
Sudi Yusuf
0492 342 045
kuurbrusselloise@vtbkultuur.be
www.facebook.com/
vtbKultuurKuurBrusselloise
www.vtbkultuur.be/kuur-brusselloise
IBAN BE63 6528 4123 4808

vtbKultuur Marollen
Christian De Stoop
0476 41 11 98
christian.destoop@hotmail.be
www.vtbkultuur.be/marollen
IBAN BE75 7350 3836 0151

vtbKultuur Molenbeek
Paul Leleu
0477 38 18 99
paul.g.leleu@gmail.com
www.vtbkultuur.be/molenbeek
IBAN BE73 6528 4824 3460

vtbKultuur MultiMolem
Christopher Leys
0492 08 06 83 of 02 414 08 52
christopherleys@gmail.com
www.vtbkultuur.be/multimolem
IBAN BE48 6528 4529 1327

vtbKultuur Sint-Gillis-Vorst
Deze afdeling is nog in 
opstartfase. 
Interesse in een engagement? 
Contacteer Katrien Van 
Vaerenbergh
0471 39 41 02
katrien.vanvaerenbergh@
vtbkultuur.be
www.vtbkultuur.be/sint-gillis-vorst

vtbKultuur 
Sint-Agatha-Berchem
Roger Platteau
02 465 30 42
roger.platteau@gmail.com
www.vtbkultuur.be/
sint-agatha-berchem
IBAN BE11 0001 7078 3048


