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vtbKultuur Kalmthout - Januari 2018 - Jaargang  7 -Nummer 49 

 
IN DEZE NIEUWSBRIEF           
 

 Voorwoord 

 Voorbije activiteiten 

 Nieuwjaarshappening. 

 Nieuwjaarsconcert. 

 Lid worden voor het hele gezin voor slechts € 10 

 Belangrijk bericht 

 Haiku 

 Jaarprogramma 2018 

 Davidsfonds 

 Onze sponsors 

 
VOORWOORD 
 
 
Kunst en cultuur zijn in de geschiedenis en ook tot op vandaag, belangrijk geweest. 
Dit is iets om fier op te zijn.  
De Vlaamse Meesters zijn er in geslaagd Vlaanderen reeds in lang vervlogen tijden op de 
kaart te zetten door hun vakmanschap dat Internationaal erkend werd.  
Zij waren belangrijke ambassadeurs voor onze Vlaamse cultuur. 
 
Daarom willen wij in 2018 graag aansluiten om hier aandacht aan te besteden binnen onze 
werking en hier ons thema van te maken. 
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IMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEIT(EN) 
 
 

 

 

Voor de derde maal op rij zetten de New Orleans Night Owls de zaal van ’t Centrum in 
lichterlaaie afgelopen 2 december. Wanneer een enthousiast publiek zoveel warmte doorgeeft 
aan muzikanten, omdat de muzikanten op hun beurt evenveel warmte en speelgenot 
uitstralen, krijg je een wisselwerking waaruit vuurwerk ontstaat. De NONO’s zijn wel wat 
gewoon, dus was hun welgemeende dank aan ons publiek een compliment van formaat ! 

In 2018 kunnen we jullie en de NONO’s terug verwelkomen op zaterdag 17 november, same 
time, same place. 
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 NIEUWJAARSHAPPENING! 
 Zondag 14 januari 2018 - 14u00 - 
 O*Ka cultuurcentrum, Kapellensteenweg 234 - 2920 Kalmthout  

 € 12 incl. gebak en koffie tijdens de pauze 
 (enkel na inschrijving voor 04/01/2017) 
  
 Marcella Piessens staat al jaren op de planken met een 
 aantal zelf geschreven monologen.  
 In Salon Nelly kruipt Piessens in de huid van Nelly, de jongste 
 telg uit een kappersfamilie. In die monoloog raakt ze de  
 geschiedenis van de kappersstiel aan, met permanenten en 
  brylcrème, en heeft ze het over het leven als kapster, over het 
 omgaan met klanten, over warme scheerbeurten en de eerste modebladen na  
 de oorlog, over de kapsels van The Beatles en de invloed van James Dean. ”En uiteraard 
 zit er een goeie dosis humor in”, laat Piessens weten. ”Maar er  is ook ruimte voor 
 ontroering en scherpe kantjes. Dat is iets wat je wel leert na  jaren podium ervaring:  stilte 
 gebruiken. Die aloude vertelkunst, de mondelinge overlevering  als erfgoed, dat blijft 
 me enorm boeien.”  
  
 Geboren en getogen Kalmthoutenaar Kris Doms zorgt voor  
 muzikale omlijsting. 
 
 Uiteraard wordt ook ons programma voor 2018 bekend gemaakt en 
 kan u tijdens de pauze genieten van een lekker gebakje en koffie. 
 
  

 

 
 
 
 Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen: 
 https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/nieuwjaarshappening/datum/4172 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/nieuwjaarshappening/datum/4172
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 NIEUWJAARSCONCERT 
 Zondag 28 januari 2018 - 14u30 - 
 Zaal Mimuze, Brasschaatsteenweg 268B 
 Organisatie : gemeente Kalmthout. 

10 € (van 8 t/m 10 jaar) -  VVK + 14 jaar : 16 € - Kassa + 14 jaar : 18 € 
Kaarten: www.kalmthout.be/tickets - 03 /620 22 67 

 

Zoals het hoort voor een goed nieuwjaarsconcert staat ook in 2018 weer veel fraais uit de 
wereld van opera en operette op het programma. Het grote gebaar, passionele gevoelens, 
intimiteit, aanstekelijke vrolijkheid én virtuositeit zullen het concert zijn typisch karakter 
geven. 

Beroemdheden als Georges Bizet, Jules Massenet, Jacques Offenbach en andere 
componisten uit de Franse grand opéra: An De Ridder, onze Kalmthoutse sopraan en 
bezielster van het jaarlijkse nieuwjaarsconcert, aarzelt niet om de grote namen te 
programmeren en die af te wisselen met muzikale schoonheid uit o.a. Italië en Spanje en 
met uitstapjes naar de wereld van de operette.  

Het zal geen verrassing zijn dat An De Ridder niet alleen komt, maar naar eigen zeggen 
zoals steeds “fantastische collega’s” meebrengt: een mezzosopraan en een tenor die 
optredens op internationale podia in hun agenda hebben staan en de Zuid-Afrikaanse 
pianiste Jeanne-Minette Cilliers-Richards die er ook in 2017 bij was. Zij begon als 
driejarige met pianospelen en reeg nadien de prijzen aan mekaar. Critici gaven haar de 
titel “dichteres op piano”. Een geweldige medespeelster voor de zangers.  

Mike Smeulders, net als An geboren en getogen Kalmthoutenaar, krijgt als multi-
getalenteerd musicus met zijn accordeon en met zijn rijke muzikaliteit weerom een 
bijzondere plaats in het geheel, zowel als solist als in boeiend samenspel met zang en 
piano. 

 

                         
 (© An De Ridder)      (© Bert Dellafaille) 

 
 
 
 
 

http://www.kalmthout.be/tickets
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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 

 

 

 

   Raf Cromheecke  

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

7 
 

   
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. 

 

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. 
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KOMENDE ACTIVITEITEN DAVIDSFONDS 

 

TOAST LITERAIR - Max TEMMERMAN 
Zondag 21 januari 2018 - 09u30 tot 13u00 
Chalet St. Jorisgilde - Kruisbos, Kapellensteenweg 81 - 2920 Kalmthout (achter 
parking van wzc St. Vincentius).  Prijs  : € 13 (all in). 

 We vangen het jaar groots aan!  met"Toast Literair" U bent welkom om 9.30u voor een 
uitgebreid ontbijt.  Nadien ontvangen we in ons midden dichter MAX TEMMERMAN, de 
kleinzoon van De Max Temmerman, naar wie een hoofdstraat in Heide werd vernoemd. Dit 
wordt een poëzie voormiddagje.  

       

Max Temmerman (1975) 

Hij debuteerde in 2011 met de bundel Vaderland, meteen goed voor een nominatie van de 
C. Buddingh'-prijs 2012. In oktober 2013 verscheen 'Bijna een Amerika', een bundel die 
gitzwart koppelt aan hoopvolle tinten. Deze bundel werd genomineerd voor de Jo Peters 
Poëzieprijs 2014 en de Herman De Coninck Prijs 2014.  Het gedicht 'Beesten' kaapte de 
gelijknamige Publieksprijs weg. Samen met vier andere dichters schreef Max Temmerman 
in 2013 voor de krant De Morgen om de vijf weken een 'Achteraf gedicht'.  

 

 

 
 
                
  

  

 

 

 

 

http://www.uitgeverijvrijdag.be/cataloog/fictie/vaderland-max-temmerman
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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

