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VOORWOORD  

 
Beste cultuurliefhebber, 

Ben jij benieuwd naar ons programma voor 2021? Neem dan snel een kijkje via de link in 
deze nieuwsbrief en reserveer alvast de data in je agenda. Wij kijken reikhalzend vooruit, jij 
toch ook? 
 
Naast de vele interessante onderwerpen vind je deze maand in “virtuele activiteiten” een link 
waarin Prof. Filip Lardon, fysioloog aan UAntwerpen, een zeer begrijpelijke  uiteenzetting 
geeft over het Coronavirus; wat doet het nu eigenlijk. 
We zien elkaar terug in 2021, blijf gezond! 
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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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VIRTUELE ACTIVITEITEN 
 

 KUNNEN WE HET CORONAVIRUS OOIT OVERWINNEN ? 

 

                                       
 

Op een zeer didactisch gestructureerde wijze  geeft prof Filip Lardon - fysioloog aan 
de UAntwerpen -  uitleg in menselijke verstaanbare taal wat juist het Coronavirus is. 
 
Klik op de link hieronder om er alles over te weten. 

 
                        https://www.youtube.com/embed/eXL0AmpYEY4 

           

 ROBERTO ALAGNA = LEVENSVREUGDE! 

 Roberto Alagna is vooral bekend voor zijn opera-optredens.  Wat hem kenmerkt  is 
 zijn levensvreugde en zijn enthousiasme.  Hij   misprijst het 'lichtere' genre geenszins 
 zoals u kan merken in bijgaand filmpje! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bgbt6Y-Gius&list=RDxcyD2Hzk3fk&index=29 

 

Foto Wikipedia 

 

https://www.youtube.com/embed/eXL0AmpYEY4
https://www.youtube.com/watch?v=bgbt6Y-Gius&list=RDxcyD2Hzk3fk&index=29
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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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ZOALS VERMELD IN HET VOORWOORD ZIJN AL ONZE NAJAARSACTIVITEITEN 
2020 OFWEL VERPLAATST NAAR 2021 OF ONDER VOORBEHOUD NAAR 2022. 
 
 

         VOOR EEN NIEUWE UPDATE GA NAAR ONZE WEBSITE :  

         www.vtbKultuur.be/kalmthout/activiteiten. 

 
 
* 24-01-2021 - BERT KRUISMANS - NIEUWE SHOW! 
   VERPLAATST NAAR ZONDAG 23/01/2022! 

* 27-02-2021 -  4-TACT - DE STRANGERS MEDLEY 
   VERPLAATST NAAR ZATERDAG 28/08/2021! 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten
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HAIKU  

 

 

Kerstmis met een ster 
Wijst ons naar hoop en vrede 

Omheen stal en boom. 

 
Raphael 
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BOEKEN 

 

 

 'In het kielzog van Hugo Van Kuyck'  

 
De herdrukte versie van het boek 'In het kielzog van Hugo Van Kuyck' van Charles 
Emmanuel Schelfhout is exclusief te koop via vtbKultuur Kalmthout.   
Formaat 16,5 x 24 cm -182 blz. en 72 zwart /wit illustraties; 

 Prijs:  - 18,50 € (voor de inwoners van Kalmthout) 
 - 25,00 € (buiten de gemeente, verzendingskosten inbegrepen). 

  
 

 

 

 
  
 
 
 Na betaling op onze rekening BE 60 973 189 231 270 wordt uw boek gereserveerd. 
 
 Deze boeken worden verkocht ten voordele van 'ART AND LOW VISION' vzw. Deze 
 vzw werd opgericht in 2014 op initiatief van de schrijver Charles Emmanuel 
 Schelfhout -  die zelf slechtziende is -  met het doel mensen met een 
 zichtbeperking aan te moedigen om kunst uit te oefenen (cf. website 
 www.artandlowvision.be). 
 
 Meer info kan u bekomen op ons e-mailadres : kalmthout@vtbkultuur.be 
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 Opnieuw Hoop  

 
 Ritchie Vermeire (45) is regisseur en reportagemaker.  Sinds kort is hij ook de auteur 
 van het boek ‘Opnieuw Hoop’ waarin hij zijn levensverhaal brengt.  
 

 

 Een biografie over misbruik, zelfmoordgedachten, ziekte, loslaten en aanvaarding, die 
zich afspeelt vanaf het jaar 1986 tot en met 2020. Hij vertelt over wat alle moeilijke 
situaties in zijn leven bij hem hebben losgemaakt en hoe hij  nu naar het leven kijkt 
ondanks alles. 
Jarenlang is hij misbruikt geweest. Dit heeft hem lange tijd getekend waardoor hij 
door periodes van depressie en zelfmoordgedachten ging. 

  
 Toen hij zich beter in zijn vel begon te voelen, kreeg hij te maken met een zeldzame 
 ziekte en moest hij vechten voor zijn leven. 
 
 Zijn motto is : “Ondanks alles blijf ik een onverbeterlijke positivo.” Tot deze slotsom 
 komt hij  als hij terugkijkt op zijn leven vol tegenslagen. Dan is het belangrijk als 
 persoon dat je in al je tegenslagen toch nog het positieve eruit haalt naar de toekomst 
 toe. 
  
 Het boek kost € 20 en is verkrijgbaar bij : 
 

 www.ritchievermeire.com 

 via de facebookpagina van Ritchie Vermeire 

 Spar Nieuwmoer, Wuustwezelsteenweg 13, 2920 Kalmthout 

 Dagbladhandel Vingerhoets, Dorpsstraat 22, 2920 Kalmthout 

 Hof ter Weyden, Greefstraat 1, 2910 Essen 

 Standaard boekhandel 
 
De film over de presentatie van zijn boek kan u bekijken op: 
https://www.facebook.com/WeekbladDeEcho/videos/1320460281636815 
 
Via de link hieronder kan u zijn interview bekijken tijdens de boekenmarathon  
 

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/boekenmarathon/5-november/boekenmarathon-s5-novembera26/ 

 

 

 

http://www.ritchievermeire.com/?fbclid=IwAR2lQ2ig4Tds1cBdjXM_a6THOmZKcJIejfej3BQNd8tD2RbF_qvmPypl5hI
https://www.facebook.com/WeekbladDeEcho/videos/1320460281636815
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/boekenmarathon/5-november/boekenmarathon-s5-novembera26/
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SYNAGOGEGEBOUW = KALMTHOUTS ERFGOED! 

 

In juli keken we vol verwachting naar de toekomst.  We hunkerden naar het hervatten van het 
‘normale’ leven en we keken hoopvol uit naar de evolutie in het ‘dossier’ synagogegebouw, t.t.z. het 
opmaken van het restauratiedossier en dan de subsidieaanvraag. 
 
In september kwam er echter slecht nieuws op twee fronten.  Het Coronavirus liet ons niet los en 
minister Matthias Diependaele diende een besluit in voor de wijziging van de aanvraagprocedures 
voor erfgoedpremies en meerjarenpremieovereenkomsten.   
 
De moed zonk ons in de schoenen.  We vernamen later dat er een dossier kan ingediend worden bij 
Kempens Landschap voor extra subsidies.  Het bleek ook dat indien het restauratiedossier voor 10 
december kan ingediend worden op het ministerie, het misschien toch nog opgenomen kan worden.  
Lukt dit niet dan kunnen we onder een nieuwe regeling vallen met voorkeurstatuten.  Er wordt hier 
verder aan gewerkt.  De Vlaamse erfgoedpremies zijn absoluut noodzakelijk om alles tot een goed 
einde te kunnen brengen. 
 
Gelukkig kunnen we  blijven rekenen op de hulp van onze gemeente en van de provincie.  Ook onze 
speciale dank aan beheerder Koen Maenhout die het dossier op de voet blijft volgen. 
 
Door het Coronavirus waren we ook genoodzaakt onze lezingen door dhr. Jan Maes uit te stellen 
naar betere tijden. 
 
Blijf ons project steunen, spreek erover met uw familie en vrienden.  We hebben uw hulp nodig!  

 
 

Rekeningnummer 745-0172116-10 – IBAN-nummer BE41 7450 1721 1610. BIC code KREDBEBB 
van HERITA VZW 

Oude Beurs 27 – 2000 Antwerpen. 
Vermelden: Gift synagoge Heide-Kalmthout. 

 
Voor elke storting van 40 Euro op deze bovenvermelde rekening ontvangt u een fiscaal attest. 

 
VZW ‘’Synagoge Heide’’ 

Kerkeneind 13 - 2920 KALMTHOUT - 03/620 22 10 
E-mail: synagoge @kalmthout.be 

Rekeningnummer: 850-8688981-10 - IBAN-nummer BE41 85086889 8110 - BIC-nr. :NICABEBB 
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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 
gekopiëerd/verspreid worden tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de maker. 
 
Via deze link kan je hem volgen: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009726947979 
 

 
 

De vos 

De vos is een niet bedreigde soort in België en komt regelmatig voor in onze streek. 

Vossen kunnen gemiddeld  12 jaar worden. Het zijn snelle lopers, tot wel 50 à 60 km/uur. 

Vossen eten zowat alles maar vooral kleine zoogdieren, ratten, muizen en konijnen.  Net 
deze soorten zijn schadelijk voor de landbouw. Ze ruimen ook zieke dieren en kadavers op.   
Bij overvloedig voedsel begraven de vossen het gedeeltelijk  om het later te nuttigen.  

Ze jagen vooral ’s nachts en in de schemer, maar in rustige gebieden kan je hen ook 
overdag zien. 

Vele vossen sterven in het eerste jaar door jacht, stroperij en als verkeersslachtoffer.  

Heb je pluimvee dan is het noodzakelijk om het 's nachts in een goed omheind hok te 
plaatsen. Geraakt de vos toch in een hok, dan ontstaat er paniek tussen het pluimvee. Door 
dat tumult wordt het jachtinstinct van de vos nog aangewakkerd en doodt hij daardoor zowat 
alles wat beweegt. Dat wordt ook 'surplus killing' genoemd.  

Latijnse naam: Vulpes vulpes  

Technische gegevens: Nikon D800E – Sigma 500mmF4    1/250sec – F5.6  ISO 650 
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Jaarprogramma 2021 
 

                                Onder voorbehoud van de corona voorschriften. 
 

 
DATUM EN UUR 

 

 
ACTIVITEIT 

 
PLAATS 

Donderdag 11 maart - 14u00 Reisreportage “ Kreta en Santorini 
door Mieke en Jean-Pierre 
Demarsin. 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 -  
2920 Kalmthout. 

Zaterdag 21 maart 
 

Knipoogdag - Ieper.  

Donderdag 08 april - 20u00 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 
 

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 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  

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 8 
€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/


 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 
RAMAN, van Eekelen, bvba 
VERZEKERINGSMAKELAAR - BANK 

       

 

             
             

             

             

             

             

             

             

             

             

            

 

 
 

http://www.int-jnb.be/Links 

 

 

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.int-jnb.be/Links
http://www.devavastgoed.be/
https://www.rveverzekeringen.be/
https://www.rveverzekeringen.be/

