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VOORWOORD 

Het is lente voor iets! Dit wil zeggen er eens op uit trekken. Dat doen we dan ook met de 
knipoogdag in Oudenaarde, echt wel een toffe stad.  

Daarna is het al eens een blik werpen op de najaarsactiviteiten want onze activiteiten 
worden gesmaakt, dus tijdig reserveren voor bepaalde zaken is raadzaam, vooral als je 
zeker wil zijn van een plaatsje. Geniet van de lente!  
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IMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEIT(EN) 
  

Lezing “de Katharen” door Dr. John Van Schaik, donderdag 21 maart  
 
Dr. Van Schaik nam ons mee op een virtuele reis langs de voornaamste gebieden en 
gebouwen waar de Katharen hun geloof en waarden beleefden en wijdde uit over hun 
ontstaan tot hun gruwelijke verdelging. De lezing was zeer leerrijk en onderhoudend door de 
meer dan gedegen kennis , maar ook door de humor die van deze voordracht een boeiende 
ervaring maakten.  
Wij waren zeer tevreden over de talrijke opkomst in de grote zaal van het Strijboshof. 
 

 
  

Verjaardagsfeest van de Jaro, zaterdag 23 maart 2019 
 
Dit was natuurlijk geen activiteit van ons, maar van de supervrijwilliger van Kalmthout.  Jaro 
werd 40 jaar en dat werd uitbundig gevierd door vrienden, familie en alle verenigingen 
waarvoor Jaro zich inzet. Hij verspreidt immers belangeloos alle affiches van Kalmthoutse 
verenigingen en is een BK (Bekende Kalmthoutenaar) want weinigen kennen hem niet. Ook 
wij willen Jaro graag in de bloemetjes zetten, want hij is een supertoffe kerel en zet zich ook 
in voor onze vereniging.  Van harte nogmaals een dikke proficiat aan Jaro! 
 

 

file:///E:/Users/Schijn%20Danielle/Documents/Mijn%20documentjes/vtbKultuur/Kijkuit!/2018/Kijk-uit%202018-maart.docx%23Impressies
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ANTWERPEN  SURPLACE - Schoonselhof - Een groen requiem - 
24 en 28 april 2019 - 14u00. 
 
Wat in een ver verleden begon als kasteeltuin, vormt nu het decor voor de laatste rustplaats 
van menig Antwerpenaar. Antwerpen SurplAce neemt je mee naar het prachtige 
Schoonselhof. Ontdek het begraafpark in ontluikende voorjaarsschoonheid, ontrafel mee de 
funeraire symboliek en breng een groet aan enkele bekende Antwerpse iconen. 
 
Afspraak: hoofdingang - kruispunt Krijgsbaan/Sint-Bernardsesteenweg, tegenover. P+R 
Schoonselhof -  14u00. 
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KNIPOOGDAG OUDENAARDE - 05 MEI 2019 - 
Nationale activiteit - Prijs voor het dagprogramma + vervoer : 30 € voor de leden; 34 € 
voor de niet-leden. 
Middagmaal : 20 € (exclusief drank) : een Adriaan Brouwermenu. 

We weten op het ogenblik nog niet welke uitstap met middagmaal zal gedaan worden. 
Van zodra we dit weten, wordt dit meegedeeld met een apart flashdocument. 
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LID WORDEN MET HET HELE GEZIN VOOR SLECHTS € 10,00 

 

 

Personen die lid zijn van VAB (Vlaamse Automobilisten Bond) zijn automatisch lid van 
vtbKultuur en hoeven dus geen vtbKultuur pas aan te vragen. Maar ook niet-VAB-leden 
kunnen lid worden. Een heel jaar lang genieten van activiteiten tegen een voordeeltarief? 
Dat kan! Voor € 10,00 per jaar ben je samen met je gezin lid van vtbKultuur.  

Lid worden is eenvoudig: een aansluitingsformulier invullen, € 10,00 betalen en je 
vtbKultuur-pas valt een paar dagen later in je brievenbus.  

Waar kan je terecht met je vtbKultuur-pas?  

Met je vtbKultuur-pas krijg je korting bij de activiteiten van onze meer dan 100 
vtbKultuur-afdelingen in heel Vlaanderen en op de evenementen van vtbKultuur nationaal. 
Als je deelneemt, geniet je altijd van een voordeeltarief.  

Hoe lang is de vtbKultuur-pas geldig?  

Van 1 januari tot 31 december. Daarna krijg je automatisch een uitnodiging tot hernieuwing 
van je vtbKultuur-pas.  

Niet twijfelen, maar doen! Want zoveel cultuur voor zo weinig geld, dat vind je nergens 
anders! 

Vraag je vtbKultuur-pas nu aan: 
- een e-mail aan kalmthout@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar:  0479/698492; 

- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/kalmthout. 

BEZORG ONS DE E-MAILADRESSEN VAN VRIENDEN EN KENNISSEN               

Hebt u vrienden en/of kennissen die misschien ook wel interesse hebben in 
vtbKultuur? Ja? Bezorg ons dan hun e-mailadres en we nemen hen gratis en 
totaal vrijblijvend op in onze verzendlijst. Alvast van harte bedankt! 

 

www.vtbkultuur.be/kalmthout 

kalmthout@vtbkultuur.be 

vtbKultuur Kalmthout 

Alain ’T Kindt, Albert Peeterslei 61 bus 2, 2920 Kalmthout -  0479/698492 

Rekeningnr. vtbKultuur Kalmthout: Argenta : BE60 9731 8923 1270 

 

 

 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
http://www.vtbkultuur.be/kalmthout
mailto:kalmthout@vtbkultuur.be
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EXTRA LEDENVOORDELEN voor vtbKultuur en VAB-leden 
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  BELANGRIJK BERICHT: 

 Om toehoorders en uitvoerders niet te storen zullen al onze activiteiten stipt op het 
 aangeduide uur aanvangen.   

Mogen wij u allen vriendelijk vragen spontaan uw lidkaart vtbKultuur, VAB of 
Davidsfonds aan de inkom te tonen.  Dit vereenvoudigt het werk voor iedereen. 

Wij rekenen alvast op uw medewerking, waarvoor onze dank!  
 

HAIKU 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
          
 
                                                                            Narcissen bloeien 
                                                      In een voorjaars herleven 
                                                                           als een nieuw begin.                             

                                                                                                                                     Raphael 
 
 
 

Raphael Cromheecke 
 

 

 

ZALIG PAASFEEST 
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Op al onze komende activiteiten stellen wij u onze verjaardagskalender voor aan de 
prijs van 10 €. Deze kalender bevat prachtige foto’s van de dieren in de Kalmthoutse 
heide, met engelengeduld genomen door Karel De Blick. 
 

 

 
Muziek streelt he ha 

                              Rap 
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Jaarprogramma 2019 

 
 
 
 

DATUM EN UUR ACTIVITEIT PLAATS 

Zondag 27 januari - 14u00 Nieuwjaarshappening : Optreden van 
'The Charming Thief' 
Leden: 10€  - niet-leden: 15 €. 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout  
  
  

 Antwerp Symphony Orchestra Latino 
30 €.                                     VOLZET! 

Elisabethzaal - Koningin Astridplein 26 
- 2018  Antwrpen 

Vrijdag 8 februari - 20u00 Collectief Motief - Moorddiner  
59 €                                      VOLZET! 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout. 

Dinsdag  19 maart - 20u00 Nacht van de geschiedenis 'Barok' 
door Peter De Laet 
Leden : 5 € - Niet leden: 7€ 
Organ. : Davidsfonds i.s.m. vtbKultuur 

Chalet St. Jorisgilde - Kruisbos, 
Kapellensteenweg 81 - 2920 
Kalmthout (achter parking van wzc 
St. Vincentius). 

Donderdag 21 maart - 14u00 Lezing 'De Katharen' door John Van 
Schaik.  
Leden : 5 € - Niet leden: 8€  

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 

Zondag 5 mei  Knipoogdag Oudenaarde Oudenaarde 

Zaterdag 7 september  Musical 'Titanic' Donkmeer - Berlare 
 

Zaterdag 21 september - 20u00 Guitar Syndicate : Cliff & The Shadows 
for ever. 
Reservatie via Ticketgang : 15 €  

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout. 

Zaterdag 12 oktober - 20u00 La vie est Riguelle - Paris l'amour.  
Patrick Riguelle en Jan Hautekiet. 
Reservatie via Ticketgang : 15 € -  

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout. 

Donderdag 17 oktober - 20u00  Lezing - Tentoonstelling 'Landingskaart 
Van Kuyck. 
Leden : 5 € - Niet leden: 8 € 

 

Vrijdag 15 november - 20u00 'Alles wat je moet weten over het 
maken van een film' - Voordracht door 
Jan Verheyen - 15 €  

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout. 

Donderdag 12 december - 14u00 Filmreportage 'Sicilië' door Johan 
Jespers.  
Leden : 5 € - Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 - 
2920 Kalmthout. 
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Zondag 28 april 2019 om 15 uur  - Sint-Jozefkerk, Heidestatieplein, Kalmthout Heide
  

BENEFIETCONCERT 

ten voordele van 

de nieuwe kinderboerderij van 

Heder vzw, de nieuwe naam van DVC Sint-Jozef en Kon-Tiki, 

Missiehuislei Kalmthout. 

 

KONINKLIJKE FANFARE SINT-CATHARINA HOOGSTRATEN 

onder leiding van EDDY CHRISOSTOMUS 

 

presentatie KURT VAN EEGHEM 

 

Kaarten:  VVK 12 euro/ADK 14 euro, t/m 15 jaar gratis te bestellen bij info@heder.be 

 

Kon-Tiki is een instelling voor meervoudig gehandicapte kinderen. Om de geplande nieuwe 
kinderboerderij een financieel steuntje te geven besloot dirigent en Kalmthoutenaar Eddy 
Chrisostomus met zijn Sint-Catharina een benefietconcert te spelen. 

 

Eddy Chrisostomus was 1ste solist klarinet bij het orkest van de Opera van Vlaanderen en 
assistent docent van Walter Boeykens. Optredens in Europa, Mexico en Japan staan op zijn 
palmares. 

 

Een fanfare is allang geen orkest meer dat meewerkt aan optochten, maar een volwaardig 
podiumorkest dat alle muziekgenres aan kan. Sint-Catharina bestaat uit een 40-tal 
muzikanten: trompetten, trombones, hoorns, eufoniums, tuba’s, saxofoons en slagwerk, in 
twee betekenissen een schitterend gezelschap. Zij brengen een aanstekelijk programma, 
met solisten, in licht klassiek, filmmuziek van o.a. Ennio Morricone en nummers uit de 
popgeschiedenis zoals van The Carpenters en John Miles. 

  

Wat als u niet kan komen? U kan een kaart kopen als bijdrage aan het goede doel. Velen 
zullen u dankbaar zijn. 

 

 

 

mailto:info@heder.be
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Hartelijk dank aan onze sponsors! 

(klik om de koppeling naar de website te volgen) 

             
   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

    

 

http://www.sunfiber.be/ 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.decosterbvba.be/ 

  

http://www.strijboshof.be/
http://www.studiofoton.be/
http://www.sunfiber.be/
http://www.sunfiber.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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hier zijn de classics ! 

Noord-Antwerpen FM 107.9  

 

 
 

http://www.gorlima.be 

 
Nieuwmoer-dorp 47 -
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.theunsenzonen.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/
http://www.devavastgoed.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 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  
Tel. : 03/664.03.54 | Fax : 03/605.48.44 | 
info.kapellen@rveverzekeringen.be 

www.rveverzekeringen.be/ 

     Pastoor Weytslaan 13 bus 4 
     2920 Kalmthout 
     tel : +32 3 666 15 64 
     mail : info@signway.be 
      http://www.signway.be/ 
 

 http://lievedejongh.energetix.tv 

http://www.rveverzekeringen.be/
mailto:info@signway.be
http://www.signway.be/
http://lievedejongh.energetix.tv/

