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VOORWOORD 
 

We hebben het jaar weer goed ingezet en zijn jullie alvast dankbaar voor jullie interesse.  

We gaan eerst de muzikale tour op met klassieke muziek en een topper op het 
programma om op een andere keer de saxofoon in de kijker te zetten.  

Het wordt weer boeiend dit jaar en zo neemt vtbKultuur ons mee naar een nieuwe lente 
vol verrassingen.  
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IMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEIT(EN) 

 

 

 

Nieuwjaarshappening 14/1/2018 

Het was gezellig op die zonnige zondagnamiddag, ook al zaten we binnen.  

Marcella Piessens bracht het verhaal van het “kapsalon Nelly”, ongetwijfeld een heel grappig 
verhaal, maar de meningen waren verdeeld over de manier waarop het gebracht werd. Wij 
proberen ons best te doen om steeds kwalitatieve activiteiten te brengen maar we hebben 
niet alle factoren in de hand. Gelukkig vielen de door ons aangeboden cupcakes tijdens de 
pauze zeer in de smaak en was de muzikale omlijsting door het one-man orkest van Kris 
Doms een prima afsluiter. 

Ook werd er na de voorstelling van ons jaarprogramma voor 2018 al massaal gereageerd en 
ingeschreven, waarvoor onze hartelijke dank! 
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KLASSIEK CONCERT MET GABY VAN RIET EN YVES STORMS 
Zaterdag 24 februari 2018 - 20u00. Deuren open vanaf 19u30. 
O*Ka cultuurcentrum, Kapellensteenweg 234 - 2920 Kalmthout  
Prijs: VVK 15 € - Kassa 17 €. 

GABY VAN RIET begon haar muzieklessen op 8-jarige leeftijd.  
Op 14.jarige leeftijd ontving ze een beurs om aan het Conservato- 
rium te Keulen te gaan studeren. Daarna studeerde ze verder bij 
Peter Lukas GRAF in Basel, waar ze haar solistendiploma met  
 “Auszeignung” behaalde. 
Ze won prijzen op internationale wedstrijden, waaronder de ARD- 
wedstrijd in München. 
 
Gaby Van Riet treedt op in Europa, de VS, in Japan en het  
Midden-Oosten. Ze heeft als soliste een bijzonder groot repertoire 
en verzorgde tevens een aantal mondiale premières, onder meer  
voor werken die aan haar zijn opgedragen (Helmuth Lachenman). Ze droeg ook bij aan de 
herontdekking van fluitconcerto’s, zoals die van Waelput en van Benoit. 
 
Gaby speelde bij het Orchester der Europäischen Gemeinschaft onder leiding van o. a. 
Herbert von Karajan, Daniel Barenboim en Claudio Abbado en bij het New York 
Philharmonic Orchestra. 
Gaby was solofluitiste bij het Radio Symphonieorkest van de SWR in Stuttgart en is 
momenteel Professorin aan de Hogeschool voor Muziek in Saarbrücken. Tevens speelt ze in 
het orkest van de Bayreuther Festspiele en regelmatig in de Berliner Philharmoniker. 

Daarnaast is Gaby Van Riet een veelgevraagd jurylid voor internationale wedstrijden en 
geeft ze fluitcursussen en concerten over de gehele wereld: China, Taiwan, USA, Europa, 
Japan ..... 

In kamermuziek is ze te horen met pianist Bruno Canini, Xavier Demeistre, harpiste Maria 
Graf, Gunter Teuffel, Peter-Lukas Graf en vele anderen... 

Een 50-tal CD’s staan op haar naam.  Recensies zijn lovend over haar meeslepende 
muzikaliteit en over haar moeiteloze en briljante techniek.  Een unieke kans om haar nu hier 
in Kalmthout aan het werk te zien! 

www.gabypas-vanriet.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gabypas-vanriet.de/
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YVES STORMS  

Yves Storms studeerde als gitarist af aan het Koninklijk 
 Vlaams Conservatorium van Antwerpen in 1979. Hij won 
 in 1979 de internationale Andrès Segovia wedstrijd in 
 Palma de Mallorca en studeerde aan de Academia 
 Chigiana te Siena bij Oscar Ghiglia.  
Als uitstekend gitarist geeft hij recitals over de hele wereld 
 en heel wat componisten schreven werk voor hem. 
 
Yves Storms is docent aan de hogeschool te Gent.  

Zijn repertoire omvat alle stijlen van Renaissance over Barok naar hedendaagse muziek. 
Door zijn fijngevoeligheid en uitzonderlijke techniek hebben meerdere componisten solo en 
kamermuziek werken aan hem opgedragen, alsook vijf gitaarconcerti van Marc Verhaegen, 
Dennis Farnon, Maarten Hartveldt, Jan Van Landeghem en Willem Kerstens. 

 Hij gaf recitals en kamermuziekconcerten in Europa, Amerika en Azië en bracht meer dan 
20 LP en CD opnames uit. 

Buiten de organisatie van veelvuldige recitals, leidt Yves Storms ook masterclasses aan het 
Koninklijk Conservatorium van Gent waar hij professor gitaar is. 

Dit concert gaat door in samenwerking met MUZARTO.   

 
 

 
 
 
 
 
 
Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen: 
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/klassiek-concert-van-riet-gaby-en-storms-
yves/datum/4173 

 
 
 
 

 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/klassiek-concert-van-riet-gaby-en-storms-yves/datum/4173
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/klassiek-concert-van-riet-gaby-en-storms-yves/datum/4173
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NIEUWJAARSCONCERT - HET KOPEREN SAXOFOON 
ORKEST ZWIJNDRECHT. 
Zondag 4 februari 2018 - 15u00. 
Blauwe Zaal - De Singel - Desguinlei 25 - 2000 Antwerpen. 
Prijs: VVK 16 € - Kassa 18 € 
Reserveren : info@saxofoonorket.com - tel.: 03/219 86 09 
 
 
 
Het Saxofoonorkest is een orkest met symfonische bezetting,  
waarbij de saxofoons veelal de rol van strijkers vervullen, wat 
een unieke sound oplevert. 
 
 
DEF AMERICANS - JOHNNY CASH BIRTHDAY SHOW 
Zaterdag 3 maart 2018 - 20u00 
GC Kadans  - Achter d'Hoven 15 - 2990 Wuustwezel. 
Prijs: 15 €. 

Meer dan een halve eeuw na de eerste hits van Johnny Cash  
weten deze Eindhovenaren van Def Americans Johnny Cash 
tribute de swing, sfeer en rebellie van een optreden van deze  
legendarische Amerikaanse outlaw verbluffend goed te raken. 
De songs die The Man In Black zelf met zoveel liefde en bevlogen- 
heid wist te brengen worden nieuw leven ingeblazen door Def 
Americans Johnny Cash tribute. Het moment dat Johnny’s muze 
en grote liefde June Carter Cash zich bij hem op het podium 
voegde was altijd heel bijzonder. Bij de Def Americans show is dit 
Kim ‘Carter’ Wolterink. 
 
Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen:  
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/def-americans-johnny-cash-birthday-

show/datum/4415 

VERTELTHEATER 'NAPOLEON' door Bart VAN LOO. 
Zondag 4 maart 2018 - 14u00 - O*Ka cultuurcentrum,  
Kapellensteenweg 234, 2920 Kalmthout 
Prijs: VVK 15 € - Kassa 17 € 
 
In deze nieuwe show blijft Bart Van Loo in Frankrijk, bij 
muzikant Geert Hellings en bij zichzelf.  Zijn bestseller over 
Napoleon smeekte om een vertaling naar het podium.  
Met zijn gekende bevlogenheid en zin voor humor legt  
Van Loo zijn familiegeschiedenis naast die van Bonaparte. De 
kleine keizer komt bij hem tot leven, wordt een mens van vlees 
en bloed die onder zijn huid kruipt. Een melange van woord  
en muziek. Een mix van wetenschap en jolijt. 
Bruisend verteltheater. 
Dankzij de unieke beelden van kunstenaar Koen Broucke is Napoleon ook visueel een 
bekoorlijke voorstelling geworden. 
 
Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen: 
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/napoleon/datum/4174 

 

 

 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/def-americans-johnny-cash-birthday-show/datum/4415
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/def-americans-johnny-cash-birthday-show/datum/4415
http://www.atelierbroucke.com/1/home.html
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/napoleon/datum/4174
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PROVINCIALE UITSTAP NAAR DUINKERKE (Frankrijk). 
Zaterdag 5 mei 2018  

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 18 u vertrekken we terug naar huis!. 
 
 

       
 
 
 

 
 
 

Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen: 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/vtbkultuur-trip-duinkerke/datum/5062 
 



 

7 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LID WORDEN MET HET HELE GEZIN VOOR SLECHTS € 10,00  
  

Personen die lid zijn van VAB (Vlaamse AutomobilistenBond) 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 én 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  

   

                                                                                         
                                                                                         
 

                                                                                                       Sterren schittering 
                                                                                   Een nimfen lichtfeest ballet 
                                                                                   Maanverlichte nacht. 
 
 
                                                                                                                  Raphael 
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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.  samenwerking 
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 



 

10 
 

KOMENDE ACTIVITEITEN DAVIDSFONDS 

 

MOZART, ZIJN LEVEN EN ZIJN WERK - Jos MEERSMANS 
Woensdag 21 februari 2018 - 20u00 
Chalet St. Jorisgilde - Kruisbos, Kapellensteenweg 81 - 2920 Kalmthout (achter 
parking van wzc St. Vincentius).  Prijs  : € 13 (all in). 

 Wij verwelkomen opnieuw Jos Meersmans, die dit jaar MOZART ten beste geeft. 
Monoloog gestoffeerd met muziekfragmenten uit zijn werk. 
In samenwerking met vtbKultuur Kalmthout. 

       

  

 JOS MEERSMANS studeerde musicologie aan de KU Leuven.  
 Hij is leraar Muziekgeschiedenis en Algemene Muziek- 
 cultuur aan het Stedelijk Conservatorium  in Leuven, waar hij 
 ook coördinator is. Hij verzorgde bijdragen voor Klara en spant 
 zich via de Leuvense Orgelkring in voor het orgelpatrimonium 
  in zijn streek. 
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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

