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vtbKultuur Kalmthout -  Oktober  - Jaargang 10 - Nummer 93.  

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 viert in 2022 haar 85ste verjaardag 

• Sweethearts – Verliefd op de bevrijder 

• Jodenrazzia’s – Jodenvervolging in Antwerpen tijdens W.O. I 

• Antwerpen Surplace 

• Davidsfonds 

• Virtuele rondleiding in de Synagoge  

• Het cultuurhoekje 

• Zien en herkennen van kunst 

• Haiku-ketting 

• Natuurmoment van Karel De Blick 

• Jaarprogramma 2021 

• Onze sponsors 
VOORWOORD 

Beste cultuurliefhebber, 

We konden genieten van onze 2 afgelopen activiteiten: het Jazzoptreden van de NONO’s en 4TACT 
met hun “Strangers Tribjoet Show”. In onze “impressie afgelopen activiteiten” kan je hiervan een beetje 
meeproeven.  
In 2022 bestaat vtbKultuur Kalmthout 85 jaar!  Ter gelegenheid van dit jubileum brengen we een 
postzegel uit, in samenwerking met de Kalmthoutse Postzegelclub. Hierover vind je meer info in deze 
Nieuwsbrief. Uiteraard hebben we ook een mooi programma uitgewerkt voor 2022. In de volgende 
nieuwsbrief publiceren we dit programma. Via deze link kan je alvast een kijkje nemen :  
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten  
In ons feestprogramma kon, na het vorige succes, het “Moorddiner” niet ontbreken, met een totaal 
ander moordverhaal natuurlijk. Dit blijkt wederom een succesformule te zijn; boekingen lopen binnen, 
we zitten momenteel reeds aan 1/3e van de capaciteit. Snel reageren dus, als je hier bij wil zijn. Alle 
info via bovenstaande link.  

https://www.youtube.com/watch?v=w1OGXh3CZhY&feature=youtu.be
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten
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IMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEIT(EN) 
 
 
Jazzconcert met de New Orleans Night Owls, zaterdag 18 september 2021 
 
Voor de vijfde keer waren de NONO’s onze gast in Kalmthout, dus noemen we hen inmiddels ons 
huisorkest. Deze geweldige muzikanten konden onze deelnemers wederom bekoren en ook alle solo’s 
bewezen de virtuositeit van de muzikant, heerlijk. Toen de toehoorders enthousiast een staande ovatie 
brachten, zei Joris De Cock :”Kalmthout, het zijn wij maar…”, bescheidenheid siert. 
Met dank aan Leo Goossenaarts voor de foto’s. 
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/fotos/jazz-avond-the-new-orleans-night-owls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4TACT met “de Strangers Tribjoet Show”, zaterdag 25 september 2021 
 
Humor, entertainment, nostalgie, ambiance en 4 toffe mannen, dat zijn de ingrediënten van 4TACT 
die de onvergetelijke liedjes brachten van de Strangers op hun eigen manier maar wel in het 
Antwaarps natuurlijk. Het werd een onvergetelijke plezante avond, we zongen enthousiast mee uit 
volle borst. Deze mannen, die wegens de gekende reden, pas nu voluit kunnen optreden gaan het 
helemaal maken. vtbKultuur Kalmthout had, dankzij een gouden tip, de kans en de eer om hen in 
2019 als allereersten te contacteren en te boeken in 2020. Uitstel volgde, maar derde keer goeie 
keer, ze waren geweldig! 
Met dank aan Leo Goossenaarts voor de foto’s. In onze nieuwsbrief van november de volledige 
fotoreportage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(foto Chris Clauw) 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/fotos/jazz-avond-the-new-orleans-night-owls
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/fotos/jazz-avond-the-new-orleans-night-owls
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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 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 over uw lidmaatschap op het nummer 0479/698492.  
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 

 

Uw vtbKultuur-pas blijft 
geldig tot eind 2022! 

 

 

https://www.historium.be/nl
https://verbekefoundation.com/
https://www.vtbkultuur.be/ledenvoordelen
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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SWEETHEARTS – VERLIEFD OP DE BEVRIJDER – Lezing door Dirk Musschoot 
Donderdag 7 oktober 2021 – 14u00 
Strijboshof – Achterbroeksteenweg 69 - 2920 Kalmthout 

Prijs:  vtbKultuurpas en Davidsfonds : 5 € 
 Niet-leden : 8 €   : 
 
Honderden Vlaamse vrouwen werden na de bevrijding in 1944 verliefd op een Britse soldaat. Soms 
leidde dat tot een flirt of een kortstondige relatie, maar even vaak beloofden ze elkaar eeuwige trouw. 
Sommige koppels vestigden zich in ons land, andere zochten hun geluk in Groot-Brittannië. 
 
Auteur en journalist Dirk Musschoot reisde jarenlang België en Groot-Brittannië af en vond tientallen 
liefdesverhalen van Brits-Belgische bevrijdingskoppels. Die verhalen bundelde hij in een boek, dat 
uitgegeven werd bij Lannoo en sinds mei 2019 in de rekken ligt.  
Wie waren die tommy's die met een meisje van hier aan de haal gingen? Wie waren die oorlogsbruiden 
die zich in de armen gooiden van een soldaat die soms vreselijke dingen had meegemaakt? Verhalen 
vol ontroering, maar vaak ook van eenzaamheid en gemis. 

Klik op de link hieronder voor meer informatie : 

https://www.youtube.com/watch?v=EAgf-Fdi_Os 
 
 

                                                                             

 
JODENRAZZIA’S – Jodenvervolging in Antwerpen tijdens W.O. II 
LezIng door Professor Herman VAN GOETHEM 
Donderdag 21 oktober 2021 – 20u00 
Strijboshof – Achterbroeksteenweg 69 - 2920 Kalmthout 

Prijs:  vtbKultuurpas en Davidsfonds : 5 € 

 Niet-leden : 8€ 
 
In het teken van de herdenkingen van 75 jaar bevrijding hebben wij het genoegen om historicus, 
jurist, curator van de Dossin Kazerne en rector van de Antwerpse universiteit Herman Van Goethem 
uit te nodigen.  Hij neemt ons terug mee naar de Jodenrazzia’s in 1942 .Via zijn boek ‘1942 
Het jaar van de stilte’ wilde hij begrijpen waarom de Antwerpse agenten hebben meegewerkt aan 
deze razzia’s .  In dit boek verwerkte hij ook het verhaal van zijn grootvader, die 
oorlogsburgemeester was van Burcht en die actief met de bezetter meewerkte. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAgf-Fdi_Os
https://www.bol.com/be/nl/p/1942/9200000102732276/?bltgh=nEYNUiotDExrqCAzBlVNaA.4_12.13.ProductTitle
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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€)   

 
- 06 & 10 oktober 2021 – VAN STRIPMUUR TOT BEGIJNEN EN TERUG 

Samenkomst : hoek Frans Halsplein en Sint-Jacobsmarkt –  
We wandelen langs een plein, een markt en twee  stripmuren. Hoog boven ons hoofd 
bewonderen we een draak en we ontdekken  nog oude steegjes. We genieten van de rust en 
de stilte in het  begijnhof en vragen ons af of het leven in de paradijsstraat vroeger wel  zo 
paradijselijk was. 
 

 
 

DAVIDSFONDS 

Zondag 3 oktober – van 11u00 tot 16u00 – VERS GEPERST – Hof ter Weyden, Greefstraat 1 – 
2910 ESSEN 
 
Op deze mooie en rustgevende locatie kan iedere boekenliefhebber zijn hartje ophalen. Er liggen 
inkijkexemplaren over verschillende onderwerpen. Je kan er ook informatie inwinnen over onze 
komende DF activiteiten. Bij droog weer kan er in de mooie tuin gewandeld worden. Heel het 
gebeuren wordt ook muzikaal omkaderd en hapjes en een drankje zullen niet ontbreken. 
Meer info: Magda Willems 0497 73 47 45 

 
Donderdag 14 oktober 2021 – 20u00 – Schuttershof, Kruisbos 2 , 2920 Kalmthout 
Voordracht door Edward De Maesschalck : 
Hier uitzonderlijk leden Davidsfonds 6 euro, niet leden 8 euro 

 
 

Info : leovanwesenbeeck@skynet.be 

De zuidelijke Nederlanden "het strijdtoneel van Europa tussen 
1648-1815.  
"Belgie in de Spaanse, Oostenrijkse en Franse tijd.  
 
De spreker is zeer onderlegd en een boeiend verteller. Wij waren al 
eerder getuige van zijn voordrachten over de Graven van Vlaanderen, 
de Bourgondische hertogen en Oranje tegen Spanje.  

 

 

tel:0497734745
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3:00 - 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. 
 
Aansluitend met de klassieke periode van realisme, symbolisme en idealisme creëert de 
beeldhouwer J.Dupon zijn Phryne, een verhaal uit de Griekse oudheid. Het is een geëerd 
onderwerp voor veel kunstenaars. Naast beeldhouwers en schilders zoals Jean-Léon 
Gérôme, componeerde Camille Saint Saëns er zelfs een opera voor.  
Phryne is een levenskroniek van courtisane tot heldin, van schoonheid tot angst, van 
redenaarskunst tot ze haar plaats krijgt tussen de godheden in de tempel van Delphi. 
Dupon stelde zijn beeld soms tentoon onder de benaming “Eve”. 
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PHRYNE 
Profetes van Delphi 

  
                       

 
Praxiteles Kunst 

Model voor Aphrodite 
Eerste naakt standbeeld. 

 
Courtisane van 

Alexander de Grote 
De Zachte Gratie. 

 
Een verwoest Thebe 

Door Phryne heropgebouwd. 
Lovende charme. 

 
Ster van Aegina 

Het Aphrodisia Feest 
Verontruste stad. 

 
Het Phryne proces 

Een bijgelovige angst 
Orde verstoring. 

 
Redenaars Minne 

Hyperides bepleiting 
Vrijspraak verzekerd. 

 
Aphrodite ’s gunst 

Als goud tussen de goden 
Tempel van Delphi. 

 

                                                       Haiku – ketting Raphael Cromheecke 
                                                        (  Vergulde brons – Josue Dupon.) 
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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 Rode Eekhoorn 

De eekhoorn is de acrobaat in onze bomen. De staart gebruikt hij  als roer tijdens het springen en 
klimmen. Het is een knaagdier, verzot op noten.  Hij leeft van hazelnoten, beukennoten, okkernoten 
en zaden van de dennenappels. Maar hij eet ook  rupsen, insecten, soms een vogelei en ook 
paddenstoelen. In de lente eet hij  vooral knoppen en scheuten, bloesems en bessen.  

Hij heeft de naam een  nestrover te zijn, maar ten onrechte.  Het gebeurt wel, maar niet zo vaak. 

Het slaapnest wordt verdedigd, een bolvormig nest ongeveer 5 meter boven de grond.  Hij gebruikt  
ook wel oude kraainesten en eksternesten. 

De rode eekhoorn doet het goed in onze bossen maar ook in parken en aangrenzende tuinen. We 
kunnen hem het ganse jaar bewonderen.  

In de winterperiode kan je de eekhoorn wel helpen met voederhuisjes met noten en zaden.  

Latijnse naam: Sciurus vulgaris. 

Technische gegevens: Nikon D500 – Sigma 120-300mm F2.8 op 300mm- 1/200s-F3.2- ISO 800                                                      

 
 
 

 
 

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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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/

