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vtbKultuur Kalmthout - April  2018 - Jaargang  7 -Nummer 52 

 
IN DEZE NIEUWSBRIEF          
 

 Voorwoord 

 Voorbije activiteiten 

 Lezing Barok 

 Daguitstap Duinkerke 

 Musical Rubens 

 Musical 40-45 

 Lid worden voor het hele gezin voor slechts € 10 

 Belangrijk bericht 

 Haiku 

 Jaarprogramma 2018 

 Onze sponsors 

 
VOORWOORD 

Bij het begin van deze nieuwe lente blijven we variëren tussen kunst kijken en op uitstap 
gaan.   

Als je geen fan bent van Barok is de lezing van Tamara Ingels een aanrader om je blik 
op Barok te verruimen. Zij vertelt er over als geen ander.   

Een uitstapje naar Duinkerke is dan weer iets voor als het weer enkele graden warmer 
is. Geniet er van!  
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IMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEIT(EN) 
 

 
 

 

NAPOLEON – Bruisend muziek-verteltheater met Bart Van Loo en Geert Hellings  
op zondag 4 maart  2018 
 
Bart Van Loo begon rustig, aftastend, voeling zoekend met het publiek, dat al bij de eerste vraag  
(wat weten jullie over Napoleon?) meteen los kwam. 
Vanaf dan werd het een leerrijk, grappig en wervelend spektakel. We trapten natuurlijk in de valkuil van “au 
suivant”, een schets van de daden van Napoleon en meegesleept door het ritme riepen we na de Slag van 
Waterloo : au suivant! Niet dus. 
Een energieke Bart gaf zich volledig en nam het ganse podium in beslag. In recensies noemde een journalist 
hem een verbale wervelwind en dat is de beste omschrijving. Het was een zeer geslaagde voorstelling en een 
aanrader ! 
Het publiek was enthousiast, velen bedankten ons omdat we groot talent naar Kalmthout halen zodat er niet 
naar Antwerpen,… moet gependeld worden. Zo dragen wij misschien een heel klein steentje bij aan het 
mobiliteitsprobleem en aan cultuurbeleving in ons eigen Kalmthout. 
Je vindt alle foto’s op : https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/fotos/napoleon 
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LEZING BAROK door Tamara INGELS 
23 april 2018 - 20u00 - CC Zaal Born  
5, Azalealaan, 2930 Brasschaat 
Prijs: leden 5 € - niet-leden : 7 € 
Provinciale activiteit. 
 
Tijdens deze lezing geeft Tamara Ingels ons een beeld van wat  
Barok is en zoeken we naar aanknopingspunten om deze stijl  
te verkennen. 
 
We vernemen wie de grote Barokkunstenaars waren en ontdekken 
hun kunstwerken. 
Na de lezing is er mogelijkheid om na te praten bij een drankje 
in het pop-up café in de Hemelhoeve. 
 
 
Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen 
 
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/inspirerende-barok-door-tamara-ingels/datum/4989 

 
DAGUITSTAP NAAR DUINKERKE 
Zaterdag 5 mei 2018 - 

Prijs leden: € 70.00 (lunch inbegrepen)  

Prijs niet-leden: € 75.00 (lunch inbegrepen)  

We bezoeken Duinkerke(n).  Deze stad in Noord-Frankrijk ligt aan de grens met België en is 
de derde grootste haven van Frankrijk.  We worden verwelkomd met koffie en croissant.  
Daarna volgt er een rondvaart in de haven. Na een warme lunch staat een rondrit met 
autocar en gids en met diverse stopplaatsen op het programma. 

We eindigen in Malo-les-Bains.  Hier kan men kiezen uit 3 mogelijkheden: 
- een Art Déco wandeling op eigen tempo; 
- een bezoek aan “Musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo” 
- een bezoek met gids aan LAAC “Lieu d’Art et Action Contemporaine”.  Hier bevindt zich    
  ook de “jardin de sculptures”. 
 
Rond 18u00 vertrekken we terug naar huis. 

                                        

Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen: 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/vtbkultuur-trip-duinkerke/datum/5062 
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Barokjaar 2018 - MUSICAL: RUBENS  
22 augustus 2018 - 20u45 - de Merodedreef 2 - Westerlo. 
Provinciale activiteit. 
Prijs : leden : 42 € 

Rubens is het intrigerende levensverhaal van een man met duizend 
 talenten. De musical gaat van start in het beroemde veilinghuis 
 Sotheby's. Daar wordt 'Kindermoord in Bethlehem', een van Rubens 
 beroemdste kunstwerken, per opbod verkocht. We ontmoeten er 12 
 zeventiende-eeuwse schilders, die ons bij de hand nemen door het  
leven van hun grootste rivaal en inspiratiebron. We leren Rubens kennen als begaafd kind in 
het Duitse Siegen, ontmoeten samen met hem zijn grote inspiratiebron Caravaggio in Italië 
en keren met hem terug naar Antwerpen, waar hij thuis is. Hij wordt hofschilder van Albrecht 
en Isabelle en een gevierd diplomaat. Maar hij kent ook tegenspoed en wordt geplaagd door 
een slepende ziekte. 
Acteurs : Hans Peter Janssens,Jan Schepens ,Elke Buyle,Sébastien De Smet 

Hieronder de parkings die gratis zijn : 
 Parking 1: Hoveniersstraat 
Parking 2: De Busserstraat 
Parking 3: Denis Voetsstraat 
Parking 4: De Krekke 
 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wees snel en reageer zeker voor 10 april! 

Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen: 
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/musical-rubens-barokjaar-2018/datum/4598 

 

 

MUSICAL : 40-45 
18 november 2018 - 14u30  
Site Montea - Puurs 
Prijs : 60 € - Voorrang voor leden vtbKultuur Kalmthout. 
Provinciale activiteit. 

Na het overdonderend succes van de spektakel-musical 14-18,  
komt Studio 100 nu met een opvolger: de spektakel-musical 40-45. 
Deze productie belooft zo spectaculair te worden als zijn voorganger 
en vertelt het verhaal van het verzet in Vlaanderen tijdens de  
Tweede Wereldoorlog.  
Cast 1 : Jonas Van Geel, Jelle Cleymans, Peter Van de Velde, 
Marleen Merckx, Jo De Meyere, Clara Cleymans 
Cast 2: Jonas Van Geel, Jelle Cleymans, Lucas Van Den Eynde, Ann Tuts, Herbert Flack, 
Nathalie Meskens. 

NOG SLECHTS ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR, DUS REAGUREN VOOR 10 
APRIL IS DE BOODSCHAP!  

 Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen: 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/musical-40-45-5/datum/4908 
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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: Record Bank BE06 6528 2267 0422 

 

 

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

 

Apollos’s pronkstuk 
Geurende hyacinten 
Trots uit de Levant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Raphael 
 
 

Elfde steen van het 
Hemelse Jerusalem 

Hyacint herkend 
 

Boodschap van vrede 
In een vroeg geurende bloem 

Een openbaring 
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Jaarprogramma 2018 

 
DATUM EN UUR ACTIVITEIT PLAATS 

Zondag14 januari - 14u00 Nieuwjaarshappening : Marcella 
Piessens  -  "Salon Nelly". 
Muzikale omlijsting : Kris Doms. 
12€ inclusief gebak en koffie tijdens de 
pauze. 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout  
  
  

Zondag 21 januari -  Toast Literair : Max Temmerman 
In samenwerking met Davidsfonds. 
Leden DF & vtbKultuur: 5 € - Niet-
leden 7 € 

 

Zondag 4 februari - 14u00 Koperen Saxofoonorkest Zwijndrecht. De Singel - Desguinlei 25 - 2018 
Antwerpen. 

Zaterdag 24 februari - 20u00 Optreden Gaby Van Riet en Yves 
Storms. 
VVK : 15 € - Kassa: 17 €  

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout. 

Zaterdag 3 maart - 20u15 Def Americans - Johnny Cash Birthday 
Show - 15 €.  - Curieus & vtbKultuur 
Wuustwezel.      

Zaal Kadans - Achter d'Hoven 15, 2990 
Wuustwezel 

Zondag 4 maart - 14u00 Verteltheater  'Napoleon' door Bart Van 
Loo 
VVK : 15 € - Kassa: 17 € 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout. 

Dinsdag 20 maart - 20u00 Nacht van de geschiedenis: Reformatie 
en contrareformatie.  Lezing door Prof. 
Frans van den Brande. In 
77samenwerking met  Davidsfonds. 
Leden : 5 € - Niet leden: 7€ 

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

Zondag 25 maart - 14u00 Knipoogdag Genk - C-Mine 
Leden: 7 € - Niet leden: 10€ 

C-Mine - Genk. 

Donderdag 29 maart - 20u00 Lezing 'Spionage in België tijdens 
W.O.I' door Prof. Alex Vanneste. 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 - 
2920 Kalmthout. 

Zaterdag 7 april - 14u00 Musical 'Zoo of life' 
Prijs volwassenen: €41 voor rang 1 
ticket (i.p.v. €47,50). 
Prijs kinderen -18j.: €32 euro (i.p.v. 
€37,50)  

Koningin Elisabethzaal - Koningin 
Astridplein 26 - 2018 Antwerpen. 

Vrijdag 13 april - 20u00 Van Peel tot Evenaar  
VVK: 15€ - Kassa: 17 €  

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout. 

Maandag 23 april - 20u00 Lezing 'Barok' door Tamara Ingels 
 

CC 'Zaal Born' - Gemeentepark 8, 
2930 Brasschaat 

Zaterdag 5 mei  Provinciale uitstap naar Noord-
Frankrijk - Duinkerke en omgeving. 
Leden:70 € - Niet leden 75 €. 

 

Woensdag 22 augustus - 20u45 Musical 'Rubens' - 42 € Kasteel de Merode - de Merodedreef 
2- 2260 Westerlo. 

Zaterdag 15 september - 08u00 Uitstap naar Culemborg (NL) - 75 € Parking Eurostation Brecht - 2960 
Brecht. 

Zondag 7 oktober - 14u00 'Calmpthout op oude postkaarten' . 
Projectie door Karel De Blick. 
Leden: 8 € - Niet-leden: 10€ 

O*Ka cultuurcentrum 
Kapellensteenweg 234 - 2920 
Kalmthout. 

Vrijdag 12 oktober - 20u00 Lezing 'Poppenhuizen' door Tamara 
Ingels, leden 5€ - Niet leden 8€ 

Kasteel Boterberg - Noordeind 97 - 
2920 Kalmhout. 

Zaterdagen 13 + 20 + 27 oktober - 
10u/17u. 

Tentoonstelling 'Spelen van 1900 tot 
nu'. Toegang gratis. 

Kasteel Boterberg - Noordeind 97 
2920 Kalmthout 

Zaterdag 17 november - 20u00 Jazz-optreden van The Nono's. 
VVK: 15 € - Kassa: 17 € 

Zaal 't Centrum - Heidestatieplein 8 - 
2920 Kalmthout 

Zondag 18 november - 14u30 Musical '40-45' – Rang 1 :60 € Site Montea - 2870 Puurs. 

Donderdag 13 december - 20u00 Lezing 'Ierland' door Edgard Jespers 
Leden: 5 € - Niet-leden:8 € 

Strijboshof - Achterbroeksteenweg 69 - 
2920 Kalmthout. 

 

 

VOLZET 
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Hartelijk dank aan onze sponsors! 

(klik om de koppeling naar de website te volgen) 

             
   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

    

  

 

 

 

http://www.sunfiber.be/ 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.decosterbvba.be/ 

  

http://www.strijboshof.be/
http://www.studiofoton.be/
http://www.sunfiber.be/
http://www.sunfiber.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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hier zijn de classics ! 

Noord-Antwerpen FM 107.9  

 

 
 

http://www.gorlima.be 

 
Nieuwmoer-dorp 47 -
2920 Kalmthout 
 
Tel :03 667.41.73 
Gsm : 0495/306 483 
E-mail:info@gorlima.be 

www.clissen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

speciaalzaak voor hond & kat 

 
 

http://www.abcdrinks.be/cassimon
http://www.theunsenzonen.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.clissen.be/
http://www.clissen.be/
http://www.clissen.be
https://www.cool4pets.be/
http://www.philippo-rozen.be/
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                          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 

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

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

