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vtbKultuur Kalmthout -  Oktober  2020-  Jaargang  9 -Nummer 81. 

 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? 

 Antwerpen Surplace 

 Verplaatste activiteiten 

 Bert Kruismans nieuwe show 

 4-Tact - De Strangers Medley 

 Belangrijk bericht 

 Gedicht 

 Boeken 

 Kalmthouts synagogegebouw op postzegel 

 Natuurmoment 

 Onze sponsors 

 Jaarprogramma 2020 

VOORWOORD  

Beste cultuurliefhebber,  

In deze nieuwsbrief vind je de link naar de interactieve film over de 5 prachtige kerken die 
Kalmthout rijk is, de nieuwe postzegels die door de Koninklijke Postzegelkring De 
Noorderkempen Kalmthout zijn ontwikkeld voor en over de vzw Synagoge Heide Kalmthout, de 
herstart van de wandelingen van Antwerpen Surplace en een nieuwe rubriek “Natuurmoment”. In 
deze rubriek zullen we, zolang onze activiteiten niet kunnen opstarten, elke maand een 
fotojuweeltje plaatsen van Karel De Blick. Je vindt alle info in de rubrieken, veel leesplezier!  
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VIRTUELE ACTIVITEITEN 
 
 
 

 
 

 

 

Met Open Monumentendag worden traditioneel gebouwen opengesteld.  Door het 
Coronavirus moest dit jaar alles op een totaal andere manier gebeuren. 

De gemeente Kalmthout trakteerde ons  op een virtuele toer doorheen de 5 prachtige kerken 
die onze gemeente rijk is.  Heel veel vrijwilligers en medewerkers van de cultuurraad 
werkten daaraan mee. 

Er kwam ook spontane steun van Chris Van den Abeele, journalist, reportagemaker en 
presentator voor de VRT/radio-TV en van Johnny Voorbogt die zijn opnamestudio in 
Achterbroek ter beschikking stelde. 

De gemeente en schepen van Cultuur Silke Lathouwers hebben hun schouders gezet onder 
dit eerste en hopelijk niet het laatste virtueel project. 

Dit project is volledig professioneel verwezenlijkt door 'Move Me Productions' bestaande uit 
Ritchie Vermeiren uit Nieuwmoer en Lennart Gosman uit Goes die met een speciale 360° 
graden 3D camera in amper 10 weken dit titanenwerk hebben volbracht.  

Maak een virtuele wandeling door de prachtige kerken van onze gemeente en ontdek 
plekjes waar je anders nooit komt. 

Klik op deze link: https://kalmthout.be/openmonumentendag/ 

 

 

 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fkalmthout.be%2fopenmonumentendag%2f&c=E,1,egj7n-HL2oeE1GIDQv4VUQ4ONFy2t9EHnWAmNeMpOt0rsMKy3q89QXz9WUHYCBp4mVuBvkbiegHSQh1nQUjSiDsthZJ3tBVNXcmgjtA5c37pkMuNVNC_0g,,&typo=1
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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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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 4 oktober 2020: 14u00 - 14u30 - 15u00 
Van boeken en Jezuïeten 
Samenkomst Hendrik Conscienceplein - 2000 Antwerpen 
 
We genieten van het idyllische Hendrik Conscienceplein en maken kennis met de man die 
zijn volk leerde lezen. Maar lang voor Conscience hebben Jezuïeten hun stempel op dit 
plein gedrukt. Hiervan zoeken we sporen in de gevel van de Carolus Borromeuskerk en de 
prachtige aanpalende gebouwen en maken we kennis met een wel heel speciale bibliotheek. 
We zoeken naar een kaartspel en ontdekken waarom hier geen auto's rijden. 
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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! 
 
 

 

 
 
 
 
IN NOVEMBER ZAL BESLIST WORDEN OF DE VOLGENDE TWEE ACTIVITEITEN 
ZULLEN KUNNEN DOORGAAN!     
 

 
 
BERT KRUISMANS - NIEUWE SHOW! 
Zondag 24 januari 2021 - 14u00. 
O*Ka cultuurcentrum - Kapellensteenweg 234 - 2920 Kalmthout.  
Inkom: 15 €.  

Met een totaal nieuwe show komt Bert Kruismans,stand-up comedian naar Kalmthout . 

Waar hij heel sterk in is,is dit land en zijn bewoners een spiegel voorhouden. Een niet 

te missen optreden. 

DIt is de rechtstreekse link voor uw bestelling van de tickets.  Ga eerst op de link staan 
en met uw rechtermuis opent u de link naar Ticketgang. 
https://be.ticketgang.eu/orgFrameSaleNew.php?org=162898&event=84723 

  

https://be.ticketgang.eu/orgFrameSaleNew.php?org=162898&event=84723
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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 2021) 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 of 
Davidsfonds aan de inkom te tonen.  Dit vereenvoudigt het werk voor iedereen. 

 Wij rekenen alvast op uw medewerking, waarvoor onze dank!  
 

GEDICHT  

 

D.G. Rossetti :’ Astarte Syriaca’ : Alexa Wilding (Pre-Raphaelites Brother Hood.) 

  

HET STILLE LICHT 

Leven tussen licht en donker; 

 Zoekende waar “stilte” is. 

 

Slechts voelen en aftasten, 

Proberen vreugde te brengen 

Waar dat nodig is. 

  

Dan betreden we de mysterieuze cirkel 

Waar liefde de as van is. 

  

Dan strelen we niet alleen met woorden, 

Maar met ons hart in geestes’oorden 

  

Dan delen we in alles wat Buiten- 

en in ons is. 

  

En halen we uit goede dagen 

Kracht en moed om mee te dragen. 

  
Raf Cromheecke 
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                              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@vtbkultuur.be 
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KALMTHOUTS ERFGOED IN DE KIJKER 
De Koninklijke Postzegelkring De Noorderkempen Kalmthout heeft een postzegelvel 
gecreëerd van onze synagoge van Heide Kalmthout. Na wat opzoekwerk van Hebreeuwse 
teksten en i.s.m. Oudheidkundige kring, voor scans van postkaarten uit het verleden, met de 
cultuurdienst van Kalmthout en foto’s van mevrouw Van Landeghem, kwamen zij tot dit mooi 
geheel !! Een verzamelitem voor elke postzegelliefhebber, een mooi geschenk voor elke 
Kalmthoutenaar of een verfraaiing voor je brieven !! Door de zegels aan te kopen steunt u 
ook de vzw!  Uw bestelling kan u rechtstreeks doorgeven aan Hilda Vandeputte. Hartelijk 
dank bij voorbaat. 

Keuze mogelijkheden strip van 5 zegels Joodse symbolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Prijs per strip 

van 5 zegels 
Uw 

bestelling 
Totale prijs 

Waarde 1     
binnenland 

7.50 €   

Waarde 1 Europe 9.50 €   

Waarde 1 World 11.50 €   

Waarde 1Prior 8.50 €   

Sheet Synagoge 
Kalmthout 

15.00 €/ vel   

Totaal    

+ verzending Naar gelang 
grootte en gewicht 

  

Te bestellen bij Hilda 
Vandeputte:hildavandeputte@telenet.be  

mailto:hildavandeputte@telenet.be
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Postzegelvel van 10 zegels = 15 € 

Drukvoorbeeld van een vel van 20 zegels >> 4 x strip van 5 verschillende zegels, 4 
verschillende waarden : Binnenland, internationaal (Europe), Wereld (World) en Prior 
binnenland 
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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. 
 
Via deze link van zijn website kan je hem volgen. 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009726947979 
 

 

DE PUTTER 

De putter of distelvink komt veel voor in onze streek.  Deze zangvogel behoort tot de 
vinkachtigen.   

Je vindt de putter langs de randen van loofbossen maar ook langs boomgaarden en parken. 

Hij is vooral te vinden daar waar je distels en paardenbloemen vindt.  Ook de teunisbloem 
en kaardenbol is erg geliefd.  Het zijn de zaden die zijn hoofdvoedsel vormen.  Elzen zijn 
dan weer in de winter een belangrijke voedselbron. 

De putter is tevens een beschermde soort. 

Latijnse naam: Carduelis Carduelis. 
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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 
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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. 

 

   

Hartelijk dank aan onze sponsors! 

(klik om de koppeling naar de website te volgen) 
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http://www.sunfiber.be/ 

 

 

 

 

 

 

 

hier zijn de classics ! 

Noord-Antwerpen FM 107.9  

 

 

 

 

http://www.modecenter-rommens.be/ 

 

ww
w.garagefrancken.be 

 

 

 

http://www.decosterbvba.be/ 

  

http://www.sunfiber.be/
http://www.zoe.fm/
http://www.zoe.fm/
http://www.zoe.fm/
http://www.modecenter-rommens.be/
http://www.garagefrancken.be/
http://www.garagefrancken.be/
http://www.decosterbvba.be/
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RAMAN, van Eekelen, bvba 
VERZEKERINGSMAKELAAR - BANK 

       
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 
 

http://www.gorlima.be 

 
Statiestraat  18 
2920 Kalmthout 
 
Tel :03 667.41.73 
Gsm : 0495/306 483 
E-mail:info@gorlima.be  

 

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 

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

 

 

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

