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vtbKultuur Kalmthout -  November  - Jaargang 10 - Nummer 94.  

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

• Impressie voorbije activiteit(en) 

• Word lid met een vtbKultuur-pas 

• vtbKultuur Kalmthout vier in 2022 haar 85ste verjaardag 

• De Tempeliers : Lezing door Johan Torfs 

• Antwerpen Surplace 

• Davidsfonds 

• Virtuele rondleiding in de Synagoge  

• Het cultuurhoekje 

• Zien en herkennen van kunst 

• Haiku-ketting 

• Boek : In het kielzog van Hugo Van Kuyck- Standaard Boekhandel Heide 

• Natuurmoment van Karel De Blick 

• Jaarprogramma 2021 

• Jaarprogramma 2022 

• Onze sponsors 
 

VOORWOORD 

Beste cultuurliefhebber, 

2022 wordt een dubbel feestjaar; vtbKultuur Kalmthout bestaat dan 85 jaar en vtbKultuur Nationaal 
viert haar 100-jarig bestaan! Benieuwd naar ons jaarprogramma 2022? Neem snel een kijkje, er 
zitten zeker activiteiten bij voor jou. Hou in de volgende nieuwsbrieven dit jaarprogramma in de gaten 
want er komen nog toffe, interessante en prachtige activiteiten/voorstellingen bij.  

We wensen jullie weer veel leesplezier toe. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w1OGXh3CZhY&feature=youtu.be
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IIMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEIT(EN) 
 
Onze activiteiten van oktober kaderden in de herdenking van “75 jaar Bevrijding” en werden in 2020 
uitgesteld naar dit jaar omwille van de gekende reden.   
 
Voordracht Dirk Musschoot “Sweethearts, verliefd op de bevrijder”,  
donderdag 7 oktober 2021 
 
Dirk Musschoot bracht ons verschillende verhalen van koppels die elkaar vonden tijdens W.O. II, vele 
Vlaamse meisjes werden verliefd op Britse soldaten. Zij volgden hun liefde en verhuisden naar het 
Verenigd Koninkrijk. Dirk Musschoot zocht een aantal van hen persoonlijk op en bracht ons hun 
verhalen. Voor de meisjes betekende dit vaak afscheid nemen van hun familie en vrienden om een 
nieuw leven te beginnen in een land waarvan ze de taal nog niet kenden. Even vaak huwden ze in het 
Verenigd Koninkrijk, zonder de aanwezigheid van hun familie want het was te kostelijk voor de ouders 
en familie om de reis te maken. Het was een zeer mooie, boeiende en vaak ontroerende lezing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordracht Prof. Herman Van Goethem “1942, het jaar van de stilte”,  
donderdag 21 oktober 2021 
 
Je moet het maar doen, de aandacht van alle aanwezigen vasthouden tijdens deze voortreffelijke 
voordracht, zonder beeldmateriaal, puur op de inhoud. Prof. en Rector UA Van Goethem deed het 
moeiteloos. Als historicus was zijn lezing volledig onderbouwd; hoe leidde de houding van het 
stadsbestuur Antwerpen tot de Jodenrazzia’s in 1942. #Boeiend #interessant #onder de indruk #veel 
bijgeleerd. 
Met dank aan Leo Goossenaarts voor de foto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  



 

3 
 

 

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 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 10 % korting op een toegangsticket voor Historium Brugge. Korting enkel     te 

verzilveren  aan de ticketbalie. 

              Je krijgt 2 euro korting op een toegangsticket voor Verbeke Foundation  

·         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. 

    

Voor nieuwe kortingen zie deze link : https://www.vtbkultuur.be/ledenvoordelen 

Contacteer ons voor vragen via ons mailadres Kalmthout@vtbKultuur.be. 

Voor je aanvraag voor lidmaatschap ga via volgende 
link:  https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/word-lid 

Uw vtbKultuur-pas blijft 
geldig tot eind 2022! 

 

 

https://www.historium.be/nl
https://verbekefoundation.com/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vtbkultuur.be%2Fledenvoordelen&data=04%7C01%7C%7C5f1e2ab5f24640ce28de08d99ba66ab2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637711962748873730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ns%2FoNL4C%2BE4ifAt8hJQb1jy0UHyvGJrpxCETBe0CNQ0%3D&reserved=0
mailto:Kalmthout@vtbKultuur.be
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/word-lid
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85ste VERJAARDAG VAN vtbKultuur KALMTHOUT IN  2022! 

 
 

In 2022 viert vtbKultuur Kalmthout haar 85ste verjaardag!   
Vanaf september tot eind november bestaat de mogelijkheid om onze verjaardagspostzegel te 
bestellen. 
 
Het ontwerp van de zegel is ontworpen door de postzegelclub van Kalmthout.  De aankoop kan enkel 
per vel van 20 stuks aan de prijs van  € 26,59. 
 

 
 
Wim Kuyps maakte een filmpje waarmee je een idee krijgt wie de eigenaars waren van het café, 
waar alles begon. 
 
De link is: https://youtu.be/9uXeW8CtofI 
 

 
 

 
 
  

 

85 JAAR! 

HIP HIP HOERA! 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9uXeW8CtofI&data=04%7C01%7C%7C4de7cb46bdae4649c5f908d958df5de9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637638538632714536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AVIUWjVnCxvGuV8W2h6fj1zwae5twg1e7oTbP13ue%2BQ%3D&reserved=0
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DE TEMPELIERS - Lezing door Johan Torfs 
Donderdag  25 november 2021- 14u00 
Strijboshof – Achterbroeksteenweg 69 - 2920 Kalmthout 

Prijs:  vtbKultuurpas en Davidsfonds : 5 € 
 Niet-leden : 8 €   : 
 

De “Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo”, beter bekend als de Tempeliers, 

werd opgericht in 1118 ter bescherming van de christelijke gebieden in en de pelgrims naar het heilig land. 

Na een vurig pleidooi van Bernardus, abt van Clairvaux, aan paus Honorius II op het concilie van Troyes 

werden er nieuwe regels goedgekeurd, die ook militaire taken mogelijk maakten voor de monniken. Enkel 

onderworpen aan het gezag van de patriarch van Jeruzalem en de paus verwierven zij zeer snel een enorm 

vermogen en de daaraan gekoppelde macht. Hun vaak aanzienlijke leningen aan vorsten, edelen en 

kerkvorsten waren hierin cruciaal. Over de herkomst en de bestemming hiervan doen talloze legendes de 

ronde. 

Heel wat geruchten doen ook de ronde over het vermeende ketters en heidens gedrag van de 

tempeliers.Soms op grond van misverstanden, zoals het aanbidden van het baardige hoofd, maar meestal 

op grond van laster en bekentenissen, afgedwongen onder de gruwelijkste folteringen. Alhoewel Clemens 

V tijdens het concilie van Vienne de orde “niet zonder bitterheid” ontbond, maar expliciet vrijsprak van 

ketterij, dreef Filips de Schone zijn zin door. De laatste grootmeester, Jacques de Molay stierf op 18 maart 

1314 op de brandstapel. Hij zou dan de toekijkende koning en de paus vervloekt hebben.  

Onze spreker Johan Torfs, is als scepticus gefascineerd door de grijze zone tussen geschiedenis en 

legende. Dikwijls stelt hij vast dat de geschiedenis minstens even fascinerend is als de wildste fantasmen. 

Is dit ook zo voor de tempeliers? 

 
 

 ANTWERPEN SURPLACE 
 

• Antwerpen Surplace heeft terug één startmoment per wandeling t.t.z. 14u00. 

• De deelnemers worden verdeeld over de beschikbare gidsen. 

• Mondmaskers hoeven in principe niet, men is natuurlijk vrij  er een te dragen.  

• Wel zoveel mogelijk de afstand tussen de bubbels bewaren. 

• Betaal als het kan gepast (4€)   

 
- WOENSDAG 17 NOVEMBER 2021 - HANDELSBEURS, MOEDER VAN ALLE  

BEURZEN – 14u00 
Plaats van samenkomst: Twaalfmaandenstraat, 2000 Antwerpen 
 

- ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 – HANDELSBEURS, MOEDER VAN ALLE BEURZEN 
* 14 en 15u00. 

- Plaats van samenkomst: Twaalfmaandenstraat, 2000 Antwerpen. 
 
 

RESERVEREN AUB : 

info@antwerpensurplace.be - 0473 40 11 19 of via hun website 
 

mailto:info@antwerpensurplace.be
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De “Nieuwe Beurs”. Gebouwd in de 16de eeuw in volle glorietijd van de Antwerpse 
handel, doorheen de tijd tot tweemaal toe uit haar as herrezen, recent gerestaureerd en 
nu opnieuw ingevuld met publieke functies. Antwerpen Surplace neemt een kijkje in en 
rond dit schitterend gerestaureerd historisch gebouw. We duiken de rijke geschiedenis 
van deze ‘Moeder van alle beurzen’ in. 
 

 
 

      
 
 

DAVIDSFONDS 

Dinsdag 16 november 2021 – 20u00 
TRADITIES, BIJGELOOF EN HEKSERIJ IN ONZE STREKEN 
Chalet St. Jorisgilde – lokaal Kruisbos, Kapellensteenweg 181, 2920 Kalmthout 
 
In het raam van de nacht van de geschiedenis vertelt Maria GOMMEREN – van alle markten thuis 
als het gaat over heemkunde van Essen en omstreken – over tradities, bijgeloof en hekserij in onze 
streken. 
 
Leden Davidsfonds & vtbKultuur : 5 € 
Niet-leden betalen :         8 € 
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:00 - 20:0 
NIEUWS OVER HET SYNAGOGEGEBOUW IN HEIDE-KALMTHOUT 

 
 

De cultuurdienst van de gemeente Kalmthout gaf Ritchie Vermeire de opdracht een virtuele tour te 
maken in de bijzondere plattelandssynagoge.  Naar aanleiding van Open Monumentendag 2021 
werd deze link op de gemeentelijke website geplaatst. 

Hier kan u deze virtuele tour online bekijken:  

Start de virtuele tour 

Erfgoed en Visie is volop in de weer om het restauratiedossier af te werken.   

Wil u het project steunen dan kan dit op de projectrekening van Herita: 

 

 

 

 

https://www.virtueelkalmthout.be/synagoge/
https://www.virtueelkalmthout.be/synagoge/
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CULTUURHOEKJE 

 

In onze digitale uitgaven van de “Nieuwsbrief” vtbKultuur waarbij we het cultuurvuur weten warm te 

houden, hebben we in het cultuurhoekje de schijnwerpers gericht op de beeldhouwer Josue Dupon. 
Graag geven we daar nu een vervolg op door “zien, begrijpen en genieten van kunst.” met 
een reeks beeldhouwwerken uit het patrimonium van deze kunstenaar. Maar we doen dat in 
synergie met mijn ‘haiku–kettingen’ waarbij met de eigen techniek van deze poëzie het verhaal 
achter het beeld tevoorschijn komt.  

Alhoewel Josue Dupon in hoofdzaak een dierenbeeldhouwer was waarbij scherpe observatie 
de inspiratie brengt,  houden we het bij de menselijke beelden onder invloed van de “Art 
Nouveau” geest en de ‘fin de siècle’.  Het is bekend dat men zeer bekwaam onderricht gaf 
over de Griekse- en Romeinse mythologie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
ten tijde van Josue Dupon. Klassieke kunst, academisme, realisme, symbolisme en idealisme, 
waar de oude Griekse- en Romeinse verhalen een belangrijke plaats innamen, stonden op de 
eerste plaats in de vorming en opleiding tot schilder- en beeldhouwkunst. 

In de inwendige stem van geest en stof brengt de kunstenaar hier het verhaal in een beeld 
van schoonheid tot de synergie met het poëtisch verhaal met weinig woorden. 

Raphael Cromheecke         

ZIEN,HERKENNEN EN GENIETEN VAN KUNST 
De oorlogsmonumenten van Josue Dupon 

 

.                                             

Oorlogsmonument te Berchem en herdenkingsmedaille brons door Josue Dupon. 
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PERSEUS – MEDUSA – PEGASUS 

          Oud Griekse Tragedie: De recto-verso van Heldenmoed, Jaloersheid, Hoogmoed en kracht. 

 

                                         

Medusa’s Hoogmoed 
Jaloersheid van Athena 
Vergelding door macht. 

 
Vervaagde schoonheid 

Haarlokken worden slangen 
De trots ontnomen. 

 
Vurig gedreven 

Perseus driftig heldenmoed 
Met helm, zwaard en schild. 

 
Op Pegasus rug 

Als bliksemschicht gevleugeld 
Naar de Olympus 

 
Een ster geheugen 

In het Noordelijk halfrond. 
Herinneringswenk. 

 
Bestijg Pegasus 

De gevleugelde woord kunst 
Het dichters symbool. 

 
“Er zijn geen helden” 

Noch in oorlog of conflict. 
Alleen slachtoffers. 

 
Haiku – ketting Raphael Cromheecke. 
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Vanaf heden is het boek “In het kielzog van Hugo Van Kuyck “ door Charles Emmanuel Schelfhout te 
verkrijgen voor de prijs van € 26,40 in de Standaard boekhandel, Willy Vandersteenplein 8 te 2920 
Kalmthout. 
Er is een beperkte oplage van dit boek. Wees er snel bij. 
 
Antwerpenaar Hugo Van Kuyck heeft een cruciale rol gespeeld bij de landing in Normandië begin juni 
1944. 
Als kleine jongen kwam hij dikwijls bij zijn grootvader Frans Van Kuyck die in Kalmthout Villa 
Zwaluwdak liet bouwen aan de Heuvel waar nu het OCMW is gevestigd. 
Dit boek bestaat uit 3 delen: nl zijn jonge jaren in Antwerpen en Kalmthout, zijn dienst bij het 
Amerikaans leger waar hij als luitenant de opdracht kreeg om de stranden aan de Normandische kust 
in kaart te brengen, zijn beroep als architect van heel wat gebouwen en zeilbouwer van ASKOY I en 
ASKOY II die hij verkoopt aan Jacques Brel. 
 
Een boek vol verrassingen en heel vlot leest. 
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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 NEUSHOORNKEVER 

De neushoornkever is familie van de bladsprietkever. De mannetjes hebben een grote hoornachtige 
stekel die dient om de concurrent omver te duwen. 

We vinden deze grote kever vooral in plantaardige afvalhopen. Daarin is de omgevingstemperatuur 
hoog en groeien de larven beter. De ontwikkeling van de larve heeft een duur van 3 tot 6 jaar. 

De larve is na volledige ontwikkeling wel tot 12 centimeter lang (ook wel engerlingen genoemd). 

De voortplanting vindt meestal tussen juni en augustus plaats. Het mannetje vliegt vooral tijdens warme 
nachten rond op zoek naar een vrouwtje. Deze zet onmiddellijk na de paring de eitjes af in plantaardige 
rotte bodems. 

De vijanden van deze kevers zijn vooral vogels en mollen, soms ook wel graafwespen. 

De volwassen kevers zoals wij ze vinden, leven maar enkele weken en enkel voor voortplanting. 

Door afvalhopen te maken (ook voor de ringslang) helpen we deze kever te overleven.  Vooral met 
strenge winters kan deze kever zonder deze hulp bijna niet overleven. 

Latijnse naam: Oryctes nasicornis 

Technische gegevens: Nikon D810 – macrolens Sigma 180mmF2.8   S: 1/125s F: 8  ISO 400  

 
 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009726947979
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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 
Uitverkocht 

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

Kasteel de Merode, Polderstraat 50 -
2260 Westerlo. 

Zondag 29 augustus  Knipoogdag - Ieper Ieper 

Zaterdag 11 september-14u00 Bezoek domein Cantecroy en 
(facultatief) afsluiter met een zoetje. 

Mortsel 

Zaterdag 18 september - 20u00 Jazzconcert  met 'The Nono's'. 
Reservatie via Ticketgang : 15 €  
 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout. 

Zaterdag 25 september -20u00 “4TACT –The Strangers Tribjoet 
Show “  
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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Jaarprogramma 2022 
                                Onder voorbehoud van de corona voorschriften. 

 

 

DATUM EN UUR 
 

 
ACTIVITEIT 

 
PLAATS 

Zondag 23 januari 2022 – 14u00. Show Bert Kruismans. 
Reservatie via Ticketgang : 15 €  

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout. 

Zaterdag 12 februari 2022 – 18u00 Moorddiner : Collectief Motief 
Reservatie via Ticketgang : 69 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 -  
2920 Kalmthout. 
 

Zaterdag 12 maart 2022 – 20u00 In de schaduw van Toon Hermans 
Reservatie via Ticketgang: 15 € 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout. 

Donderdag 17 maart 2022 – 14u00 Filmreportage Kreta en Santorini 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 -  
2920 Kalmthout. 
 

Donderdag 21 april 2022 – 20u00 De rechtvaardige rechters” lezing 
door Filip Van Beurden. 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 -  
2920 Kalmthout. 

Zaterdag 21 mei 2022 - 07u30 
 

Daguitstap naar Rijsel met Jan 
Yperman. 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 65 € - 
Niet leden: 70 € 

Rijsel 
 

Zaterdag 17 september 2022 – 
20u00 

The New Orleans Night Owls 
Reservatie via Ticketgang.  Prijs 
volgt. 
 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 -  
2920 Kalmthout. 

Donderdag 13 oktober 2022 – 
14u00 

Lezing ‘De Westhoek’ XL door Jan 
Yperman. 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 

Donderdag 24 november 2022 – 
20u00 

Lezing ‘De duinen der 
gefusilleerden’ door Maurice Thysen 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 
 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 

Donderdag 8 december 2022 – 

14u00 

Reisreportage ‘Portugal’ door J.P. 
Demarsin en Mieke Opsomer 
Leden VtbKultuur Pas+ DF : 5 € - 
Niet leden: 8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

Hartelijk dank aan onze sponsors! 

(klik om de koppeling naar de website te volgen) 

 

             

     

 

                  

 

 

 

https://theunsenzonen.be/
http://www.strijboshof.be/
http://www.studiofoton.be/
http://www.keukensvasco.be/
https://www.garagefrancken.be/
http://www.sunfiber.be/
https://modecenter-rommens.be/
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                                                                                       Statiestraat  18 

 hier zijn de classics !                                                      2920 Kalmthout                                              

 Noord-Antwerpen  FM 107.09                                      Gsm : 0495/306/483 
                                                                                               Tlf : 03 667.41.73                                                 

                                                                                      E-mail: info@gorlima .be 

                                                                                       http://www.gorlima.be 

                    

          
                                                                          

                                                                                         
 

 

 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

http://www.gorlima.be/
http://www.abcdrinks.be/cassimon
http://www.devavastgoed.be/
http://www.philippo-rozen.be/
https://zoe.fm/
http://www.gorlima.be/
http://wilbo-dakwerken.be/
http://www.de4seizoenen.eu/kalmthout
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https://www.rveverzekeringen.be/
http://www.decosterbvba.be/

