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 Lid worden voor het hele gezin voor slechts € 10 

 Belangrijk bericht 
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 Jaarprogramma 2018 
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 Onze sponsors 

 
VOORWOORD 
 

In oktober duiken we even in de geschiedenis van postkaarten en poppenhuizen. Zo 
eens iets anders! 

 Naar onze activiteiten komen is samen genieten van cultuur. Het houdt je jong en het is 
goed voor de hersenen. Beleef cultuur samen met ons en wij zorgen voor de rest! 
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IMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEIT(EN) 
 
DAGUITSTAP VIANEN – CULEMBORG- BUREN op zaterdag 16 september 2018 
 
Onze afdeling legde voor de eerste maal zelf een bus in voor deze daguitstap. Met 40 deelnemers uit 
Kalmthout, Kapellen, Haacht, Brasschaat, Hoogstraten, Wuustwezel, Antwerpen, Essen, Sint Joris 
Molenbeek, Wortel, Brecht en Sint Lenaarts (waaronder besturen uit vtbKultuur Kapellen, Brasschaat en 
Brussel-Oost) verzamelden we op de (desolate) parking Noorderkempen in Brecht. We kozen voor deze 
opstapplaats omwille van ons drukke programma en de maximum uren voor de chauffeur van de firma 
Verhoeven. 
De link van deze uitstap naar Nederland was de geschiedenis van de Graven van Bourgondië in de Lage 
Landen. 
In Vianen namen we onze ochtendkoffie met verwenbord in de prachtige kloostertuin en bezochten we 
met gids de Protestantse Grote Kerk met praalgraf van Reinout III van Brederode en zijn echtgenote 
Philipote van de Marck. 
Daarna reden we naar Culemborg op de Dijkweg dwars doorheen de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een 
prachtige rit, met duiding door een gids over de overstromingen en de forten die ooit deel uitmaakten van 
deze wal. We bezochten het Elisabeth weeshuis en namen ter plekke een lunch met soep en belegde 
broodjes waarna we met gids een wandeling maakten door Culemborg met bezoek aan het stadhuis. 
Via de Dijkweg reden we verder naar Buren waar we na een wandeling een bezoek brachten aan de St. 
Lambertuskerk. We besloten deze heerlijke dag met een zeer lekkere warme avondmaaltijd, gevolgd door 
een bezoek aan het Oranjemuseum. 
 
Wij bedanken van ganser harte onze vrijwilliger Koen Van Besien en zijn echtgenote Marleen Tilborghs die 
de ganse uitstap organiseerden en droegen! Het was een topper! 
 
Wij onthouden het goede humeur en de lachsalvo’s , het zangoptreden van onze vrijwilliger Leo Orban in 
de kerk en op de bus, de professionaliteit van onze chauffeur Rudy van Verhoeven en jullie applaus voor 
hem (want rijden met de bus op de Dijkweg is geen sinecure), deze prachtige dag en vooral alle 
deelnemers. We hopen jullie allemaal te kunnen terugzien op een volgende activiteit. 
 
Volgend jaar plannen we een daguitstap naar de Westhoek, hou onze nieuwsbrief in de gaten! 
Hieronder enkele foto’s, het volledige album vind je op :  
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/fotos/bus-uitstap-naar-culemborg 
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Antwerpen SurplAce, ontdek een stukje Antwerpen met gids. 

 
Antwerpen SurplAce is een initiatief met de steun van 
vtbKultuur Deurne/Berchem 
 

Volgende wandelingen: 

wo 03/10 en zo 07/10     Het groen kwartier - Poortgebouw Wachthuisplein - Lange  
    Leemstraat 296 - Antwerpen. 

wo 24/10 en zo 28/10    Triptieken in de kathedraal - Handschoenmarkt - Beeld Nello & 
gewijzigde data!  Patrasche. 
 

Voor de meest recente informatie, kijk op www.facebook.com/antwerpensurplace 

   
'CALMPTHOUT OP OUDE POSTKAARTEN - Projectie door Karel De Blick. 
Zondag, 7 oktober 2018 - 14u00 - O*Ka cultuurcentrum,  
Kapellensteenweg 234, 2920 Kalmthout 
Leden vtbKultuur/Davidsfonds  : 8 € - Niet leden : 10 € 

We gaan terug in de tijd met de projectie van oude postkaarten van onze gemeente. 

Na een eerste projectie nu 5 jaar geleden heeft Karel De Blick de collectie van 
ingescande  postkaarten kunnen uitbreiden tot ongeveer  9.000 stuks. 

Voor deze virtuele wandeling is er een selectie genomen van straten, gebouwen en 
bezienswaardigheden waarvan er sommige helaas zijn verdwenen of onherkenbaar zijn 
geworden. 

Nostalgie ten top.   

 

Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen: 
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/calmpthout-op-oude-postkaarten/datum/4550 

 

http://mailing.mia.be/t/r-l-jykhkyjl-ulyhqhrdk-jj/
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'POPPENHUIZEN' Lezing door Tamara INGELS  
Vrijdag, 12 oktober 2018 - 20u00 - Kasteel 'Boterberg', Noordeind 97 - 2920 
Kalmthout. 
Leden vtbKultuur/Davidsfonds  : 5 € - Niet leden : 8 € 
 

In het prachtig decor van Kasteel Boterberg dat in 2017 de Onroerend Erfgoedprijs heeft 
gewonnen, komt Tamara Ingels vertellen over de 'POPPENHUIZEN EN HUN 
ARCHITECTURAAL VERHAAL'. 

Met de boeiende vertelkunst van Tamara Ingels wordt dit zeker een belevenis! 

 

 
 
 
 
 
Onderstaande link voor informatie en inschrijvingen: 
https://www.vtbkultuur.be/kalmthout/activiteiten/poppenhuizen-een-architecturaal-verhaal-lezing-

van-tamara-ingels/datum/4551 
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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!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ticketgang.com/
http://www.kalmthout.be/24uurvoordevrede
https://www.facebook.com/events/522816441474576/
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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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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 
 

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

 
 

  

  

            

 
 
    Op het         ballanceren Flamingo’s 
             statig op een poot. 
 
                   Raphael 

 
 

ende z watontwaakt 
 boven het water.                        
 
      statig op een poot                                 Raphae 
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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. 

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 'CHINA' door Jef Abeel. 
Dinsdag 23 oktober 2018 - 20u00. 
Chalet St. Jorisgildle - Kruisbos, Kapellensteenweg 81 . 2920 Kalmthout (achter 
parking van wzc St. Vincentius). 
Prijs : leden 5 € - Niet leden 7 € 
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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

