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vtbKultuur Kalmthout -  Meil  2020-  Jaargang  9 -Nummer 77. 

 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 

 Virtuele activiteiten 

 Jij ook vrijwillige medewerker? 

 Lid worden voor het hele gezin voor slechts € 10 

 Extra ledenvoordelen 

 Afgelaste activiteiten 

 Bezoek domein Cantecroy - Mortsel 

 Jazz-avond - The New Orleans Night Owls 

 4-Tact - De Strangers Medley 

 Belangrijk bericht 

 Haiku 

 Boeken 

 Jaarprogramma 2020 

 Onze sponsors 

 
VOORWOORD  

 
 Nu we door de coronaperikelen niet samen cultuur kunnen beleven en genieten willen we 
gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. 
 
In deze tijden ontdekt iedereen de mogelijkheden van het digitaal tijdperk. Ook wij willen met 
VtbKultuur  in Kalmthout daar op inspelen en bieden daarom een aantal linken aan waarmee je 
digitaal cultuur kan genieten.  
 
Veel plezier hiermee en op hoop van zegen dat we na de grote vakantie weer samen mogen 
komen. 
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 VIRTUELE ACTIVITEITEN: 
 
 * STAY AT HOME MUSEUM GENT 
 
  Neem een virtuele kijk op de expositie 'Jan Van Eyck - Een optische  
  revolutie met volgende link : https://youtu.be/1IZxr6eGJqk 

   

(Foto Wikipedia) 
 

 

 * HET GEZIN VAN PAEMEL van Cyriel Buysse 
 
  Geniet van het acteertalent van Jo Demeyere en amateurs van het  
  toneelgezelschap CC Leietheater Deinze en het Gentse dialect. 
  Geen paniek : het is volledig ondertiteld dus ga gerust naar volgende 
  link: https://vimeo.com/405467706/bf962d6786 

  

  

  
                     (Foto Wikipedia). 

  

 

 

 
 

https://youtu.be/1IZxr6eGJqk
https://vimeo.com/405467706/bf962d6786
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JIJ OOK VRIJWILLIGE MEDEWERKER? 
 
 
“Mij goed voelen is iets betekenen voor anderen!” 
 
Als deze uitspraak een belletje doet rinkelen dan ben je aan het juiste adres bij 
vtbKultuur Kalmthout. 
 

Wil je cultuur helpen verruimen en toegankelijk maken voor iedereen, neem dan contact 
op met onze voorzitter Alain ‘T Kindt.  Hij zal graag met u afstemmen wat je kan 
betekenen binnen onze vereniging en wat onze vereniging kan betekenen voor u. 
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LID WORDEN MET HET HELE GEZIN 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 
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EXTRA LEDENVOORDELEN voor vtbKultuur en VAB-leden
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DAGUITSTAP LILLE (Rijsel)  
zaterdag 16 mei - 07u30 - Parking Station Kalmthout 
Leden vtbKultuur Kalmthout: 65 € - Niet-leden : 70 € 
 

 AFGELAST 
Wordt verplaatst naar zaterdag 29 mei 2021 

 
 
MUSICAL 1830 

 woensdag 19 augustus 2020 - 20u30 
 Kasteel de Merode - Polderstraat 50 - 2260 WESTERLO 
 Leden vtbKultuur Kalmthout: 40 € - Niet-leden: 45.95 € 
  

AFGELAST 
Wordt verplaatst naar woensdag 18 augustus 2021 
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BEZOEK DOMEIN CANTECROY - 
zaterdag 12 september 2020 - 14u00 
Kasteel Cantecroy - Cantecroylaan 30 - 2640 Mortsel 
Leden vtbKultuur Kalmthout : 10 € - Niet-leden: 12 € 
           

In de provincie Antwerpen bevindt zich van oorsprong één der oudste kastelen, dat 
mogelijk ontstaan is uit een Frankisch allodium.  Het gaat hier over het kasteel 
Cantecroy in Mortsel. 

Het wordt voor het eerst vermeld in 1239, toen Arnoldus van Cantincrode een charter 
ondertekende.  

Het kasteel kende een woelige geschiedenis, onze gids zal dit verder toelichten.  In 
1914 werd het kasteel gekocht door Petrus Franciscus De Groodt-Van Raemdonck; zo 
kwam het in 1921 in handen van het echtpaar Arthur De Groodt-Juliette Adant. Zij 
restaureerde het kasteel en bewoonde het tot 1934. In deze tijd kwamen er beroemde 
gasten en bewoners. De dichteres Alice Nahon bewoonde van 1927 tot 1932 de kapel, 
en ook Albert Einstein, op de vlucht voor het antisemitisme in nazi-Duitsland, verbleef 
een tijdje op het kasteel in afwachting van een visum voor de Verenigde Staten. In die 
periode was het kasteel een centrum van cultureel leven dankzij de vele intellectuelen, 
kunstenaars, wetenschappers en ook politiekers die er te gast waren.  

In de tweede helft van de 20e eeuw werd het, verwaarloosde, kasteel gekocht door 
Rosalie Van Daele, (Antwerpen, 21 februari 1909 - Mortsel, 20 maart 2002) die 
eigenares was van een winkelketen De Wolmolen. Zij liet het kasteel restaureren, t.t.z. 
er werden gebouwen aan toegevoegd zoals het er volgens oude tekeningen (16de 
eeuw) zou uitgezien hebben.  

(Bron Wikipedia). 

                                              

We komen met eigen vervoer of met carpooling samen aan de inkompoort van het 
kasteel.  Er is mogelijkheid om af te sluiten met koffie/thee + gebak (5 € per persoon).   

Duur van het bezoek : ong. 1 uur. 

Inschrijven tot 23 augustus 2020. 

Interesse melden via mail: Kalmthout@vtbkultuur.be  
Betaling op rekening BE 60 973 189 231 270 met vermelding 'CANTECROY' 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1239
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arnoldus_van_Cantincrode&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alice_Nahon
https://nl.wikipedia.org/wiki/1927
https://nl.wikipedia.org/wiki/1932
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosalie_Van_Daele&action=edit&redlink=1
mailto:Kalmthout@vtbkultuur.be


 

8 
 

 

JAZZ-AVOND - THE NEW ORLEANS NIGHT OWLS 
zaterdag 26 september 2020 - 20u00 
O*Ka Cultuurcentrum - Kapellensteenweg 234 - 2920 Kalmthout. 
Inkom : 15 €. 

Wegens het groot succes elk jaar komen 'The New Orleans Night Owls' voor de vijfde 
maal naar Kalmthout.   Bezieler-trompettist en 'New Orléans-autoriteit' Joris De Cock 
brengt sinds jaar en dag de allerbeste instrumentalisten samen onder zijn vleugels, 
gaande van trompettist tot tenorsax. 

Zij laten de klassieke jazz van de jaren 20 tot deze van de jaren 40 herleven, meer 
bepaald Jazz en R&B.  Louis Armstrong, Fats Domino, Ray Charles, Sydney Bechet 
en Louis Prima zijn slechts enkele namen uit het rijke repertoire. 

Wie er deel van de groep zal uitmaken is nog even geheim.  Wie zeker komt is alvast 
onze sympathieke trompettist Joris De Cock. 

 

         Reserveren voor dit optreden via : https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75724 

Wil je een voorsmaakje van hun muziek, tik dan hieronder op de link en gebruik het 
wachtwoord  vtb voor het afspelen.  Veel luisterplezier! 

 

https://vimeo.com/301919117/0dc69a8b48 

  

 

https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75724
https://vimeo.com/301919117/0dc69a8b48
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4-TACT - DE STRANGERS MEDLEY 
27 februari 2021 - 20u00 . 
O*Ka cultuurcentrum - Kapellensteenweg 234 - 2920 Kalmthout.  
Inkom: 15 €.  

4 stemmen, een gezonde dosis humor en de authentieke nummers van De Strangers in een 
fris jasje gestoken.  Dat is 4 TACT, een hommage aan onze Antwerpse helden. 

 Zing mee met hun grootste hits, ambiance verzekerd ! 

 Welkom bij 'De Strangers Tribjoet Show'  
 

 

Tickets te bestellen via TicketGang: https://be.ticketgang.eu/event.php?key=82236 

Wil je al een voorsmaakje horen van deze groep en de komende andere muzikale optredens 
(JAZZ –THE NONO’S in september 2020) klik dan even op deze nieuw aangelegde link: 
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/Promo%20films 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://be.ticketgang.eu/event.php?key=82236
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/Promo%20films
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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  

                                           

  

           
   Groetend Meiklokje 
   Compliment van het seizoen 
   Discreet onschuldig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Raphael 
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acht. 
                                 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 2020 
 
 

 
DATUM EN UUR 

 

 
ACTIVITEIT 

 
PLAATS 

Zondag 26 januari - 14u00 Nieuwjaarshappening met optreden 
van het Brasschaats Mandoline 
Orkest. 
Reservatie via Ticketgang : 15 € 
 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout  
  

Zondag 23 februari - 14u00 
 
UITVERKOCHT! 

De Bourgondiërs - Lezing door 
Bart Van Loo 
Reservatie via Ticketgang : 15 € 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout  
 

Zaterdag 7 maart 2020 - 15u00 
ACTIE AFGELOPEN 

Mozart - Pianoconcert nr. 27 
Leden vtbKultuur:   34,20 € (rang 1) 
- Niet leden: 38 € 

Koningin Elisabethzaal,   
Koningin Astridplein 20-26 -  
2018 Antwerpen. 

Dinsdag 10 maart  - 20u00 Nacht van de geschiedenis. 
Thema:Buren.  Gastspreker 
Peter De Laet spreekt over Vincent 
Van Gogh en Zundert  
Leden DF & vtbKultuur : 5 € -  
Niet  leden: 7€ 
Organ. : Davidsfonds i.s.m. 
vtbKultuur 

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

Zaterdag 21 maart -  20u00 Klassiek concert met Yunah Proost 
& Yves Storms. 
Reservatie via Ticketgang : 15 € 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout  
 

Zondag 22 maart 2020 Knipoogdag - Ieper.  

Donderdag 23 april - 14u00  

Verplaatst naar 29 april 2021! 

Lezing over Frans-Vlaanderen & de 
Westhoek door Jan Yperman 
Leden + DF: 5 € -  
Niet-leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 
69 
2920 Kalmthout 
 

Vrijdag 1 mei - 17u00 
VOLZET 

Musical 'Daens' VOLZET 

Leden vtbKultuur: 60 € (rang 1) 
Niet leden: 65 € 

Studio 100 - Schoonmansveld 18 - 
2870 Puurs 

Zaterdag 16 mei  - 07u30 
Verplaatst naar 29 mei 2021! 
 

Daguitstap naar Rijsel  Rijsel 
 

Woensdag 19 augustus - 20u30 
Verplaatst naar augustus 2021! 
 

Musical 1830 
Leden vtbKultuur: 40 € - Niet-leden: 
45.95 € 

Kasteel de Merode, Polderstraat 
50+2260 Westerlo. 

Zaterdag 26 september - 20u00 Jazzconcert  met 'The Nono's'. 
Reservatie via Ticketgang : 15 €  
 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout. 

Donderdag 22 oktober - 20u00 Jodenrazzia's in W.O. II in 
Antwerpen.  Lezing door rector Van 
Goethem.  
Leden + DF : 5 € 
Niet-leden: 8 €. 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 
69 
2920 Kalmthout 
 

Donderdag 19 november - 14u00  Sherlock Holmes - Literaire lezing 
met Vitalski, Jean-Paul Van 
Bendeghem en Johan Braeckman 
Reservatie via Ticketgang: 15 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 
69 
2920 Kalmthout 
 

Donderdag 10 december - 14u00 Filmreportage 'Iran'' door Edgard 
Jespers.  
Leden + 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/


 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.int-jnb.be/Links 
 

 

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 
 

 

https://www.smartco-operation.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.int-jnb.be/Links
http://www.devavastgoed.be/
https://www.smartco-operation.be/
https://www.rveverzekeringen.be/
https://www.rveverzekeringen.be/

