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vtbKultuur Kalmthout -  Juli - Jaargang 10 - Nummer 90.  

VtbKultuur is een vereniging waar gedreven vrijwilligers met veel goesting culturele 
activiteiten op touw zetten. Hieruit halen ze energie en voldoening en kunnen ze 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 

• Word lid met een vtbKultuur-pas 

• Optreden van de nieuwe Strangers 4 TACT op 28 augustus. 

• Bezoek aan domein Cantecroy 

• The New Orleans Night Owls 

• Antwerpen Surplace is weer gestart 

• Internationale beeldhouwerssymposium Karrenmuseum Essen. 
• De Oriënt Express 

• Het cultuurhoekje 

• Natuurmoment van Karel De Blick 

• Jaarprogramma 2021 

• Onze sponsors 
 

 

VOORWOORD 

Beste cultuurliefhebber, 
 

We hebben er lang naar uitgekeken en eindelijk is het zover! De cultuursector kan terug 
opstarten en wij verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit sinds lang; de 
nagelnieuwe maar reeds razend populaire band “4TACT” met de Strangers Tribjoet Show op 
zaterdag 28 augustus, het moment om alle remmen los te gooien.  
Bekijk zeker ook onze najaarsactiviteiten, wij zijn klaar om er terug in te vliegen, jullie ook? 

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 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 10 % korting op een toegangsticket voor Historium Brugge. Korting enkel     

te verzilveren  aan de ticketbalie. 

              Je krijgt 2 euro korting op een toegangsticket voor Verbeke Foundation  

·         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 
0479/698492. 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.historium.be/nl
https://verbekefoundation.com/
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/word-lid
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Optreden 4 TACT – de Strangers Tribjoet Show 
Zaterdag 28 augustus 2021  
O*KA-centrum, Kapellensteenweg 234. 2920 Kalmthout0 
 

 

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 (en krijgen steun) van de Strangers. Ze zullen 
Vlaanderen rondtoeren met hun show als hommage aan de Strangers.  

Ambiance verzekerd!  

Wij zijn fier dat we deze groep naar Kalmthout kunnen brengen. Hun reeds geplande shows in o.a. 
het Fakkeltheater e.d. waren uitverkocht maar moesten door Corona uitgesteld worden. 

Mis deze kans niet, op zaterdag 28 augustus treden ze op in het OK*A centrum Kalmthout. 

Informatie  en aankoop tickets (verplicht) vind 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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BEZOEK DOMEIN CANTECROY -  
zaterdag 11 september 2021 - 14u00  
Kasteel Cantecroy - Cantecroylaan 30 - 2640 Mortsel  
Leden vtbKultuur Kalmthout : 10 € - Niet-leden: 12 €  
 
In de provincie Antwerpen bevindt zich van oorsprong één der oudste kastelen, dat mogelijk 
ontstaan is uit een Frankisch allodium. Het gaat hier over het kasteel Cantecroy in Mortsel.  
Het wordt voor het eerst vermeld in 1239, toen Arnoldus van Cantincrode een charter 
ondertekende.  
Het kasteel kende een woelige geschiedenis, onze gids zal dit verder toelichten. In 1914 werd het 
kasteel gekocht door Petrus Franciscus De Groodt-Van Raemdonck; zo kwam het in 1921 in 
handen van het echtpaar Arthur De Groodt-Juliette Adant. Zij restaureerden het kasteel en 
bewoonde het tot 1934. In deze tijd kwamen er beroemde gasten en bewoners. De dichteres Alice 
Nahon bewoonde van 1927 tot 1932 de kapel, en ook Albert Einstein, op de vlucht voor het 
antisemitisme in nazi-Duitsland, verbleef een tijdje op het kasteel in afwachting van een visum 
voor de Verenigde Staten. In die periode was het kasteel een centrum van cultureel leven dankzij 
de vele intellectuelen, kunstenaars, wetenschappers en ook politiekers die er te gast waren.  
In de tweede helft van de 20e eeuw werd het, verwaarloosde, kasteel gekocht door Rosalie Van 
Daele, (Antwerpen, 21 februari 1909 - Mortsel, 20 maart 2002) die eigenares was van een 
winkelketen De Wolmolen. Zij liet het kasteel restaureren, t.t.z. er werden gebouwen aan 
toegevoegd zoals het er volgens oude tekeningen (16de eeuw) zou uitgezien hebben. 
(Bron: Wikipedia). 
 
We komen met eigen vervoer of met carpooling samen aan de inkompoort van het kasteel. Er is 
mogelijkheid om af te sluiten met koffie/thee + gebak (5 € per persoon).  
Duur van het bezoek : ong. 1 uur.  
Inschrijven tot 22 augustus 2021.  
Interesse melden via mail: Kalmthout@vtbkultuur.be  
Betaling op rekening BE 60 973 189 231 270 met vermelding 'CANTECROY 
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THE NEW ORLEANS NIGHT OWLS  
zaterdag 18 september 2021 – 20u00  
O*KA-centrum – Kapellensteenweg 234 – 2920 Kalmthout. 
 

 
Wegens het groot succes elk jaar komen The New Orléans Night Owls terug naar Kalmthout  
en dit voor de vijfde keer. Ze brengen een muzikaal jazz optreden in het O*KA Cultuurcentrum. 
Bezieler-trompettist en 'New Orléans-autoriteit' Joris De Cock brengt sinds jaar en dag de 
allerbeste instrumentalisten samen onder zijn vleugels, gaande van trompettist tot tenorsax.                                        
Zij gaan terug de klassieke jazz van de jaren 20 tot deze van de jaren 40 doen herleven, meer 
bepaald Jazz en R&B.Louis Armstrong,Fats Domino, Ray Charles,Sydney Bechet en Louis 
Prima zijn slechts enkele namen uit het rijke repertoire. 
Wie er dan deel uit de groep zal maken is nog even geheim. Wie zeker komt is onze 
sympathieke trompettist Joris De Cock.  
Alle informatie over inschrijvingen en betalingen via deze link : 

 
  

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/jazz-avond-the-new-orleans-night-owls/datum/8264 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vtbkultuur.be%2Fkalmthout%2Factiviteiten%2Fjazz-avond-the-new-orleans-night-owls%2Fdatum%2F8264&data=04%7C01%7C%7Cad038e5ec9e142ec61ae08d9397421c9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637603993354149721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FC4OfMHdrYEQDqXn%2F1BXwN%2FOPyzwmzaqjCPJpqVIRjM%3D&reserved=0
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ANTWERPEN SURPLACE 

 
Antwerpen Surplace gaat weer op stap en heeft haar werking o.w.v. de Corona 
aangepast: 
• 3 startmomenten per wandeling (14:00 - 14:30 - 15:00) 
• Per startmoment max. 15 deelnemers 
• Reservatie verplicht 
• Je kan max. 2 personen inschrijven 
• Houd je aan jouw startmoment 
• Mondmasker verplicht 
• Betaal gepast (4€) 

 
7 en 11 juli 2021 – Studeren in koloniale sferen 
 
Samenkomen op het groot grasveld.  Hoek Floraliënlaan/Middelheimlaan – 
Antwerpen-Wilrijk. 
 

 
 
Waar nu studenten wiskunde het hoofd breken leidde men vroeger kolonialen op. In de 
omgeving van UA Campus Middelheim is Congo niet veraf. Kom meer te weten over de 
Koloniale Hogeschool, het Geheim Leger, een dode olifant en een directeur die maar 
niet dood wou gaan. 
 
14 en 18 juli 2021 - Rondom de kathedraal 
 
Samenkomen aan het standbeeld van Rubens, Groenplaats, 2000 Antwerpen. 
 

      

Neen, om het met de woorden van een stadsdichteres te zeggen: wij schrijven “deze 
oude lieve vrouw niet af”.  En al zeker niet nu ze wat stilletjes in de stellingen staat. Want 
het blijft gezellig kuieren tussen de leuke winkeltjes en terrasjes in haar buurt, en 
geschiedenis en verhalen blijven gonzen aan haar voet. Kom ze mee ontdekken tijdens 
onze Antwerpen Surplace-wandeling rondom de kathedraal.  
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21 en 25 juli 2021 – VIPs rond de Vrijdagmarkt 
 
Samenkomen aan het beeld van de Heilige Catharina, Vrijdagmarkt, 2000 Antwerpen. 
 

 

Dat Christoffel Plantijn één van die VIPs is zal niemand verbazen. Op onze korte tour 
rond het Museum Plantin Moretus zullen we nog heel wat beroemdheden tegenkomen, 
zelfs een beroemd paard. 

 
 

28 juli en 1 augustus 2021 – De vernieuwde Cadixwijk: van ruige havenbuurt naar 
chille woonwijk 
 
Samenkomen aan het standbeeld van de Buildrager, Schengenplein, Antwerpen.  
 
 

 
 
 
Kom en ontdek met ons de vernieuwde Cadixwijk waar je de sfeer van de oude 
havenbuurt nog voelt terwijl je tussen de dokken doorloopt. Intussen ontdek je ook de 
vele nieuwe woon- en ontspanningsmogelijkheden.   
 
Reserveren : info@antwerpensurplace.be – Tel. 0473.40.11.19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@antwerpensurplace.be
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INTERNATIONALE BEELDHOUWERSSYMPOSIUM –KARRENMUSEUM ESSEN 

Eerste internationale beeldhouwerssymposium. Vijf internationale beeldhouwers  en  2 Belgen  
nl Jorg Van Daele en Erick Verhelst hebben sinds 5 juni tot zondag 20 juni bezig geweest met 
de transformatie van grote blokken steen op het eerste internationale 
beeldhouwerssymposium bij het Karrenmuseum in Essen. De hitte en het stof deerden ze niet 
om prachtige beelden te maken  in het thema ‘ Grenzeloze vrede’. 

Graag willen we jullie de beeldhouwers met hun werk voorstellen : 

1 ) Jorg Van Daele (België-Nieuwmoer ) 
 

 Foto Friedel Jacobs -tekst@noordernieuws.be  

Het beeld van Jorg Van Daele komt bij de nieuwe Argenta in de Stationsstraat(Essen) te 
staan. “Het idee achter de ‘Grenzeloze vrede’ is dat grenzen vervagen”, zegt Jorg. 
“Kunstenaars hebben ook geen grenzen, ze werken wereldwijd, overal en hebben allemaal 
hun eigen stijl met hun eigen boodschap. Mijn werk representeert de vijf continenten, die 
samenwerken voor vrede. De getorste vorm geeft aan hoe moeilijk en gecompliceerd dat is. 
Elk continent heeft zijn eigen waardes en doet zijn best om te streven naar vrede.” 

2) Giorgo Calevaro de Nava (Uruguay ) 

foto Friedel Jacobs en tekst@noordernieuws.be  

Werken binnenin het steen “Het steen heb ik in stukken gebroken. Daarna heb ik elk onderdeel 
bewerkt en ze samengevoegd met een speciale lijm”, vertelt Giorgio Carlevaro de Nava 
(Uruguay) “Ik houd er niet van om beelden puur voor decoratie te maken. Daarom werk ik 
altijd binnenin het steen, net zoals we onszelf van binnenuit bekijken. Zo maak ik diverse 
beelden, die ik samenvoeg tot één geheel, net zoals wij één geheel zijn. 

 Dit beeld is bestemd voor een privécollectie.” 
 

 

mailto:tekst@noordernieuws.be
mailto:tekst@noordernieuws.be
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3) Vincent Beaufils Hourdigas (Frankrijk ) 

Foto Friedel Jacobs en tekst@noordernieuws.be  

Vredesboodschap Het beeld van Vincent Beaufils Hourdigas (Frankrijk) ‘Schaduw van de 
vrede’ zal geplaatst worden bij het Strijboshof in Kalmthout. “Onze huidige communicatie 
is vluchtig en niet blijvend, dat geldt ook voor het geschreven woord”, legt Vincent uit. “Ik vraag 
mensen mij hun vredesboodschap te geven, die ik dan in het steen zal graveren in de lijnen 
die het beeld volgen. Die gegraveerde boodschap zal voor eeuwig zijn, het poëtische accent.” 

 

4) Oscar Aguirre Comendador (Cuba) 

 Foto Friedel Jacobs en tekst@noordernieuws.be  

 

De ideale stad “Ik creëer als beeld de ideale stad met de diverse architecturen”, legt Oscar 
Aguirre Comendador (Cuba) uit wiens beeld in de New Jorg Gallery zal komen te staan. 
“Architectuur door de jaren heen, in combinatie met de verschillende culturen.” 

 

 

 

 

mailto:tekst@noordernieuws.be
mailto:tekst@noordernieuws.be
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5) Selene Frosini (Italie )  
 

Foto Friedel Jacobs en tekst@noordernieuws.be  

 

Empathie en liefde voor anderen “Soms moet je je emoties uiten en dat is niet zo gemakkelijk”, 
zegt Selene Frosini (Italië). “Mijn beeld ‘Outside the emotions’ staat voor empathie en liefde 
voor andere mensen.” Het beeld van Selene zal GC De Oude Pastorij in Essen gaan sieren. 

 

6) Julie Glaspy (Canada )  

                       

 

De onbalans van de wereld Julie Glaspy (Canada) liet zich inspireren door de adelaars. “In 
Canada hebben we veel adelaars”, vertelt Julie. “Mijn beeld is geïnspireerd op de vleugels 
van de adelaar, die daarop de vrede over de wereld verspreid. Het onderstel is als een boot, 
met de onbalans van de wereld, zoals die op dit moment is, en de chaos. Zoals het water, 
dat altijd in beweging is.” Het beeld van Julie wordt geplaatst bij Hof Ter Weyden in 
Wildert. 

 

 

mailto:tekst@noordernieuws.be
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7) Eric Verhelst (België) 

 

              

Foto Friedel Jacobs en tekst@noordernieuws.be 

Wereldwijde tentoonstellingen Eric Verhelst (België) heeft zijn werken al honderden keren 
over de hele wereld tentoongesteld en ook deelgenomen aan soortgelijke symposia. Dit 
samen met zijn collega-beeldhouwer en beste vriend Giorgio Carlevaro de Nava. “Op dit 
moment stellen Jorg Van Daele en ik ook werken tentoon in het Rietveld museum in Bergeijk 
(NL). 

 Het beeld dat ik hier nu aan het maken ben, zal geplaatst worden aan het Amfitheater 
in Wuustwezel, voor Kadans.” 
 
Voor meer werken te zien van Jorg Van Daele klik dan op deze link : 

www.jorgvandaele.be  

DE ORIENT EXPRESS  
 

  
 

Brabants Dagblad                               European Heritage Tribune 
 

DE ORIENT EXPRESS LOKTE OOK DONDERDAG OPNIEUW VEEL VOLK IN ESSEN: 
"PRACHTIG, MOOI EN UNIEK !" 
ESSEN - 
 
Ook op zijn terugrit uit Nederland lokte de wereldberoemde Oriënt Express heel veel volk. In 
Essen kwamen veel mensen foto's nemen in het station. Op andere plaatsen in de provincie 
trokken mensen naar de sporen, om de mythische trein voorbij te zien rijden. Wie naar het 
Antwerpse centraal station trok was er aan voor de moeite. De trein werd uiteindelijk rond 
Antwerpen geleid. 
Margo Thilborghs  
(foto's binneninterieur @ Belmont via Bex*communicatie) 

https://www.youtube.com/watch?v=1Y2K53Czq6w 

mailto:tekst@noordernieuws.be
http://www.jorgvandaele.be/?fbclid=IwAR1DoEOgse-xx8la9RDuRPZWjZFADSmdFbtXFI64-AR_DgVZH5AHdzvtAEo
https://www.youtube.com/watch?v=1Y2K53Czq6w
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CULTUURHOEKJE 

 

 

 

 

ZIEN, BEGRIJPEN EN GENIETEN VAN KUNST 

In onze drie laatste digitale uitgaven van de “Nieuwsbrief” vtbKultuur waarbij we het Cultuur 
vuur weten warm te houden, hebben we in het Cultuurhoekje de schijnwerpers gericht op de 
beeldhouwer Josue Dupon. Graag geven we daar nu een vervolg op door “zien, begrijpen en 
genieten van kunst.” met een reeks beeldhouwwerken uit het patrimonium van deze 
kunstenaar. Maar we doen dat in synergie met mijn ‘haiku – kettingen’ waarbij met de eigen 
techniek van deze poëzie het verhaal achter het beeld tevoorschijn komt.  

Alhoewel Josue Dupon in hoofdzaak een dierenbeeldhouwer was waarbij scherpe observatie 
de inspiratie brengt,  houden we het bij de menselijke beelden onder invloed van de “Art 
Nouveau” geest en de ‘fin de siècle’.  Het is bekend dat men zeer bekwaam onderricht gaf 
over de Griekse- en Romeinse mythologie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
ten tijde van Josue Dupon. Klassieke kunst, academisme, realisme, symbolisme en idealisme, 
waar de oude Griekse- en Romeinse verhalen een belangrijke plaats innamen, stonden op de 
eerste plaats in de vorming en opleiding tot schilder- en beeldhouwkunst. 

In de inwendige stem van geest en stof brengt de kunstenaar hier het verhaal in een beeld 
van schoonheid tot de synergie met het poëtisch verhaal met weinig woorden. 

Raphael Cromheecke 
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APHRODITE UIT HELLAS – VENUS VOOR DE ROMEINEN 

Godin van de Liefde en Schoonheid 

 

 
 

De Godin Venus 
Als mooiste van de schepping 

Uit de zee ontwaakt. 
 

Lovende lente 
Met verzilverd golven schuim 

Ontwaakte liefde. 
 

Haarlokken bedekt 
Nederig voor de hemel 
Met verwarmend hart. 

 
Kwelgeest uit het woud 

Met toverkracht bewonderd 
Onderworpen geest. 

 
Aphrodite ’s vuur 

Godin van licht en duister 
Beheerst man en vrouw. 

 
 

( Ivoor beeld Josue Dupon) 
Haiku-ketting – Raphael Cromheecke 
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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 
 

 
 

                                                              Middelste groene kikker 

De Middelste groene kikker is een veel voorkomende amfibiesoort, die enkel leeft in zoet 
water. 

Hij is een echte insecteneter, maar lust ook wel wormen en duizendpotigen. 

Soms doet hij ook aan kannibalisme. 

De kikkers hebben vele vijanden, maar de reiger alsook de ringslang zijn wel hun grootste 
vijand. 

De kikkers zijn zowat overal te vinden maar het liefst in open water met veel zon. 

Met hun sterk gespierde achterpoten kunnen zij ongelofelijk ver springen. 

Links op de foto ziet u het vrouwtje, leuk is wel dat ik enkel het vrouwtje zag in mijn vizier 
maar enkele seconden later kwam het mannetje erbij en op dezelfde afstand. Een 
gelukstreffer ? 

Latijnse naam: Pelophylax klepton esculentus. 

Technische gegevens: Nikon D810 - Macro Sigma 180mm 2.8 - Polarisatiefilter. 1/250s - F 8 
- ISO 320                                                                                               

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009726947979
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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 
Uitverkocht 

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) 

 

             

     

 

                  

 

 

 

https://theunsenzonen.be/
http://www.strijboshof.be/
http://www.studiofoton.be/
http://www.keukensvasco.be/
https://www.garagefrancken.be/
http://www.sunfiber.be/
https://modecenter-rommens.be/
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                                                                                       Statiestraat  18 

 hier zijn de classics !                                                      2920 Kalmthout                                              

 Noord-Antwerpen  FM 107.09                                      Gsm : 0495/306/483 
                                                                                               Tlf : 03 667.41.73                                                 

                                                                                      E-mail: info@gorlima .be 

                                                                                       http://www.gorlima.be 

                    

          
                                                                          

                                                                                         
 

 

 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

http://www.gorlima.be/
http://www.abcdrinks.be/cassimon
http://www.devavastgoed.be/
http://www.philippo-rozen.be/
https://zoe.fm/
http://www.gorlima.be/
http://wilbo-dakwerken.be/
http://www.de4seizoenen.eu/kalmthout
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https://www.rveverzekeringen.be/
http://www.decosterbvba.be/

