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vtbKultuur Kalmthout -  Maart - Jaargang 10 - Nummer 86.  

VtbKultuur is een vereniging waar gedreven vrijwilligers met veel goesting culturele 
activiteiten op touw zetten. Hieruit halen ze energie en voldoening en kunnen 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  

 Voorwoord  

 VtbKultuur-Pas Kalmthout  

 Belangrijk bericht 

 Jij ook vrijwillige medewerker? 

 Tamara Ingels : “Klank in stille kunsten “ 

 Virtuele activiteiten: Wat is een Theremin instrument?  

 Musical 1830 

 Musical Daens : uitstel  

 Reisreportage Kreta-Santorini: uitstel 

 Haiku-ketting Raphaël Cromheecke 

 Boeken:  
- In het kielzog van Hugo Van Kuyck 
-  De duinen der gefusilleerden: Maurice Thysen  

 Natuurmoment Karel De Blick 

 Jaarprogramma 2021 

 Onze sponsors 

 
VOORWOORD  
 
Beste cultuurliefhebber, 

 

Net zoals jij kijken wij uit naar versoepelingen en tellen we af 
naar het moment dat we terug mogen opstarten. Wanneer we 
samen volhouden en de gezondheidsregels respecteren 

komen we er wel! 

https://www.youtube.com/watch?v=w1OGXh3CZhY&feature=youtu.be
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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 maakt deel uit van een groep enthousiaste cultuurliefhebbers waarmee je samen van 
cultuur kunt genieten. 

·         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 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 0479698492.  

      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.vtbkultuur.be/kalmthout/word-lid
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                                                BELANGRIJK BERICHT: 

VAB-leden niet meer automatisch lid van vtbKultuur 
 
Als VAB-lid heb je altijd aan de voordeligste tarieven kunnen genieten van alle vtbKultuur-activiteiten. 
VAB-leden waren immers automatisch lid van vtbKultuur. Dat gekoppeld lidmaatschap wordt nu 
opgeheven door VAB. 
 
Uiteraard blijven we je met open armen ontvangen op al onze activiteiten, maar als je vanaf 
nu verder wil profiteren van onze ledentarieven en andere ledenvoordelen, dan heb je 
een vtbKultuur-pas nodig. Alle informatie voor aansluiting vind je hierboven terug. 
. 
Mogen wij je vriendelijk vragen spontaan je lidkaart aan de inkom te tonen. Dit vereenvoudigt het 
werk voor iedereen. 
 

Wij rekenen alvast op jouw medewerking, waarvoor onze dank! 

 

 

Heb je zin om je droom waar te maken? Wil je cultuur (mee) op de kaart zetten in onze gemeente? 

Dan ben je bij vtbKultuur Kalmthout aan het juiste adres! 
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JIJ OOK VRIJWILLIGE MEDEWERKER?  

 
Ben je goed in contacten leggen met anderen?  
Ben je creatief en heb je zin om mee te werken in een toffe ploeg? 
Dan komen we graag in contact met jou! 
 
Contacteer Alain ‘T Kindt via het mailadres: kalmthout@vtbKultuur.be. Graag willen we met jou 
afstemmen wat je kan betekenen binnen onze vereniging en wat onze vereniging kan betekenen 
voor jou. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:kalmthout@vtbKultuur.be
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Klank ... in de stille kunsten, een bloemlezing. 
Een digitale lezing door Dr. Tamara Ingels 

Vrijdag 26 maart 2021 om 19.30 u. 

 

Dr. Tamara Ingels gaat tijdens deze lezing in op het thema klank in de beeldende 

kunsten. Hoe wordt klank verbeeld in kunstvormen die geen klank kunnen maken, geen 

muziek, geen geluid? Welke betekenissen krijgen klank, muziek, en alles dat verwijst 

naar geluid in deze verstilde kunsten? Hoe verbeeldden sommigen van de grootste 

kunstenaars een diepe wanhoopskreet, een zucht van passie of een mooie aria? Als 

insteek voor een kleine bloemlezing van de meest notoire werken nemen we de ‘De 

Schreeuw’ van Edvard Munch, misschien wel het meest beroemde werk over klank. 

Gaandeweg ontdekken we dat klank in onze beeldende kunsten letterlijk overal in 

verborgen kan zitten. 

 

Tamara Ingels is Doctor in de Kunstwetenschappen en Archeologie. Als zaakvoerder 

van INTRO Cultuur en Media geeft ze regelmatig thematische lezingen, cursussen en 

rondleidingen over kunst & erfgoed. Ze begeleidt o.a. educatieve bezoeken aan 

cultuursteden, musea en ... begraafplaatsen. 

 

Inschrijven: 

De online lezing vindt plaats op vrijdag 26 maart om 19u30, de link werkt vanaf 19u. 

De lezing duurt ongeveer 1 uur. 

Een inschrijving is per scherm, je kan met heel je bubbel volgen. 

Deelnameprijs: 5 euro voor vtbKultuur-leden / 7 euro voor niet-leden 

Inschrijven kan via  Kalmthout@vtbkultuur.be. 

 

Timing: 

1. Inschrijven en betalen voor maandag 22 maart. 

2. Op donderdag 25/3 krijg je een herinneringsmail met informatie 

over het gebruik van het systeem (zoom). 

3. De e-mail met de link voor het bijwonen van de lezing wordt verstuurd op vrijdag 

26/3, enkele uren voor de opening van de lezing. 
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VIRTUELE ACTIVITEITEN 
 

  
(Foto Wikipedia -1924) 

 

Lev Sergejevitsj Termen, beter bekend als Leo(n) Theremin(Sint-Petersburg 28 augustus 1896 - Moskou 3 november 
1993) was een Russische uitvinder die de vooral bekend werd als uitvinder van de Theremin, een van de eerste 
elektronische muziekinstrumenten en het eerste dat in massa werd geproduceerd. 
Maar hoe ziet een Theremin eruit?  

 

 

Dit elektronisch muziekinstrument wordt bespeeld door de afstand tussen de handen en twee antennes te variëren. De 
speler raakt het instrument niet aan. De Theremin werd in 1919 uitgevonden door Leon Theremin en is daarmee de 
allereerste analoge synthesizer die in staat was traploos de toonhoogte te veranderen. De rechterhand beïnvloedt de 
toonhoogte en de linkerhand het geluidsvolume. Doordat minimale bewegingen al hoorbaar zijn, klinkt het instrument 
bijzonder expressief. De klank lijkt op die van een vrouwelijke operastem of een viool (enigszins doffer), maar het meest 
benadert de Theremin het geluid van een zingende zaag. 

In de titelmuziek van de serie “Midsomer Murders “wordt de theremin bespeeld door Celia Sheen.In de jaren vijftig werd dit 
instrument vaak gebruikt in sciencefictionsfilms, als er een ufo of vliegende schotel in beeld voorbijkwam. 

 

 
 

Een van de hedendaagse speler van dit instrument is de Hongaarse violiste, zangeres, danseres Katica 
Illényi. 
Luister en geniet van deze magistrale, virtuoze uitvoering op de Theremin van “Maria” uit de musical West 
Side Story https://www.youtube.com/embed/HKJJgWFW0_0?fbclid=IwAR1UhdTcU4BHJmVdX-                 
qRYsVa3Wm9nSkWr_mchjeM6_Plz6AeqJ24KSRqNKE 
 
In dit fragment van «  Be my love « wordt een operazanger begeleid door de Theremin waarvan de klank 
van dit instrument luidt als een vrouwelijke operastem.      

                                   https://www.youtube.com/watch?v=bwnW1DQw-QA&feature=emb_rel_end                             

                                  Om af te sluiten de prachtige muziek van Ennio Morricone “Once Upon a Time in the West “ 

                                  https://www.youtube.com/watch?v=lY7sXKGZl2w 

https://www.youtube.com/embed/HKJJgWFW0_0?fbclid=IwAR1UhdTcU4BHJmVdX-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20qRYsVa3Wm9nSkWr_mchjeM6_Plz6AeqJ24KSRqNKE
https://www.youtube.com/embed/HKJJgWFW0_0?fbclid=IwAR1UhdTcU4BHJmVdX-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20qRYsVa3Wm9nSkWr_mchjeM6_Plz6AeqJ24KSRqNKE
https://www.youtube.com/watch?v=bwnW1DQw-QA&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=lY7sXKGZl2w
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leon_Theremin.jpg
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Musical spektakel 1830 

 

 

Er zijn nog 3 extra tickets te koop voor de voorstelling van woensdag 18 augustus om 20u. 

Alle informatie is te lezen op onze website: https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/musical-
1830/datum/8813 

Opgelet: Wanneer u in het bezit bent van lidkaart VtbKultuur KALMTHOUT betaalt u € 40 per 
persoon. Niet leden betalen: € 45,95 per persoon. 

Aarzel niet om uw lidkaart aan te schaffen voor de prijs van € 20 voor 1 jaar en voor het ganse gezin 

 

MUSICAL DAENS 

 
De musical DAENS van 14/02/2021 is nogmaals uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. 
De nieuwe datum verschijnt later in onze nieuwsbrief. 

 

 
FILMREPORTAGE KRETA-SANTORINI 

 
Wij zien ons genoodzaakt deze filmreportage te verschuiven naar een nog nader te bepalen 
datum! In onze nieuwsbrief van april zal de nieuwe datum meegedeeld worden. 

 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/musical-1830/datum/8813
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/musical-1830/datum/8813


 

8 
 

                                                              SECRET DREAMS 

                                        

                                                       
Licht in de ruimte 

Weerspiegelt de zachte gloed 
Van nabije kunst. 

 
Hoe stiller het is 

Hoe scherper de waarneming 
Binnenste buiten. 

 
Het geheim dromen 

In de sfeer van schemering 
Een ontroeringsdrang 

 
Jouw universum 

Onbegrensde zekerheid 
Van gevoelsverstand. 

 
Durf verder dromen 

Doorheen je zichtbare grens 
Een heel leven lang. 

 
     Haiku–ketting: Raf Cromheecke 

                                                 Keramiek beeld “Secret Dreams”: Conny Nys. 
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BOEKEN 
 

 

 '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 doel 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@vtbkultuur.be 
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 'De duinen der gefusilleerden ‘ van Maurice Thysen  
 

                                                        
                                                                                      Dhr. M. Thysen, auteur en lid V.V.L. 

Tussen 24 januari 1942 en 15 juli 1944 begraaft de Duitse bezetter heimelijk 203 personen in 
het Gemeentebos te Hechtel, gelegen op een uithoek van het militaire ‘Kamp van Beverlo’. 
Na de bevrijding worden 182 slachtoffers geïdentificeerd. 

Maurice Thysen heeft gedurende verschillende jaren opzoekingswerk verricht betreffende 
deze begraafplaats met annex executieoord te Hechtel.  

Aanvankelijk -vanaf januari 1942 tot einde 1942- is de Duitse geheime begraafplaats te 
Hechtel de enige ‘officiële’ plaats in bezet België waar de nazi’s hun slachtoffers heimelijk ter 
aarde bestellen. Dat verklaart de aanwezigheid in Limburgse bodem van 50 Brabanders, 27 
Oost-Vlamingen, 5 West-Vlamingen, 19 Antwerpenaars (waaronder Max TEMMERMAN ) en 
6 Luxemburgers,13 inwoners van de provincie Henegouwen, 4 van de provincie Namen en 
meer dan 30 Luikenaars.  
                                                                                                                                                                     
Eind 1942 - begin 1943 neemt von Falkenhausen zes bijkomende geheime begraafplaatsen 
in gebruik: de citadel te Luik, de Nationale Schietbaan te Schaarbeek, het Kamp van 
Brasschaat, het munitiedepot in Oostakker nabij Gent, Le Charnier de la Serna te Jumet nabij 
Charleroi, de Kazerne Onderluitenant Thibaut te Flawinne bij Namur. Vanaf dat ogenblik 
begraaft de bezetter in Hechtel nog uitsluitend personen die in de provincie Limburg 
sneuvelen of er gefusilleerd worden.  

Het boek van Maurice Thysen heeft als titel “De Duinen der gefusilleerden. Hoe de nazi’s 
in het geheim tweehonderd slachtoffers begroeven in Hechtel” en wordt verkocht aan de 
prijs van € 25 .  

U kan de betaling doen op rekening BE 60 973 189 231 270 met vermelding ‘Boek: De 
Duinen der gefusilleerden’.   Gelieve uw bestelling eerst via mail bevestigen op volgend 
adres:  Kalmthout@vtbKultuur.be  

  

 

 

  
 
 

 

 

mailto:Kalmthout@vtbKultuur.be
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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 
 

 
 

De  Appelvink 

Om de zangvogel de appelvink te spotten of te fotograferen moet je in loofbossen of 
gemengde bossen zijn, ook wel parken.  Hij is schuw en moeilijk te benaderen. Eenmaal dat 
hij voedsel vindt komt hij regelmatig terug op die plek. Hij eet allerlei zaden en is vooral gek 
op zonnebloempitten. Het is zowel een stand- als een trekvogel.  Hij heeft een zeer sterke 
bek en kan tot 50kg druk uitoefenen. 

Latijnse naam: Coccothraustes Coccothraustes. 

Technische gegevens: Nikon D850 Sigma Sports F4        1/200s – F4 – ISO 1800   
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Jaarprogramma 2021 
                                Onder voorbehoud van de corona voorschriften. 

 
 

DATUM EN UUR 
 

 
ACTIVITEIT 

 
PLAATS 

Donderdag 11 maart - 14u00 
 
VERPLAATST NAAR NOG NADER 
TE BEPALEN DATUM! 

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 
 

Knipoogdag - Ieper. Verplaatst naar 29 augustus! 

Donderdag 08 april - 20u00 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 
 

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 Daguitstap naar Rijsel  Rijsel 
 

Woensdag 18 augustus - 20u30 
 

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  

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.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/

