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 Onze sponsors 

 
VOORWOORD 

 
In mei trekken we naar buiten. Beeldig Antwerpen is een unieke kans om Antwerpen met 
andere ogen te bekijken en te ontdekken. Eerst met de ogen proeven van cultuur om 
daarna ergens op een gezellig terras elementen van onze lekkernijen te proeven. 
 
Daarna is het weer even tijd voor vakantie en zijn we weer terug met boeiende 
activiteiten in september. Neem tijdens de verlofperiode even de tijd om na te denken 
over je lidmaatschap voor het gezin voor slechts tien euro. 
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IMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEIT(EN) 
  

Op zondag 28 april werd onder leiding van dirigent Eddy Chrisostomus een prachtig 
lenteconcert gebracht door de Koninklijke Fanfare Sint-Catharina Hoogstraten. 
De presentatie was in handen van woordkunstenaar Kurt Van Eeghem. 
 
De organisatie was in handen van Eddy Chrisostomus en Willy Wouters, in samenwerking 
met vtbKultuur Kalmthout en Okra Heide-Kapellenbos. Voor de logistieke steun willen we 
Jan Franken (Oudheidkundige Kring) heel hartelijk bedanken.  
 
Meer dan 120 aanwezigen genoten van een gevarieerd programma en ook de solisten 
werden zeer gewaardeerd, er kwamen nadien zeer veel positieve reacties.  
 
De prachtige foto's werden gemaakt door Leo Goossenaarts van Studio Foton (website 
http://www.studiofoton.be/) 
Je kan ze bekijken op onze website of via volgende link: 
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/fotos/lenteconcert-13 
 
 
 

 
 

 

file:///E:/Users/Schijn%20Danielle/Documents/Mijn%20documentjes/vtbKultuur/Kijkuit!/2018/Kijk-uit%202018-maart.docx%23Impressies
http://www.studiofoton.be/
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/fotos/lenteconcert-13
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 ANTWERPEN  SURPLACE - Beeldig Antwerpen - 
 15 en 19 mei 2019 - 14u00. 
 
 Ontdek een stad van beelden. Maak kennis met verhalen van vandaag en van 
 vervlogen tijden. Want elk standbeeld wil ons iets vertellen over roem en verval, 
 oorlog en vrede, rijkdom of tegenslag. De beelden in de stad zijn deel van ons 
 geheugen. Ze spreken over ons verleden en leggen verbanden met de levende stad 
 zoals we ze kennen.   
 Afspraak:Teniersplaats, beeld Teniers, 14u. 
 Prijs : 3 €. 
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FILMCONCERT "The Gladiator" door Antwerp Symphony Orchestra. 
 28 september 2019 - 19u45.  Koningin Elisabethzaal, Koningin Astridplein 26, 
 2018 Antwerpen. 

 Prijs leden : 46.80 € (i.p.v. 55 € rang 1)  

 Herbeleef het Oscarwinnende epos 'Gladiator' op groot scherm én met live muziek 
 tijdens het traditionele filmconcert van het Antwerp Symphony Orchestra. Dirigent 
 Ludwig Wicki leidt orkest én het Octopus Symfonisch koor doorheen de ijzersterke 
 partituur van de grootmeester van de soundtrack Hans Zimmer en Lisa Gerrard, 
 terwijl je geniet van  deze klassieker die na achttien jaar nog steeds de standaard 
 zet voor historische  avonturenfilms. Zet je schrap voor een onvergetelijke ervaring 
 van brood en spelen tot een genadeloos gevecht op leven en dood. 

 Gerealiseerd met de steun van de Tax Shelter van de Belgische Federale Overheid. 
 Casa Kafka Pictures Tax Shelter Empowered by Belfius. 
  

 

Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen: 

https://www.vtbkultuur.be/deurne-berchem/activiteiten/filmconcert-the-gladiator-door-
antwerp-symphony-orchestra/datum/7643 
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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 

De cyclus van verlangen naar de volheid van de zon. 
De bron om nieuw leven te herhalen, 
Altijd met andere scheppende verhalen, 
en meerdere regels te schrijven, 
van oude en nieuwe tijden. 
 
Raf Cromheecke 

  
 
 
 
 
                 

           Hagel wit klokje 
        Verbonden lentemare 
           Dartelheid van Mei. 
 
                   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 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 VOLZET 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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 TENTOONSTELLING RONALD ZUURMOND  & JACCO OLIVIER 'DE SCHILDER 
 IS WEG'. 
 Van 26 mei tot en met 29 september 2019.  
 Vincent van Goghhuis - Markt 27 - NL - 4881 ZUNDERT   
 
 Voor deze tentoonstelling hebben Zuurmond en Olivier zich laten inspireren door Van 
 Goghs 'De schilder op weg naar Tarascon'  Dit in WO II verloren gegane doek, dat 
 vermoedelijk een zelfportret was, spreekt enorm tot de verbeelding.  Zo heeft Francis 
 Bacon er in de jaren '50 een reeks werken op gebaseerd. 
 
 Ronald Zuurmond (1964) is eveneens gegrepen door het motief.  Niet alleen 
 vanwege de figuur  van de wandelende kunstschilder, maar vooral door de symboliek 
 die ervan uitstraalt : de kunstenaar als reiziger en zoeker.  Ook voor hem geldt dat hij 
 altijd onderweg is en dat juist dat 'zwerven' de essentie uitmaakt van het creatieve 
 proces.  Speciaal voor de tentoonstelling in het Van Goghhuis vervaardigt Zuurmond 
 diverse collages van 'De schilder op weg'. 
 
 Jack Olivier (1972) laat zijn schilderijen letterlijk bewegen.  Hij fotografeert het 
 wordingsproces van zijn schilderwerk en verwerkt die beelden tot video-kunst.  Zijn 
 animaties vormen zo een reis van een (onder)zoekende schilder. 
 
 Beide kunstenaars gaan in een duo-tentoonstelling de uitdaging aan hun werk met 
 elkaar in contact te brengen naar aanleiding van het leidende motief van Van Goghs 
 werk.  De volledige tentoonstellingsinrichting wordt door hen in samenspraak 
 ontworpen, waarbij ze op elkaars werk reageren en daarbij de confrontatie niet 
 schuwen. 
 

 
            
           (foto Get your Guide). 

  . 
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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/

