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Bart Calbo  

Bart Calbo is geboren in 1945 in Bandung en in 1956 met zijn ouders, 
broers en zus naar Nederland gere-
patrieerd. Na zijn kweekschoolLjd in 
Den Haag is hij in het onderwijs 
werkzaam geweest in Barger-Oos-
terveld (lagere school), Gorkum 
(LTS) en Schore (basisschool).  

Na gestopt te zijn met werken, kon 
hij zich wat meer op zijn creaLeve 
kwaliteiten richten, waarbij plezierig 
bezig zijn het uitgangspunt is.  

Zijn werk omvat verschillende - en 
soms verrassende - technieken en materialen. De laatste Ljd is hij 
vooral bezig geweest met puzzelstukjes. Hiervan zijn verscheidene 
voorbeelden te zien in ’t Kerkje. Bart is autodidact, maar hij laat zich 
ook inspireren door bezoeken aan musea e.d. 

Bart heeT al een paar keer in ’t Kerkje 
geëxposeerd en kreeg daar veel 
posiLeve reacLes Een bezoek aan ’t 
Kerkje is, vanwege het veelzijdig en 
kleurrijk werk, dan ook de moeite 
waard. 

Als vrijwilliger maakt hij van de 
exposiLes in ’t Kerkje korte filmpjes. 
Ook zijn eigen werk heeT hij op die 
manier vastgelegd. Deze filmpjes zijn 
te zien op Zeelandnet Videokanaal van 
Bart Calbo. 

Op de website van ’t Kerkje staan ook 
links naar dit kanaal. 



Openings&jden:  
15 juli t/m 23 augustus op woensdag, zaterdag en zondag. 
van 13.30 tot 16.00. 

’t Kerkje van Ellesdiek is  
een centrum voor levensbe-
schouwing, cultuur en vriend-
schap.  
Zeeland, Zeeuwen en Zeeuws 
hebben er een streepje voor. 
’t Kerkje is een vrijwilligers-
organisaLe en verkrijgt haar 
inkomsten uit entrees, giTen 
en donaLes van de Vrienden 
van ’t Kerkje. 

U kunt ons steunen met een giT of uw sympathie omze^en in een 
vriendschap voor 15 euro of meer per jaar. U kunt dat bedrag 
overmaken op onze bankrekening en tevens u zelf melden, omdat de 
bank uw adresgegevens niet doorgeeT. U krijgt dan twee vrijkaarten 
voor een voorstelling naar keuze. 
Nieuwsbrief 
U kunt zich graLs abonneren op onze nieuwsbrief. Stuur een e-mail of 
kijk op de website. 

’t Kerkje van Ellesdiek: 
Bezoekadres: 
Van Ha^umstraat 5 
4437 AG Ellewoutsdijk 
Secretariaat: Thijs van Damme 
Westdijk 8; 4451 RD Heinkenszand 
Bankrek.: NL49 RABO 0328 3427 18 
kerkje@ellesdiek.nl 
www.ellesdiek.nl  

Uw vrijwillige financiële bijdrage stellen we zeer op prijs. Het stelt ons 
in staat te doen wat we doen en dat ook vol te houden. Bij de uitgang 
staat een bus! Alvast hartelijk dank!

Bart Calbo 
Sleutelbloemstraat 49 
4451 TD Heinkenszand 
0113-342531 
bartcalbo@zeelandnet.nl
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