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vtbKultuur Kalmthout -  September  2020-  Jaargang  9 -Nummer 80. 

 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? 

 Verplaatste activiteiten 

 Bert Kruismans nieuwe show 

 4-Tact - De Strangers Medley 

 Belangrijk bericht 

 Haiku 

 Boeken 

 Synagogegebouw = Kalmthouts erfgoed 

 Studente zet in haar eindwerk synagogegebouw in de kijker 

 Kalmthouts synagogegebouw op postzegel 

 Onze sponsors 

 Jaarprogramma 2020 

VOORWOORD  

Beste cultuurliefhebber, 

We zullen doorgaan … tot we weer samen kunnen zijn. Helaas zal het niet meer voor 
2020 zijn. Onder de gegeven omstandigheden zien we ons genoodzaakt om ook onze 
najaarsactiviteiten te verzetten. Dat wil dus zeggen dat 2021 een jaar is om naar uit te 
kijken want barstensvol leuke activiteiten! 

In elk geval houden wij het vtbKultuurvuur warm, al is het dan digitaal. Ook in deze 
nieuwsbrief vind je weer interessante weetjes en linken. Veel leesgenot! 

 
 

 



 

2 
 

VIRTUELE ACTIVITEITEN 

 
Dankzij de link ontvangen van onze burgemeester Lukas Jacobs en de toelating van het 
productiehuis “De Chinezen  “ willen we jullie (opnieuw) laten genieten van het laatste stukje 
van de documentaire ‘Ten oorlog, de bevrijding van Vlaanderen' over de  laatste V bom die 
in Kalmthout is gevallen  

https://www.facebook.com/lukas.jacobs2/videos/10218140306594217/ 

Hier volgt ook de gelegenheidstekst van Lukas Jacobs: 
 

'Een stukje beklijvende Kalmthoutse oorlogsgeschiedenis, mooi in beeld gebracht in de 
VRT-reeks ‘Ten Oorlog, de bevrijding van Vlaanderen’ van Arnout Hauben 

Door de coronacrisis kon de herdenking van de gesneuvelde vrienden Bill en Jim niet 
doorgaan op 29 maart jl. aan het oorlogsmonument bij de Kalmthoutse heide. Ook hun 
Britse familie zou erbij geweest zijn voor een passend eerbetoon aan deze twee laatste 
slachtoffers van de V-bommen in België. 

We gaan ze nu uitnodigen voor onze jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Kalmthout. 
Die is gepland op zondag 18 oktober op het Heidestatieplein. 

Dan kunnen we alsnog in hun bijzijn onze dank betuigen voor de bevrijders van de oorlog en 
de onderdrukking in 1945 

 

Bron : HLN  

In 'Calmpthoutania' nr. 1 - 2020 kan u het ganse verhaal van "de laatste dodelijke V1 gevallen in 
Kalmthout op 29 maart 1945" lezen, geschreven door Jan Franken, voorzitter van de 
Oudheidkundige Kring van Kalmthout.  

Meer informatie via hun website: 

https://oudheidkundigekringkalmthout.be/calmpthoutania 

https://www.facebook.com/lukas.jacobs2/videos/10218140306594217/
https://www.facebook.com/DeHeldenvanArnout/?__tn__=kK-R


 

3 
 

 

 

 

 
 

 

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. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/search?q=www.elixir+d%27amore+roberto+allagna&cvid=03ce940a273d4aef94e9ab67f2c25caa&FORM=ANSPA1&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=www.elixir+d%27amore+roberto+allagna&cvid=03ce940a273d4aef94e9ab67f2c25caa&FORM=ANSPA1&PC=U531
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ZOALS VERMELD IN HET VOORWOORD ZIJN AL ONZE NAJAARSACTIVITEITEN 
2020 OFWEL VERPLAATST NAAR 2021 OF ONDER VOORBEHOUD NAAR 2022. 
 
 
 
* 12-09-2020 - BEZOEK DOMEIN 'CANTECROY' - 
 VERPLAATST NAAR ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021. 
 
* 26-9-2020 - JAZZ-AVOND - THE NEW ORLEANS NIGHT OWLS 
 VERPLAATST NAAR ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021! 
 
* 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! 
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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 

 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 

https://be.ticketgang.eu/orgFrameSaleNew.php?org=162898&event=84723
https://be.ticketgang.eu/event.php?key=82236
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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 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

   
       (Bron : Wikipedia) 

 

 Als niemand luistert 

 Zal de natuur luisteren 

 Om te vernieuwen. 

  

 Hoe stiller het is 

 Hoe scherper de waarneming 

 Binnenste buiten. 

  

 Ik hoor de stilte 

 Alleen de vogels fluiten 

 Zinvol paradox. 

  

Raphael 
Sint-Janskruiden tuin 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/Promo%20films


 

7 
 

   Zomer zonnewende tijd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 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! 

 

U herinnert het zich nog!  Tijdens 'Open Monumentendag' 2002 stond het synagogegebouw 
van Heide in de kijker.  Het werd een enorme belangstelling en het was duidelijk dat dit 
verborgen erfgoedpareltje niet mocht verdwijnen. Na het oprichten van een werkgroep 
volgde een vzw die samen met ministerie, provincie en gemeente vocht voor het behoud van 
het verwaarloosde monument. 

Eindelijk is er nu een positieve kentering in het dossier.  Inderdaad op 13 juli kreeg de vzw 
buitengewoon goed nieuws van beheerder Mtr. Koen Maenhout.  Hij ontving inderdaad 
bevestiging van het Agentschap Onroerend Erfgoed dat het beheersplan definitief werd 
goedgekeurd voor de volgende 24 jaar.  Deze fase van het onderzoek is dus afgesloten.   

Tijd nu om de volgende fase aan te vatten, t.t.z. de effectieve restauratie, het aanvragen van 
de premies daarvoor, enz.  De nodige afspraken zullen dus met alle betrokken partijen 
moeten gemaakt worden.  Er zal ook werk moeten gemaakt worden om de nodige fondsen 
bijeen te krijgen.  De vzw beschikt over een projectrekening bij 'Herita'.   
 
Wie meer info wil kan terecht bij Danielle Schijn (danielle.jacqueline44@hotmail.com) 

 
 

 
Rekeningnummer 745-0172116-10 – IBAN-nummer BE41 7450 1721 1610. BIC code KREDBEBB 

van HERITA VZW 
Oude Beurs 27 – 2000 Antwerpen. 

Vermelden: Gift synagoge Heide-Kalmthout. 

 
Voor elke storting van 40 Euro op deze bovenvermelde rekening ontvangt u een fiscaal attest. 

 
VZW ‘’Synagoge Heide’’ 

Kerkeneind 13 - 2920 KALMTHOUT - 03/620 22 10 
E-mail: synagoge @kalmthout.be 

Rekeningnummer: 850-8688981-10 - IBAN-nummer BE41 85086889 8110 - BIC-nr. :NICABEBB 
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STUDENTE ZET IN HAAR EINDWERK DE SYNAGOGE IN DE KIJKER 

 
Hieronder de tekst van studente Angelina Van Hees, die het voor haar examen het 
synagogegebouw koos!  Voor de volledige fotoreportage hebben we spijtig genoeg niet 
voldoende plaats, maar we willen met u toch enkele mooie foto's delen. 
 
''Hallo, ik ben Angelina.  Ik ben 15 jaar en ben sinds kort van Brussel naar Kapellen 
verhuisd. Ik studeer audiovisuele vormgeving aan de Kunsthumaniora in Antwerpen. Voor 
mijn examen fotografie moest ik 5 fotoreeksen maken die verband hielden met een film naar 
keuze. Ik koos 'The pianist' - van Roman Polanski. Deze film gaat over een Joodse pianist 
tijdens WO II en de gruwel van het Nazisme. Daarom ging ik op zoek naar Joodse symbolen 
om te fotograferen. De synagoge was een dankbaar onderwerp en ik ben blij dat ik ze 
ontdekt heb en dat Danielle Schijn me wou rondleiden. 
 
Je kan me altijd contacteren via angelinavanhees@gmail.com of via mijn portfolio 
www.angelinarobin.com.'' 
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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 
doorgevan aan Hilda Vandeputte (zie hierboven).  Hartelijk dank bij voorbaat. 
 
 
 

   

  Synagoge Heide - Kalmthout  

                                              op postzegel !! 

Interesse ??  Deze zegels kan je bestellen bij Hilda Vandeputte: 
hildavandeputte@telenet.be   
Zegelvel synagoge :  15 € /vel 
De gewone postzegel, de ‘ Mystamps of gepersonaliseerde zegels’ met Joodse 
symbolen om je gewone post te versturen, zijn in wording. Zij zullen ten gepaste tijden 
bekend gemaakt worden. 

https://pzkdenoorderkempenblog.wordpress.com   /  werkgroep MDG:  
https://www.mystampbelgie.be  

                                    

mailto:hildavandeputte@telenset.be
https://pzkdenoorderkempenblog.wordpress.com/
https://www.mystampbelgie.be/
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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/

