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vtbKultuur Kalmthout -November  2018-  Jaargang  7 -Nummer 59 

 
IN DEZE NIEUWSBRIEF          
 

 Voorwoord 
 Impressie voorbije activiteiten 

 'Lieve Meter' 

 25 u voor de vrede Kalmthout 

 'New Orleans Night Owls' - Optreden van 'The Nono's'. 

 Nieuwjaarshappening 

 Latino belevenis 
 Moorddiner 

 Lid worden voor het hele gezin voor slechts € 10 

 Belangrijk bericht 

 Haiku 

 Extra ledenvoordelen 
 Jaarprogramma 2018 

 Davidsfonds 
 Onze sponsors 

 
VOORWOORD 
 

We schuiven langzaam maar zeker op naar het einde van het jaar 2018. Maar de kleur 
van de bladeren die volop en snel veranderen, zouden maar half zo mooi zijn als we 
deze herfst niet zouden opkleuren met een geweldige jazzavond. 

Niet te missen!  Kijk in ons programma voor de details naar 17 november! 
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IMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEIT(EN) 
   

VIRTUELE WANDELING DOORHEEN DE OUDE POSTKAARTEN VAN CALMPTHOUT  
op zondag 7 oktober 2018 
 

 
 

Even terugkeren naar het Kalmthout van vroeger, zoals velen onder ons het nog gekend 
hebben, kan deugd doen.  Op zijn voortreffelijke en humoristische manier wist Karel De Blick 
er weer een toffe namiddag van te maken en werd ons publiek door hem gegidst langs 
Kalmthoutse wegen. 
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/fotos/calmpthout-op-oude-postkaarten 
 
LEZING “POPPENHUIZEN, E EN ARCHITECTURAAL VERHAAL” DOOR TAMARA 
INGELS OP KASTEEL BOTERBERG op vrijdag 12 oktober 2018 
 

 
 
De prachtige en gezellige woonkamer van het kasteel leende zich uitstekend om in de sfeer 
van vervlogen tijden te komen. We leerden en zagen dat poppenhuizen echte 
miniatuurhuizen waren, volledig ingericht in de stijl van het tijdperk en met een upstairs, 
downstairs. Tamara Ingels, dr. in de archeologie en kunstwetenschappen en verbonden aan 
de VUB, weet hoe ze haar publiek kan boeien. Ze had haar dochtertje meegebracht en de 
interactie tussen beiden vonden wij dan weer plezant want poppenhuizen zijn gemaakt om 
mee te spelen, toch? Nee hoor…kijken mocht, aankomen niet, en daar weten wij nu alles 
over.     
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/fotos/poppenhuizen-een-architecturaal-verhaal-lezing-
van-tamara-ingels 
    

file:///E:/Users/Schijn%20Danielle/Documents/Mijn%20documentjes/vtbKultuur/Kijkuit!/2018/Kijk-uit%202018-maart.docx%23Impressies
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/fotos/calmpthout-op-oude-postkaarten
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/fotos/poppenhuizen-een-architecturaal-verhaal-lezing-van-tamara-ingels
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/fotos/poppenhuizen-een-architecturaal-verhaal-lezing-van-tamara-ingels
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'LIEVE METER' -  Organisatie gemeente Kalmthout 
Zaterdag 10 november 2018 - Van 14u00 tot 15u30 
O*Ka cultuurcentrum,  
Kapellensteenweg 234, 2920 Kalmthout 
 

Cabaret-, soldaten- mars- en luisterliederen worden versterkt door het lezen van brieven, 
verhalen en poëzie van onder andere Ernest Claes, Paul Van Ostaijen, Cyriel Buysse en 
anonieme frontstrijders. 
Een voorstelling door Bart Vandekerkhove, Stan Driesen, Johan Vandendriessche. 
 
Georganiseerd  in samenwerking met O*KA - Centrum en vtbKultuur 
 
- Tickets: €5, online verkrijgbaar via https://www.ticketgang.com/ 
- meer info: cultuur@kalmthout.be - www.kalmthout.be/24uurvoordevrede 
- https://www.facebook.com/events/522816441474576/ 
 
 

 

In het raam van 24u voor de vrede Kalmthout valt er heel wat te beleven.  Raadpleeg dus 
zeker de gemeentelijke website. 
 
 
'NEW ORLEANS NIGHT OWLS' -  
Jazz-optreden van'The Nono's' 
Zaterdag 17 november 2018 - 20u00 
Zaal 't Centrum - Heidestatieplein 8 - 2920 Kalmthout. 
Inkom : 15 €. 
 
Wegens het groot succes elk jaar hebben wij het  
genoegen om deze fantastische band 'The Nono's' 
voor de 4de keer terug te laten optreden in onze gemeente.  
Ambiance verzekerd! 
 
Inschrijving via de link Ticketgang : 
https://be.ticketgang.eu/event.php?key=58522 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ticketgang.com/
http://www.kalmthout.be/24uurvoordevrede
https://www.facebook.com/events/522816441474576/
https://be.ticketgang.eu/event.php?key=58522
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NIEUWJAARSHAPPENING  
Zondag 27 januari 2019 - 14u00 
O*Ka cultuurcentrum,  
Kapellensteenweg 234, 2920 Kalmthout 
Leden vtbKultuur/VAB en DF : 10 € - Niet-leden: 15 € 
 

Voor onze traditionele nieuwjaarshappening stellen wij u Dominik Messiaen voor, beter 
bekend als 'The Charming Thief'! 
In 2010 kreeg Dominik van de politie de vraag een pickpocket-act in elkaar te steken. 
Vandaag is hij een topattractie en tijdens zijn optreden is niets veilig!  U bent verwittigd! 
Hij steelt alle types uurwerken, portefeuilles, smartphones … Zelfs dassen en 
broeksriemen verdwijnen ongemerkt!  Onmogelijk, denkt u? Kom dan kijken op onze 
Nieuwjaarhappening en wees gerust u krijgt al uw spullen terug! 
 
 

 

 

Inschrijven en betalen graag  voor 20 december op het rekeningnummer  
BE 60 973189231270  
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Antwerp Symphony Orchestra, Latino belevenis met Richard Galliano. 
Elisabethzaal, vrijdag 8 februari 2019 om 20 uur. 

Wie naar het huwelijk van koning Willem-Alexander en Máxima heeft gekeken, herinnert 
zich ongetwijfeld nog de tranen van de huidige Nederlandse koningin. Argentijnse 
accordeonmuziek deed Máxima terugdenken aan haar thuisland. Laat je op 8 februari 
2019 door het Antwerp Symphony Orchestra en de Franse accordeonvirtuoos Richard 
Galliano meevoeren naar Buenos Aires. Het wordt gegarandeerd een ‘feel good’-concert, 
waarbij het publiek wordt uitgenodigd op een muzikale tocht tussen Astor Piazzolla, 
caféchanson, vooroorlogse swing, improvisaties à la Coltrane en nieuwe jazz. Een 
onvergetelijk concert vol gedurfde artistieke crossovers. Als vtbKultuur-afdeling krijg je 
ook de kans om een exclusieve kijk achter de schermen te nemen van het Antwerp 
Symphony Orchestra. Kom meer te weten over de rijke geschiedenis van het orkest en 
de concertzaal en dwaal rond in de ruimtes die voor het publiek normaal verborgen zijn. 

Voordeel: 

 Rang 1: 30 euro 
 Gratis programmaboekje 
 Meet and greet met solist of dirigent 

     

 

  

 

 

 

Extra activiteit: 

 Mogelijkheid tot voorafgaand bezoek achter de schermen: 10 euro per persoon 

 

    

 

 

Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen 
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/antwerp-symphony-orchestra-latino-belevenis-met-
richard-galliano/datum/6257 
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COLLECTIEF MOTIEF - MOORDDINER 
Zaterdag 23 februari  2019 - 20u00 
Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69, 2920 Kalmthout. 
Prijs : 59 € 
 

 'Moord aan Tafel' is een concept waarbij de mensen kunnen reserveren voor een avondje 

 uit-eten.  Tussen de verschillende gangen door spelen de acteurs fragmenten van een 

 moordspel. 

 

De mensen, die als koppel, maar meestal in kleinere of grotere groep met vrienden, er 

naartoe komen,  krijgen een blad waarop ze dader, moordwapen, motief, …kunnen 

invullen.  Het scenario wordt gespeeld in 4 delen.  Na het derde deel worden de 

antwoorden afgegeven en in het vierde en laatste deel komt de ontknoping en worden de  

antwoorden duidelijk. 
Achteraf wordt de nodige toelichting en uitleg gegeven en wordt het groepje winnaars  
bekend gemaakt 
Tijdig reserveren is de boodschap, want de plaatsen zijn beperkt.  Indien je met een groep 
vrienden of familie wil samen zitten is het aan te raden om één betaling te doen voor de 
ganse groep.  Zo weten we dat we een tafel van x-personen moeten voorzien. 

 

   

 

Je kan nu al via volgende link inschrijven : https://be.ticketgang.eu/event.php?key=61525     

     

  

https://be.ticketgang.eu/event.php?key=61525
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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: Argenta : BE60 9731 8923 1270 

 

 

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 

 

 

                  De papaver bloem. 
                Hypnotische pionier 
                  in ontstane droom, 
              vanuit de onderwereld 
       gewekt uit een diepe slaap 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Raphael 
         

 

 
 
 
 
 
   
  Hand op t klavier 
Het oog gericht naar binnen 
  Muziek streelt het hart. 
 
 
 
 

elov 

 



 

9 
 

 

EXTRA LEDENVOORDELEN voor vtbKultuur en VAB-leden
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eet water.                            statig op een poot                                 Raph                                                                                                                                                     

   
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. 

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 €    
                                 VOLZET                                                  

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 

 

VOORDRACHT 'EINDE W.O.I' door Jean-Charles Mattheessens, licenciaat 
geschiedenis. 
Donderdag  8 november 2018 - 20u00. 
Chalet St. Jorisgildle - Kruisbos, Kapellensteenweg 81 . 2920 Kalmthout (achter 
parking van wzc St. Vincentius). 
Prijs : leden 5 € - Niet leden 7 € 
 
 
 
LITERATUURKRING DAVIDSFONDS -  
Maandag 12 november 2018 -  
Bibliotheek Kalmthout - Kerkeneind 23- - 2920 Kalmthout 
Info : Pansy Notredame - 03/666 42 09. 
 
Eén keer per maand op maandagnamiddag van 14u30 tot 17u30 komt de Literatuurkring 
Davidsfonds samen in de Bibliotheek van Kalmthout.  Prijs voor 8 samenkomsten : 50 Euro.  
Nieuwe lezers zijn welkom. 
 
Op 12 november komt het boek 'Herfst' van Ali Smith aan beurt. 
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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.cool4pets.be/ 

 

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
http://www.cool4pets.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

