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VOORWOORD  
 
Beste cultuurliefhebber, 

vtbKultuur Nationaal heeft een nieuwe voorzitster, Edith Vervliet. We heten haar hartelijk 
welkom  en wensen haar veel succes met deze nieuwe uitdaging! We stellen haar graag aan 
je voor in deze nieuwsbrief.  

We starten dit nieuwe jaar in maart (onder voorbehoud) met een prachtige reportage over 
Kreta en Santorini. Dit doet ons reeds verlangen naar een heerlijke vakantie, laat je 
omwentelen door de zon, de prachtige film en de sfeer van deze 2 zalige eilanden. 

De jaarlijkse Knipoogdag werd veiligheidshalve verzet van maart naar augustus (zie 
aanpassing in ons jaarprogramma). 

Er zitten weer nieuwe items in deze nieuwsbrief, veel leesplezier! 
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Nieuwe Voorzitster vtbKultuur nationaal 
 

Nieuwe voorzitster loodst vtbKultuur Nationaal naar eeuwfeest in 2022 

  

Edith Vervliet werd op zaterdag 12 december door de Algemene Vergadering van 

VtbKultuur Nationaal aangesteld om de volgende 4 jaar aan het roer te staan van onze 

organisatie. Ze neemt de fakkel over van Willy Lenaers, die acht jaar lang voorzitter was 

van onze vereniging. 

 

Even voorstellen: Edith Vervliet is 62 jaar en is afkomstig uit Antwerpen en woont sinds 

2007 in Knokke-Heist. Na haar studies Bedrijfsmanagement ging ze aan de slag bij 

Uitgeverij Kluwer (nu Wolters Kluwer). In 1990 zette ze een punt achter haar job als 

uitgever. Edith maakt ondertussen kennis met vrijwilligerswerk, onder meer voor de 

Gezinsbond en als lid van het oudercomité en de participatieraad van de school van 

haar drie dochters. 

IN 1997 zocht Edith opnieuw aansluiting met het bedrijfsleven. Ze werkte vanuit haar 

zelfstandigenstatuut in de H.R-sector, de uitgeverswereld en een bedrijvencentrum. In 

2006 werd ze aangesteld als algemeen directeur van Flanders Fashion 

Institute/ModeNatie. In opdracht van Flanders DC zette ze ook de eerste stappen om 

talenten uit diverse creatieve industrieën meer zakelijk inzichten bij te brengen. 

 

Sinds 2011 begeleidt Edith creatieve ondernemers en neemt ze journalistieke en 

communicatie-opdrachten voor haar rekening. Edith is ook bestuurder van vzw Creatief 

Schrijven; 

Edith Vervliet aan het woord: “De mogelijkheden om cultuur te beleven zijn de 

afgelopen tijd door corona enorm beperkt. Cultuurorganisaties en verenigingen die 

cultuurbeleving faciliteren gaan door zwaar weer. Maar elke crisis houdt opportuniteiten 

in. 2020 is in die zin een bezinningsjaar geweest, een prikkel om te innoveren. Als 

nieuwe voorzitter van vtbKultuur kijk ik uit naar de samenwerking met de collega-

bestuurders en directeur Griet Janssens en haar team. Bij gelegenheid hoop ik de 1000 

vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de vereniging te mogen ontmoeten. Ik 

heb begrepen dat zij staan te popelen om – van zodra corona is geluwd – de activiteiten 

terug aan te zwengelen om mensen opnieuw samen te brengen en hen van een breed 

cultuuraanbod te laten proeven.” 
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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 
 
 

 2020 was een moeilijk jaar.  Laat ons hopen dat in 2021 we snel verlost zullen 
worden van de Corona-miserie.  Vrolijke kinderen die Nieuwjaar zingen brengen 
ons alvast in een goede stemming, volg de link! 
 
            https://www.youtube.com/watch?v=L2uqrvlioBA 
 
 

 Louis Neefs, al 40 jaar geleden!  Op kerstdag 1980 kwamen Louis Neefs en zijn 
echtgenote om in een verkeersongeval.  De gelegenheid om hem hier eventjes 
met 2 prachtige klassiekers terug te herdenken! 

 

                            Foto Wikipedia. 
 

                                            Margrietje , de rozen zullen bloeien. 
 
           https://www.youtube.com/watch?v=sO1bucm0iMw  
 
                                           Mijn dorp (Gierle) in de Kempen. 
 
        https://youtu.be/hnfsza0TARA?list=PLEMpyv-vpFNn3llgAeuHZb3Zw90lb1TRP 
 
 

 Voor de puzzelaars onder ons een leuk puzzeltje om binnen de 5 minuten klaar 
te hebben. Wie neemt de uitdaging aan ?  

 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e908cc62401&view=maximized&pview=iframe 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L2uqrvlioBA
https://www.youtube.com/watch?v=sO1bucm0iMw
https://youtu.be/hnfsza0TARA?list=PLEMpyv-vpFNn3llgAeuHZb3Zw90lb1TRP
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e908cc62401&view=maximized&pview=iframe
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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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FILMREPORTAGE KRETA  & SANTORINI 
Donderdag 11 maart 2021 - 14u00 (onder voorbehoud) 
Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 - 2920 Antwerpen. 
Leden vtbKultuurpas + DF 5 € - Niet leden: 8 €. 

We hopen dat de Coronamaatregelen zullen versoepelen en we op 11 maart virtueel op reis 
kunnen gaan naar deze wondermooie Griekse eilanden! 
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HAIKU  

 

 

 
 

 

De Nieuwjaars wensen. 
Steeds dezelfde woordenschat. 

Gezondheidsverzen. 
 

Raphael 
 

MIJN BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR 
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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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 'Nero : De Toet van TUT' van Willy Linthout en Luc Cromheecke  

 
 

                                      
 

                   Willy Linthout                                                                                 Luc Cromheecke                
 

Nero leeft al jaren op grote voet en het onvermijdelijke gebeurt: hij is platzak. Een job vinden 
die aansluit bij zijn capaciteiten blijkt niet zo evident. Gelukkig kan Madam Nero aan de slag 
als poetsvrouw bij het Kunsthistorisch Museum. Zij kwijt zich ten volle van haar taak en 
neemt alle ruimtes en voorwerpen in het museum grondig onder handen. Zo grondig dat ze 
de recent ontdekte mummie, Tut-er-Frut, nieuw leven inblaast. 
 
Dit is het begin van een onwaarschijnlijk avontuur en een hilarische hommage van Nero-
nerds Willy Linthout (De avonturen van Urbanus) en Luc Cromheecke (Roboboy, Tom 
Carbon) aan De avonturen van Nero van Marc Sleen. 
Zij kregen al heel goeie reacties 
Een hele mooie recensie kan je zien en beluisteren via deze link  
 
https://youtu.be/GR9ACGFaaRw 
 
Wie zijn de auteurs ? 
Luc Cromheecke ,geboren in Antwerpen op 2 augustus 1961 is een Vlaams striptekenaar, 
vooral bekend om zijn reeksten Tom Carbon,Taco Zip,Roboboy en Plunk. 
Hij won diverse nominaties en werd in 2015 laureaat van de Bronzen Adhemar en was 
laureaat in 2016 voor de Vlaamse Cultuurprijs voor Letteren. 

Willy Linthout (Lokeren, 1 mei 1953) is een Vlaams striptekenaar.Hij is vooral bekend als 
tekenaar van de vedettestrip Urbanus, die hij al sinds 1982 samen met de gelijknamige 
Vlaamse komiek Urbanus maakt. 

Linthout verkreeg ook lof van de critici voor zijn stripreeks Het jaar van de 
olifant (2007), waarin de zelfdoding van zijn zoon het thema vormt. De reeks werd 
gebundeld in een boek en tevens vertaald in het Engels. 

https://youtu.be/GR9ACGFaaRw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lokeren
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1953
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams
https://nl.wikipedia.org/wiki/Striptekenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vedettestrip
https://nl.wikipedia.org/wiki/Urbanus_(strip)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Urbanus_(artiest)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Het_jaar_van_de_olifant&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Het_jaar_van_de_olifant&action=edit&redlink=1
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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  waterral 

Als je als natuurfotograaf deze soort voor de lens krijgt, kan je dag, week of zelfs jaar niet 
meer stuk. 

Het is een zeer schaarse vogel die zich zelden laat zien. Soms hoor je de waterral soms 
echt gillen zoals een speenvarken. 

Vooral in de winter zijn ze te spotten. Een deel van deze soort blijft het ganse jaar in onze 
streken. Vliegen kun ze wel, maar bij gevaar lopen ze liever het riet in .Ze leven in 
moerasgebieden met riet en in drassige gebieden langs rietkanten. Hun eten bestaat uit 
zowat alles: slakken, insecten, larven, visjes, kikkers en wortels. 

De waterral broedt bijna in gans Europa. Het is een beschermde inheemse soort. 

Latijnse naam: Rallus aquaticus. 

Technische gegevens: Nikon D500 – Sigma Sport 500mmF4 –  Converter 1.4 - 1/320s – 
F5.6 – ISO 500   
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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. 

Zondag 21 maart 
 

Knipoogdag - Ieper. Verplaatst naar 29 augustus! 

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  

Zondag 29 augustus  Knipoogdag - Ieper Ieper 

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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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/

