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vtbKultuur Kalmthout -September 2018-  Jaargang  7 -Nummer 57 

 
IN DEZE NIEUWSBRIEF          
 

 Voorwoord 

 Impressie voorbije activiteiten 

 Antwerpen SurplAce 

 Daguitstap Culemborg (NL) - VOLZET 

 Lid worden voor het hele gezin voor slechts € 10 

 Belangrijk bericht 

 Haiku 

 Jaarprogramma 2018 

 Davidsfonds 
 Musicalspektakel 'Niemandsland' 

 
VOORWOORD 
 

Samen kultuur beleven na zo een mooie zomer, wat wil je nog meer! 

Voor het najaar is de variatie in ons programma weer groot, neem even een kijkje, één 
klik en je zit er middenin! 

Waarom niet met het hele gezin van kultuur genieten? Samen alles wat we al weten nog 
verbreden of verdiepen. Voor slechts 10€ ben je lid van vtbKultuur voor een gans jaar 
met het ganse gezin.  
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IMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEIT(EN)  
 

RUBENS, de musical op woensdag 22 augustus 2018 
 
Op wat waarschijnlijk de laatste warme dag van deze zomer was, trokken we naar het  
kasteel De Merode in Westerlo waar de voorstellingen plaats hadden in een feeëriek  
decor op het water met de contouren van het kasteel op de achtergrond. 
Reeds bij aankomst werden we aangenaam verrast. Niet alleen hadden we dankzij 
vtbKultuur een mooie korting op de kaarten, bij aankomst kregen we er een gratis 
programmaboekje bovenop! 
Ook deze keer weer zorgde Historalia ervoor dat we vanaf dan in de gepaste sfeer 
werden ondergedompeld. We wandelden langs een decor van vakwerkhuisjes uit de tijd 
van Rubens waar oude beroepen werden uitgebeeld. Wij gingen eerst de innerlijke 
mens versterken met weliswaar moderne snacks maar daarom niet minder lekker. 
 
De musical voldeed helemaal aan onze verwachtingen. Een prachtig decor met 
wisselende lichteffecten, de schilderijen van Rubens werden afgebeeld op groot doek 
en zogen ons mee in het verhaal. Dat deden ook de acteurs, begeleid door een live 
orkest ; een schitterende Jan Schepens als Rubens, de immer ravissante Hans Peter 
Janssens met immer prachtige stem als schilder Oskar Jod, Nordin De Moor als 
grappige noot in schilder Matthias Apostel, Glenn Desmedt als heerlijke Hertog van 
Mantua, Joke Van Robbroeck met haar heldere stem als Isabelle Brant, Liv Van Aelst 
als Maria Pypelinckx, de moeder van Rubens, en Elke Buyle die 2 rollen op zich nam 
als dame uit de hogere kringen. 
Nemen we daarbij nog de kinderrollen, de dansers, alle grote en kleinere figuranten, er 
werd gespeeld in en voor de slotgracht en je krijgt een heerlijk, mooi en leerrijk 
muziekspektakel waarin alle belangrijke momenten (bekende en minder bekende) uit 
het leven van Rubens werden belicht. 
 
Luc Stevens (o.a. Zoo of Life), regisseur en auteur, Luc Peumans van Painting with 
Light voor het licht- en video ontwerp, maar eigenlijk alle mensen voor en achter de 
schermen verdienen een grote pluim. 
 We zijn weer een mooie herinnering rijker. 
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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 29/08 en zo 02/09    Het voorname oud-Berchem - Fred. de Merodeplein -Berchem. 
wo 05/09 en zo 09/09    Rondom de kathedraal - Groenplaats - Antwerpen. 
wo 12/09 en zo 16/09    Street Art in de Sint-Andrieswijk - Muntplein - Antwerpen. 
wo 19/09 en zo 23/09    Cogels-Osylei ( deel 1) - Draakplaats - Tramhalte onder brug. 
wo 26/09 en zo 30/09    Sint Jacobskerk, barokke pracht in gotisch schrijn - Zij-ingang 

    kerk - Lange Nieuwstgraat 73 (+ 3 € ingang kerk). 
wo 03/10 en zo 07/10     Het groen kwartier - Poortgebouw Wachthuisplein - Lange  

    Leemstraat 296 - Antwerpen. 
wo 10/10 en zo 14/10    Triptieken in de kathedraal - Handschoenmarkt - Beeld Nello & 

    Patrasche. 
 

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

 

Uitstap naar Culemborg (Nederland)  
Zaterdag 15 september 2018 - 08u00.                                    VOLZET 

 

 

          

                                  

  

  

           

 
 
 
 
 

 

http://mailing.mia.be/t/r-l-jykhkyjl-ulyhqhrdk-jj/
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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 

 

 

 

  

“ondergaande zon 

dankt met haar avondlicht voor 

de voorbije dag" 

  

           Raphael 

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

 
 

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

                                                                                                                                                       

   
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 € 

VOLZET 

 

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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ACTIVITEITEN DAVIDSFONDS 

 
Boekenshow - zondag 30 september 2018 - van 11u00 tot 16u00. 
't Centrum, Heidestatieplein 8 - 2920 Heide-Kalmthout. 

 
Genieten van een goed boek is ontspannend en rustgevend!   
Kom een kijkje nemen en laat u verwennen met een gratis koffie. 
 
 
MUSICALSPEKTAKEL 'NIEMANDSLAND' 
Speeldata : 20, 21, 22, 27, 28 en 29 september 2018 
Locatie : Park van de Paters Redemptoristen (College van het Eucharistisch hart) 

Meer info en contact? 
niemandsland@essen.be  
 
Vzw Kobie  
Heuvelplein 23 
2910 Essen 

Coördinator (N)iemandsland 
Steff Nouws  
0479 71 26 97 (na 17.00 uur) 
niemandsland@essen.be 

 

 

 

mailto:niemandsland@essen.be
http://www.essen.be/kobie
mailto:niemandsland@essen.be
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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

