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vtbKultuur Kalmthout -  Mei - Jaargang 10 - Nummer 88.  

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  

• Word lid met een vtbKultuur -pas 

• Belangrijk bericht 

• Jij ook vrijwillige medewerker? 

• Virtuele activiteiten:  
- Museum De Reede: oorlogskunst van Käthe Kollwitz 
- Ensemble The Party 

• Optreden van de nieuwe Strangers 4 TACT op 28 augustus. 

• Cultuurhoekje: wie was Josuë Dupon? Deel 2 – Bijdrage van Raf Cromheecke 

• Natuurmoment van Karel De Blick 

• Jaarprogramma 2021 

• Onze sponsors 

   

VOORWOORD  

Beste cultuurliefhebber, 
 
Nu de terrasjes open mogen en de vaccinaties op kruissnelheid komen, kunnen we eindelijk 
weer met een open blik naar de toekomst kijken. Tot we meer duiding kunnen geven over 
onze geplande activiteiten vind je in onze nieuwsbrieven allerlei interessante links en ons 
cultuurhoekje. Wij ontvangen regelmatig berichten van lezers die dat erg appreciëren, 
waarvoor onze dank. 
Veel leesplezier! 

 

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


 

5 
 

 
 

VIRTUELE ACTIVITEITEN 
 

 
 
 

 
 
 

Museum De Reede – Ernest Van Dijckkaai 7 – 2000 Antwerpen opende op 23 april haar 
nieuwe museumvleugel voor het grote publiek met de tijdelijke tentoonstelling ‘Käthe 
Kollwitz – Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden’. 
Na jarenlange afwezigheid in Belgische musea brengt deze overzichtstentoonstelling 
je oog in oog met Kollwitz’ krachtige grafische werken en bronzen sculpturen. 
 

• Tarieven : - jonger dan 13 jaar :  gratis 
    - van 13 tot 18 jaar  :      3 € 
    - ouder dan 18 jaar  :  15 € 

  - student :     5 € 
  - leraar:     8 € 
  - museumpas:  gratis 
 

• Openingsuren: van 11u00 tot 17u00 op maandag, vrijdag, zaterdag en 
zondag.et m 
 
 

Neem hieronder al vast een kijkje! 
 
 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/14/kollwitz/ 
 
 geniet geen enkele vorm van subsidie en is voor de bestrijding van haar kosten volledig 
afhankelijk van eigen inkomsten. 
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Bezoek van groepen, met of zonder rondleiding, op afspraak mogelijk buiten normale 
openingstijden. Gebruik hiervoor: bookings@museum-dereede.be 

• Leeftijd: 13- 

Prijs: Gratis 

 
 

ENSEMBLE THE PARTY 
 
 
 

 
 

Ensemble The Party brengt in een ongewone bezetting van sopraanstem, harmonium 
en contrabas prachtige werken van o.a. Bach, Bottesini en Puccini. 

Het nodigt ons uit om op vrijdag 7 mei om 20.00u de live-stream te volgen vanuit 
Kerk Heuvel in Kalmthout via deze link: 

https://youtu.be/GGX14AZcmGI 

Het ensemble bestaat uit : sopraan An De Ridder, aan het harmonium Bart Rodyns en 
aan de contrabas Lode Leire 

Het concert is gratis en vindt plaats met de steun van de Vlaamse Overheid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/GGX14AZcmGI
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Optreden 4 TACT – Zaterdag 28 augustus 2021 

 

 

De liedjes van de Strangers in een eigentijds jasje steken.  Dat is wat de nieuwe Antwerpse 
band 4TACT wil doen. De vier zangers zijn enorme fans van de Strangers. Ze zullen 
Vlaanderen rondtoeren als een soort van hommage aan de Antwerpse coverband.  

Op zaterdag 28 augustus treden ze in het OKA centrum Kalmthout.. 

                          Alle informatie  en aankoop tickets vindt je terug via deze link 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/4-tact-de-strangers-medley/datum/9589 

 

 (Foto vrt) 

   Wil je een voorproefje klik dan hier op deze link : 
                                                     

                                          https://www.youtube.com/watch?v=XDEuh7evrTg 

 

 

 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/4-tact-de-strangers-medley/datum/9589
https://www.youtube.com/watch?v=XDEuh7evrTg
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CULTUURHOEKJE 

SCHIJNWERPERS OP JOSUË DUPON (deel 2 ) 

 
 

Na zijn harde dagtaak van beitelen van gevelversieringen en restauratiewerk bracht Josuë 
ook nog zijn tijd door met houtsnijden bij de antiquair Van Herck en volgde ’s avonds de lessen 
aan de Academie. Na de leergangen beeldhouwen ging hij voor verdere opleiding naar het 
Hoger Instituut onder leiding van Tomas Vinçotte. 
 
Het is daar dat hij in 1890 zijn eerste spectaculair werk realiseert: “Samson en de leeuw”, het 
was de start van een carrière. Stad Antwerpen koopt het beeld aan in 1891 en plaatst het op 
een plantsoen voor de Nationale Bank en later op de Jan Van Rijswijcklaan. 
 

 
“Samson verslaat de Leeuw” Monument beeld - Josuë Dupon 1890 – Atelier te Roeselare in bruikleen. 

 
 
Daarna volgde een hele reeks van dierenbeelden als condors, leeuwen enz. tot de 
kameeldrijver in 1901 zijn plaats krijgt aan de Zoo te Antwerpen. Een verder bekend 
monument is het “Monument van de Medrode” en verder sluit hij aan bij beelden aan de gevels 
van majestueuze huizen zoals “De lantaarn” op de Meir (gebouw van de Gasmaatschappij) 
en verder interieur versiering van beelden in het prestigieuze hotel Weber (vernield tijdens de 
2de Wereldoorlog). 
 
Maar dat is slechts één aspect van zijn oeuvre. Josuë Dupon was niet alleen ‘Animalier’. Al 
vroeg legde hij zich ook toe op salonmodellen en sculpturen waarmee hij de trend van de “Art 
Nouveau” periode van nabij volgde. Josuë Dupon was een van de eersten die in ivoor 
beeldhouwde en de chryselefantiene (rijkelijke versiering op ivoor) toepaste. Door de toevoer 
uit Belgisch Congo en de ivoormarkt van Leopold II kwam een oude Griekse kunst weer tot 
leven in het beleggen van ivoorbeelden om zo uitdrukking te geven aan hun mythisch denken. 
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Zijn “Diana godin van de jacht” is daar een eerste voltreffer van. De pers in binnen- en 
buitenland heeft het opgemerkt. In 1897 koopt het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
in Antwerpen de ivoren Diana aan. Met kleine wijzigingen in de belegde decoratie werden er 
nog een paar gemaakt en verder enkele in brons. Op veel tentoonstellingen haalde hij hierdoor 
de erkenning van zijn oeuvre. 
 
Voor Josuë Dupon is de ‘Diane’ een hoogtepunt van de Art Nouveau, een meesterwerk van 
een chryselefantine beeldhouwkunst. ( beschrijving door L.van Muyder 1987) Hij zal deze Art 
Nouveau trend volgen en herhalen in zijn ‘Purété, zijn ‘Venus’, zijn ‘Ariadne’ zijn ‘Amoureuze’ 
en ‘Toilette’(opschik) – ‘Dolce far niente.’ – ‘Europa’ – allen meesterwerkjes van deze époque. 
Het classicisme is hier duidelijk aanwezig in mythologische legende en de symboliek als 
inspiratiebron zijn nooit ver weg te denken. In deze zin sluit Josuë Dupon met een hoogtepunt 
de “fin sciècle” af in een geïdealiseerd naturisme. 
 
Maar Dupon komt als Animalier toch altijd terug naar het dier in de kunst. Hij is een 
observeerder en zoekt andere kunstenaars beeldhouwers op om een plaats vrij te houden in 
zijn atelier en de Zoo als observatie domein. Dupon heeft op die wijze de beroemde 
beeldhouwer Rembrandt Bugatti naar Antwerpen gebracht. Het bewonderen van dieren bracht 
er toe dat de tragiek van behandelen van paarden voor Dupon een sociale aanklacht werd dat 
hij uitbeeldde in zijn beeldengroep “Le Calvaire des Chevaux”  
 
Een Franse mecenas André Falize, was niet alleen een gekende juwelier in het hartje van 
Parijs maar ook de spilfiguur van de dierenbescherming in Frankrijk. Hij was zo gevoelig 
betrokken bij Dupon’s oeuvre dat hij de Franse President van de ‘République’ Raymond 
Poincaré er toe aanzette aan Josuë Dupon het ereteken te verlenen van “officier de 
l’instruction Publique de France” en waarmee Dupon tevens erelid werd van de Franse 
dierenbescherming. 
 

 
 
                                                                           

(Raf Cromheecke) 

Wordt vervolgd..... 
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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 
 

 

 

                                                             IJsvogel 

De ijsvogel vinden we vooral aan beken en rivieren met zoet stromend water. 

We vinden hem ook aan stilstaand water waar hij tunnels graaft aan de oeverrand om te broeden. 

Visjes en waterinsecten is het menu van de ijsvogel. 

Hij is zeker geen liefhebber van de winterperiode. Bij strenge winters zien we steeds een terugval van 
hun aantal. 

Op de foto zie je duidelijk de rode onder snavel, zo erken je het vrouwtje. Bij de mannetjes is deze 
volledig zwart. 

Vandaag gaat het redelijk goed met de ijsvogel, lokale projecten van vogelwerkgroepen helpen deze 
mooie soort, zoals het aanleggen van ijsvogelwanden. Het verbeteren van de waterkwaliteit helpt zeker 
om hun soort uit te breiden. 

Latijnse naam: Alcedo atthis 

Technische gegevens: Nikon D850 – 500mmF4    1/640sec  F5.6  ISO 1100 
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Jaarprogramma 2021 
                                Onder voorbehoud van de corona voorschriften. 

 
 

DATUM EN UUR 
 

 
ACTIVITEIT 

 
PLAATS 

Donderdag 11 maart - 14u00 
VERPLAATST NAAR 
DONDERDAG 27 MAART 2022. 

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 
VERPLAATST NAAR 29 
AUGUSTUS 2021 

Knipoogdag - Ieper. ieper 

Donderdag 08 april - 20u00 
VERPLAATST NAAR 
DONDERDAG 21 APRIL 2022. 

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 
VERPLAATST NAAR  VOORJAAR 
2022 

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 
VERPLAATST NAAR  VOORJAAR 
2022 
 

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 Ieper 

Zaterdag 11 september-1'u00 Bezoek domein Cantecroy en 
afsluiter met een zoetje. 

Mortsel (eigen vervoer) 

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.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/

