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vtbKultuur Kalmthout - Oktober 2019 -  Jaargang  8 -Nummer 70 

 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 

 Antwerpen SurPlace 

 La vie est Riguelle 

 Lezing Hugo Van Kuyck 

 On tour - Humo's Comedy Cup 

 Jan Verheyen 

 Sicilië 

 Wat te verwachten in 2020? 

 Lid worden voor het hele gezin voor slechts € 10 

 Extra ledenvoordelen 

 Belangrijk bericht 

 Haiku - Tanka 

 Verjaardagskalender 

 Jaarprogramma 2019 

 Activiteit Davidsfonds 

 Andere evenementen 

 Onze sponsors 

VOORWOORD 

'Guitar Syndicate'  met muziek van de Shadows en Cliff Richard was een voltreffer om het najaar 
in te zetten. 

In oktober hebben we weer twee boeiende activiteiten op het programma staan. Franse 
chansons zijn voor velen pure nostalgie en niet te missen maar er wacht ook nog een boeiende 
spreekbeurt. Dus genoeg om er gezellige herfstmaand van te maken. 
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 ANTWERPEN  SURPLACE -  
 
 Een originele stadsverkenning, kort in duur (ong. 45 min.) in een stukje stadswijk.  Voor 3 € 
 p.p. ontdek je veel gekende en minder gekende stukjes Antwerpen.  Vooraf inschrijven hoeft 
 niet, kom de dag zelf gewoon iets voor 14u (op zondag ook om 15u30) naar de 
 afspraakplaats. 

- wo 02 en zo 08 oktober - Er was eens.... legendes en volksverhalen 
  Afspraakplaats: Hoek Grote Markt/Wisselstraat, aan info toerisme 

- wo 09 en zo 13 oktober - Van de Waterpoort via Lambermont naar het 
  museum. 
  Afspraakplaats: Gillisplaats aan de Waterpoort. 
 
  

 
LA VIE EST RIGUELLE - PARIS L'AMOUR  

 Zaterdag 12 oktober 2019 - 20u00.  O*Ka Cultuurcentrum, Kapellensteenweg 234 - 2920 
 Kalmthout. 
 Prijs : 15 €  

 
 Parijs, de hoofdstad van de liefde en van nog zoveel meer. Dat is het uitgangspunt van 'La 
 Vie est Riguelle', de podiumversie van het gelijknamige populaire  radioprogramma op Klara.  

  

 Meer info : https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/la-vie-est-riguelle-paris-l-
 amour-1/datum/6329.   
 Reserveren voor dit concert door je via deze link van Ticketgang :  
 https://be.ticketgang.eu/event.php?key=61858 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parijs, de hoofdstad van de liefde en van nog zoveel 
meer. Dat is het uitgangspunt van 'La Vie est Riguelle', de 
podiumversie van het gelijknamige populaire 
radioprogramma op Klara.  

Patrick Riguelle en band nemen jou mee op een 
avontuurlijke en emotievolle trip door het vrolijke en olijke 
Parijs.  Veel aandacht gaat daarbij uit naar de 'grandes 
dames' van het Franse lied: Patachou, Barbara, Juliette 
Gréco, Anne Sylvestre … De dames zullen arm in arm 
zingen met o.m. Charles Trenet, Jacques Brel, Aznavour 
en Boris Vian.  

Wie er ook de stem verheft, altijd gaat het over, zingt men 
voor, kan het door, gebeurt het in en met … Parijs. 

 

 

https://be.ticketgang.eu/event.php?key=61858
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LEZING “HUGO VAN KUYCK, ARCHITECT VAN DE LANDINGSKAART NORMANDIË” 

 17 oktober 2019 - 20u00 - 'Strijboshof', Achterbroeksteenweg 69, 2920 Kalmthout  
 (grote zaal). Aanvang :20.00 u 
 Inkom:5 € voor leden van DF en VAB/vtbKultuur , 8€ voor niet leden. 
 
 

 

  
Als Luitenant- Kolonel in het Amerikaanse leger krijgt Antwerpenaar Hugo Van Kuyck 
 opdracht van Generaal Omar Bradley om de gezamenlijke ‘strand’-kaarten aan de 
 Normandische kusten in  kaart te brengen. Deze militaire cartografie was van 
 cruciaal belang voor het slagen van de invasie en hier speelde Hugo Van Kuyck  een 

 hoofdrol. De geallieerden wilden ten allen prijs een debacle zoals de Slag van Dieppe in 
 1942 vermijden. Toen was een pijnlijk gebrek aan kennis van het terrein,  voornamelijk wat 
 de kustlijn betrof, een belangrijke factor. Aan de Generale Staf der geallieerde Strijdkrachten 
 legde hij zijn conclusies voor en beval de landing in Normandië aan op 4, 5 of 6 juni 
 1944. Eén onbekende factor, namelijk het slechte weer, leidde tot de beslissing om 6 juni te 
 kiezen voor de Operatie Overlord. 

 
 De deskundige militaire uiteenzetting over deze man, die een link heeft met Kalmthout 
 (grootvader Frans Van Kuyck, eigenaar van het Zwaluwdak - nu OCMW  gebouw), wordt 
 gedaan door onze gastspreker Luitenant Kolonel Eric Rombouts. De boeiende lezing over 
 deze vergeten Belg zal die avond gepaard gaan met uniek  beeldmateriaal en foto’s uit het 
 legerarchief. 
 
 De postzegelclub van Kalmthout heeft rond Hugo Van Kuyck en de landing een  
 postzegel uitgebracht. Deze speciale uitgave zal die avond te koop zijn. Op termijn zou  dit 
 een collectors item kunnen worden. 
  

 Voor meer informatie kan u terecht via mail: Kalmthout@vtbKultuur.be ofwel op de 
 website www.vtbkultuur.be/kalmthout. 
  

 Inschrijvingen en betalingen op rekeningnr. BE 60 973 189 231 270 van vtbKultuur 
 Kalmthout, met als melding “Landingskaart-Hugo Van Kuyck”. 

 
 

 
 

mailto:Kalmthout@vtbKultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/kalmthout
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COMEDY 
On Tour 
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JAN VERHEYEN - EEN TOPREGISSEUR PRAAT OVER DE VLAAMSE FILM - Vrijdag 15 
november 2019 -  20u00 -  O*Ka Cultuurcentrum, Kapellensteenweg  234 - 2920 
Kalmthout. 
 Prijs : 15 €  

Jan Verheyen heeft het allemaal in zich. Als u wilt ingewijd worden in de wondere wereld van 
de film of een eigenzinnige kijk van een artiest op de politiek of de culturele elite wil horen, 
kan deze spreker u zeker bekoren. 

   

  Meer info op : https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/jan-verheyen-een-
 topregisseur-praat-over-de-vlaamse-film/datum/6330Jan Verheyen - november 

 Reservatie via deze link : https://be.ticketgang.eu/event.php?key=62062 

 FILMREPORTAGE SICILIE door Edgard Jespers. 
Donderdag 12 december 2019 -  14u00 -  'Strijboshof', Achterbroeksteenweg 69, 2920 
 Kalmthout . 
 Prijs : Leden vtbKultuur/Davidsfonds 5 € - Niet-leden 8 € . 

 Sicilië is een eiland en een autonome regio van Italië in de Middellandse Zee. Het ligt  ten 
 zuidwesten van de regio Calabria, op het Italiaanse vasteland, en ten noordoosten van  het 
 Noord-Afrikaanse land Tunesië. De officiële Italiaanse en  Siciliaanse naam is Sicillia.  De 
 Oud-Griekse naam Trinakria betekent “het eiland met de drie punten”.  

  

 Meer info op https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/sicilie-1/datum/6331 

Met twaalf langspeelfilms op zijn palmares is Jan 
Verheyen (1963) niet weg te denken uit het 
Vlaamse filmlandschap. Ook als presentator en 
organisator verdiende hij meer dan zijn strepen. 
Ooit organiseerde hij het Filmfestival van Knokke-
Heist en verdeelde de meest succesvolle films in 
Vlaanderen. Tot hij in de VS gaat leren hoe je zelf 
films maakt. Naast die talloze films en reeksen 
groeit Jan Verheyen uit tot een heuse Vlaamse 
Radio- en TV-vedette.  

Als u wilt ingewijd worden in de wondere wereld 
van de film of de eigenzinnige kijk van een artiest 
op de politiek of de culturele elite wil horen, moet u 
bij Jan terecht. 

 

Sicilië is het grootste eiland in de Middellandse Zee met een 
oppervlakte van 25.700 km2. Het is 230 km lang en 170 km 
breed. De kustlijn is ongeveer 1000 km. Het hoogste punt van 
Sicilië is de Etna met 3343 m hoogte. Het eiland telt  5 miljoen 
inwoners. 
Een 'Full definition film' van Edgard Jespers;  

 

https://be.ticketgang.eu/event.php?key=62062
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WAT TE VERWACHTEN IN 2020?   

 

- Nieuwjaarshappening met het Brasschaats Mandoline Orkest 
 Zondag, 26 januari 2020 - 14u00 
 O*Ka cultuurcentrum, Kapellensteenweg 234 - 2920 Kalmthout 
 15 € (drankje inbegrepen). 
  

 Dit orkest gaf talrijke concerten in binnen- en buitenland (Nederland en Duitsland), trad op 
voor radio en televisie, bracht in eigen beheer 1 lp en 5 cd's (1990, 1997, 2005, 2010 en 
2015) op de markt en nam met succes deel aan binnen- en buitenlandse wedstrijden en 
festivals.  
 
Het 'Brasschaats Mandoline-Orkest' telt in de volledige bezetting 25 à 30 muzikanten, 
verdeeld over mandolines, mandola's, gitaren en contrabas. Occasioneel zorgen dwarsfluit, 
hobo, klarinet, zang en kleine percussie voor meer afwisseling en een rijkere orkestrale kleur. 
Het orkest brengt u een erg gevarieerd concert van rustige luistermuziek:         
 
Als volledig orkest - of met een deelgroep van 4 tot 12 muzikanten - brengt het 'Brasschaats 
Mandoline-Orkest' avondvullende concerten en aperitiefconcerten.  Daarnaast zorgt het 
voor de muzikale opluistering van academische zittingen, eucharistievieringen, 
huwelijksmissen en allerlei feestelijke gelegenheden. 
Meer info op : https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/nieuwjaarshappening-
brasschaats-mandoline-orkest/datum/8253 
  
Reserveren voor dit concert doe je via https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75715 

 

 
  

  

 

 

https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75715
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- Bart Van Loo – De Bourgondiërs 

 Vanaf 2019 tot 2020 trekt Bart van Loo met een nieuw verhaal door Vlaanderen en 
 Nederland.  We maken een tijdreis naar de middeleeuwen met Bart en hij vertelt ons over de 
 wonderlijke Bourgondiërs.  

 

 

 Wil je er zeker bij zijn? Boek dan alvast je tickets via deze link 
  https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75064 

Zaterdag 21 maart 2020 - 20u00 : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

https://be.ticketgang.eu/event.php?key=75064
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GROEPSAANKOPEN vtbKultuur : 

- ROMANTISCHE MIDDAG MET MEESTERWERKEN VAN MOZART - Antwerp  Symphony 
 Orchestra.  Pianist Paul Lewis ontroert met Mozart.  Dirigent : Philippe Herreweghe.                   
 Zaterdag 7 maart 2020 - 15u00 - Koningin Elisabethzaal. 
 Zijn Pianoconcerto nr. 27 was het laatste wapenfeit van Mozart als concertsolist. Je kan er 
 een ongewoon groot aandeel melancholie en berusting in ontdekken, alsof  
 de  componist zijn einde voelde naderen. Ook met zijn indringende Maurerische 
 Trauermusik, die  hij schreef voor de vrijmetselaarsloge, bouwde Mozart een brug  naar 
 de Romantiek. 
 De ‘pastorale’ Tweede symfonie is Brahms’ wondermooie bijdrage aan dit nieuwe 
 muziektijdperk waarin componisten vooral het hart lieten spreken. 
 
 Actie:  34,2 euro i.p.v. 38 euro (rang 1) 
  Inclusief programmaboekje 
  15 TICKETS 

 

                                                             
- MUSICAL DAENS - Vrijdag 1 mei 2020 - 17u00 & 20u30 - Puurs 

 Studio 100 heeft de ambitie om van deze productie 'Daens 2.0' te maken. Het leven  en 
 de boodschap van priester Daens zijn een inspiratiebron geworden voor elke nieuwe 
 generatie. De rijdende tribunes en decors zorgen voor een unieke, nieuwe versie van deze 
 succesmusical. Het wordt een unieke beleving door het groots  speelveld, state-of- the-
 art theatertechnieken en een kwalitatief audiosysteem. De  titelrol zal vertolkt worden  door 
 Peter Van de Velde. Daarnaast speelt theatermonument Jo De Meyere de rol van 
 Bisschop Stillemans. Free Souffriau  is Nette Scholiers en Jelle Cleymans geeft gestalte aan 
 de socialistische voorman Jan De Meeter. 

 ACTIE : 

Ticket: 60 euro i.p.v. 69,95 euro (Cat. 1) 
Voorstelling om 17 uur zijn en om 20.30 uur Eigen vervoer. Aangeven van uur van 
voorstelling. 
20 tickets  
 

                           

AFBEELDINGEN AFKOMSTIG VAN WEBSITE STUDIO 100 
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 LID WORDEN MET HET HELE GEZIN VOOR SLECHTS € 10,00 

 

Personen die lid zijn van VAB (Vlaamse Automobilisten Bond) zijn automatisch lid van vtbKultuur en 
hoeven dus geen vtbKultuur pas aan te vragen. Maar ook niet-VAB-leden kunnen lid worden. Een 
heel jaar lang genieten van activiteiten tegen een voordeeltarief? Dat kan! Voor € 10,00 per jaar ben 
je samen met je gezin lid van vtbKultuur.  

Lid worden is eenvoudig: een aansluitingsformulier invullen, € 10,00 betalen en je vtbKultuur-pas valt 
een paar dagen later in je brievenbus.  

Waar kan je terecht met je vtbKultuur-pas?  

Met je vtbKultuur-pas krijg je korting bij de activiteiten van onze meer dan 100 vtbKultuur-afdelingen 
in heel Vlaanderen en op de evenementen van vtbKultuur nationaal. Als je deelneemt, geniet je altijd 
van een voordeeltarief.  

Hoe lang is de vtbKultuur-pas geldig?  

Van 1 januari tot 31 december. Daarna krijg je automatisch een uitnodiging tot hernieuwing van je 
vtbKultuur-pas.  

Niet twijfelen, maar doen! Want zoveel cultuur voor zo weinig geld, dat vind je nergens anders! 

Vraag je vtbKultuur-pas nu aan: 

- een e-mail aan kalmthout@vtbkultuur.be; 

- een telefoontje naar:  0479/698492; 

- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/kalmthout. 

BEZORG ONS DE E-MAILADRESSEN VAN VRIENDEN EN KENNISSEN               

Hebt u vrienden en/of kennissen die misschien ook wel interesse hebben in vtbKultuur? 
Ja? Bezorg ons dan hun e-mailadres en we nemen hen gratis en totaal vrijblijvend op in 
onze verzendlijst. Alvast van harte bedankt! 

 

www.vtbkultuur.be/kalmthout 

kalmthout@vtbkultuur.be 

vtbKultuur Kalmthout 

Alain ’T Kindt, Albert Peeterslei 61 bus 2, 2920 Kalmthout -  0479/698492 

Rekeningnr. vtbKultuur Kalmthout: Argenta : BE60 9731 8923 1270 

 

 

 

 

 

http://www.vtbkultuur.be/brasschaat
http://www.vtbkultuur.be/kalmthout
mailto:kalmthout@vtbkultuur.be


 

10 
 

EXTRA LEDENVOORDELEN voor vtbKultuur en VAB-leden
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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, VAB of Davidsfonds 
aan de inkom te tonen.  Dit vereenvoudigt het werk voor iedereen. 

Wij rekenen alvast op uw medewerking, waarvoor onze dank!  
 

HAIKU - TANKA 

            

Generatie Geloof 

 

Jeugd roept beleid op 

Tot hoede voor het milieu. 
Natuur bewustzijn. 

Zo redden de kinderen 

Een blijvend leefbaar bestaan. 
  
           Raphael 
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Op al onze komende activiteiten stellen wij u onze verjaardagskalender voor aan de prijs van 10 €. 
Deze kalender bevat prachtige foto’s van de dieren in de Kalmthoutse heide, met engelengeduld 
genomen door Karel De Blick. 

 
 

 
Muziek  

                     Rap                                                                                                                                   
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Jaarprogramma 2019 
 
 
 
 

 
DATUM EN UUR 

 

 
ACTIVITEIT 

 
PLAATS 

Zondag 27 januari - 14u00 Nieuwjaarshappening : Optreden van 
'The Charming Thief' 
Leden: 10€  - niet-leden: 15 €. 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout  
  

 Antwerp Symphony Orchestra Latino 
30 €.                                      

Elisabethzaal - Koningin Astridplein 26 
- 2018  Antwrpen 
 

Vrijdag 8 februari - 20u00 Collectief Motief - Moorddiner  
59 €              

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout. 
 

Dinsdag  19 maart - 20u00 Nacht van de geschiedenis 'Barok' 
door Peter De Laet 
Leden : 5 € - Niet leden: 7€ 
Organ. : Davidsfonds i.s.m. vtbKultuur 

Chalet St. Jorisgilde - Kruisbos, 
Kapellensteenweg 81 - 2920 
Kalmthout (achter parking van wzc 
St. Vincentius). 

 
Donderdag 21 maart - 14u00 Lezing 'De Katharen' door John Van 

Schaik.  
Leden : 5 € - Niet leden: 8€  

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 

Zondag 5 mei  Knipoogdag Oudenaarde  Oudenaarde 

Zaterdag 7 september  Musical 'Titanic' Donkmeer - Berlare 
 

Zaterdag 21 september - 20u00 Guitar Syndicate : Cliff & The Shadows 
for ever. 
Reservatie via Ticketgang : 15 €  
 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout. 

Zaterdag 12 oktober - 20u00 La vie est Riguelle - Paris l'amour.  
Patrick Riguelle en Jan Hautekiet. 
Reservatie via Ticketgang : 15 € -  

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout. 

Donderdag 17 oktober - 20u00  Lezing - Tentoonstelling 'Landingskaart 
Van Kuyck. 
Leden : 5 € - Niet leden: 8 € 
 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 
2920 Kalmthout 
 

Vrijdag 15 november - 20u00 'Alles wat je moet weten over het 
maken van een film' - Voordracht door 
Jan Verheyen - 15 €  
 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout. 

Donderdag 12 december - 14u00 Filmreportage 'Sicilië' door Johan 
Jespers.  
Leden : 5 € - Niet leden: 8 € 
 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 - 
2920 Kalmthout. 
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KOMENDE ACIVITEITEN DAVIDSFONDS 

  
 JACHT OP ZWART GELD 
 Dinsdag 15 oktober 2019 - 20u00 -  
 Chalet Sint-Jorisgilde, Kruisbos, 2920 Kalmthout 
 Inkom : leden DF en vtbKultuur : 5 € - niet-leden : 7 €. 
  
 Karel Anthonissen, afkomstig van Wuustwezel, belastingsinspecteur met pensioen, 
 een controversieel ambtenaar, ging op zoek naar grote sommen verdoken geld. 
 Heeft hij resultaten geboekt?  Werd hij gesteund in zijn werk of 'tegengewerkt'?  
 
 Je komt het te weten tijdens deze boeiende lezing. 
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ANDERE EVENEMENTEN 
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 JULES HOFMAN WEEKEND - 5 & 6 oktober 2019 

Architect Jules Hofman (1859–1919) behoort tot de belangrijkste Antwerpse 
vertegenwoordigers van de art nouveau. Na zijn studie aan de Antwerpse academie bouwde 
hij een groot aantal woonhuizen en handelszaken in Antwerpen, aanvankelijk (voor 1898) in 
diverse neostijlen, nadien in art-nouveau-stijl. Zijn bekendste werk kwam vanaf 1892 in de 

wijk Zurenborg tot stand, in opdracht van een lokale bouwmaatschappij. In 1909 werd hij 
hoofdarchitect van bouwmaatschappij Vooruitzicht, waarvoor hij in 1913 zijn grootste project 
realiseerde, de synagoge Machsike Hadass in de Oostenstraat. Elixir d’Anvers in de 
Haantjeslei is wellicht zijn bekendste realisatie en kan bezocht worden op Open 
Monumentendag.  

Jules Hofman ligt begraven op begraafpark Sint-Fredegandus in Deurne. Hij ontwierp het 
grafmonument dat hem, zijn gezin en schoonfamilie herdenkt. Dit grafmonument werd in 2019 
gerestaureerd. Twee familieleden nemen het grafmonument in peterschap. Om dit te vieren 
en om zijn werk te eren wordt een Jules Hofmanweekend georganiseerd.  

5 OKTOBER RONDLEIDING OVER ARCHITECTEN OP BEGRAAFPARK SINT-
FREDEGANDUS . Heel wat belangrijke Antwerpse architecten vonden hun laatste rustplaats 
op begraafpark Sint-Fredegandus. Wandel mee langs de kleine kunstwerken die hun leven en 
werk herdenken. Om 11 en 14 uur. Duur 60 minuten. Groep van 25 personen. Reserveren via 
www.antwerpenmorgen.be/juleshofman.  

6 OKTOBER JULES HOFMAN IN BERCHEM. Laat je tijdens deze rondleiding 
onderdompelen in het leven en werk van Jules Hofman. Je start met een bezoek aan de 
atelierwoning die Hofman ontwierp voor kunstenaar Josuë Dupon, daarna wandel je langs zijn 
bekendste werken in de Zurenborgwijk. De rondleiding eindigt met een bezoek aan zijn 
grootste project, de synagoge Machsike Hadass in de Oostenstraat, die momenteel 
gerestaureerd wordt. Om 10, 10.45, 11.30, 13, 13.45, 14.30, 15.15 en 16 uur. Duur 
90 minuten. Groep van 15 personen. Reserveren via www.antwerpenmorgen.be/juleshofman.  

BOEK JULES HOFMAN DOOR ALEX ELAUT.   In het gedenkboek  wordt het  oeuvre 
geschetst  van deze architect. Een herontdekking is de realisatie van ‘Zurenborg Extension’ in 
de buurt van het Te Boelaerpark. Het boek telt 94 pagina’s en een 100 tal kleurenfoto’s van  
gevels en interieurs.   Op Open Monumentendag van 8 september  is  het reeds verkrijgbaar 
bij Likeurstokerij Elixir d’Anvers, Haantjeslei 132 in Antwerpen.  Reserveer reeds een 
exemplaar aan 20 euro bij alex.elaut@proximus.be. Ook mogelijk  afhalen op 6 oktober  in de 
Gulden Vliesstraat  42. Nadien bij Erik Tonen Books in de Kloosterstraat aan 25 euro 
(beperkte oplage). De auteur is tijdens de 2 dagen aanwezig van 10 tot 18 uur 

         
 

  
 

mailto:alex.elaut@proximus.be
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 LEZINGEN VZW 'SYNAGOGE HEIDE' : 
 
 De vzw organiseert op dinsdag 12 november om 20u00 een filmprojectie en lezing in  het 
 Kunsthuis Ernest Albert - Hortensiadreef 31 - 2920 Kalmthout.  Lukas Pairon  vertoont de 
 film van het gesprek dat David Susskind in 2008 had met de leden van de vzw.  
 Daarna gaat Lukas Pairon in gesprek met gids Hans Geldhof over het joodse verleden van 
 het dorp Heide.   
 Toegang : 8 € (drankje inbegrepen).  
 Graag vooraf inschrijven : danielle.jacqueline44@hotmail.com - 0477 73 24 99 
 Rekeningnummer: 850-8688981-10 - IBAN-nummer BE41 85086889 8110 
  
 Op dinsdag 3 december ontvangt ze om 14u00 Regina Sluszny in het Kunsthuis 
 Ernest Albert - Hortensiadreef 31.  Regina Sluszny overleefde de holocaust  omdat ze 
 kon onderduiken bij een familie die haar liefdevol opving.  Zij kon  zo  genieten van een 
 zorgeloze  jeugd.  Na de oorlog - nadat ze haar echte ouders  had terug gevonden - 
 onderhield zij nog  een innige band met Anna en Charles.  
 Dat onderduiken bracht voor vele kinderen toch trauma's op.  Dit is de reden dat  Regina zich 
 volledig inzet voor haar lotgenoten.  Zij brengt ons haar verhaal. 
 Toegang : 8 € (drankje inbegrepen).  
 Graag vooraf inschrijven :  danielle.jacqueline44@hotmail.com - 0477 73 24 99. 
 Rekeningnummer: 850-8688981-10 - IBAN-nummer BE41 85086889 8110 
 

 

 Door uw aanwezigheid steunt u de werking van de vzw die zich inzet het  synagogegebouw 
 van Heide-Kalmthout een nieuw leven te geven. Hebt u vragen, neem dan gerust contact op 
 met Danielle Schijn (danielle.jacqueline44@hotmail.com.) 

 

     

.  
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 Een zaterdag om vrij te houden! 

 
 Op zaterdag 11 januari 2020 is het weer Opera Dinner in het Strijboshof in Kalmthout. Dit 
maal wordt het een duet met sopraan en viool. Sopraan An De Ridder zingt onder meer 
Italiaanse opera aria's bewerkt voor sopraan en viool. Violist Hrayr Karapetyan en pianiste 
Hasmik Manukyan begeleiden en brengen op hun beurt indrukwekkende solo partijen zoals 
de Czardas van Monti. Een partij waaruit blijkt hoe sterk ze op elkaar zijn ingespeeld. 
Partners in de muziek en in het leven. Recent waren An, Hrayr en Hasmik te gast op de 
Gentse Feesten. 
 
Opera Dinner biedt u op zaterdag 11 januari 2020 om 19u een heerlijk menu en programma 
aan, inclusief aperitief en drank voor 60 euro per persoon. 
 
Mail ons uw komst naar: 
operadinner@telenet.be 
en schrijf het totaal bedrag over op rekening 
BE58 7330 3214 1079 
van Opera Dinner 2020 
Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief. 
 
Opera Dinner in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te Kalmthout is telkens weer een 
ontwapenende ervaring met humor, romantiek en een heerlijke maaltijd. 

 
 

              

            Sopraan An De Ridder                Violist Hrayr Karapetyan en pianiste Hasmik  
         Manukyan  
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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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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 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  
Tel. : 03/664.03.54 | Fax : 03/605.48.44 | 
info.kapellen@rveverzekeringen.be 

www.rveverzekeringen.be/ 

     Pastoor Weytslaan 13 bus 4 
     2920 Kalmthout 
     tel : +32 3 666 15 64 
     mail : info@signway.be 
      http://www.signway.be/ 
 

 http://lievedejongh.energetix.tv 

http://www.devavastgoed.be/
http://www.rveverzekeringen.be/
mailto:info@signway.be
http://www.signway.be/
http://lievedejongh.energetix.tv/

