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VOORWOORD 
 
 

Even een koude winterpik, maar ons verlangen naar de lente is er al! vtbKultuur 
Kalmthout heeft geen tijd voor een winterslaap maar samen kijken we al uit naar enkele 
schitterende activiteiten die in de komende periode op het programma staan.  

Je moet zelfs snel zijn tegenwoordig want er zijn evenementen die reeds uitverkocht zijn 
zoals het Moorddiner. Lid worden met het gezin is zeker de moeite en tijdig naar de 
programmatie kijken.  
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IMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEIT(EN) 
  
Provinciale Nieuwjaarsreceptie in het Arboretum 
Op 13 januari laatstleden ontvingen we in de Balkenzaal van het Arboretum 75 deelnemers van de besturen 
van 19 afdelingen uit de provincie Antwerpen. Zij werden vergast op een korte rondleiding  en de historiek 
van het Arboretum, velen werden geprikkeld om met hun afdeling een uitstap naar het Arboretum en ander 
Kalmthouts moois te organiseren.  
Tevens kregen ze van natuurfotograaf Karel De Blick een voorstelling van zijn prachtige foto’s over fauna en 
flora en kostbare tips om een goeie foto te maken. 
Bij het afscheid kregen ze een Vroentezakje mee met toeristische informatie en een Turfbiertje. 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
Nieuwjaarshappening zondag 27 januari 2017       
Essenaar Dominik Messiaen, the Charming Thief, bracht het publiek alvast in opperbeste stemming ( of was 
het ons welkomstdrankje?) . Niemand had door dat hij/zij bestolen was, ineens een buidel vol euro’s had, een 
horloge dat plots aan de arm van de dief prijkte, plezier voor jong en oud. 
Ook met de hypnose act kon hij iedereen verbazen, bekijk het filmpje door te klikken op de link hieronder, het 
is echt de moeite en het was een bijzonder toffe en gezellige winterse zondagnamiddag. 

https://www.facebook.com/WeekbladDeEcho/videos/374414603356465/ 

  

 
 

 

 
  
  
   

 

file:///E:/Users/Schijn%20Danielle/Documents/Mijn%20documentjes/vtbKultuur/Kijkuit!/2018/Kijk-uit%202018-maart.docx%23Impressies
https://www.facebook.com/WeekbladDeEcho/videos/374414603356465/
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ANTWERPEN  SURPLACE - Op zoek naar liefde en geluk in Antwerpen.  
13 en 17 februari 2019 - 14u00 
Dienst voor toerisme - Grote Markt - Antwerpen. 
Prijs : 3 € 
Organisatie vtbKultuur Deurne-Berchem/Antwerpen Surplace. 

Met Valentijnsdag vieren we vooral de romantische liefde. Maar de liefde heeft vele 
vormen. Liefde is als een sprookje dat steevast eindigt in “ze leefden nog lang en 
gelukkig…” Want liefde betekent geluk. En gelukkig zijn, daar dromen we stiekem toch 
allemaal over? Maar er zijn zoveel vormen van liefde en geluk. Je kan liefde voelen voor 
familie, voor God, voor een dier, voor je voetbalclub, voor je auto, voor je stad, voor 
muziek. Surplace gaat met deze Valentijns-wandeling op zoek naar verhalen van liefde 
& geluk, in al haar vormen. 

 Inschrijven hoeft niet! 

 

 

Klassiek beeld van Cupido met zijn boog. 

Bron : Wikipedia. 
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ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA, Latino belevenis                        
met Richard Galliano. 
Vrijdag 8 februari 2019 om 20 uur -  
Elisabethzaal - Koningin Astridplein 26 - 2018 Antwerpen -  
Organisatie vtbKultuur Province Antwerpen. 
 
Wie naar het huwelijk van koning Willem-Alexander en Máxima heeft gekeken, herinnert zich 
ongetwijfeld nog de tranen van de huidige Nederlandse koningin. Argentijnse 
accordeonmuziek deed Máxima terugdenken aan haar thuisland. Laat je op 8 februari 2019 
door het Antwerp Symphony Orchestra en de Franse accordeonvirtuoos Richard Galliano 
meevoeren naar Buenos Aires. Het wordt gegarandeerd een ‘feel good’-concert, waarbij het 
publiek wordt uitgenodigd op een muzikale tocht tussen Astor Piazzolla, caféchanson, 
vooroorlogse swing, improvisaties à la Coltrane en nieuwe jazz. Een onvergetelijk concert 
vol gedurfde artistieke crossovers. Als vtbKultuur-afdeling krijg je ook de kans om een 
exclusieve kijk achter de schermen te nemen van het Antwerp Symphony Orchestra. Kom 
meer te weten over de rijke geschiedenis van het orkest en de concertzaal en dwaal rond in 
de ruimtes die voor het publiek normaal verborgen zijn. 

Voordeel: 
 Rang 1: 30 euro 
 Gratis programmaboekje 

Meet and greet met solist of dirigent 

 Mogelijkheid tot voorafgaand bezoek achter de schermen: 10 euro per persoon 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  VOLZET! 
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COLLECTIEF MOTIEF - MOORDDINER       
Zaterdag 23 februari  2019 - 20u00 
Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69, 2920 Kalmthout. 
Prijs : 59 € 
 

 'Moord aan Tafel' is een concept waarbij de mensen kunnen reserveren voor een avondje 

 uit-eten.  Tussen de verschillende gangen door spelen de acteurs fragmenten van een 

 moordspel. 

 

De mensen, die als koppel, maar meestal in kleinere of grotere groep met vrienden, er 

naartoe komen,  krijgen een blad waarop ze dader, moordwapen, motief, …kunnen 

invullen.  Het scenario wordt gespeeld in 4 delen.  Na het derde deel worden de 

antwoorden afgegeven en in het vierde en laatste deel komt de ontknoping en worden de  

antwoorden duidelijk. 
Achteraf wordt de nodige toelichting en uitleg gegeven en wordt het groepje winnaars  
bekend gemaakt 
Tijdig reserveren is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt.  Indien je met een groep 
vrienden of familie wil samen zitten is het aan te raden om één betaling te doen voor de 
ganse groep.  Zo weten we dat we een tafel van x-personen moeten voorzien. 

 

 

   

 
 

 

  VOLZET! 
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“WHERE BEER MEETS CHOCOLATE”, Werner Callebaut  
Dinsdag 5 maart 2019, 19.30 u - 
Emmaüszaal van 'Ons Middelheem', Bredabaan 423, 2130 Brasschaat,  
Organisatie: vtbKultuur Provincie Antwerpen  
Prijs : leden 22 € - Niet leden 25 € 

 

In het kader van vtbKultuur jaarthema "Smaak" organiseert vtbKultuur provincie 
Antwerpen deze bier- en chocoladeworkshop.  
Chocolade en bier, past dat wel samen? Chocolatier en zytholoog Werner Callebaut is 
alvast de geknipte persoon om ons te begeleiden in deze smaakvolle ontdekkingstocht 
met verrassende combinaties.  
Unieke pralines worden telkens gekoppeld aan een bijhorend bier om jouw smaakpapillen 
te verleiden. Verkies jij vredevolle harmonie of zoek je liever de duistere kant van het 
contrast tussen bier en chocolade op? Over één ding zal je het na afloop wel eens zijn: 
bier en chocolade zijn een geslaagd huwelijk! Een aanrader voor chocoladefans en/of 
bierliefhebbers.  
De heer Callebaut heeft daarbij steeds veel aandacht voor de lokale bieren; dat zal ook 
hier niet anders zijn. Een unieke ervaring!  
 

 
 

 
Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen 

https://www.vtbkultuur.be/deurne-berchem/activiteiten/where-beer-meets-chocolate-met-werner-
callebaut-3/datum/6841 
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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 

ST. VALENTIJN. 

 

Valentijntje lief., 
Binnen- en buiten gevoel. 

Liefdes poëzie 
 

Herinnerings dag, 
Opdat liefdes onderhoud 
Duurzaam blijven mag. 

 
De diepe hartstocht 

smelt weg in rituelen 
En wordt tederheid. 

            Raphael 
 
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. 
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Muziek streelt he ha 

                              Raph                                                                                                                                                     

   
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  
  
  

Vrijdag 8 februari - 20u00 Antwerp Symphony Orchestra Latino 
30 €.                                     VOLZET! 

Elisabethzaal - Koningin Astridplein 26 
- 2018  Antwrpen 

Zaterdag 23 februari - 20u00 Collectief Motief - Moorddiner  
59 €                                      VOLZET! 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout. 

Dinsdag  19 maarti - 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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KOMENDE ACTIVITEITEN DAVIDSFONDS 

  

 Dinsdag 19 februari 2019, 20u-22u :  Haendel, theatermonoloog met aangepaste 
muziek. 

Locatie :   Gildenkamer Kruisbos (achter RVT Sint-Vincentius)  
Inkom: Leden 5 euro, niet-leden 7 euro  
 

 

 
Dinsdag 19 maart 2019 van 20u-22u : Barok. Het atelier van de meester. 
Locatie :   Gildenkamer Kruisbos (achter RVT Sint-Vincentius)  
Inkom: Leden 5 euro, niet-leden 7 euro  

 

 

https://www.davidsfonds.be/activity/division/activitydetail.phtml?id=60051
https://www.davidsfonds.be/activity/division/activitydetail.phtml?id=60051
https://www.davidsfonds.be/activity/division/activitydetail.phtml?id=60052
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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/

