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vtbKultuur Kalmthout -  April - Jaargang 10 - Nummer 87.  

VtbKultuur is een vereniging waar gedreven vrijwilligers met veel goesting culturele 
activiteiten op touw zetten. Hieruit halen ze energie en voldoening en kunnen zich 
ontplooien. 
Mensen en cultuur dichter bij elkaar brengen, daar doen we het voor! Bij ons kan je samen 
met anderen cultuur ontdekken, beleven en ervan genieten. Zo groeit er echt contact en 
verbinding tussen mensen.  
Bij toegankelijk te maken en in groep te ervaren, bevorderen we ontmoeting, vriendschap, 
solidariteit en engagement en versterken we de sociale cohesie. 
We doen dit in een open, pluralistische en respectvolle sfeer. 
Bij vtbKultuur kijken we met een verruimende blik naar de wereld, met respect en openheid 

naar iedereen. Op die manier dragen we bij aan een warme samenleving. Samen met het 
filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=w1OGXh3CZhY&feature=youtu.be) is 
dit een goede manier om onze eigenheid uit te dragen. 

 

IN DEZE NIEUWSBRIEF  

 Voorwoord  

 Belangrijk bericht 

 Jij ook vrijwillige medewerker? 

 Virtuele activiteiten:   
    - Slag bij Lepanto 
    - Museum Hof van Busleyden - Mechelen 

 4 Tact: de nieuwe Strangers 

 Activiteiten die verplaatst worden naar 2022  

 Cultuurhoekje: wie was Josue Dupon? Bijdrage van  Raf  Cromheecke 

 Natuurmoment van Karel De Blick 

 Jaarprogramma 2021 

 Onze sponsors 
 

VOORWOORD  

  Wij hebben er alle vertrouwen in dat we terug kunnen opstarten in augustus. Onze eerste 
activiteit sinds meer dan een jaar is een klepper van formaat! De groep 4TACT brengt de 
liedjes van de Strangers terug tot leven in Kalmthout. Ambiance  en nostalgie ten top! 
Zie alvast een voorsmaakje in deze nieuwsbrief, tickets zijn boekbaar via de link (maar 
wacht niet te lang, want er is al veel interesse).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w1OGXh3CZhY&feature=youtu.be
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Word lid met een vtbKultuur-pas Kalmthout 

  

Voor 20 euro 

ben je een jaar lang lid van onze culturele bende. Jouw 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 kan aan alle activiteiten van alle vtbKultuur-groepen deelnemen aan ledenprijs. 
Jaarlijks staan er ongeveer 2500 vtbKultuur-activiteiten op de agenda. Je vindt ze op 

www.vtbkultuur.be/activiteiten. 

·         Je krijgt 5 euro korting bij de aankoop van een Open Monumentenkaart. Je betaalt 
dan 20 in plaats van 25 euro. Met een Open Monumentenkaart krijg je toegang tot 

uitzonderlijke erfgoedplaatsen in Vlaanderen en heel wat kortingen en voordelen bij meer 
dan 250 monumenten in Vlaanderen. 

·         Je krijgt 6 euro korting bij de aankoop van een Museumpas. Je betaalt dan 53 in 
plaats van 59 euro om een jaar lang de permanente tentoonstellingen van meer dan 170 

musea gratis te bezoeken. Ook heel wat tijdelijke tentoonstellingen kan je gratis of met fikse 
korting bezoeken. Deze korting is enkel geldig voor een nieuwe Museumpas, niet voor een 

hernieuwing. 

·         Je krijgt minstens 4 keer per jaar onze nationale nieuwsbrief OOGwenk, boordevol 
culturele inspiratie, in je mailbox. 

·         Je krijgt regelmatig extra (tijdelijke) voordelen zoals mooie kortingen voor unieke 
voorstellingen of evenementen. 

  

      Contacteer ons voor vragen over uw lidmaatschap op het nummer 0479698492.  

      De storting kan u  doen op rekeningnummer : Argenta Bank :  BE 60 973 189 231 270 .  

                                 Vraag je lidmaatschap aan via volgende link : 

                                    https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/word-lid 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/word-lid
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                                                BELANGRIJK BERICHT: 

VAB-leden niet meer automatisch lid van vtbKultuur 
 
Als VAB-lid heb je altijd aan de voordeligste tarieven kunnen genieten van alle vtbKultuur-
activiteiten. VAB-leden waren immers automatisch lid van vtbKultuur. Dat gekoppeld 
lidmaatschap wordt nu opgeheven door VAB. 

 
Uiteraard blijven we je met open armen ontvangen op al onze activiteiten, maar als je vanaf 
nu verder wil profiteren van onze ledentarieven en andere ledenvoordelen, dan heb je 
een vtbKultuur-pas nodig. Alle informatie voor aansluiting vind je hierboven terug. 

. 
Mogen wij je vriendelijk vragen spontaan je lidkaart aan de inkom te tonen. Dit 
vereenvoudigt het werk voor iedereen. 
 
Wij rekenen alvast op jouw medewerking, waarvoor onze dank! 

 

 

Heb je zin om je droom waar te maken? Wil je cultuur (mee) op de kaart zetten in onze 

gemeente? 

Dan ben je bij vtbKultuur Kalmthout aan het juiste adres! 
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JIJ OOK VRIJWILLIGE MEDEWERKER?  

 

Ben je goed in contacten leggen met anderen?  
Ben je creatief en heb je zin om mee te werken in een toffe ploeg? 
Dan komen we graag in contact met jou! 

 
Contacteer Alain ‘T Kindt via het mailadres: kalmthout@vtbKultuur.be. Graag willen we met 
jou afstemmen wat je kan betekenen binnen onze vereniging en wat onze vereniging kan 
betekenen voor jou. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:kalmthout@vtbKultuur.be
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VIRTUELE ACTIVITEITEN 
 

 
 
 
- DE SLAG BIJ LEPANTO 

 

 
 
 

Het legermuseum zet in het najaar van 2021 een tentoonstelling op in het kader van 
'450 jaar Slag bij Lepanto' (7 oktober 1570), de zeeslag tussen de Heilige Liga, o.l.v. 
de Spaanse vloot en het Islamitische Ottomaanse Rijk.  
Een weetje: onder de Christelijke strijdkrachten bevond zich de avontuurlijke 

Spaanse schrijver Miguel de Cervantes (auteur van Don Quichot), die tijdens de strijd 
het functioneel gebruik van zijn linkerarm verloor.  
Via deze link kan u een stuk van deze zeeslag terug beleven. Het is een Engelse 
documentaire en je  moet via instellingen de ondertiteling aanpassen naar het 
Nederlands. 
 

           https://www.youtube.com/watch?v=0Z0S8eSbDjQ 

Deze tip komt van de collega’s van vtbKultuur Trips met een speciale dank aan Diane 
Geerts en Peter Pholien. 

 
 
 

        

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Z0S8eSbDjQ
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- MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN - MECHELEN 

 

 

 

Vanaf 26 maart is er een  nieuwe tentoonstelling 'Kinderen van de Renaissance' (online 
lezing met curator mogelijk!) 

Achter de muren van het Hof van Kamerijk in Mechelen (Frederik de Merodestraat 65) zijn 
gedurende een halve eeuw de kinderstemmen te horen van enkele politieke hoofdrolspelers 
van het zestiende-eeuwse Europa. De tentoonstelling ‘Kinderen van de Renaissance’ vertelt 
het bijzondere verhaal van dit kinderhuishouden. In het Hof van Kamerijk groeien drie 
generaties Bourgondisch-Habsburgse prinsen en prinsessen op, waaronder Filips de 
Schone, Margaretha van Oostenrijk en de toekomstige Karel V.  
Wie de kinderportretten goed bekijkt, beseft dat die je ook iets vertellen over hoe wij 
vandaag de opvoeding van onze kinderen benaderen. En dat de ideeën van toen vandaag 
nog steeds verder leven.  
Ontrafel laag na laag de verhalen die schuilen achter de kindergezichten.  
 
https://www.hofvanbusleyden.be/ 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

                                       

 

https://www.hofvanbusleyden.be/
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                                          Optreden 4 TACT – Zaterdag 28 augustus 2021 

 

 

De liedjes van de Strangers in een eigentijds jasje steken.  Dat is wat de nieuwe Antwerpse 
band 4TACT wil doen. De vier zangers zijn enorme fans van de Strangers. Ze zullen 
Vlaanderen rondtoeren als een soort van hommage aan de Antwerpse coverband.  

Op zaterdag 28 augustus treden ze in het OKA centrum Kalmthout.. 

                          Alle informatie  en aankoop tickets vindt je terug via deze link 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/4-tact-de-strangers-medley/datum/9589 

 

 (Foto vrt) 

   Wil je een voorproefje klik dan hier op deze link : 
                                                     

                                          https://www.youtube.com/watch?v=XDEuh7evrTg 

 

 

 

 

  
 
 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/4-tact-de-strangers-medley/datum/9589
https://www.youtube.com/watch?v=XDEuh7evrTg
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Het Coronavirus wil ons nog niet verlaten en we zijn dus genoodzaakt volgende 
activiteiten te verplaatsen naar 2022! 
 
 
- FILMREPORTAGE KRETA-SANTORINI 

 
 Verplaatst naar  donderdag 17 maart 2022. 

 

 

- DE RECHTVAARDIGE  RECHTERS  

 Verrplaatst naar donderdag 21 april 2022. 
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CULTUURHOEKJE 

SCHIJNWERPERS OP JOSUE DUPON 

 

Naast de Antwerpse “Midden Statie” prijkt de “blikvanger” van de Antwerpse Zoo  met een bronzen 
kameel en  drijver op een hoogte van 21 meter. Sinds 1900 kreeg het zijn decoratieve standplaats en 
voor iedere Antwerpenaar of bezoeker is het een vertrouwd beeld maar ze kennen nauwelijks of niet 
wie de beeldhouwer was. Op de ingangspoort van de Zoo flankeren nog twee bronzen 
kroeskoppenpelikanen op een scheepswrak en twee gieren op een olifantskop (1903) van dezelfde 
meester beeldhouwer Josuë Dupon. Maar zijn levenswerk gaat van dierenbeelden, monumentale 
kunst, salonbeelden, bustes, medaillons… een geheel veelzijdig levenswerk in de beeldhouwkunst. 
 

          
          Atelier J.Dupon. Oprichting aan de Zoo van Antwerpen (Schepen F. Van Kuyck -  Directeur Zoo M. L’Hoëst – Josue Dupon.) 1900 

 
Josuë Dupon werd in 1864 als jongste zoon van Franciscus Dupon en Anna – Theresia Lebeke 
geboren uit een gezin van vijf kinderen in de wijk “De Reighere” te Ichtegem (West-Vlaanderen) Het 
dorp van de  “ Fransmans en de Flandriens” seizoenarbeiders en coureurs.  
Alle jongens uit het gezin werden beeldhouwer zoals trouwens ook hun mannelijke nazaten. 
 
Vader Franciscus (Sissen Dupon genaamd) was een fijne ambachtsman met groot vakmanschap en 
talent. Alle windwijzers en zonnewijzers  van de streek waren van zijn hand. Maar hij was vooral een 
bijzonder getalenteerde schavenmaker. In de zomermaanden bracht hij zijn werkstukken en 
zonnewijzers samen met zijn oudste zoon Karel met een hondenkar tot ver in Nederland en Frankrijk, 
tot zover er Vlaams gesproken werd. Sissen was ook de man van boeken en kruiden en op zijn 
zonnewijzers bracht hij de spreuk aan “Horas non numero nisi serenas “  (“Alleen de zonnige uren 
worden geteld”) 

 
Maar Sissen was een “keikop”, streng en eigenzinnig. Hij zag, noch wilde rekening houden met het 
talent en de aanleg van zijn kinderen. Ze moesten meewerken voor het gezin zoals het veelal in deze 
tijd gebruikelijk was. Maar de pastoor was onder de indruk van de expressiekracht van de verborgen 
werkjes in tekenen en houtsnijdend beeldhouwwerk en zorgde ervoor dat de oudste zoon Karel zich 
kon bekwamen bij de beeldhouwer Clement Carbon te Roeselare waar hij ook ’s avonds de lessen 
aan de Kunst Academie kon volgen. 
Karel Dupon effende zo de weg voor de jongste broer Josuë Dupon. 
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De tienjarige Josuë ging naar de dorpsschool van Ichtegem en vader Sissen plaatste hem bij een 
boer om koewachter en hoeveknecht te zijn. Maar zes jaar later gaf de jonge Josuë er de brui aan en 
vervoegde samen met zijn broers Karel en Henri in 1881 het atelier van Carbon te Roeselare. En 
Josuë schreef:  

“Eindelijk kwam de verlossing na zes jaar koeien wachten, delven en bemesten, waar de tijdruimte mij een 
eeuwigheid scheen en ik het droombeeld van mijn jeugd zag vervliegen, een soort dwangarbeid zonder 
uitkomst en dan ineens de verlossing: de schoonste van mijn leven, riep een brief van mijn broer Karel mij naar 
Roeselare om er het beeldkappen te leren”(arch.) 
 
In dat zelfde jaar 1881 werd de bekende beeldhouwer Jules Lagae laureaat van de Academie van 
Roeselare en ging zijn studies verder zetten aan de Koninklijke Academie te Brussel. Jules Lagae 
zou tot aan zijn dood een zeer trouwe en goede vriend blijven van de beeldhouwers Dupon. Samen 
met de jongere Josuë werkte  hij aan het vrijheidsmonument in Argentinië. 
 

                        

       Monumento de los congresos –Buenos Aires – J.Lagae (beelden) en J.Dupon. (4 Condors) Argentinië  

 
Toen in 1884 – het jaar dat in Antwerpen de bouw van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
van start ging, vestigde Josuë zich in Antwerpen om er de plaats in te nemen van zijn broer Karel, 
die de Academie met glans had verlaten en zich na zijn huwelijk terug in Roeselare vestigde om zich 
toe te leggen op de religieuze beeldhouwkunst. 
 
“Josuë Dupon begaf zich naar Antwerpen met slechts 42 frank op zak, zijn geheel arm fortuin maar 
rijk aan verwachtingen en vastbesloten een plaats te veroveren onder de grote kunstenaars. Tijdens 
de dag werkte hij bij beeldhouwer Verlinden en ’s avonds volgde hij lessen bij Meester Geefs aan de  
Academie. Meester Geefs kende de Dupons goed want Karel had pas de Academie verlaten als 
primus.” (arch.) 
 
In de laatste decennia van de 19de eeuw werden zowel in Brussel als in Antwerpen bouwwerken 
uitgevoerd om die steden een kosmopolitisch en majestueus uitzicht te geven. Een aantrekking voor 
vele jonge kunstenaars.  
In Antwerpen werd Karel Verlat het spilfiguur van het Antwerpse kunstleven in de 2de helft van de 
19de eeuw. Hij zette zich enorm in voor de vernieuwing in het kunstonderwijs. Toen hij in 1885 
directeur werd van de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten bracht hij te volle het dier in de 
kunst en moedigde jonge talentvolle schilders en beeldhouwers aan tot dit genre.  

(Raf Cromheecke) 

Wordt vervolgd..... 
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NATUURMOMENT 

Karel DE BLICK kennen we al van onze verjaardagskalender. Hij is natuurfotograaf sinds 1970. Het 

is zijn passie. Het respect voor alles wat leeft heeft voor hem een totale voorrang. 
 
Lukt het de ene dag niet om een mooie opname te maken, dan is er nog de belevenis in de natuur en 
die is niet vervangbaar volgens Karel. 
 
Nota i.v.m. copyright: de foto’s blijven eigendom van Karel De Blick en mogen niet 
gekopieerd/verspreid worden tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de maker. 
 
Via deze link kan je hem volgen: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009726947979 
 

 
 

Bergeend. 

De bergeend is eigenlijk half gans en eend. Het is een stevige kleurrijke watervogel. 

Zijn leefgebied is vooral aan de kust en waddengebieden te vinden, maar ook in het binnenland in de 
duinen en ondergelopen weivelden. 

Rond de periode maart/april kan je ze baltsend en vechtend vinden. 

Het mannetje (woerd) erken je aan de felle rode snavel met knobbel. 

Ze eten wadslakjes, schaaldiertjes, insecten, visjes en wormen. 

Hun eieren vind je vooral terug in verlaten konijneholen. 

Het is een niet bedreigde soort maar wel beschermd. 

Latijnse naam: Tadorna tadorna 

Technische gegevens: Nikon D500 – 500mmF4 – extender 1.4  1/1000s - f5.6 – ISO 400 
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Jaarprogramma 2021 
                                Onder voorbehoud van de corona voorschriften. 

 
 

DATUM EN UUR 
 

 
ACTIVITEIT 

 
PLAATS 

Donderdag 11 maart - 14u00 
VERPLAATST NAAR 
DONDERDAG 27 MAART 2022. 

Reisreportage “ Kreta en Santorini 
door Mieke en Jean-Pierre 
Demarsin. 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 -  
2920 Kalmthout. 

Zondag 21 maart 
VERPLAATST NAAR 29 
AUGUSTUS 2021 

Knipoogdag - Ieper. ieper 

Donderdag 08 april - 20u00 
VERPLAATST NAAR 
DONDERDAG 21 APRIL 2022. 

De rechtvaardige rechters” lezing 
door Filip Van Beurden. 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 -  
2920 Kalmthout. 

Donderdag 29 april -14u00 
VERPLAATST NAAR  VOORJAAR 
2022 

Lezing over Frans-Vlaanderen & de 
Westhoek door Jan Yperman 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 

Zaterdag 29 mei  - 07u30 
VERPLAATST NAAR  VOORJAAR 
2022 
 

Daguitstap naar Rijsel  Rijsel 
 

Woensdag 18 augustus - 20u30 
 

Musical 1830 
Leden vtbKultuur: 40 € - Niet-leden: 
45.95 € 

Kasteel de Merode, Polderstraat 50 -
2260 Westerlo. 

Zaterdag 28 augustus -20u00 “4TACT –The Strangers Tribjoet 
Show “  
Reservatie via Ticketgang : € 15 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout  

Zondag 29 augustus  Knipoogdag - Ieper Ieper 

Zaterdag 11 september-1'u00 Bezoek domein Cantecroy en 
afsluiter met een zoetje. 

Mortsel 

Zaterdag 18 september - 20u00 Jazzconcert  met 'The Nono's'. 
Reservatie via Ticketgang : 15 €  
 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout. 

Donderdag 07 oktober – 14u00 “Sweethearts,Verliefd op de 
bevrijder “lezing door Dirk 
Musschoot. 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 

Donderdag 21 oktober - 20u00 Jodenrazzia's in W.O. II in 
Antwerpen.  Lezing door rector Van 
Goethem.  
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 

Donderdag 25 november - 14u00  “De Tempeliers “Lezing door Johan 
Torfs 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 

Donderdag 09 december - 14u00 Reisreportage “ De Baltische Staten 
“ door Mieke en Jean-Pierre 
Demarsin. 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 -  
2920 Kalmthout. 
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Hartelijk dank aan onze sponsors! 

(klik om de koppeling naar de website te volgen) 

 

 

              

     

 

 

 

 

 

 

 

            

 

    

 

 

 

 

 

http://www.modecenter-rommens.be/ 

 

 

http://www.decosterbvba.be/ 

 

http://www.theunsenzonen.be/
http://www.strijboshof.be/
http://www.studiofoton.be/
http://www.modecenter-rommens.be/
http://www.modecenter-rommens.be
http://www.decosterbvba.be
http://www.decosterbvba.be/
http://www.keukensvasco.be/
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http://www.sunfiber.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

hier zijn de classics ! 

Noord-Antwerpen FM 107.9  

 

 
 

http://www.gorlima.be 

 
Statiestraat  18 
2920 Kalmthout 
 

Tel :03 667.41.73 
Gsm : 0495/306 483 
E-mail:info@gorlima.be 

www.garagefrancken.be 

 

 

 

 

http://www.abcdrinks.be/cassimon
http://www.sunfiber.be/
http://www.sunfiber.be/
http://www.de4seizoenen.eu/kalmthout
http://www.zoe.fm/
http://www.zoe.fm/
http://www.zoe.fm/
http://www.zoe.fm/
http://www.gorlima.be/
http://www.gorlima.be
http://www.garagefrancken.be/
http://www.garagefrancken.be/
http://www.philippo-rozen.be/
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RAMAN, van Eekelen, bvba 
VERZEKERINGSMAKELAAR - BANK 

       

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            

 

 

 

 

http://lievedjongh.energetix.tv 
 

                       

                          WILBO Dakwerken                         

f 

 

 
 
 

 

 

Vuurkruiserslaan 35 
2920 KALMTHOUT 
Tel. 03 666 23 70 

GSM 0474 07 82 11 
E-mail : paul@wilbo.be 

www.wilbo-dakwerken.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMAN, van Eekelen & Van Loon, bvba 
VERZEKERINGSMAKELAAR - BANK 

- HYPOTHEKEN 
Kantoor Kalmthout :Kapellensteenweg 
216 -2920 Kalmthout 
Tel.:03/666 73 65 - Fax:03/666 06 40 
info@rveverzekeringen.be 
Kantoor Kapellen: Hoevensebaan 25A - 
2950 Kapellen 

RVE Verzekeringen - Kalmthout 

U vindt uw partner, of gaat op reis. U krijgt een 

kind, of neemt een huisdier. U leeft nu, of denkt 

aan later. Welke weg u ook volgt, we zorgen 

ervoor dat u gerust en gezond verzekerd bent. 

https://www.rveverzekeringen.be/ 

www.rveverzekeringen.be 

 

http://www.devavastgoed.be/
https://www.rveverzekeringen.be/
https://www.rveverzekeringen.be/

