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VOORWOORD  

Beste cultuurliefhebber,  

We hebben weer een goedgevulde nieuwsbrief klaargestoomd. Er zijn enkele 
belangrijke veranderingen in verband met het lidmaatschap van vtbKultuur. Hopelijk 
houdt dat je niet tegen om lid te blijven of te worden, want je krijgt nog meer voordelen in 
de plaats. Laten we met zijn allen uitkijken naar de periode waarin we er terug volop 
tegenaan kunnen gaan en blijf vooral gezond en hoopvol! 
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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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VIRTUELE ACTIVITEITEN 
 

Deze 26 jarige Kazachse zanger heeft een grote gave, namelijk een stem die 6 
octaven kan bereiken. 
 
Zijn naam  : DIMASJ QUDAJBERGEN. 

 

   
 
 
 
 

In 2017 werd Dimasj uitgenodigd om mee te doen aan het Chinese programma 
“SINGER 2017” dat door Hunan TV werd georganiseerd. Hij wist in de eerste ronde te 
winnen met het optreden van “SOS d’un terrien en détresse” 
Dit lied komt uit de musical STARMANIA van Michel Berger. 
Klik hier op de link om deze prachtige stem te horen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JEz1qGS0T1Q 
 

          Andere fragmenten van optredens : Uit X factor met jurylid Simon Cowell  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-bL6g_6qVLY 
 
Adagio 
https://www.youtube.com/watch?v=m41Kafa14ro 
 
 TI AMO COSI met Laura Fabian, Aida Garifullina en Dimasj Qudajbergen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XaQFfqC3lnU 

           
Je kan zijn repertoire beluisteren en downloaden via Spotify 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JEz1qGS0T1Q
https://www.youtube.com/watch?v=-bL6g_6qVLY
https://www.youtube.com/watch?v=m41Kafa14ro
https://www.youtube.com/watch?v=XaQFfqC3lnU
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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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ANTWERPEN SURPLACE 

 

Door het Coronavirus passen zij hun werking aan: 

 Er wordt enkel op zondag gewandeld. 

 Elke wandeling heeft voortaan 3 verschillende startmomenten: om 14u00, om 14u30 
en  om 15u00. 

  Per startmoment kunnen max. 15 deelnemers mee. 
   Om dit mogelijk te maken is reservatie verplicht. Dat doe je via de "reserveren"- 
 knop in het programma. Kies wandeling met startuur naar keuze,  klik  op 
 "reserveren" en vul je gegevens in. Owv mogelijke contact-tracing worden je 
 contactgegevens bijgehouden tot 10 dagen na het event. 

   Houd je aan het tijdstip van je inschrijving. 
  Is de wandeling reeds volzet, dan kun je je opgeven op de wachtlijst. U wordt 
 gecontacteerd zodra er plaats vrijkomt. 

  Alle deelnamers moeten een mondmasker dragen en gepast betalen  (4€/pers.). 
  Je kan max. 2 personen inschrijven. 
 

De surplAce-gidsen danken je voor je begrip en kijken ernaar uit je weer te zien! 
www.antwerpensurplace.be 
 

VOLGENDE ACTIVITEIT: 

Zondag 08 november 2020: 14u00 - 14u30 - 15u00 
Het Schoonselhof: een groen requiem 
Samenkomst Hoofdingang Schoonselhof, Krijgsbaan, 2660 Antwerpen. 

Antwerpen SurplAce neemt je mee naar het prachtige Schoonselhof. Ontdek het 
 begraafpark in serene schoonheid, ontrafel mee de funeraire symboliek en breng een groet 
aan enkele bekende Antwerpse iconen. 
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ZOALS VERMELD IN HET VOORWOORD ZIJN AL ONZE NAJAARSACTIVITEITEN 
2020 OFWEL VERPLAATST NAAR 2021 OF ONDER VOORBEHOUD NAAR 2022. 
 
 
 
* 22-10-2020 - LEZING 'JODENRAZZIA'S IN W.O. II IN ANTWERPEN' door Prof. 
 Van Goethem. 
 VERPLAATST NAAR DONDERDAG 21/10/2021! 
 
* 19-11-2020 - SHERLOCK HOLMES - Literaire lezing met Vitalski, Jean-Paul Van 
 Bendeghem en Johan Braeckman. 
 ONDER VOORBEHOUD VERPLAATST NAAR 2022! 
 
* 10-12-2020 - FILMREPORTAGE "IRAN" DOOR EDGARD JESPERS. 
 ONDER VOORBEHOUD VERPLAATST NAAR 2022! 
 
* 24-01-2021 - BERT KRUISMANS - NIEUWE SHOW! 
   VERPLAATST NAAR ZONDAG 23/01/2022! 

* 27-02-2021 -  4-TACT - DE STRANGERS MEDLEY 
   VERPLAATST NAAR ZATERDAG 28/08/2021! 
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HAIKU  

 

 

 

 

De papaver bloem 

hypnotische pionier 

in ontstane droom 

vanuit de onderwereld 

gewekt uit een diepe slaap 

 

                                 Raphael 
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 BOEKEN 

 

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) 

 

 

 'In het kielzog van Hugo Van Kuyck'  - 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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 Opnieuw Hoop  

 
 Ritchie Vermeire (45) is regisseur en reportagemaker.  Sinds kort is hij ook de auteur 
 van het boek ‘Opnieuw Hoop’ waarin hij zijn levensverhaal brengt.  

 

 Een biografie over misbruik, zelfmoordgedachten, ziekte, loslaten en aanvaarding, die 
zich afspeelt vanaf het jaar 1986 tot en met 2020. Hij vertelt over wat alle moeilijke 
situaties in zijn leven bij hem hebben losgemaakt en hoe hij  nu naar het leven kijkt 
ondanks alles. 
Jarenlang is hij misbruikt geweest. Dit heeft hem lange tijd getekend waardoor hij 
door periodes van depressie en zelfmoordgedachten ging. 

  
 Toen hij zich beter in zijn vel begon te voelen, kreeg hij te maken met een zeldzame 
 ziekte en moest hij vechten voor zijn leven. 
 
 Zijn motto is : “Ondanks alles blijf ik een onverbeterlijke positivo.” Tot deze slotsom 
 komt hij  als hij terugkijkt op zijn leven vol tegenslagen. Dan is het belangrijk als 
 persoon dat je in al je tegenslagen toch nog het positieve eruit haalt naar de toekomst 
 toe. 
  
 Het boek kost € 20 en is verkrijgbaar bij : 
 

 www.ritchievermeire.com 

 via de facebookpagina van Ritchie Vermeire 

 Spar Nieuwmoer, Wuustwezelsteenweg 13, 2920 Kalmthout 

 Dagbladhandel Vingerhoets, Dorpsstraat 22, 2920 Kalmthout 

 Hof ter Weyden, Greefstraat 1, 2910 Essen 

 Standaard boekhandel 
 
De film over de presentatie van zijn boek kan u bekijken op: 
https://www.facebook.com/WeekbladDeEcho/videos/1320460281636815 

 

 

 

 

 

http://www.ritchievermeire.com/?fbclid=IwAR2lQ2ig4Tds1cBdjXM_a6THOmZKcJIejfej3BQNd8tD2RbF_qvmPypl5hI
https://www.facebook.com/WeekbladDeEcho/videos/1320460281636815
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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 
gekopiëerd/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 Boommarter. 

De boommarter is een martersoort die voornamelijk voorkomt in bosrijk gebied met 
loofbomen en naaldbossen. Het is een bedreigde soort en is vrij zeldzaam. 

Hun voedsel bestaat uit kleine zoogdieren, vogels, fruit en ongewervelde dieren. 

Hun territorium varieert tussen de 250 en 350 ha voor de vrouwtjes en voor de mannetjes 
tussen de 1000 en 2000 ha. 

Ze zijn vooral s ’nachts  actief. Ik heb geluk gehad dat ik deze soort overdag heb kunnen 
fotograferen. 

Na studie in het Grenspark Kalmthoutse Heide zien we toch een kleine uitbreiding van hun 
aantal. 

Latijnse naam: Martes Martes. 

Technische gegevens foto:  Nikon D850, Sigma 500mmF4 sport, S: 1/200s - F4 - ISO 1600   
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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 
 

Verplaatst naar 18 augustus 
2021! 

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

Kasteel de Merode, Polderstraat 
50+2260 Westerlo. 

Verplaatst naar 18 september 
2021 

Jazzconcert  met 'The Nono's'. 
Reservatie via Ticketgang : 15 €  

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout. 

Verplaatst naar 21 oktober 2021 Jodenrazzia's in W.O. II in 
Antwerpen.  Lezing door rector 
Van Goethem.  
Leden + DF : 5 € 
Niet-leden: 8 €. 

Strijboshof - 
Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 
 

Onder voorbehoud verplaatst 
naar 2022. 

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

Strijboshof - 
Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 
 

Onder voorbehoud verplaatst 
naar 2022. 

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/
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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://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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.rveverzekeringen.be/
https://www.rveverzekeringen.be/

