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vtbKultuur Kalmthout - December 2019 -  Jaargang  8 -Nummer 72 

 vtbKultuur is een sociaal-culturele vereniging waarin groepen vrijwilligers in Vlaanderen en 
 Brussel kwaliteitsvolle en gevarieerde culturele activiteiten organiseren.  

We laten mensen samen cultuur ontdekken, actief beleven en ervan genieten. We zijn ervan 
overtuigd dat cultuurbeleving bijdraagt tot persoonlijke ontplooiing. 
Door cultuur voor iedereen 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. 

IN DEZE NIEUWSBRIEF  

 Voorwoord 

 Impressie voorbije activiteit november 

 Lid worden voor het hele gezin voor slechts € 10 

 Extra ledenvoordelen 

 Sicilië 

 Antwerpen SurPlace 

 Wat te verwachten in 2020? 

 Belangrijk bericht 

 Haiku 

 Verjaardagskalender 

 Boeken 

 Jaarprogramma 2019 

 Davidsfonds 

 Andere evenementen 

 Onze sponsors 

VOORWOORD  

 De blaadjes zijn gevallen, de kerstverlichting duikt hier en daar al op. 

Wegdromen van een reis kan deze maand zeker nog en dan al plannen maken voor volgend 
jaar. 

Kijk zeker naar de ons nieuwjaarevent want daar verneem je alles voor volgend jaar.  
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IMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEIT NOVEMBER 
 
 
 
Hugo van Kuyck, architect van de landingskaart van Normandië, vervolg lezing donderdag 17 
oktober 2019 
 
De kopieën van de originele landings- en weerkaarten, ontworpen door Hugo Van Kuyck voor de 
succesvolle landing in Normandië op 6 juni 1944 en de foto’s van zijn militaire kostuum, die 
uitzonderlijk mochten gefotografeerd worden in het Koninklijk Museum van het Leger en de 
Krijgsgeschiedenis (Brussel) werden op dinsdag 26 november 2019 overhandigd aan het Museum 
van de 4e Genie in Amay. Momenteel wordt dit museum heringericht, maar na voltooiing 
worden deze documenten daar tentoongesteld. 
We zijn er zeker van dat ze daar een mooi plaatsje krijgen. 
 
v.l.n.r. Kolonel Philippe Mignolet (conservator), Luitenant-Generaal Guido Andries (op rust gesteld 
vleugeladjudant van de Koning), Alain ’T Kindt (voorzitter vtbKultuur Kalmthout), Karel De Blick 
(fotograaf van de documenten), Roger Van Rossem (ontwerp panelen) 
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LID WORDEN MET HET HELE GEZIN (samenwonend op 1 adres) VOOR SLECHTS € 10,00 

Als lid van vtbKultuur geniet je van kortingen op vele activiteiten en van EXTRA KORTING 
bovenop de reeds gereduceerde prijs bij onze groepsaankopen voor musicals / concerten / … 

 

Ben je geen VAB lid, dan kan je een vtbKultuurpas Kalmthout aanvragen. Een heel jaar lang 
genieten van activiteiten tegen een voordeeltarief? Dat kan! Voor € 10,00 per jaar ben je met het 
hele  gezin (samenwonend op hetzelfde adres) 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 activiteiten van onze meer dan 100 vtbKultuur-afdelingen in 
heel Vlaanderen en op de evenementen van vtbKultuur nationaal.  

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/Kalmthout
http://www.vtbkultuur.be/kalmthout
mailto:kalmthout@vtbkultuur.be
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EXTRA LEDENVOORDELEN voor vtbKultuur en VAB-leden 
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SICILIE - Edgard Jespers 
Donderdag 12 december 2019 -  14u00 -  'Strijboshof', Achterbroeksteenweg 69, 2920 
Kalmthout . 

Prijs : Leden vtbKultuur/Davidsfonds 5 € - Niet-leden 8 € . 

Sicilië is een eiland en een autonome regio van Italië in de Middellandse Zee. Het ligt ten 
zuidwesten van de regio Calabria, op het Italiaanse vasteland, en ten noordoosten van het 
Noord-Afrikaanse land Tunesië. De officiële Italiaanse en  Siciliaanse naam is Sicillia. De 
Oud-Griekse naam Trinakria betekent “het eiland met de drie punten”.  

  

 Meer info op https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/sicilie-1/datum/6331 

 ANTWERPEN  SURPLACE -  
 
  Een originele stadsverkenning, kort in duur (ong. 45 min.) in een stukje stadswijk.  Voor 3 € 

 p.p. ontdek je veel gekende en minder gekende stukjes Antwerpen.  Vooraf inschrijven hoeft 
 niet, kom de dag zelf gewoon iets voor 14u (op zondag ook om 15u30) naar de 
 afspraakplaats. 

   zon. 22 december 2019:Kerstverhalen - Afspraakplaats:hoek Grote Markt /Wisselstr. 

  Als men je toezingt dat de herdertjes-bij-nachte-in-het-veld liggen, de “hohohoho’s” in de lucht 

  hangen, de stad als bij vingerknip opgetooid wordt met dennengroen, lichtjes en glitter, dan is het 

  weer die tijd van het jaar: Kersttijd. In dit decor nemen we je graag mee op ontdekking in de  

  kersttradities. 

  Hadden we Kerst niet in de zomer moeten vieren? Haal jij ook een os en ezel in huis? Moeten we 

  het  ook hebben over de stand van sterren en planeten? Of gooi je liever een schoen over de 

  schouder? En dan hebben we het nog niet over kerstballen, -kaarten en -cadeautjes of over dat 

  ontroerende Antwerpse kerstverhaal. 

 

 

 

Sicilië is het grootste eiland in de Middellandse Zee met een 
oppervlakte van 25.700 km2. Het is 230 km lang en 170 km 
breed. De kustlijn is ongeveer 1000 km. Het hoogste punt van 
Sicilië is de Etna met 3343 m hoogte. Het eiland telt  5 miljoen 
inwoners. 
Een 'Full definition film' van Edgard Jespers;  
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WAT TE VERWACHTEN IN 2020?   

- Nieuwjaarshappening met het Brasschaats Mandoline Orkest 
 Zondag, 26 januari 2020 - 14u00 
 O*Ka cultuurcentrum, Kapellensteenweg 234 - 2920 Kalmthout 
 15 € (drankje inbegrepen). 
  

 Dit orkest gaf talrijke concerten in binnen- en buitenland (Nederland en Duitsland), trad op 
voor radio en televisie, bracht in eigen beheer 1 lp en 5 cd's (1990, 1997, 2005, 2010 en 
2015) op de markt en nam met succes deel aan binnen- en buitenlandse wedstrijden en 
festivals.  
 
Het 'Brasschaats Mandoline-Orkest' telt in de volledige bezetting 25 à 30 muzikanten, 
verdeeld over mandolines, mandola's, gitaren en contrabas. Occasioneel zorgen dwarsfluit, 
hobo, klarinet, zang en kleine percussie voor meer afwisseling en een rijkere orkestrale kleur. 
Het orkest brengt u een erg gevarieerd concert van rustige luistermuziek:         
 
Als volledig orkest - of met een deelgroep van 4 tot 12 muzikanten - brengt het 'Brasschaats 
Mandoline-Orkest' avondvullende concerten en aperitiefconcerten.  Daarnaast zorgt het 
voor de muzikale opluistering van academische zittingen, eucharistievieringen, 
huwelijksmissen en allerlei feestelijke gelegenheden. 
Meer info op : https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/nieuwjaarshappening-
brasschaats-mandoline-orkest/datum/8253 
  
Reserveren voor dit concert doe je via https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75715 

  

 
   

 
  

 

 

https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75715
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- Bart Van Loo – De Bourgondiërs 

 Vanaf 2019 tot 2020 trekt Bart van Loo met een nieuw verhaal door Vlaanderen en 
 Nederland.  We maken een tijdreis naar de middeleeuwen met Bart en hij vertelt ons over de 
 wonderlijke Bourgondiërs.  

 

 

 

 

 

 

Wil je er zeker bij zijn? Boek dan alvast je tickets via deze link 
 https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75064 

 

 

 

 

 

 

https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75064
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GROEPSAANKOPEN vtbKultuur : 

- ROMANTISCHE MIDDAG MET MEESTERWERKEN VAN MOZART - Antwerp  Symphony 
 Orchestra.  Pianist Paul Lewis ontroert met Mozart.  Dirigent : Philippe Herreweghe.                   
 Zaterdag 7 maart 2020 - 15u00 - Koningin Elisabethzaal. 
 Zijn Pianoconcerto nr. 27 was het laatste wapenfeit van Mozart als concertsolist. Je kan er 
 een ongewoon groot aandeel melancholie en berusting in ontdekken, alsof  
 de  componist zijn einde voelde naderen. Ook met zijn indringende Maurerische 
 Trauermusik, die  hij schreef voor de vrijmetselaarsloge, bouwde Mozart een brug  naar 
 de Romantiek. 
 De ‘pastorale’ Tweede symfonie is Brahms’ wondermooie bijdrage aan dit nieuwe 
 muziektijdperk waarin componisten vooral het hart lieten spreken. 
 
 ACTIE: 
   
 Ticket: leden van vtbKultuur Kalmthout € 34,20 euro i.p.v. 38 € (rang 1) Niet leden :€ 38  
 Inclusief programmaboekje. 
 Nog 15 tickets beschikbaar. 

                                                        

- MUSICAL DAENS - Vrijdag 1 mei 2020 - 17u00 & 20u30 - Puurs 

 Studio 100 heeft de ambitie om van deze productie 'Daens 2.0' te maken. Het leven  en 
 de boodschap van priester Daens zijn een inspiratiebron geworden voor elke nieuwe 
 generatie. De rijdende tribunes en decors zorgen voor een unieke, nieuwe versie van deze 
 succesmusical. Het wordt een unieke beleving door het groots  speelveld, state-of- the-
 art theatertechnieken en een kwalitatief audiosysteem. De  titelrol zal vertolkt worden  door 
 Peter Van de Velde. Daarnaast speelt theatermonument Jo De Meyere de rol van 
 Bisschop Stillemans. Free Souffriau  is Nette Scholiers en Jelle Cleymans geeft gestalte aan 
 de socialistische voorman Jan De Meeter. 

 ACTIE : 

Ticket: leden van vtbKultuur Kalmthout : 60 €  i.p.v. 69,95 euro (Cat. 1).  Niet leden: € 65. 
Voorstelling om 17 uur.  Eigen vervoer. 
 
VOLZET! 

                           

AFBEELDINGEN AFKOMSTIG VAN WEBSITE STUDIO 100 
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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  EN TANKA                                                                                                                                       

 

 

                                                                                               

                            
                             
                             
 

      Kerstmis met een ster 
                                      Een herinneringsgeschenk 
                              Omheen stal en boom 
                                De familie bij elkaar 
                                   Wensend een gezegend jaar. 
 
                                                        Raphael 
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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  
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                     Rap                                                                                                                           

 '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 oog om 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@vtbkkultuur.be 
 

 Boek “Ego-Energie in arbeidsorganisaties” door Edgard Meuleman, 
bestuurslid vtbKultuur Kalmthout 
 
Leidinggevenden laten zich vaak meer leiden door hun ego dan ze denken.  Dat remt hen af 
om de bestaande organisatiestructuren in hun bedrijf in vraag te stellen en te vernieuwen.  
Nochtans vragen de economische golfbewegingen om structuren en systemen in de huidige 
bedrijfsorganisatie anders te bekijken en uit te werken.  Anders organiseren in functie van de 
strategie is de boodschap.  In zijn jongste boek “EGO-Energie in arbeidsorganisaties” 
breekt management consultant Edgard Meuleman hiervoor een lans.  Hij wil met zijn boek 
managers en verantwoordelijken inspireren tot reflectie en actie. 

 Nieuwsgierig? Lees het boek en laat de inspiratie zijn werk doen. 
 Voor € 10 en een dubbel klik op volgende URL kan je dit boek kopen. 
 Veel leesplezier! 

https://www.bol.com/nl/p/ego-energie-in-
arbeidsorganisaties/9200000118829554/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=
edgard%20m&originalSearchContext=media_all&originalSection=main 
  

 

https://www.bol.com/nl/p/ego-energie-in-arbeidsorganisaties/9200000118829554/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=edgard%20m&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
https://www.bol.com/nl/p/ego-energie-in-arbeidsorganisaties/9200000118829554/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=edgard%20m&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
https://www.bol.com/nl/p/ego-energie-in-arbeidsorganisaties/9200000118829554/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=edgard%20m&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
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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 €.                                      

Elisabethzaal - Koningin Astridplein 26 
- 2018  Antwrpen 
 

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

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 € 
 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 
 

Vrijdag 15 november - 20u00 
AFGELAST DOOR ONVOORZIENE 
OMSTANDIGHEDEN! 
 

'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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ACTIVITEIT DAVIDSFONDS 
 
 

Donderdag 12 december 2019 - 20u00 
'Praktische Quantunfysica' - Beïnvloeding van de mensheid -  
Chalet St-Jorisgilde, Kruisbos - 2920 Kalmthout  
Inkom : Leden DF en vtbKultuur : 5 € - Niet-leden: 7 € 
03/666 63 12  

Lezing door Erik Tanghe. 
We hebben allemaal al wel over quantumfysica of de leer van de allerkleinste 
materiedeeltjes gehoord, maar wat is en betekent het nu echt? 
Hoe kunnen we de kennis over de quantumfysica gebruiken in ons dagelijks leven?  
Heeft het eigenlijk wel nut om ons er in te verdiepen?  
  
In deze lezing worden enkele belangrijke wetten uit de quantumfysica uitgelegd met 
voorbeelden uit ons dagelijks leven.  
In tegenstelling tot de klassieke fysica is onzekerheid een basisgegeven in de quantumfysica 
wat zich reflecteert in de wereld om ons heen..  
  
Wie zich verdiept in quantumfysica, bekijkt de wereld voorgoed op een andere manier en 
begrijpt dat de werkelijkheid waarin we leven helemaal anders in elkaar steekt dan we tot 
hiertoe dachten. 

  

Info: Bob Tanghe  tel. 03/666 96 83 
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ANDERE EVENEMENTEN 

  
 LEZINGEN VZW 'SYNAGOGE HEIDE' : 
 
 Op dinsdag 3 december ontvangt ze om 14u00 Regina Sluszny in het Kunsthuis 
 Ernest Albert - Hortensiadreef 31.  Regina Sluszny overleefde de holocaust  omdat ze 
 kon onderduiken bij een familie die haar liefdevol opving.  Zij kon  zo  genieten van een 
 zorgeloze  jeugd.  Na de oorlog - nadat ze haar echte ouders  had terug gevonden - 
 onderhield zij nog  een innige band met Anna en Charles.  
 Dat onderduiken bracht voor vele kinderen toch trauma's op.  Dit is de reden dat  Regina zich 
 volledig inzet voor haar lotgenoten.  Zij brengt ons haar verhaal. 
 Toegang : 8 € (drankje inbegrepen).  
 Graag vooraf inschrijven :  danielle.jacqueline44@hotmail.com - 0477 73 24 99. 
 Rekeningnummer: 850-8688981-10 - IBAN-nummer BE41 85086889 8110 
 

 

 Door uw aanwezigheid steunt u de werking van de vzw die zich inzet het  synagogegebouw 
 van Heide-Kalmthout een nieuw leven te geven. Hebt u vragen, neem dan gerust contact op 
 met Danielle Schijn (danielle.jacqueline44@hotmail.com.) 

 

     

.  
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 NIEUWJAARSCONCERT 

 Zoals het hoort voor een goed nieuwjaarsconcert staat ook in 2020 weer veel fraais uit de 
wereld van opera en operette op het programma. Het grote gebaar, passionele gevoelens, 
intimiteit, aanstekelijke vrolijkheid én virtuositeit zullen het concert zijn typisch karakter geven.  

Een programma met zowel Verdi, Bizet, Massenet, Puccini als Lehar, Stolz en Strauss: An De 
Ridder, onze Kalmthoutse sopraan en bezielster van het jaarlijkse nieuwjaarsconcert, aarzelt 
niet om de grote namen te programmeren. 
 
Het zal geen verrassing zijn dat An De Ridder niet alleen komt, maar zoals steeds en naar 
eigen zeggen “fantastische collega’s” meebrengt: tenor Ingmar Ruttens, die optredens op 
internationale podia in zijn agenda heeft staan en het Armeense muzikantenpaar Hasmik 
Manukyan, piano en Hrayr Karapetyan, viool, die als duo reeds meer dan 300 concerten 
over de hele wereld speelden. 
 
Mike Smeulders, net als An geboren en getogen Kalmthoutenaar, krijgt als multi-
getalenteerd musicus met zijn accordeon en met zijn rijke muzikaliteit weerom een bijzondere 
plaats in het geheel, zowel als solist als in boeiend samenspel met zang, piano en viool. 

 Mimuze, Brasschaatsteenweg 268B -  Zondag 12 januari 2020 om 14.30 uur 

 Prijs    15 € 
    10 € voor -12 
 Kaarten  www.kalmthout.be/tickets 
    cultuurdienst  
    Kerkeneind 13, chalet achter gemeentehuis 
    03 620 22 66 
    bib, Kerkeneind 23 
 Organisatie  gemeentebestuur Kalmthout 
 

        
 © Saad Hamza             © Ingmar Ruttens                               © Hasmik Manukyan & Hrayr Karapetyan 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalmthout.be/tickets
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 KERSTSTAL - ACHTERBROEK 

  De kerststalbouwersbouwen hun 39ste kerststal in de kerk van Achterbroek. 
 Deze is te bezichtigen op Kerstdag 25-12-2029 van 12u00 tot 17u00, verder op 26-27-28-29 
 en 30 december telkens van 13u30 tot 17u00.  Op 31 december van 9u00 tot 15u00 tevens 
 ook voor zangertjes met gratis warme chocomelk. 
 De andere dagen kan men genieten van glühwein, Elixir, koffie of thee met gebak. 
  
 Allen hartelijk welkom in de kerk van Achterbroek. 
  Voor meer info:Rene Beyers, Kapelstraat  0476 347 244 
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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 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.devavastgoed.be/
http://www.rveverzekeringen.be/
mailto:info@signway.be
http://www.signway.be/
http://lievedejongh.energetix.tv/

