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vtbKultuur Kalmthout -  Juni - Jaargang 10 - Nummer 89.  

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: 
 

• In memoriam : Jaro De Bruyne 

• Word lid met een vtbKultuur-pas 

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

• Virtuele activiteiten:  
- Voetschrapers als kunst 
- Bart VAN Loo: herdenking 200ste verjaardag van het overlijden van 

Napoleon Bonaparte. 
- Tentoonstelling Napoleon – De Mythe voorbij: Station Luik-Guillemins. 

• Cultuurhoekje: wie was Josuë Dupon? Slot – Bijdrage van Raf Cromheecke 

• Synagoge Heide : Kalmthouts erfgoed 

• Natuurmoment van Karel De Blick 

• Jaarprogramma 2021 

• Onze sponsors 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w1OGXh3CZhY&feature=youtu.be
file:///C:/Users/Alain/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RFCNCGRA/Kijk-Uit%20mei%202021.docx%23virtuele
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In memoriam Jaro De Bruyne (de Jaro) 

 

 

 

Samen met heel Kalmthout waren ook wij geschokt en diep bedroefd door het plotse overlijden van 
Jaro. 

Deze prachtkerel zette zich met plezier in voor zowat elke Kalmthoutse vereniging, hetzij door een 
helpende hand, hetzij door het rondbrengen van affiches met zijn fiets, fietstassen volgeladen. Dat 
deed hij ook voor ons. 

In 2019 werd Jaro, voor zijn 40ste verjaardag, door de gemeente geëerd als Supervrijwilliger en kreeg 
hij een gloednieuwe fiets met gepersonaliseerde fietstassen.  

Eens hij je een beetje kende, kon hij honderduit vertellen. Als zeer sociaal mens vond je hem overal in 
Kalmthout wanneer er iets te doen was. Hij was overal in geïnteresseerd. Ook bij ons zagen we hem 
regelmatig op een lezing, een reisreportage, een muzikaal evenement… 

Wij zullen je missen en bedanken je, Jaro, omwille van je persoonlijkheid, je babbel, je vriendelijkheid, 
je inzet, kortom je Jaro-zijn. We zijn vereerd dat we je mochten kennen. 

Rust zacht. 

We delen hieronder een mooie filmimpressie van Jaro. De beelden werden gemaakt tijdens het feest 
ter gelegenheid van zijn 40e verjaardag. 
 
“Afscheid van Jaro” met dank aan Margo Tilborghs :  

 
 

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

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Zeer onverwacht nemen wij afscheid van 

 
Jaro De Bruyne 

 
Supervrijwilliger in Kalmthout 

Vriend van elke Kalmthoutenaar 
 
    geboren te Borgerhout op 21 maart 1979 en  

        overleden te Kalmthout op 16 mei 2021. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cnSjVmniIUQ#_blank


 

3 
 

 

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


 

4 
 

 
 

Spetterend optreden 4 TACT – de Strangers Tribjoet Show 
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 (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 OKA 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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VIRTUELE ACTIVITEITEN 

 
 

• In Antwerpen tovert Elke Lemmens voetschrapers om tot kunst: 
 
De voetschrapers…. men let er niet meer op in het straatbeeld.  Veel zijn er ook 
verdwenen.  Elke Lemmens brengt ze in Antwerpen terug tot leven.  Volgende links 
vertellen u er meer over: 

 
https://www.facebook.com/verwonderendevoetschrapers 
 

• Bart Van Loo en Napoleon 
 
 
 

 
 
 

Op 5 mei is het exact 200 jaar geleden dat Napoleon om 17u49 stierf. Een kort verslag 
vanop Sint-Helena, bij zijn lege graf - zonder naamsvermelding - omdat de Engelse 
gouverneur Hudson Lowe het keizerlijke ‘Napoleon’ niet toeliet. Dan maar niets!  

Een plek van een verkwikkende schoonheid. Bougainvilliers die tot hoog in de bomen 
klimmen. Paarse tinten in een weldadig groen geheel. Een veel intiemere plek dan de 
onpersoonlijke, maar des te monumentalere Dôme des Invalides in Parijs waar de 
resten van Napoleon sinds 1840 rusten.  

Via deze link leest  Bart Van Loo  aan het lege graf van Napoleon op Sint-Helena uit 
zijn boek ”NAPOLEON –DE SCHADUW VAN DE REVOLUTIE “  de laatste ademtocht 
van Napoleon.  

 

https://www.facebook.com/vanloobart/videos/771929320190404 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/vanloobart/videos/771929320190404
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• TENTOONSTELLING NAPOLEON - DE MYTHE VOORBIJ - VAN 3 APRIL 2021 TOT 9 
JANUARI 2022 

 

Na de tentoonstelling over Toetanchamon wordt de tentoonstellingsruimte van het station 

Luik-Guillemins ingenomen door een andere historische figuur…  Napoleon 

Ontdek de belangrijke momenten die van hem een indringende persoonlijkheid en legende 

maakten. Honderden originele stukken in een indrukwekkende setting illustreren het 

ongelofelijke leven van Napoleon Bonaparte.  

De tentoonstelling is objectief en kritisch opgebouwd en ondersteund door betrouwbare 

historische studies. De tentoonstelling legt het accent op een tiental thema’s om de mens, 

zijn leven en zijn werk beter te leren kennen. 

Drie grote originele decors, opmerkelijke ensceneringen, uitzonderlijke teksten, films en 

een viertalige audiogids zorgen voor een meeslepend en leerrijk bezoek! 
 

COVID-19 MAATREGELEN 

Ontdek alle informatie over de acties in verband met Covid-19 op de officiële website van    

de tentoonstelling. 
 

TARIEVEN 

Individueel:   17 € 

Senioren (+65):  15 € 

Studenten:   11 €  

Gezinsticket:   50 €  

PMR :    10 € (voor mensen met een handicap) 

Artikel 27:     3 € voor een groep 

Schoolgroep :     8 €. 

 

RESERVEER UW TICKETS 
 

ADRES 

Luik Guillemins TGV station 

Parkeren Niv 1 

 
UREN 

7 dagen per week geopend 

9.45 - 19.30 uur (kassa > 17.30 uur) 

 
CONTACT 

europaexpo.be  

info@europaexpo.be 

+32 (0)4 224 49 38 
 
  
  
      

 

 
 

https://www.europaexpo.be/web/index.php/tickets
https://www.europaexpo.be/web/index.php/fr/
https://www.europaexpo.be/web/index.php/fr/
mailto:info@europaexpo.be
mailto:info@europaexpo.be
tel:+32%20(0)4%20224%2049%2038
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CULTUURHOEKJE 

SCHIJNWERPERS OP JOSUE DUPON (Slot) 

En dan zeggen we nog niets over zijn kunst als “medailleur” van kunst- en 
herdenkingsmedailles, personaliteiten en beroemheden. Ook al een hoofdstuk op zichzelf in 
zijn cultuur wereld.  
 
Op de Olympische Spelen van 1920 krijgt Josuë Dupon de opdracht voor het ontwerpen van 
de ere- medailles. En in het jaar voor zijn overlijden (1935) ontwerpt hij nog een reeks bronzen 
bas-reliëfs over de paardensport en nam hij deel aan de discipline beeldhouwkunst, een 
oorspronkelijk thema bij de Olympiade, het laatst opgenomen in 1936.  Hij ontving postuum in 
1936 de 3de prijs en ere-oorkonde van de XI Olympiade voor de paardensport.  
 

   
“Pro Patria” – Josue Dupon                 “Het Vlaamsch Hoofd” J.D.                 Olympische spelen 1920 – J.dupon. 

 

                         
Ere oorkonde XI Olympiade 1936 – aan Josuë Dupon voor Beeldhouwkunst Paardensport. 
 
Er is nog zoveel om het hier onder te brengen. Archief onderzoek brengt wereldverhalen tot 
stand, nog opgeborgen maar stilaan met tijd en onderzoek tot een levende kunstgeschiedenis. 
Josuë Dupon was rijk omgeven door vrienden en bewonderaars van zijn kunst en genoot 
hierdoor ook veel erkenning. 
Zijn twee dochters Germaine en Marguerite waren trouwe bewaarders van een opgebouwd 
familiepatrimonium en hielden alles bij in brieven, documenten, tijdschriften e.d.m. om hun 
vader in ere te houden. 
 
In 1908 bouwt Josuë Dupon zijn villa te Kalmthout onder de benaming “Reigersnest” op de 
Heikant later benaming “Beauvoislaan”  
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Dupon vergat nooit de streek waar hij vandaan kwam uit het nest van een eenvoudig gezin 
waar hij was opgegroeid in de wijk  “De Reighere” - Als gebuur in Heide Kalmthout kreeg hij 
zijn vriend kunstschilder van bloemen Frans Mortelmans. 
 
Het waren enkele jaren  van heerlijk vertoeven voor zijn vrouw Violette en zijn dochters. 
Ook een rustpauze tussen de vele kunstactiviteiten. 
Intussen kon hij ook zijn vriend kunstschilder Henri Luyten bezoeken te Brasschaat en de 
paarden observeren in het Militaire domein van de Cavalerie. 
 

  
“Reigersnest” Buiten verblijf van Josuë Dupon te Kalmthout 1908 – Twee dochters (rechtstaande) spelen met andere 
kinderen op bezoek. In het midden Mevr. Violette Dupon (R) ontvangt haar vriendin. Op de achtergrond tegen de gevel, 
de tuinman. 
Op de erfgoeddag van 2015 werd de bronzen bas-reliëf van Josue Dupon met beeltenis van Frans Van Kuyck  door de 
familie Cromheecke-Dupon geschonken aan de gemeente Kalmthout voor het “Zwaluwdak” villa van de beroemde kunst 
Schepen van Antwerpen Frans Van Kuyck die een goede vriend was van Dupon. Door medewerking van vtb-Kultuur 
Kalmthout prijkt dit nu aan de gevel van de villa nu OCMW . Een erkenning aan een groot cultuur activist. De spreuk van 
Van Kuyck was :”Alles moet schoon en rijkelijk zijn” We onthouden van hem ook nog de Antwerpse Moederdag op 15 
augustus. 
 

Josuë Dupon heeft gedurende zijn leven grote herkenning gehad. Hij had een kring 
opgebouwd rond de bestaande burgerlijke maatschappij van zijn tijd en met de kunstbeleving 
van  vele kunstenaars die zijn vrienden werden.  
In zijn kring komen vele kunstenaars voor van hoog niveau, maar Dupon bleef zichzelf als 
gepassioneerd strever van kunst en vakmanschap.  
Hij nam  actief deel aan de cultuurontwikkeling van ons land. 
 
 Er is nog heel wat te ontdekken en we waken over het rijke archief van brieven, documenten en 
fotografie. We beleven kunst tot op hoge leeftijd. 
 
Raf Cromheecke – Dupon 
Familie archivaris. 
 
Nota: Josuë Dupon is de Grootoom van Monia Dupon echtgenote Raphael Cromheecke, waar bij het nalatenschap het 
archief van Josuë Dupon in bezit kwam. 
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SYNAGOGE HEIDE – KALMTHOUTS ERFGOED 

 
We kunnen voorzichtig goed nieuws brengen wat het dossier synagogegebouw Heide betreft. 
 
De rechtbank machtigde beheerder Koen Maenhout een overeenkomst af te sluiten met 
Kempens Landschap vzw. Kempens Landschap werd gelet op hun specifieke expertise en 
kennis binnen deze materie op vraag van de gemeente Kalmthout betrokken bij het dossier 
Synagoge Heide om tot restauratie, oprichting en ontsluiting over te gaan en de aanwezige 
erfgoedwaarden van de synagoge op lange termijn in goede staat te houden 
 
Kempens Landschap verbindt zich ertoe dat alle werkzaamheden aan de synagoge met de 
daaraan gekoppelde financiering enkel kunnen uitgevoerd worden na voorafgaandelijke 
schriftelijke goedkeuring van de beheerder en de gemeente Kalmthout en binnen de 
vastgestelde budgetten; de huidige raming voor de restauratie wordt ingeschat op 950.000 € 
inclusief BTW. Dit budget is benaderend en omvat alle uit te voeren werken en erelonen. 
 
Het is duidelijk dat de subsidies niet zullen volstaan om alles tot een goed einde te brengen. 
Er zal dus naarstig op zoek moeten gegaan worden naar sponsors. Alle suggesties en hulp 
zijn uiteraard van harte welkom! 
 
 

 
 

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. 
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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 
 

 
 
                                                       Buizerd 

De buizerd komt voor in bijna gans Europa en heeft zeer variabele kleuren van donkerbruin tot bijna 
wit. 

De vleugels hebben een spanwijdte van 1 tot 1.40 meter. Het is een niet bedreigde soort. 

De buizerd is een beetje een alleseter van muizen tot hagedissen. Het is een trage vlieger en zeker 
in de vlucht niet wendbaar, vandaar dat kleine vogels maar moeilijk te vangen zijn. 

Het is deels een standvogel. Zij kunnen tot wel 26 jaar worden. 

De buizerd op de foto volg ik al 3 jaar. In de weilanden vind ik dit mooie blondje regelmatig. 

Met veel camouflage en geduld kan ik regelmatig genieten van dit pracht exemplaar. 

Latijnse naam: Buteo buteo 

Technische gegevens: Nikon D500 cropcamera  - Sigma 120-300 mm F2.8 Sport, op 300mm = 
450mm  

1/1600s  F4  ISO 500                                                                                

 

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) 

 

 

              

     

 

 

 

 

 

 

 

            

 

    

 

 

 

 

 

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.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/

