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vtbKultuur Kalmthout -  September - Jaargang 10 - Nummer 92.  

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 

• Word lid met een vtbKultuur-pas 

• vtbKultuur Kalmthout viert in 2022 haar 85ste verjaardag 

• Bezoek aan domein Cantecroy 

• The New Orleans Night Owls (klassieke New Orleans Jazz) 

• Optreden van de nieuwe Strangers 4TACT op 25 september 

• Antwerpen Surplace 

• Zoek-en Fietstocht vtbKultuur Brasschaat 

• Davidsfonds 

• Kalmthouts erfgoed – Het synagogegebouw in Heide 

• Het cultuurhoekje 

• Zien en herkennen van kunst 

• Haiku-ketting 

• Natuurmoment van Karel De Blick 

• Jaarprogramma 2021 

• Onze sponsors 
 

VOORWOORD 

Beste cultuurliefhebber, 

We gaan een heerlijke tijd tegemoet, eindelijk wordt alles stilaan terug normaal en kunnen we op een 
leuke en meer ontspannen manier starten met onze activiteiten. 

De wandeling in het domein Cantecroy is bijna volzet, er zijn nog slechts 4 plaatsen over. 

Voor de optredens van de New Orleans Night Owls en 4TACT volgen we de regels van de horeca ; 
zittend geen mondmasker/geen afstand, bij verplaatsing wordt het mondmasker gedragen.  

We verwelkomen jullie van harte en wensen jullie heel veel plezier en ambiance toe! Tot snel!  

https://www.youtube.com/watch?v=w1OGXh3CZhY&feature=youtu.be


 

2 
 

 
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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BEZOEK DOMEIN CANTECROY – 

zaterdag 11 september 2021 - 14u00  
Kasteel Cantecroy - Cantecroylaan 30 - 2640 Mortsel  
Leden vtbKultuur Kalmthout : 10 € - Niet-leden: 12 €  

1) Er is mogelijkheid om af te sluiten met koffie/thee + gebak (+ 5 € per persoon extra te 
betalen).  

2) We komen met eigen vervoer samen aan de inkompoort van het kasteel. 
3) Duur van het bezoek : ong. 1 uur.  

 
In de provincie Antwerpen bevindt zich van oorsprong één der oudste kastelen, dat mogelijk ontstaan 
is uit een Frankisch allodium. Het gaat hier over het kasteel Cantecroy in Mortsel.  
Het wordt voor het eerst vermeld in 1239, toen Arnoldus van Cantincrode een charter ondertekende.  
Het kasteel kende een woelige geschiedenis, onze gids zal dit verder toelichten. In 1914 werd het 
kasteel gekocht door Petrus Franciscus De Groodt-Van Raemdonck; zo kwam het in 1921 in handen 
van het echtpaar Arthur De Groodt-Juliette Adant. Zij restaureerden het kasteel en bewoonden het tot 
1934. In deze tijd kwamen er beroemde gasten en bewoners. De dichteres Alice Nahon bewoonde 
van 1927 tot 1932 de kapel, en ook Albert Einstein, op de vlucht voor het antisemitisme in nazi-
Duitsland, verbleef een tijdje op het kasteel in afwachting van een visum voor de Verenigde Staten. In 
die periode was het kasteel een centrum van cultureel leven dankzij de vele intellectuelen, 
kunstenaars, wetenschappers en ook politiekers die er te gast waren.  
In de tweede helft van de 20e eeuw werd het, verwaarloosde, kasteel gekocht door Rosalie Van Daele, 
(Antwerpen, 21 februari 1909 - Mortsel, 20 maart 2002) die eigenares was van een winkelketen De 
Wolmolen. Zij liet het kasteel restaureren, t.t.z. er werden gebouwen aan toegevoegd zoals het er 
volgens oude tekeningen (16de eeuw) zou uitgezien hebben. 
(Bron: Wikipedia). 
.  
Interesse melden via mail: Kalmthout@vtbkultuur.be  
Betaling op rekening BE 60 973 189 231 270 met vermelding 'CANTECROY 

 

                                  
 
 

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVING: zondag 5 september.  Er zijn nog 4 plaatsen vrij! 
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THE NEW ORLEANS NIGHT OWLS  
zaterdag 18 september 2021 – 20u00  
O*KA-centrum – Kapellensteenweg 234 – 2920 Kalmthout. 
 
 
Je kan dit evenement meemaken zonder mondmasker (zittend) en zonder afstand 
Wegens het groot succes elk jaar komen The New Orleans Night Owls terug naar Kalmthout  en dit 
voor de vijfde keer. Ze brengen een muzikaal jazz optreden in het O*KA Cultuurcentrum. Bezieler-
trompettist en 'New Orleans-autoriteit' Joris De Cock brengt sinds jaar en dag de allerbeste 
instrumentalisten samen onder zijn vleugels, gaande van trompettist tot tenorsax. 
 
Zij gaan terug de klassieke jazz van de jaren 20 tot deze van de jaren 40 doen herleven.  Meer bepaald 
Jazz en R&B, Louis Armstrong, Fats Domino, Ray Charles, Sydney Bechet en Louis Prima zijn slechts 
enkele namen uit het rijke repertoire 
.                                                                                   
Hier volgen de namen van de muzikanten: Harry Kanters – piano; Peter Verhas – klarinet en 
tenorsax; Stef Willems – contrabas; Bart Vervaeck – gitaar met soms stevige blues-sounds; 
Frederik Van Den Berghe – serieus parcours in de Belgische Popscene, nog steeds rasecht NO-
drummer!; Joris De Cock – trompet. 
 
Alle informatie over inschrijvingen en betalingen via deze link : 

 
  

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/jazz-avond-the-new-orleans-night-
owls/datum/8264 

 

 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vtbkultuur.be%2Fkalmthout%2Factiviteiten%2Fjazz-avond-the-new-orleans-night-owls%2Fdatum%2F8264&data=04%7C01%7C%7Cad038e5ec9e142ec61ae08d9397421c9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637603993354149721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FC4OfMHdrYEQDqXn%2F1BXwN%2FOPyzwmzaqjCPJpqVIRjM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vtbkultuur.be%2Fkalmthout%2Factiviteiten%2Fjazz-avond-the-new-orleans-night-owls%2Fdatum%2F8264&data=04%7C01%7C%7Cad038e5ec9e142ec61ae08d9397421c9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637603993354149721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FC4OfMHdrYEQDqXn%2F1BXwN%2FOPyzwmzaqjCPJpqVIRjM%3D&reserved=0


 

6 
 

 
 
 

 
OPTREDEN VAN 4TACT – DE STRANGERS TRIBJOET SHOW 
Verplaatst van zaterdag 28/8/21 naar zaterdag 25 september 2021  
O*KA-centrum, Kapellensteenweg 234. 2920 Kalmthout 
 

 
 

 

(Foto: © 4Tact) 
 

Omwille van de geldende Coronamaatregelen in augustus zagen we ons verplicht dit 
evenement te verplaatsen naar 25/9/21. Dan kan je dit evenement meemaken zonder 
mondmasker (zittend) en zonder afstand.  

De liedjes van de Strangers in een eigentijds jasje steken.  Dat is wat de nieuwe Antwerpse band 
4TACT wil doen. De vier zangers zijn enorme fans (en krijgen steun) van de Strangers. Ze zullen 
Vlaanderen rondtoeren met hun show als hommage aan de Strangers.  

Ambiance verzekerd!  

Wij zijn fier dat we deze groep naar Kalmthout kunnen brengen. Hun reeds geplande shows in o.a. het 
Fakkeltheater e.d. waren uitverkocht maar moesten door Corona uitgesteld worden. 

Mis deze kans niet, op zaterdag 25 september treden ze op in het OK*A centrum Kalmthout. 

Aankoop tickets (verplicht) vind je terug via deze link : 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/4-tact-de-strangers-medley/datum/9589 

Inlichtingen : 

•kalmthout@vtbkultuur.be  

• telefonisch bij Alain ‘T Kindt op 0479 69 84 92 
 

 

 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/4-tact-de-strangers-medley/datum/9589
mailto:kalmthout@vtbkultuur.be
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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 o er een te dragen.  

• Wel zoveel mogelijk de afstand tussen de bubbels bewaren. 

• Betaal als het kan gepast (4€) 
 

  1 & 9 september 2021 – SEEFHOEK 
Samenkomst : Ingang van het metrostation Handel – Schoolstraat – 2060 Antwerpen. 

 

 
 

Immigranten vormen van oudsher het kloppend hart van deze volkswijk, vroeger plattelanders vanuit 
de Kempen en het Waasland, nu gelukzoekers vanuit alle mogelijke hoeken van de wereld. Berucht 
voor sommigen, geliefd door anderen. Maar met veel verborgen parels voor hen die ze willen zien. 

 
15 & 19 september 2021 -  VLEESHOUWERS ROND DE BURCHTGRACHT EN DE VEEMARKT 
Samenkomst : Vleeshuis, Vleeshouwersstraat, 2000 Antwerpen 

 

 
 
Wat  speelde er zich in de Middeleeuwen af  in de drukke beenhouwerswijk  rond het Vleeshuis?  
Ga mee op verkenning naar de “wieg” van Antwerpen en  ontdek wat nu juist de geschiedenis achter 
het stuk muur is dat je nog  aan de Burchtgracht kan zien. Bewonder de Sint-Pauluskerk en snuif 
de  sfeer op van het schipperskwartier op de Veemarkt. 
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WANDELZOEKTOCHT 2021 

 
 

 
 
Van 1 juni 2021 t.e.m. 30 september 2021, Brasschaat, wijk Driehoek. 
Organisatie: vtbKultuur Brasschaat  
 
Voor de wandelzoektocht trekken we dit jaar hoofdzakelijk naar de wijk Bethanie en een klein gedeelte 
naar de wijk Driehoek in Brasschaat. Op een tocht van een kleine acht kilometer zul je andermaal een 
aantal antwoorden op vragen moeten vinden en foto’s herkennen.  
Tot binnenkort.  
 
Kostprijs: € 6,00 voor leden, € 8,00 voor niet-leden.  
 

FIETSZOEKTOCHT 2021 
 
 

 
 
Van 1 juni 2021 t.e.m. 30 september 2021, Brasschaat-Kapellen. 
Organisatie: vtbKultuur Brasschaat  
 
Dit jaar trekken we nog eens richting Kapellen. We verzekeren je dat het weer een erg rustige, 
groene en aangename tocht wordt. En er zal bovendien op minstens één plaats een mogelijkheid zijn 
om een interessante wandeling te koppelen aan de fietstocht .  
Tot binnenkort.  
Kostprijs: € 6,00 voor leden, € 8,00 voor niet-leden. 

INSCHRIJVINGEN/INLICHTINGEN  
U kunt inlichtingen vragen over of inschrijven voor alle volgende activiteiten via onderstaande 
gegevens, tenzij expliciet anders vermeld:  
- een e-mail aan brasschaat@vtbkultuur.be ;  

- een telefoontje naar: 0484 92 01 05 (Etienne) of 03 651 96 96 (Erna) of 0476 45 20 43 (Jan);  

- via deze link naar onze website: www.vtbkultuur.be/brasschaat .  
 
U kunt uw inschrijvingsgeld storten op rekening BE07 0689 0337 4666 van vtbKultuur Brasschaat 
met vermelding van de activiteit, het aantal personen waarvoor u inschrijft en eventuele andere 
gevraagde specifieke gegevens (lunch, vervoer, …) 
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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 
 

NIEUWS OVER HET SYNAGOGEGEBOUW IN HEIDE-KALMTHOUT 
 
Het is volop verlofperiode en dus is er niet veel nieuws te melden. 
 
Erfgoed & Visie werkt volop aan het opmaken van het restauratiedossier.  Nu is het dus wachten tot 
het dossier kan ingediend worden.  Wij houden u op de hoogte van de verdere evolutie. 
 
Op 9 augustus gaven Lukas Jacobs en Koen Maenhout een interview aan een journaliste van Radio 
2 die in het kader van de zomerreeks “mysteries” op woensdag 11 augustus een kort item besteedde 
aan de synagoge en meer bepaald het aspect van de erfgenamen.  U kan dit interview beluisteren via 
volgende link: https://radio2.be/luister/select/radio-2-antwerpen/radio-2-mysteries-wie-is-na-bijna-100-
jaar-eigenaar-van-een-joodse-synagoge-in-kalmthout 
 

                         
 
 
Op 12 september 2021 is het opnieuw ‘Open Monumentendag’, met ditmaal als jaarthema ‘Erfgoed & 
inclusie’.  Voor de derde maal wordt er aan het synagogegebouw aandacht besteed.  Ritchie Vermeiren 
maakte een film en uiteraard wordt er ook iets voorzien op de site!  Afspraak dus op 12 september!  
 
 

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 – website : www.synagogeheide.be 

Rekeningnummer: 850-8688981-10 - IBAN-nummer BE41 85086889 8110 - BIC-nr.: NICABEBB 

 

tel:0497734745
https://radio2.be/luister/select/radio-2-antwerpen/radio-2-mysteries-wie-is-na-bijna-100-jaar-eigenaar-van-een-joodse-synagoge-in-kalmthout
https://radio2.be/luister/select/radio-2-antwerpen/radio-2-mysteries-wie-is-na-bijna-100-jaar-eigenaar-van-een-joodse-synagoge-in-kalmthout
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3:00 - 20:0 

CULTUURHOEKJE 

 

In onze digitale uitgaven van de “Nieuwsbrief” vtbKultuur waarbij we het Cultuur vuur 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 

Als we het over de art-nouveau periode van Josue Dupon hebben, dan hebben we het 
uiteraard over één van zijn mooiste creaties in ivoor: de “Diana” uit de Romeinse mythologie. 
De godin Diana was het evenbeeld van de Griekse godin Artemis en de nog oudere 
Etruskische godin Artume, bron van het huidige Italië en dragers van onze cultuur in onze 
westerse beschaving. Ze bestuiven ons denken en onze kunstbeleving. 

In de 19de en 20ste eeuw moesten kunstenaars doordrongen zijn van de klassieken, het was 
de basis van het cultureel denken en er werd enorm veel belang gehecht aan het 
vakmanschap. Josue Dupon leefde en onderging de overgang van de eeuwwisseling met 
passie voor kunst in de perfecte vorm en met respect voor de geschiedenis. De Diana van 
J.Dupon was daar een hoogtepunt van in 1896. 

R. Cromheecke. 



 

11 
 

 

ARTEMIS UIT HELLAS – DIANA BIJ DE ROMEINEN 

 

Godin van de jacht en de maan. 

Godin Artemis 
Jongste uit het Pantheon 

Homerisch hymne 
 

Dochter van Leto 
Uit de duistere nachten 

Is ze lichtgevend. 
 

Op schoot van god Zeus 
Vraagt ze om blijvende maagd 

Pijl, boog en nimfen. 
 

Godin van de jacht 
Wonend in het heilig bos 
Verlicht door de maan. 

 
Koosnaam Dhelia 

Beschermd de wilde natuur 
En wraak op onrecht. 

 
Haiku-ketting Raphael Cromheecke 

(Ivoorbeeld Josue Dupon – KMSK Antwerpen) 
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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 blauwborst  
 

De blauwborst is met zijn kleuren en zang een zeer opvallende verschijning. Het gaat goed met deze 
beschermde soort. Zo goed dat ze van de rode lijst zijn verdwenen. 

De witte kleine vlek aan de keel noemen we de ster. Bij het vrouwtje ontbreekt de blauwe borst. 

Tussen april en juli kunnen we ze broedend terugvinden, soms met een 2de legsel. 

Ze leven in zeer gevarieerde natte gebieden waar veel insecten zijn. Vooral rietgebieden met overgang 
naar moerasbos is hun habitat. Ook wel aan akkers met veel koolzaad. 

Ze eten vooral insecten, larven, wormen en slakjes. Ook zaden en bessen staan op het menu. 

Het zijn trekkers die vanaf maart toekomen vanuit westelijk Afrika. Vanaf eind juli tot september keren 
ze terug naar het zuiden. 

 

Latijnse naam: Luscinia svecica 

Technische gegevens: Nikon D850 – Sigma 500mmF4 Sport   1/500s- F4 – ISO 640. 

 

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


 

13 
 

  

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/

