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Wat als… jouw zaak verplicht moet sluiten?

Creatievelingen aan de slag in coronatijden

Kalmthoutse afhaalgerechten

Indische priester Abraham Rayappan werkt  

graag in Kalmthout en Essen

Gemeente Kalmthout investeert in (her)aanleg 

speelterreinen

Kaat Wouters, afdelingshoofd Vrije Tijd

Provincie legt grondenbank aan voor KMO-zone Rijkmaker

Een jaar corona: een terugblik door het oog van de 

veiligheidsdiensten

Infrastructuurwerken op de planning

Burgerzon op Kalmthoutse gemeentedaken

Luc Soetewey coördineert afnamepunten coronatesten

Bouw 18 sociale koopwoningen in  

Vogelenzangstraat in april van start

50% meer meldingen van intrafamiliaal geweld in 2020

Bevolkingscijfers van Kalmthout

Kalmthout biedt ondersteuning op maat voor ouders

Coronacrisis doet digitale criminaliteit pieken

Het OCMW: meer dan je denkt

Beroepskrachten en jongeren brainstormen  

over nieuwe stijl van jeugdhuis

#kalmthout #visitkalmthout
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Beste Kalmthoutenaar,

In dit lentemagazine laten we enkele Kalmthoutse 

zelfstandigen aan het woord voor wie corona een grote 

impact heeft op hun onderneming. Velen onder hen 

moesten sluiten, anderen verloren heel wat van hun omzet 

en de meesten moesten zichzelf ook wat heruitvinden met 

een nieuwe webshop of een andere manier van werken.

Ondernemen is niet alleen risico nemen en creatief zijn, het 

is ook telkens op zoek gaan naar de beste manier om klanten 

te bereiken. En dat was nodig voor heel wat ondernemers 

uit onze gemeente. Voor velen bleven de facturen komen 

en waren er tegelijk heel wat minder inkomsten.

Gelukkig kunnen de zelfstandigen daarbij ook rekenen op 

heel wat steunmaatregelen van de overheid. De federale 

en de Vlaamse overheid tastten diep in hun buidel met 

uiteenlopende overbruggingsmaatregelen. Die lossen 

uiteraard niet alles op, maar die steun is in deze barre 

economische tijden een welgekomen hulp voor onze 

ondernemers.

Ook als gemeentebestuur hebben we dit jaar én vorig jaar 

een pakket maatregelen goedgekeurd als steun aan de 

lokale economie. De ‘Kalmthoutbon’ werd vorige zomer 

goed besteed bij onze handelaars. En we boden vorig jaar 

ook premies, boven op de Vlaamse premies, voor bedrijven 

die moesten sluiten of die een zwaar omzetverlies kenden.

Die maatregelen herhalen we dit jaar. Wanneer straks 

de cafés en restaurants opnieuw open mogen, valt er 

dit keer voor elke Kalmthoutenaar een ‘horacebon’ ter 

waarde van 10 euro in de bus. Je kan die vrij besteden 

bij elke Kalmthoutse horecazaak. Ze hebben die steun 

broodnodig. Van alle ondernemingen zijn ze namelijk het 

langst verplicht gesloten. Bovendien zorgt de horeca voor 

gezelligheid en ontmoeting en daarom investeren we 

graag als gemeentebestuur in die sector. Voor de andere 

getroff en ondernemers is er opnieuw een Kalmthoutse 

premie die wordt gekoppeld aan de Vlaamse steun.

Als gemeente staan we quasi alleen met al die 

steunmaatregelen aan onze lokale ondernemers. Weinigen 

doen het ons na. In onze regio is er geen enkele gemeente 

die gelijkaardige steun verleent. Dat is wat verrassend. De 

lokale economie verdient namelijk die steun. Ondernemers 

zorgen niet alleen voor een belangrijk lokaal aanbod 

en dienstverlening, ze zorgen ook voor jobs in eigen 

gemeente en dus ook voor onze welvaart. Daarom dat 

we als gemeente Kalmthout mee investeren om hen te 

ondersteunen in deze moeilijke coronatijden.

Daarnaast blijven we ons elke dag inzetten om alle 

maatregelen die het virus bestrijden, zo goed mogelijk uit 

te werken. Het vaccinatiecentrum is, na de zorgverleners, 

ondertussen bezig met het vaccineren van de 80-plussers. 

De werking ervan verloopt goed. Mensen stappen er 

met een opgelucht en dankbaar gevoel naar buiten na 

hun eerste spuit. Laat ons hopen dat de leveringen van 

de vaccins stilaan op kruissnelheid komen, zodat we ook 

in ons vaccinatiecentrum het ritme kunnen 

opvoeren en meer mensen vaccineren. De 

zorgverleners en vrijwilligers staan in elk 

geval klaar om ons voort te helpen wanneer 

wij aan de beurt zijn. Ik kijk er samen met 

jullie erg naar uit.

Lukas Jacobs

Burgemeester
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HANNELORE FRAEYMAN, 

SCHOONHEIDSINSTITUUT HANAÉ

“Webshop geopend, praktijkruimte verbouwd”

“Toen ik op 16 maart vorig jaar verplicht mijn schoonheids-

instituut moest sluiten, voelde dat heel raar”, weet Hannelore 

nog goed. “Nadat ik in 2010 afstudeerde, begon ik in bijberoep 

als schoonheidsspecialiste aan huis. Stap voor stap bouwde ik 

mijn eigen zaak uit. Een leerrijk en leuk, maar soms ook moei-

lijk avontuur. Recent kochten ik en mijn man een woning, 

waarvan we de garage ombouwden tot een praktijkruimte.”

DOMPER OP FEESTVREUGDE

“Tussen 18 mei en eind oktober mocht ik terug werken en dat 

verliep goed en veilig. Ik was zo blij dat ik mijn klanten letterlijk 

terug kon voelen (lacht). De tweede lockdown, sinds 2 novem-

ber, was echt een domper op de feestvreugde. Ik moest weer 

sluiten, terwijl we nog een beetje in een roes zaten omdat we 

de week ervoor in het huwelijksbootje stapten.”

BOUWEN EN VERBOUWEN

“De vrijgekomen tijd door de verplichte sluiting gebruikten we 

om een nieuwe website en een webshop te bouwen. Daar 

ontdek je de waaier aan behandelingen en workshops die ik 

aanbied. Via de online verkoop van producten probeer ik mijn 

klanten te helpen. We maakten ook van de gelegenheid ge-

bruik om mijn praktijkruimte volledig af te werken.”

   www.hanae.be

KATLEEN VERWIMP EN JONATH VAN DYCK 

CAFÉ DE SANDY

“We missen de gezellige drukte aan de toog”

“Het hart van een bruine kroeg zoals café De Sandy in de scha-

duw van het station van Heide is de toog. En ons hart klopt nu 

al lange tijd niet meer… Wij missen de gesprekken en discus-

sies aan onze toog”, vertellen Katleen en Jonath, al 8 jaar de 

uitbaters van De Sandy.

GEEN VOORUITZICHT 

“De eerste lockdown begrepen we nog dat het zinvol kon 

zijn om horeca tijdelijk te sluiten. Wij gebruikten die tijd om te 

schilderen en te klussen. De tweede periode duurt nu toch al 

lang en het is nog niet 100% zeker dat we vanaf mei mogen 

heropenen. De horeca is de laatste schakel in de ketting van 

de versoepelingen, dus hopelijk krijgen we geen derde lock-

down.”

STEUN GEMEENTE

“Bij de heropening in juni zagen we veel klanten betalen met 

geschenkbonnen van de gemeente. Dat mogen ze altijd eens 

herhalen (lacht). We zijn blij met de steun van de overheid, 

maar het liefst van al willen we morgen terug open. Wij mo-

gen niets van take away doen omdat we geen maaltijden 

serveren. Het zou nochtans een succes kunnen zijn als je ziet 

hoeveel volk hier passeert rond het station.”

   Facebook: Café De Sandy

WAT ALS… JOUW ZAAK 
VERPLICHT MOET SLUITEN? 

Vier Kalmthoutse ondernemers aan het woord
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STIJN EN LUC WILLEMSEN, 

TAVERNE DEN ENGEL

“Investeringen uitgesteld”

“De eerste lockdown kondigden ze aan op een vrijdag in 

maart. We volgden het nieuws met een half oog op tele-

visie in de keuken. Natuurlijk waren we teleurgesteld, maar 

wij bleven niet bij de pakken zitten. De volgende ochtend 

hebben we ons georganiseerd om onze bekende ribbekes 

en andere afhaalmaaltijden te bereiden die klanten die za-

terdagavond al konden afhalen”, weten Stijn en zijn vader 

Luc Willemsen nog goed.

TENT OP TERRAS

“Toen we in juni heropenden, plaatsten wij een tent op ons 

terras. Binnen zouden door alle maatregelen 38 mensen 

mogen zitten in plaats van 90 op volle capaciteit. Met die 

tent konden we soms iets meer dan 100 klanten op een 

veilige manier bedienen, dus dat was werkbaar.”

KOSTEN BLIJVEN LOPEN

“Via de overheid ontvang je steun, maar die weegt amper 

op tegen doorlopende vaste kosten. Contracten voor afval- 

ophaling, betaalsysteem, wasserij… kan je moeilijk tijdelijk 

onderbreken. Wij stelden geplande investeringen uit.”

BEGRIPVOLLE KLANTEN

“Als we open mochten zijn, merkten we dat klanten langer 

op voorhand reserveren. Dat maakt het overzichtelijker om 

in twee shiften te werken. Algemeen vind ik dat klanten 

veel begrip tonen. Voor corona zag ik in de gietende regen 

geen wachtrijen buiten bij de bakker, maar laat de normale 

tijden maar snel terugkomen”, lacht Stijn Willemsen. 

   www.den-engel.com

 

 KAPPER 

HUGO BREUGELMANS

“Ik werk alleen nog op afspraak”

Hugo Breugelmans (65) van ‘Kapsalon Hugo’ mocht 13 fe-

bruari terug starten. “Ik heb mijn klanten erg gemist, dus ik 

ben blij dat ik na maanden van verplichte sluiting mijn salon 

terug kon openen.”

45 JAAR BEZIG

“Ik ben 45 jaar bezig. Door vele jaren hard werken bouw-

de ik een buffer op, maar ik had er niet op gerekend die 

voor een coronacrisis te moeten aanspreken. Als gepensi-

oneerde blijf ik drie dagen per week open als bijverdienste.  

Daardoor kreeg ik geen steun van de overheid. Nooit dacht 

ik aan stoppen, omdat ik mijn klanten niet in de steek wil 

laten. Ik begrijp collega’s die niet meer heropenen en ik heb 

medelijden met jonge kappers die net een zaak startten. Zij 

zitten met hoge kosten en amper inkomsten.”

NIET REIZEN

“Net voor de eerste lockdown vertrokken we naar Tenerife. 

We waren blij dat we er nog raakten, maar amper drie dagen 

later stonden we terug thuis. Hopelijk mogen we dit najaar 

weer reizen. In afwachting daarvan wandel ik veel. Normaal 

ben ik een fervent tennisser en biljarter, maar die hobby’s lig-

gen ook al maanden stil zonder enig vooruitzicht.” 

WERKEN OP AFSPRAAK

“Lange tijd kon je bij mij terecht zonder afspraak. Sinds coro-

na mag ik alleen nog werken op afspraak. Dat ga ik behou-

den, want zo heb ik meer controle over mijn agenda en meer 

tijd om te genieten van het leven”, besluit kapper Hugo.

   www.kapsalonhugokalmthout.be
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MARLIES VAN DEN BERGH 
DASWELGRAAF

     
daswelgraaf 

“Ik maak unieke gepersonaliseerde items van hout door 

middel van laser cutting en graveren. Zoek je een origineel 

en leuk cadeau? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Ener-

zijds ga ik aan de slag met grafische programma’s, ander-

zijds werk ik graag met mijn handen en creëer ik nieuwe 

dingen. Ik kan mijn creativiteit er helemaal in kwijt. Zo maak-

te ik bijvoorbeeld al geboorteslingers met foto. Daarop heb 

ik al heel wat positieve reacties gekregen. De gepersonali-

seerde kistjes met naam blijven mijn populairste product."

Via social media vinden steeds meer mensen hun weg 

naar Daswelgraaf. Ook de mond-aan-mond reclame doet 

zijn werk goed. Doordat ik pas recent ben gestart met mijn 

bedrijf, kreeg ik nog niet de kans om deel te nemen aan 

Kalmthoutse evenementen. Daar hoop ik dit jaar verande-

ring in te brengen. Voor 2021 staat er alvast heel wat op de 

planning: mijn hoofd zit dan ook boordevol ideeën die ik 

wil waarmaken. Unieke items creëren die permanent aan 

mooie momenten herinneren, dat is waar ik voor sta. Met 

veel liefde en plezier voor mijn vak.”

SARAH VAN WEZEL
STUDIO MUS

www.studiomus.be  
   Studio Mus  

“Studio Mus ontstond als mijn creatieve uitlaatklep. De 

vrijheid als zelfstandige en mijn creatieve ingevingen ma-

ken het mogelijk om allerlei (ambachtelijke) dingen uit te 

werken en uit te testen. In niet-coronatijden organiseer ik 

onder andere creatieve workshops voor volwassenen en 

kinderen. Daarnaast kunnen kinderen via Studio Mus al drie 

jaar terecht op de boerderij van mijn vader in Essen voor 

een boerderijkamp. Verder ontwerp ik ook wenskaarten 

met aquarelverf en handletter ik ze. Werken volgens het 

principe van een korte keten is voor mij belangrijk, vandaar 

dat de kaarten ook bij drukkerij Goossens in Kalmthout wor-

den gedrukt. De kaarten zijn zowel via mijn webshop, tele-

fonisch als in verschillende Kalmthoutse winkels te koop." 

"Ik probeer ook – zo vaak ik kan – op de streek- en biomarkt 

te staan met mijn producten, waaronder ecologische knut-

selpakketjes. Voor het samenstellen van die pakketten werk 

ik samen met Berkenbeek, een school voor buitengewoon 

onderwijs in Wuustwezel. Binnenkort zal ik via een ‘zorg-

stage’ ook een halve dag per week hulp krijgen van hen. 

Er staat dus heel wat op het programma. Ik hoop dat Stu-

dio Mus nog verder mag blijven uitgroeien, daar gaat mijn 

energie van stromen. ”

CREATIEVELINGEN AAN DE 
SLAG IN CORONATIJDEN

Ontmoet de creatieve duizendpoten van Kalmthout



KIM NOPPE
 FONZZ

www.fonzz.be 
   Atelier Fonzz_ 

“Ik bied creatieve workshops aan voor volwassen: stippen op 

porselein of blauwdrukken. Iedereen die deelneemt, gaat met 

een mooi resultaat naar huis. Stap voor stap laat ik zien hoe 

het werkt en toon ik voorbeelden om het concreet te maken. 

Het idee is dat mensen na de workshops thuis zélf aan de 

slag kunnen zonder daarvoor zwaar te moeten investeren in 

materiaal. Naast de workshops voor volwassenen organiseer 

ik ook knutselkampjes voor kinderen van de lagere school. 

Het experimenteren met nieuwe materialen en technieken 

staat daarbij voorop. Er kunnen maximaal tien kindjes tegelijk 

deelnemen; zo heb ik ruimte om hen te helpen en voelen ze 

zich snel thuis. Kinderen krijgen op voorhand een pakketje 

thuis met een gepersonaliseerde schort, knutselspullen…"

"Die kampen werken zo goed dat ik ook startte met knutsel-

verjaardagsfeestjes voor diezelfde doelgroep. De jarige kiest 

op voorhand een thema uit op de website (tie-dye, zeepjes 

maken, juwelenkistje maken…) of kiest zelf voor een specifiek 

thema. Ik bezorg op voorhand uitnodigingen, voorzie een 

warm onthaal en elk kind gaat op het einde van het feestje 

naar huis met leuke zelfgemaakte werkjes. Een feestje duurt 

drie uur. Daarbij staat de jarige volop in de spotlight: met een 

kroon, spelletje om de cadeautjes te openen, frisdrank, snoep 

en taart wordt hij of zij volop verwend. Wie benieuwd is naar 

mijn creaties, vindt me ook regelmatig terug op de streek- en 

biomarkt in Kalmthout. Mijn specialiteit? De creativiteit van 

kinderen én volwassenen aanwakkeren en hen een unieke 

ervaring bezorgen.” 

AN HELMER 
ANDWERK 

www.andwerk.be 
  Andwerk -  _andwerk_

“Bij Andwerk werk ik creatief met vilt. Met mijn handwerk 

wil ik bijdragen aan unieke feestmomentjes voor kinderen 

én hun ouders. Zo maak ik mobielen, geboorteslingers, kro-

nen en verjaardagscadeautjes, maar ook voor verkleedac-

cessoires en kerstversiering kan je bij mij terecht. Ik werk 

altijd met natuurlijke materialen en ga voor een duurzaam 

gebruik. De kronen die ik maak, zijn bijvoorbeeld geschikt 

voor alle leeftijden; ze kunnen dus jaren gebruikt worden."

"Ook de babymobieltjes die ik maak, zijn een plezier om naar 

te kijken. Daarnaast zijn ze ook de perfecte decoratie voor 

de kinderkamer. Intussen kon ik al heel wat baby’s en jarige 

kinderen blij maken met een (h)Andwerkje op maat. Ook de 

mama’s zijn tevreden: tijdens mijn babyshower-workshops 

maken de vriendinnen een mobiel voor de baby, volledig 

naar wens van de toekomstige mama."

"Mijn eerste workshops gaf ik onder andere bij Finn & Julia 

en bij Rozantiek in Kalmthout. Momenteel ligt dat even stil 

waardoor ik nu vooral creaties op maat maak. In december 

kreeg ik wel de kans om deel te nemen aan de December-

winkel. Dat was intensief, maar ontzettend leerrijk. Intussen 

heb ik al een jaar van mijn hobby mijn bijberoep kunnen 

maken. Voor 2021 hoop ik dat Andwerk verder kan blijven 

groeien. Vorig jaar werkte ik voor houten materiaal samen 

met een maatwerkbedrijf. Die samenwerking wil ik verder 

uitbreiden. En verder kijk ik uit om opnieuw workshops te 

kunnen geven waarin ik anderen het plezier en de eenvoud 

van vilten wil doorgeven.”

7
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Kalmthout barst van het culinair talent. Van exotische specialiteiten tot een 

smakelijke pizza of een verfijnd diner dat de smaakpapillen verwent: voor elk 

is er wat wils.  Voor dit lentemagazine lichtten wij twee lokale horecazaken uit: 

Sensi Concepts en Arnouts Home Cooking bieden overheerlijke, kwaliteitsvolle 

gerechten en originele eetformules aan. 

YVES FORÉ EN LEENA VAN LOON, SENSI CONCEPTS

KALMTHOUTSE 
AFHAALGERECHTEN, 

DA’S WATERTANDEN 
À VOLONTÉ

“Enkele jaren nadat we elkaar op onze job 

in een horecazaak leerden kennen, besloten 

we onze eigen droom uit te bouwen. Enkele maanden 

geleden namen we dan ook het vroegere Calluna over en 

schakelden we een tandje hoger met take-away. Intussen 

bestaat ons concept vooral uit het uitwerken van leuke 

food-concepten waarin beleving centraal staat, met net 

dat tikkeltje extra. Zo zijn we momenteel bezig met ‘Don’t 

Kill the Spaghetti’ op takeaway.com en met ‘À La Carte by 

Sensi’ (culinaire afhaalgerechten op vrijdag en zaterdag). 

Af en toe komt er nog eens een foodbox aan te pas. 

Daarnaast hebben we ook heel wat specialere gerechtjes 

op onze menu zoals King Krab of gemarineerde oesters. 

We merken dat we met een brede waaier aan gerechten 

en concepten voor ieder wat wils hebben en dat is exact 

wat we willen bereiken. Ook onze foodboxen voor speciale 

gelegenheden doen het goed.”

LIEFDE VOOR KALMTHOUT

“Yves is oorspronkelijk van Dendermonde afkomstig, maar 

zelf ben ik opgegroeid in Kalmthout”, vertelt Leena. “We zijn 

heel blij dat we hier konden starten en krijgen – naast de 

steun van onze klanten - ook veel steun van andere lokale 

ondernemers. Zo is er bijvoorbeeld Kalmthout Loves Local 

die via hun social media veel leuke acties organiseren. 

Zelf bestellen we ook regelmatig bij ‘locals’ en we merken 

dat dat andersom ook zo is. De vele fijne en succesvolle 

ondernemers maken van Kalmthout een bruisende 

gemeente waar er altijd iets te beleven valt én waar je kan 

genieten van originele concepten, zowel culinair als op 

andere vlakken. Ook onze klanten zijn ontzettend loyaal. 

Hoewel we momenteel alleen afhaalgerechten aanbieden, 

blijven de bestellingen binnenstromen. Daar zijn we 

ontzettend blij mee.”

BLIK OP DE TOEKOMST

“Afgelopen jaar moesten we als ondernemer creatief uit de 

hoek komen, maar tegelijkertijd hebben we daar veel uit 

geleerd. Naast ons trouw klantenbestand die ons altijd zijn 

blijven steunen, kregen we er een hoop nieuwe klanten bij. 

Dat stimuleert en motiveert ons ontzettend hard. Zolang de 

horeca dicht blijft, blijven we take-away aanbieden, maar we 

staan te popelen om onze klanten te ‘soigneren’ in onze zaak. 

We zijn dan ook hard aan het werk om in 2021 te kunnen 

openen, zowel binnen als op een bruisend zomerterras. 

We hopen onze locatie daartegen ook te kunnen verhuren 

voor privégelegenheden en vergaderingen. Op onze social 

media kan je alvast alle vorderingen volgen. Zodra het kan, 

verwelkomen we jullie met open armen!”

   www.sensiconcepts.com
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MEER CORONA TAKE-AWAY?

“Sinds 6 jaar is Arnouts Home Cooking een 

bedrijf dat zich toespitst op traiteur en home 

cooking, maar we verzorgen ook de catering 

op grotere events. Wij staan voor gezellig tafelen met 

familie, vrienden of in een zakelijke sfeer, volledig op maat 

van de klant. Wij brengen pure seizoensgebonden verfijnde 

gastronomie: elk product wordt vers en met passie bereid. 

Of het nu gaat om een receptie, walking diner, tuinfeest, 

communiefeest…: we stellen altijd een menu voor op 

maat naar smaak en budget.”

LIEFDE VOOR KALMTHOUT

“In onze keuken springen we graag creatief en origineel om 

met  verse producten. Waar het kan, werken we ook samen 

met lokale ondernemingen. Onze ingrediënten halen 

we bijvoorbeeld zo veel mogelijk bij lokale producenten 

in de ruimere omgeving. Zo ontwikkelden we onlangs 

een dessert met streekproducten in samenwerking met 

Visit Kalmthout, de toeristische dienst van de gemeente. 

Bovendien organiseren we elk jaar een pop-up restaurant 

op een unieke locatie in onze regio. Daarvoor werkten we 

eerder al samen met Clover Gin en het Arboretum. Voor de 

aankleding van die events doen we overigens ook steeds 

beroep op lokale ondernemers. Zo werken we samen met 4 

ALL Party Rent, de bloemen worden geleverd door Cosmos 

and Stars, de kunstwerken komen  dan weer van Objekt K 

en Marleen Vansteenvoort. Voor de drank kunnen we altijd 

rekenen op Clover Gin en De Caigny. Maar ook buiten de 

keuken zie je ons in het straatbeeld opduiken: zo zijn we 

sinds kort trotse sponsor van voetbalclub K. Heibos S.V.”

TERUGBLIK OP 2020

“2020 moest eigenlijk een nieuwe doorstart worden voor 

Arnout Home Cooking met de inrichting van een eigen 

keuken/atelier. Net wanneer dat helemaal op punt stond, 

werd de eerste lockdown afgekondigd. We maakten van 

de nood een deugd en gebruikten die tijd om nieuwe 

gerechten te ontwikkelen. Daarnaast was het vooral 

een kwestie van creatief werken. Na de eerste lockdown 

zetten we bijvoorbeeld het OFYR Tabl’o-concept op poten. 

Mensen konden een soort tafelbarbecue met lekkere 

slaatjes en vlees komen afhalen. Zo konden zij in hun tuin 

alsnog een gezellig etentje organiseren in een beperkte 

groep. Daarnaast serveerden we om de twee weken een 

bistronomisch menu in de Oude Withoef. Ook dat was een 

succes.”

BLIK OP DE TOEKOMST

“De aanvragen voor home cooking, communiefeesten, 

trouwfeesten… lopen nog altijd heel goed binnen. We ho-

pen dat die feesten snel weer mogen plaatsvinden, al zullen 

we voor de catering van bedrijven en concerten wellicht 

nog wat meer geduld moeten oefenen. In de tussentijd 

kunnen mensen op vrijdag en zaterdag wel bij ons terecht 

voor een take-out met een verzorgd driegangenmenu. Die 

bereiden we uiteraard onder strikte veiligheidsmaatrege-

len. Elk menu wordt volledig coronaproof bereid, verpakt 

en afgehaald. Zo blijven we onze klanten verwennen met 

onze gerechten. We hopen in elk geval dat er in 2021 bre-

dere versoepelingen van de coronamaatregelen zullen ko-

men. Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor en staan 

te popelen om er terug in te vliegen.” 

LODE ARNOUTS, ARNOUTS HOME COOKING

   www.arnoutshomecooking.com

Uiteraard zijn er nog tal van andere horecazaken in 
Kalmthout die absoluut de moeite waard zijn. De gerechten 
van de verschillende restaurants op www.kalmthout.be/
afhaalgerechten zullen je ongetwijfeld doen watertanden. 
Neem dus zeker eens een kijkje en geniet van al het lekkers 
dat onze lokale chefs je te bieden hebben. Smakelijk!
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Hoe kwam je in België terecht?
“Dat is een lang verhaal”, lacht Abra-

ham. “Twaalf jaar geleden trok een 

collega van India naar Nederland. Hij 

kwam in contact met de bisschop 

van Antwerpen die hem vertelde dat 

er hier nood was aan extra priesters. 

Uiteindelijk zijn we met zeven uit India 

naar hier gekomen. Vijf jaar geleden 

werd ik aangesteld in Brasschaat. Sinds 

twee jaar werk ik in Kalmthout en Es-

sen. Ik woon in de pastorij in Essen, 

naast de kerk van Essen-Centrum.”

Werk je in alle parochies? 
“Vroeger bestonden Kalmthout en Es-

sen elk uit vijf parochies. Vandaag de 

dag vormen die twee gemeenten één 

parochiale eenheid. Samen met pastoor 

Bernard De Preter uit Heide en enkele 

meewerkende pastoors en gebedslei-

ders verzorgen wij alle misvieringen en 

gebedsdiensten. Ik ben hier goed ont-

vangen en doe mijn werk graag.”

Wat mis je het meest?
“Mijn familie! Mijn ouders leven nog 

en zij wonen, net als mijn drie broers, 

twee zussen en hun kinderen, in India. 

Via de moderne technieken houd ik 

met hen contact, maar als ik verha-

len hoor over zieke mensen, vind ik 

het spijtig dat ik hen niet kan helpen. 

Ik heb hier al veel mensen leren ken-

nen, maar zo ver van mijn familie mis 

ik soms het thuisgevoel.”

 

"Soms mis ik mijn familie"

 

Is er in je thuisland ook corona?
“Het is bijna niet te geloven, maar van 

waar ik kom, hebben ze op 4000 in-

woners nog geen enkele besmetting 

vastgesteld. Tot eind vorig jaar volg-

den ze strikte maatregelen, maar naar 

wat ik hoor, proberen ze nu terug wat 

vrijer te leven. Hopelijk zonder zware 

gevolgen.”

Zoeken mensen steun in hun geloof 
in deze vreemde tijden?
“Ja, zeker wel. Daarom stellen we de 

kerk een hele dag open zodat mensen 

kunnen komen bidden of even de rust 

opzoeken. Het ergste vind ik dat er 

maar een beperkt aantal mensen een 

begrafenis mag bijwonen. Bij grote fa-

milies zorgt dat af en toe voor hartver-

scheurende keuzes. Iedereen verlangt 

naar betere tijden. We kunnen alleen 

maar hopen dat de vaccins effect heb-

ben en dat we in de zomer ons norma-

le leven weer mogen hervatten.”

Zie je ook positieve zaken aan deze 
coronacrisis? 
“Ik merk dat de mensen in hun bub-

bel meer tijd maken voor elkaar. En ik 

hoop dat dat iets is dat zo zal blijven.”

Abraham Rayappan (38), afkomstig uit India, werd twee jaar geleden aangesteld als 

pastoor in Kalmthout en Essen. Wij zochten hem op voor een babbel over werken ver van 

huis en de impact van corona in en rond de kerk. 

INDISCHE PRIESTER ABRAHAM 
RAYAPPAN WERKT GRAAG IN 
KALMTHOUT EN ESSEN



In Kalmthout gunnen we elk kind de nodige ruimte om te kunnen ravotten en spelen. 

Er wordt dan ook gretig gebruik gemaakt van de verschillende speelterreintjes in onze 

gemeente. Ook dit jaar investeert de gemeente fors in de renovatie van verschillende 

speelterreinen. Verouderde toestellen worden vervangen en de speelterreintjes in 

de Pastoor De Keyserlaan, Bloemstraat en G. Gezellelaan worden (her)aangelegd. De 

aankleding van de nieuwe terreinen wordt vooral door de kinderen zelf bepaald. Zowel 

de kindergemeenteraad en jeugdraad als de kinderen uit de buurt hebben inspraak in de 

renovatieplannen.

BLOEMSTRAAT 

Ook het speelterreintje aan de Bloem-

straat in Achterbroek wordt grondig 

opgeknapt. Afgelopen zomer zon-

den zo’n 50 kinderen en hun ouders 

ideetjes en tekeningen in voor de 

vernieuwing van de speeltuin. De 

jeugddienst en jeugdraad namen de 

wensen van de kinderen mee in het 

ontwerp. In de Bloemstraat wordt een 

echt buurtplein aangelegd waar alle 

generaties elkaar kunnen ontmoeten. 

Daarnaast worden er voor zowel jon-

gere als iets oudere kinderen verschil-

lende speeltoestellen voorzien.

Wat kan je verwachten?

	f Speelberg

	f Boomstammetjes

	f Fiets- en stepparcours

	f Veertoestellen

	f Zandbak

	f Glijbaan

	f Voetbalveldje

	f Kabelbaan

De gemeente is momenteel bezig met 

de opmaak van het ontwerp. Het pro-

ject wordt in de loop van 2021 uitge-

voerd. 

CROSSBOS IN 

G. GEZELLELAAN 

Het gekende speelterreintje in Heide 

aan de G. Gezellelaan is ook toe aan 

een opknapbeurt. Timing hiervoor is 

2022. De gemeente start wél al met 

de voorbereidingen voor de inrichting 

van het speelterreintje, ook gekend 

als ‘het crossbosje’. Die titel willen we 

graag waarmaken: het pleintje wordt 

dan ook ingericht als een volwaardig 

speel-en crosspleintje. De gemeente 

zal later dit jaar ideetjes sprokkelen 

voor de invulling van het terrein door 

kinderen uit de buurt te bevragen.

De gemeente wil graag blijven inves-

teren in kwaliteitsvolle speelruimte.  

Ook aan het milieu wordt gedacht: 

voor de speelinfrastructuur wordt ge-

werkt met duurzame materialen en 

ook de groenaanleg wordt volledig 

afgestemd op extra spelplezier. Dat 

wordt genieten! 

GEMEENTE KALMTHOUT 
INVESTEERT IN  
(HER)AANLEG SPEELTERREINEN

PASTOOR DE KEYSERLAAN  

 

Het speelterrein aan de Pastoor De 

Keyserlaan wordt stevig onder han-

den genomen. Hoe het eruit zal zien, 

overlegde de gemeente samen met 

verschillende ouders en kinderen uit 

de buurt. Hun feedback namen de 

ontwerpers mee in het uiteindelijke 

plan. Naast de vernieuwing van het 

bestaande voetbalveld en basketveld, 

staan er verschillende ‘landschapsele-

menten’ op het plan. Die bestaan alle-

maal uit natuurlijke materialen. 

 

Wat kan je verwachten? 

	f Speelbergjes

	f Boomstammetjes

	f Fiets- en stepparcours

	f Veertoestellen

	f Zandbak

	f Klimtoren met glijbaan

	f Klim- en klauterparcours 

	f Talludglijbaan

	f Vogelnestschommel

Een leverancier zal de nieuwe toestel-

len plaatsen in het voorjaar. Naast de 

toestellen worden ook het bestaande 

voetbal- en basketveldje vernieuwd. 
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Kaat Wouters,
afdelingshoofd vrije tijd

naast de bibliotheek. De mensen van 

de sportdienst hebben nu nog hun 

bureau in het zwembad. Binnenkort 

stelt de gemeente een nieuwe coördi-

nator voor het zwembad aan, zodat de 

sportdienst mee onder hetzelfde dak 

komt wanneer we over enkele jaren 

verhuizen naar het nieuwe gemeente-

huis. Visit Kalmthout (dienst toerisme) 

blijft aan de Vroente, maar we hebben 

veel contact. Onze nieuwe projectme-

dewerker vrije tijd pendelt tussen de 

verschillende locaties. De beleidsadvi-

seur vrije tijd, ook een nieuwe functie, 

werkt dienstoverschrijdend in functie 

van projecten en beleid.”

   

Hoe reageren de medewerkers op 
het ‘samenvoegen’ van de diensten?
“Heel enthousiast. De samenwerking 

“DOOR KRACHTEN TE 
BUNDELEN, VERBETEREN 
WE ONS AANBOD”

Voor jou kent de werking van een 
gemeente weinig geheimen.
“Dat klopt (lacht). Voor ik de overstap 

maakte naar de gemeente Kalmthout 

werkte ik 13,5 jaar voor de gemeente 

Kapellen. Eerst als beleidscoördinator 

vrije tijd en de laatste jaren was ik di-

recteur persoonsgebonden zaken, een 

functie waarin ik zowel voor het OCMW 

als voor het gemeentebestuur werkte.”

Je stuurt meerdere diensten aan, 
ook een deel mensen die buiten het 
gemeentehuis werken.
“Fysiek zitten we niet allemaal in het 

gemeentehuis, maar gelukkig zitten we 

niet ver uit elkaar. De medewerkers van 

jeugd, cultuur en evenementen zitten 

samen in de vroegere pastorijwoning, 

wat wij ‘De Chapel’ noemen. Dat is vlak 

maakt het mogelijk om ook eens iets 

anders te doen, omdat de grenzen van 

de diensten wat vervagen. Door som-

mige taken wat te verschuiven kunnen 

we de talenten van onze mensen nog 

meer benutten.”

‘In het najaar – als corona het 
hopelijk toelaat om het nieuwe 
cultuurseizoen echt te starten – 

zullen we onze plannen uitrollen.’

 

De gemeente verdubbelt bijna het 
budget voor cultuur. Hoe gaan jullie 
daarmee om?
“Op dit moment doen we veel denk-

werk en bouwen we aan een visie 

Binnen de organisatie van de gemeente Kalmthout vormen de diensten voor jeugd, 

sport, cultuur, evenementen, toerisme en de openbare bibliotheek samen de dienst 

vrije tijd. Daarvan is Kaat Wouters sinds 1 oktober het afdelingshoofd. “Door onze dien-

sten intensiever te laten samenwerken, willen we ons aanbod verbeteren. En we gaan 

nog meer doelgroepgericht werken”, omschrijft Kaat Wouters enkele voordelen van de 

gebundelde krachten. 

VRIJE TIJD
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over hoe we die extra middelen willen 

inzetten. We laten ons daarin bege-

leiden door een externe partner. Zo 

willen we een duidelijk beeld krijgen 

van cultuurprogrammatie: wat doen 

we voor wie? Wanneer, waar en met 

wie? Bij dat denkwerk betrekken we 

ook particulieren en verenigingen die 

actief zijn rond cultuur in Kalmthout. 

Samen met hen bespreken we welk 

cultuuraanbod we als gemeente wil-

len aanbieden. In het najaar – als coro-

na het hopelijk toelaat om het nieuwe 

cultuurseizoen echt te starten – zullen 

we onze plannen uitrollen.”

Sommigen dromen al lang van één 
centraal cultuurcentrum…
“We willen op de gekende plaatsen 

zoals de kerk van Heide, het O*KA of 

Mimuze een sterk gevarieerd aanbod 

brengen, aangevuld met unieke, klei-

nere locaties die zeker een troef kun-

nen zijn. Kalmthout kent ook heel wat 

mooie buitenlocaties waar we zeker 

iets mee gaan doen. Heel wat vereni-

gingen en particulieren bieden cul-

turele activiteiten aan. Als gemeente 

willen wij een duidelijke rol opnemen 

door een aanvullend programma 

samen te stellen en ook samenwer-

kingsverbanden aan te gaan om het 

bestaande aanbod nog te versterken.”

Een andere nieuwigheid naast een 
uitgebreider cultuuraanbod is de 
‘UITpas’.
“Naar het voorbeeld van andere ge-

meenten en steden willen we star-

ten met een UITpas. Iedereen die een 

activiteit bijwoont, kan met het sys-

teem punten sparen. We organiseren 

de vrijetijdspas regionaal en die zal 

dus ook tellen bij culturele evene-

menten in de buurgemeentes Essen, 

PROVINCIE LEGT 
GRONDENBANK 
AAN VOOR 
KMO-ZONE 
RIJKMAKER

De voorbije decennia ontwikkelde de ge-

meente Kalmthout de KMO-zone Bosduin. 

Kalmthout kocht de gronden aan, legde 

wegen en nutsvoorzieningen aan en ver-

kocht de zone stukje bij beetje. Nu die 

KMO-zone helemaal ontwikkeld is, blijft de 

lokale vraag naar KMO-percelen bestaan. 

Daarom werkt Kalmthout nu samen met 

de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 

(POM) om het Kalmthoutse deel van de 

Rijkmaker te ontwikkelen.

De zone aan de Rijkmaker werd in de vori-

ge eeuw aangeduid als gebied voor milieu-

belastende industrie. Dat wil de gemeente 

Kalmthout niet meer en maakt daarom 

werk van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

waardoor het gebied KMO-zone wordt 

voor lokale ondernemers. 

Daarnaast onderhandelt de POM met de 

grondeigenaars om de gronden aan te ko-

pen en onder te brengen in een zogenaam-

de ‘grondenbank’. Fase per fase ontwikkelt 

de provincie dan de zone waarbij een deel 

van de winst naar de vorige eigenaars te-

rugvloeit. Een concrete timing voor de ont-

wikkeling is er nog niet. Dat hangt af van 

de aankoop van de gronden én de goed-

keuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

   kurt.bomhals@pomantwerpen.be,  

patrick.reynaerts@kalmthout.be 

Wuustwezel en Brasschaat. Het kan 

bijvoorbeeld zijn dat wanneer je 5 

concerten bijwoonde, je voor het 

zesde optreden minder moet beta-

len. Bepaalde doelgroepen hebben 

met die vrijetijdspas recht op een 

korting omdat we ook hen meer 

willen betrekken bij het sociale en 

culturele leven in onze gemeente.”

‘We willen op de gekende 
culturele plaatsen een sterk 
gevarieerd aanbod brengen, 

aangevuld met unieke en 
kleinere locaties.’

 

De kunst- en cultuursector 
lijdt erg onder corona. Hoe 
beïnvloedt het virus jullie werk?
“Het is een beetje dubbel… Voor 

veel cultuurverenigingen en kun-

stenaars is het geen gemakkelijke 

periode. Anderzijds zien we ook 

een grote flexibiliteit en creativiteit 

om toch iets te kunnen aanbieden 

en te organiseren binnen alle vrije-

tijdsdomeinen. Alle maatregelen 

hebben natuurlijk een impact op 

onze werking. Denk bijvoorbeeld 

aan de afhaalbib die we moesten 

organiseren of de wisselende mo-

menten waarop het zwembad wel 

of niet open mocht. Wij ontdek-

ken nu dat een groot deel van het 

werk van thuis uit kan gebeuren en 

we hebben ook meer tijd om na 

te denken rond beleid. Dat zorgt 

er ongetwijfeld mee voor dat we 

straks nog sterker naar buiten ko-

men als dienst vrije tijd”, besluit af-

delingshoofd Kaat Wouters. 
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Op quasi elk vlak werd ons leven grondig door 

elkaar geschud in 2020. Kinderen werden 

thuisgehouden van school, ouders moesten de 

opvang van hun kroost combineren met ver-

plicht telewerk en verschillende ondernemers 

sloten verplicht de deuren. Sociaal contact 

werd sterk beperkt en verenigingen staakten 

alle activiteiten. Zowel op federaal, Vlaams als 

lokaalsniveau werden verschillende maatre-

gelen getroffen. De uitvoering en handhaving 

van die zogenaamde ‘coronaregels’ gebeurde 

door verschillende veiligheidsdiensten, waar-

onder de gemeentelijke noodplanning en po-

litiezone Grens.

 

CERYS MEREDITH 

NOODPLANNER 
GEMEENTE KALMTHOUT
Als noodplanner voor gemeente Kalmthout 

was Cerys Meredith mee verantwoordelijk 

voor de praktische uitrol van de maatrege-

len en loodste ze ons door die woelige peri-

ode. Als toeschouwer op de eerste rij blikt ze 

terug op 2020 en werpt ze een voorzichtige 

blik op de toekomst. 

Hoe ervaarde jij 2020?
“Als noodplanner help ik mensen in 

een noodsituatie, maar ben ik door-

gaans zelf geen betrokken partij en 

kan ik een situatie objectief benade-

ren. Wanneer ik dan thuis kom, is een 

interventie afgelopen en rest enkel de 

nazorg. Dat was nu niet het geval: al-

les wat effect had op de mensen, gold 

ook voor mijn gezin en mij. Denk maar 

aan de lockdown, de opvang voor de 

kinderen, het verplichte thuiswerk en 

thuisonderwijs… De hamsteraars van 

toiletpapier hadden ook mij goed lig-

gen (lacht). Die ommezwaai op per-

soonlijk vlak, gecombineerd met de 

hoge werkdruk, maakte van 2020 een 

ontzettend pittig jaar. Zeker de eerste 

maanden waren bijzonder zwaar, met 

name omdat mijn partner in de zorg 

werkt."

Hoe werd de coronacrisis 
aangepakt door de gemeente?
“Naast de vaste leden van de lokale 

veiligheidscel – burgemeester politie, 

brandweer, communicatie en nood-

planner – vervoegden ook medische 

experts uit de eerstelijnszone het 

team. Ook de verschillende afdelings-

hoofden van de gemeentelijke dien-

sten werden erbij geroepen, naast een 

federale gezondheidsinspecteur. Het 

team was bijzonder uitgebreid, maar 

dat was ook nodig: er lag immers heel 

wat werk op de plank. Denk maar aan 

de communicatie die gevoerd moest 

worden, de beslissingen die op lokaal 

niveau werden genomen, speelterrei-

nen die moesten afgesloten worden, 

verenigingen die geïnformeerd moes-

ten worden, events die opgeschort 

werden… Het vertalen van de federa-

le maatregelen naar het grondgebied 

Een terugblik door het oog van 
de veiligheidsdiensten

EEN JAAR 
CORONA

‘Corona is als het ware een 
marathon; ik verkies dan toch de 

korte sprintjes.’



van Kalmthout was een huzarenstukje, 

waar we gelukkig wel in geslaagd zijn.”

Is de coronacrisis vergelijkbaar met 
andere noodsituaties? 
“Absoluut niet. In Kalmthout maak-

ten we al verschillende noodsituaties 

mee. De bekendste daarvan zijn on-

getwijfeld de heidebrand in 2011 en 

meer recent de overstromingen in 

2019. Normaal zijn noodsituaties kor-

te sprintjes waar je puur op adrenaline 

‘doorknalt’. Dat zijn hectische dagen, 

maar nadien neem je opnieuw een 

normaler ritme aan. Corona is als het 

ware een marathon; ik verkies dan 

toch de korte sprintjes"

Wat neem je mee uit die periode?
“Als er een ding is dat ik het afgelopen 

jaar heb geleerd, is dat niets voorspel-

baar is en het leven alle kanten uit 

kan gaan. Als Kalmthoutenaar hoop ik 

dat we de kracht van onze kleine ge-

meenschap gebruiken om iedereen 

er weer bovenop te helpen, of dat nu 

fi nancieel, sociaal of mentaal is. Ik ge-

loof er rotsvast in dat we dat kúnnen in 

Kalmthout. De dagelijkse applausmo-

mentjes in mijn wijk – de Gouden 

Triangel - zijn daarvan het bewijs. Dat 

korte sociale contact op afstand, de 

kinderen die even buiten konden, 

dat gaf toch wat ruggensteun. In 

Kalmthout is het ontzettend fi jn om te 

wonen. Ik was me daar al van bewust, 

maar sinds corona koester ik mijn wijk 

en het belang ervan nóg meer. Ook in 

2021 is corona nog niet voorbij, maar 

samen staan we sterk, zowel pro-

fessioneel als privé. De uitbouw van 

het vaccinatiecentrum de komende 

maanden brengt ons weer een stapje 

dichter richting vrijheid.”

‘ De uitbouw van het vaccinatie-
centrum de komende maanden 

brengt ons weer een stapje dichter 
richting vrijheid. ’

Wat kan je ons vertellen over dat 
vaccinatiecentrum?
“Het vaccinatiecentrum vind je in een 

vrijstaande loods van Defensie op het 

militair vliegveld van Brasschaat. Het 

centrum zal 75 000 mensen vaccine-

ren op acht maanden tijd. Niet alleen 

medisch, maar ook organisatorisch 

is dat een enorm karwei. Samen met 

de Eerstelijnszone Noorderkempen 

en de collega’s van de gemeen-

ten Brasschaat, Essen, Kapellen en 

Wuustwezel bundelen we de krachten 

en verdelen we de taken. Dat gaat van 

communicatie tot infrastructuur tot 

personeelsmanagement.”

Welke rol neem jij daar in op? 
“Zelf ben ik projectleider Veiligheid 

voor het vaccinatiecentrum. Mijn er-

varing in het opvolgen van de veilig-

heidsaspecten bij noodsituaties en 

evenementen zoals de Straatfeesten, 

komt nu erg goed van pas. Eigenlijk 

lijkt het grotendeels op het organi-

seren van een groots evenement, al 

zijn er natuurlijk wel wat verschillen. 

Aan de togen worden er dit keer geen 

pintjes getapt, maar wel vaccinatie-

kaartjes ingevuld.”

Over pintjes gesproken… staan 
er in 2021 al evenementen op de 
planning?
“Verschillende organisatoren staan 

klaar met ideeën en plannen, maar 

concrete data zijn er nog niet. Zodra er 

een ‘go’ is, zullen alle evenementaan-

vragen wel met prioriteit behandeld 

worden. 2021 biedt alleszins al ruimte 

voor perspectief en daar doen we het 

voor. De rest zal zichzelf uitwijzen.”

Cerys Meredith is sinds 2011 actief als 

evenementencoördinator en nood-

plancoördinator voor de gemeente 

Kalmthout. Als noodplanner fungeert 

zij als rechterhand van de burgemees-

ter, anderzijds is zij ook het aanspreek-

punt voor de provincie Antwerpen. Bij 

noodsituaties is zij verantwoordelijk 

voor de aansturing, dispatching van vra-

gen en oplossingen en de kennisbank. 

Daarnaast ondersteunt Cerys ook op 

logistiek vlak en koppelt zij terug naar 

gouverneur Cathy Berx en haar diensten. 

Noodplanning brand Kalmthoutse Heide 2011
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sluiten van de grenzen heeft bijzonder 

veel mankracht gevraagd. Op verschil-

lende cruciale posten werden politie-

controles voorzien om het grensver-

keer dag en nacht te monitoren en te 

handhaven. Daarnaast zetten we ook 

elders specifieke ploegen in die con-

troleerden of de maatregelen werden 

nageleefd.”

“Als politie moeten we soms ontzet-

tend snel schakelen. De regelgeving 

verandert vaak op korte termijn. De 

uitdaging bestaat er dan in om alle ge-

wijzigde regels snel te analyseren en 

te vertalen in richtlijnen op het terrein.”

Af en toe kwam er ook kritiek op 
die regels…
“Het mes snijdt langs twee kanten. 

Enerzijds is het logisch dat er bij een 

crisis, door onze diensten streng op-

getreden wordt. Anderzijds proberen 

we daar redelijk in te zijn. De verhalen 

over het beboeten van senioren die 

even uitrusten op een bankje zul je 

in onze politiezone niet tegenkomen. 

Onze mensen werden op straat vaak 

aangesproken over de coronamaatre-

gelen. De meeste reacties waren posi-

tief. In de beginfase hebben we eerst 

gewaarschuwd, pas nadien zijn we be-

ginnen te verbaliseren.”

Begrijpen mensen dat ook? 
“De meeste Kalmthoutenaren begrij-

pen heel goed waarom de maatrege-

len nodig zijn. Niet alleen is het de eni-

ge manier om op termijn terug naar 

een normale situatie te kunnen evo-

lueren, maar het beperkt ook overlast. 

Neem nu de drukte in de Kalmthoutse 

heide. Wandelen was één van de wei-

nige vrijetijdsbestedingen, dus men-

sen zakten massaal af naar het Grens-

park, met heel wat parkeeroverlast tot 

gevolg. Dan wordt er vanuit de bevol-

king zélf gevraagd om op te treden. 

Die handhaving kost ons ook heel wat 

tijd en mankracht, dus de werkdruk is 

best hoog. Ook als politiedienst wil-

len wij om die reden graag zo spoe-

dig mogelijk terug naar een normale 

handhaving. Nu, in Kalmthout worden 

POLITIEWERK 
IN CORONATIJD

PATRICK DE SMEDT 

COMMISSARIS 
POLITIEZONE GRENS
 

Niet alleen de gemeente, maar natuurlijk 

ook de politie werd volop ingezet. Patrick De 

Smedt, commissaris bij politiezone Grens, was 

mee verantwoordelijk voor de handhaving 

van de coronamaatregelen. Ook hij blikt terug 

op een speciale periode vanuit zijn rol als 

politieman én als mens.

“2020 was, net zoals voor iedereen, zeer 

intens. Hoewel het gewone leven groten-

deels stil lag, had de politie de handen 

meer dan vol met allerlei corona-gerela-

teerde taken. Alle procedures moesten her-

bekeken worden en we kregen er nog heel 

wat extra taken bovenop. Zo informeerden 

en sensibiliseerden we de bevolking in de 

beginfase van de lockdown. Als grensregio 

kregen we ontzettend veel vragen over 

welke maatregelen op welk moment van 

toepassing waren en hoe die praktisch 

nageleefd moesten worden. Anderzijds 

voerden we veel controles uit. Vooral het 

‘Op verschillende cruciale posten 
werden politiecontroles voorzien 

om het grensverkeer dag en nacht 
te monitoren en te handhaven.’



de regels goed gevolgd. Tot op heden 

stelden we nog maar drie lockdown-

feestjes vast. Die vonden voornamelijk 

in december plaats en er werden 18 

personen geverbaliseerd.”

Waar ligt de grens voor jou tussen 
politieman en gewone burger?
“Als politieambtenaar heb ik een voor-

beeldfunctie, dus ik volg de maatre-

gelen stipt op. Dat wordt van mij ver-

wacht, net zoals ik dat van een ander 

verwacht. Voor ons gelden die regels 

ook hé. We moeten ons allemaal aan 

de regels houden voor het algemeen 

belang, zowel op als naast de job.”

‘De grootste schrik voor een 
politiekorps is natuurlijk een 

corona-uitbraak waardoor we de 
dienstverlening niet meer zouden 

kunnen garanderen.’

Jullie werking werd ook aangepast. 
Wat hield dat net in?
“Er waren veel aanpassingen nodig op 

verschillende vlakken. Zo werkten we 

in de beginperiode met geschrankte 

ploegen om onderling contact te ver-

mijden. Net zoals bij andere bedrijven 

werd er ook een mondmaskerplicht 

ingevoerd, zowel in de gebouwen als 

in de voertuigen. Logistiek was het 

ook een helse job om alles op korte 

termijn coronaproof te krijgen. Er wer-

den overal schermen geplaatst, alles 

werd ontsmet, telewerk werd voor-

zien waar mogelijk… Dat werpt wel 

zijn vruchten af: tot op heden zijn er 

quasi geen besmettingen in ons korps. 

Gelukkig, want de grootste schrik voor 

een politiekorps is natuurlijk een co-

rona-uitbraak waardoor we de dienst-

verlening niet meer zouden kunnen 

garanderen.”

Kan je deze crisis vergelijken met 
andere noodsituaties? 
“Het is een atypische crisissituatie, 

voornamelijk omdat ze zo lang duurt. 

Bij andere crisissituaties ben je kort, 

maar intens bezig. Nu zijn we intens 

van start gegaan, maar dat tempo kan 

je geen jaar volhouden. Ook onze ta-

ken zijn anders dan gewoonlijk. Bij re-

guliere incidenten biedt de politie vaak 

ondersteuning aan de brandweer en 

de ziekenwagen. Bij deze crisis staan 

wij op de voorgrond met handhaving. 

Dat doen we al een jaar en het weegt 

CORONA IN CIJFERS

221 pv's in 2020
(maa-dec)

26 pv's in 2021
(jan-feb)

85 pv's
Samenscholing

41 pv's
Niet-essentiële 

verplaatsing

50 pv's
Avondklok

29 pv's
Grenscontrole

18 pv's
Lockdown-

party

INBREUKEN TOP 5

TOTAAL AANTAL INBREUKEN 
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door. Voorlopig is 2021 gestart waar 

het in 2020 eindigde. Met de vaccina-

ties die stilaan op gang komen, hopen 

we ons tegen de tweede helft van 

het jaar opnieuw op onze basistaken 

te kunnen concentreren. En uiteraard 

hopen wij, samen met alle inwoners 

van de gemeente Kalmthout, dat het 

sociale- en evenementenleven terug 

op gang kan komen. Samen het jaar in 

schoonheid mogen afsluiten, eindelijk 

beschermd tegen dat ellendige virus, 

daar gaan we voor. ” 

Grenscontroles
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INFRASTRUCTUURWERKEN 
OP DE PLANNING

Na de heraanleg van het kruispunt in Achterbroek, de 

Roosendaalsebaan en de kerkomgeving in Heide, staan 

er opnieuw een aantal grotere infrastructuurwerken op 

de planning in Kalmthout. Zowel dit jaar als de volgende 

jaren maakt de gemeente werk van rioleringen, veiligere 

schoolomgevingen en fi etspaden langs gewestwegen. 

Een overzicht…

FIETSPADEN LANGS GEWESTWEGEN

Al vele jaren is de gemeente Kalmthout vragende partij om 

fi etspaden te voorzien langs enkele gewestwegen, waaron-

der de Achterbroeksteenweg, de Brasschaatsteenweg en 

de Putsesteenweg. Voor elk van die projecten is Vlaanderen 

de bouwheer, meer bepaald het Agentschap Wegen en 

Verkeer (AWV). 

De plannen voor twee vrij liggende fi etspaden langs de 

Achterbroeksteenweg zijn klaar. In overleg met de bewo-

ners kwam de gemeente tot een gedragen plan. De vol-

gende stap is de grondaankopen langsheen het traject. De 

timing daarvan ligt in handen van het Vlaamse gewest.

Ook voor de Brasschaatsteenweg zijn de plannen voor een 

fi etspad van de rotonde aan de Heikantstraat tot aan de 

HERAANLEG SCHOOLOMGEVING GANZENDRIES

In 2021 legt de gemeente Kalmthout de Ganzendries op-

nieuw aan. Een deel van de straat krijgt daarbij ook nieuwe 

riolering. Het doel is een verkeersveilige straat met aan bei-

de kanten een voetpad dat ter hoogte van de school door-

loopt achter de parkeerplaatsen. Daarnaast komt er een 

parking voor medewerkers van de school op het terrein zelf. 

Die wordt bereikbaar via de Kijkuitstraat en het Erasmuspad 

dat tot aan de parking een schoolstraat wordt. De rest van 

het pad blijft fi etspad.

De werken aan de parking worden nog voor de zo-

mer uitgevoerd. Na het bouwverlof in augustus star-

ten de werken in de Ganzendries zelf. Die verlopen in 

twee fasen om de school bereikbaar te houden. De 

werken moeten afgerond zijn tegen december 2021.

Fietspad langs Putsesteenweg

Schoolomgeving Ganzendries



Franse Weg klaar. Die plannen worden besproken met de 

grondeigenaars en de aanliggende bedrijven. Daarna start 

Vlaanderen de procedure om de nodige gronden aan te ko-

pen. Dat zou nog in 2021 moeten starten.

Ten slotte is er de Putsesteenweg, waarvan AWV de plan-

nen aan de bewoners van het traject eind februari al onli-

ne toelichtte. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de 

aanleg van fi etspaden langs de Putsesteenweg vanaf het 

kruispunt met de Korte Heuvelstraat tot de gemeentegrens 

met Kapellen (kruispunt Canadezenlaan), goed voor 3,3 km. 

Daarmee sluiten de fi etspaden aan op de nieuwe fi etspa-

den die Kapellen langs de Klinkaardstraat gepland heeft. 

Met het project willen AWV en de gemeente de ontbreken-

de schakel in het bovenlokaal fi etsroutenetwerk (provincie 

Antwerpen) en binnen het gemeente-

lijke fi etsroutenetwerk aanvullen met 

tweemaal een enkelrichting fi etspad. 

Rioolbeheerder Aquafi n maakt van de 

gelegenheid gebruik om tegelijkertijd 

riolering in de Putsesteenweg aan te 

leggen. Daardoor wordt het vuil wa-

ter niet langer geloosd in de grachten, 

maar kan het aansluiten op het zuive-

ringsnetwerk van Kalmthout.

Een concrete timing voor die werken is er nog niet. Ook 

daar start Vlaanderen de grondverwervingen op. 

RIOLERINGSWERKEN OMGEVING KASTANJEDREEF

De Vlaamse overheid wil samen met de gemeentes ver-

sneld werk maken van rioleringsprojecten. De Vlaamse 

Milieumaatschappij keurde het subsidiedossier van de 

geplande werken in de Kastanjedreef, Nieuwe Dreef en 

Duinzichtlei goed. 

De plannen voor de werken zijn klaar en de gemeen-

te maakt samen met Aquafi n werk van de noodzakelijke 

grondverwervingen. Dat gaat voor het grootste deel over 

de straten zelf die offi  cieel eigendom zijn van de eigenaars 

van de percelen in die straten, maar al jaren openbaar door 

gebruik. De gemeente Kalmthout onderhoudt die straten 

intussen ook al jarenlang. De ‘inlijving’ in het openbaar do-

mein is een logische stap.

Na die verwerving stelt de gemeente een aannemer aan 

die, als alles goed loopt, in de loop van 2022 van start 

kan gaan. Met de werken komt er een gescheiden stelsel. 

Enerzijds is er een riolering om het afvalwater, via het stelsel 

van de Korte Heuvelstraat, af te voeren naar het zuiverings-

station aan de Zwanenberg. Dat zorgt er ook voor dat er 

geen afvalwater meer terechtkomt in de bodem van het 

kwetsbaar natuurgebied vlakbij. Anderzijds komt het zo re-

genwater terecht in de Zwarte Beek die op natuurlijke ma-

nier het water afvoert. 

LED IS MORE

Niet alleen op en in de grond investeert de gemeente 

Kalmthout. Ook boven onze hoofden veranderde het voor-

bije jaar al heel wat en staat er nog veel op de planning. 

Kalmthout droeg haar openbare verlichting namelijk over 

aan Fluvius. In ruil daarvoor vervangt 

Fluvius tegen 2030 alle openbare ver-

lichting door LED-armaturen. Waar no-

dig en bij verlichting ouder dan 20 jaar, 

worden ook de palen vervangen.

Het voorbije jaar kwamen de hoofdwe-

gen al aan de beurt: Roosendaalsebaan, 

Achterbroeksteenweg, Beauvoislaan, 

Brasschaatsteenweg, Noordeind en 

ook het Heidestatieplein (inclusief Sint 

Jozefl aan en Vredelaan). De komende jaren pakt Fluvius 

straat per straat aan en bekijkt ook of er meer of net minder 

verlichting nodig is.

Met deze ‘ver-LED-ing’ vervangen we oude lampen die vaak 

niet meer gemaakt worden, niet altijd een gericht schijnsel 

geven en vooral: veel minder verbruiken. Dat is zowel eco-

logische als economische winst.

openbare.werken@kalmthout.be
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Zowel dit jaar als de volgende 
jaren maakt de gemeente 

werk van rioleringen, veiligere 
schoolomgevingen en fi etspaden 

langs gewestwegen.

Plaatsen van LED-armaturen
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De gemeente Kalmthout onderte-

kende in december 2020 het nieu-

we Burgemeestersconvenant. Daarin 

staan ambitieuze klimaatdoelstellin-

gen van het lokaal klimaatactieplan 

dat mikt op 40% minder CO2 -uitstoot 

op het grondgebied voor het jaar 

2030. Daarmee gaat de gemeente on-

der andere resoluut voor een verdere  

uitrol van groene stroom, waaronder 

zonnepanelen op het grondgebied. 

Waar komen de zonnepanelen?
Na grondig onderzoek komen de da-

ken van Gitok II, de bibliotheek, de ge-

meentelijke werkplaatsen en de daken 

van basisscholen Kadrie, De Maatjes en 

Den Heuvel in aanmerking voor een 

zonne-installatie. 

Financiële én ecologische winst
In totaal gaat het over zo’n 980 coö-

peratieve zonnepanelen, goed voor 

een jaarlijkse productie van 320 000 

kWh. Dat is voldoende groene stroom 

voor het verbruik van 90 gemiddelde 

Vlaamse gezinnen. 

Omgerekend naar CO2-uitstoot bete-

kent dat een jaarlijkse vermindering 

van 130 ton!

De elektriciteit wordt grotendeels 

plaatselijk verbruikt door de gemeen-

te tegen een verlaagd tarief. Het ove-

rige deel wordt op het net gezet en 

geleverd aan de coöperanten van 

Ecopower die ook klant zijn. Zo wordt 

het energieverbruik van Kalmthout 

groener én goedkoper, de CO2-

uitstoot daalt en er komt budget vrij 

voor andere openbare uitgaven.

Hoe werkt het coöperatieve 
energiemodel?
Ecopower is een burgercoöperatie 

voor hernieuwbare energie. De pro-

ductie-installaties zijn eigendom van 

alle coöperanten samen. Zo nemen 

burgers hun energievoorzieningen 

zelf in handen. Iedereen uit de regio 

Kalmthout is van harte welkom om 

mee te investeren in de zonnepane-

len door coöperant te worden van 

Ecopower.

Word ook jij mede-eigenaar van een 
zonnepaneel?
Mee participeren in de coöperatieve 

zonnepanelen in Kalmthout kan via 

Ecopower. Je koopt één of meerdere aan-

delen met een waarde van 250 euro. Zo 

word je mede-eigenaar van de zonnepa-

nelen op de verschillende gemeenteda-

ken en van alle andere productie-installa-

ties van Ecopower. Meer informatie vind 

je op www.ecopower.be/ikdoemee.

Infomoment op 29 april 2021
Op donderdag 29 april 2021 om 20 uur 

organiseren gemeente Kalmthout en 

Ecopower een digitaal informatiemo-

ment. Daar geven we een stand van 

zaken over de zonne-installaties op 

de gemeentelijke gebouwen, leggen 

we uit hoe je mee kan participeren en 

beantwoorden we al je vragen. Alle 

info over en je inschrijven voor de in-

foavond kan via www.ecopower.be/

kalender/kalmthout.

  www.ecopower.be/kalmthout

BURGERZON OP 
KALMTHOUTSE 
GEMEENTEDAKEN

De gemeente Kalmthout sloot een overeenkomst met energiecoöperatie Ecopower. 

Kalmthout stelt daken van openbare gebouwen ter beschikking van Ecopower, die er 

zonnepanelen op zal leggen. De financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal: 

alle inwoners van Kalmthout kunnen investeren en mede-eigenaar worden van dit 

zonneproject. Zo blijft niet enkel de stroom, maar ook de meerwaarde lokaal.

MILIEU



Terug feesten!
“Er is zeker licht aan het einde van de tunnel. Ik ben er vrij 

zeker van dat op termijn ook de grotere evenementen in 

Kalmthout weer kunnen plaatsvinden. Het zal klein begin-

nen en uiteindelijk gaan we opnieuw echt mogen feesten, 

maar sommige gewoontes blijven misschien hangen. Ik kan 

me voorstellen dat iemand in een grote groep misschien 

een mondmasker wil dragen. Een goede balans tussen ge-

zond verstand en gepaste maatregelen zullen nodig blijven.”

Niet wachten met klachten
“Covid heeft een grote impact, zeker op zieke mensen en 

hulpverleners. Door uitgestelde dagelijkse zorg dreigen die 

gevolgen nog lang na te zinderen. Artsen zien ziektebeel-

den die in een vroeger stadium voor minder problemen 

zouden zorgen. Daarom doe ik een warme oproep: wacht 

niet met klachten. Stel je bezoek aan jouw huisarts niet uit!", 

klinkt de wijze raad van Luc Soetewey.

  Moet je naar het testcentrum in Kalmthout? Maak een 

afspraak met een activatiecode op www.testcovid.be. 

“Stel een bezoek aan je huisarts niet uit!”

Wie in Kalmthout woont en een coronatest moet ondergaan, 

kan daarvoor terecht in de oude brandweerkazerne aan het 

Kerkeneind. Het is één van de twee afnamepunten in onze 

regio die Kalmthoutenaar Luc Soetewey, manager van de 

Huisartsenwachtpost Noordrand, beheert. “Corona blijft onze 

dagelijkse bezigheden overheersen, maar ik wil mensen toch 

vragen om een bezoek aan hun huisarts met andere klachten 

niet uit te stellen.”

Ruim 30 000 testen
“Onze eerste PCR-testen om een besmetting met COVID-19 

op te sporen, deden we al in februari 2020, maar sinds mei 

vorig jaar draaien de afnamepunten in Brasschaat en in 

Kalmthout op volle toeren. Inwoners van Kalmthout, Essen, 

Wuustwezel, Brecht, Schoten, Stabroek, Kapellen, Ekeren en 

Brasschaat kunnen er zich laten testen. Op 1 februari dit jaar 

zaten we in beide testcentra op meer dan 30 000 testen. 

Ongeveer één vierde namen we af in Kalmthout. Alle stalen 

laten we verwerken in het labo van AZ Klina.”

Drive-in
“In Kalmthout werken we met een ‘drive-in-systeem’ zoals 

bij fastfoodrestaurants”, lacht Luc. “Mensen blijven in hun 

auto zitten en contact met onze medewerkers of andere 

bezoekers is beperkt. Mensen moeten nooit lang wachten. 

De test duurt een halve minuut en is niet pijnlijk. Vaak ver-

gelijken ze het korte, vervelende gevoel met een stofje in je 

neus. Ook kinderen doorstaan de test probleemloos.”

Geen vaccinatiepunt
“Het is niet de bedoeling om in onze afnamepunten ook 

vaccinaties toe te dienen. De Eerstelijnszone Noorderkem-

pen richtte daarvoor een vaccinatiecentrum in in een loods 

op het militair domein in Brasschaat. Staalafnames en het 

isoleren van ziektes blijven belangrijk, dus ik vermoed dat 

wij na het beëindigen van de vaccinaties blijven testen.”

LUC SOETEWEY 
COÖRDINEERT 
AFNAMEPUNTEN 
CORONATESTEN 
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WONEN

Betaalbaar én kwalitatief wonen is een 

speerpunt in het Kalmthoutse woonbeleid. 

Dat vertaalt zich onder andere in de bouw 

van flink wat sociale huur- en koopwonin-

gen, onder meer in de omgeving van de 

Zoete Dreef en de Vogelenzangstraat. In die 

laatste straat zal sociale huisvestingsmaat-

schappij SBK Arro Antwerpen aan de kant 

van de spoorweg liefst 18 sociale koopwo-

ningen bouwen. 

In totaal gaat het om 6 woonblokken 

waar telkens 2 of 4 woningen ge-

groepeerd zullen worden. Er komen 

12 woningen met 3 slaapkamers en 

6 woningen met 4 slaapkamers. Alle 

woningen zullen een eigen tuin en 

carport hebben.

Inmiddels zijn de meeste vergunnin-

gen van het project rond. Eind 2019 

keurde het gemeentebestuur de 

verkaveling in de Vogelenzangstraat 

goed. Ook de omgevingsvergunning 

is sinds februari 2020 in orde. Als alles 

volgens schema verloopt, starten de 

werken in april 2021. De oplevering 

staat gepland in 2022.

Om in aanmerking te komen voor 

een woning, gelden er enkele 

voorwaarden:

	f Je bent minimaal 18 jaar.

	f Je hebt geen andere eigendom.

	f Je voldoet aan de 

inkomensvoorwaarden.

Meer details over de voorwaarden 

vind je op www.arroantwerpen.be. 

 

De toewijzing van de woningen ge-

beurt volgens de chronologische in-

schrijvingen op de wachtlijsten van 

SBK ARRO Antwerpen. Woon en/of 

werk je al in Kalmthout? Dan heb je 

alvast een streepje voor. 

 

Naast de bouw van de woningen 

wordt de hele omgeving opnieuw 

opgewaardeerd. Zo wordt er heel 

wat aandacht besteed aan de groen-

aanleg, ruimte voor water en de trage 

wegen.

 

De bouw van sociale koop- en huurwo-

ningen is al langer een aandachtspunt in 

onze gemeente. Grote verkavelingen in 

Kalmthout moeten telkens voor de helft 

uit sociale koop- of huurwoningen be-

staan. Ook ‘op de Nieuwmoer’ en aan de 

Zoete Dreef zijn vergunningen verleend 

voor het bouwen van bijkomende sociale 

koop- en huurwoningen. 

NIEUWMOER

SBK Arro Antwerpen i.s.m. De Ideale 

Woning voor de huurwoningen

	f 28 woongelegenheden

 f 18 sociale koopwoningen

 f 10 sociale huurwoningen

 

ZOETE DREEF 

 De Ideale Woning

	f 40 huurappartementen

 f 4 gebouwen in een groene 

omgeving

 f 1 gebouw met 8 

wooneenheden voor 

personen met een 

beperking

BOUW 18 SOCIALE 
KOOPWONINGEN IN 
VOGELENZANGSTRAAT 
IN APRIL VAN START

  ruimtelijke.ordening@

kalmthout.be, 03 620 22 30
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De coronacrisis doet het aantal meldingen van intrafamiliaal geweld 

aanzienlijk stijgen. Dat merken ook de medewerkers van het Centrum 

Algemeen Welzijnswerk (CAW) Antwerpen en het Family Justice Center 

Veilig Thuis (FJC) Antwerp. Zij helpen mensen die geconfronteerd worden 

met huiselijk geweld. Wij klopten aan bij Pascale Franck van het FJC en 

Ann Castrel van het CAW voor tekst en uitleg over intrafamiliaal geweld. 

Zij vertellen ook meer over het regionale project waar verschillende 

gemeenten – waaronder Kalmthout – hun krachten bundelen om 

huiselijk geweld een halt toe te roepen. 

Vanwaar kennen mensen jullie organisaties?

Coronacrisis eist zijn tol:

50% MEER MELDINGEN 
VAN INTRAFAMILIAAL 
GEWELD IN 2020

WELZIJN

Ann: “Mensen kennen het CAW via 

verschillende projecten en werkin-

gen, waaronder bijvoorbeeld het jon-

gerenadviescentrum (JAC) zoals je in 

de Dorpsstraat 3 in Kalmthout vindt. 

Daarnaast is het CAW onder andere 

een vaste partner van de Kruispunten, 

die eerste hulp bieden bij psychische 

en sociale problemen. In Kruispunt 

Kalmthout werkt CAW samen met ver-

schillende diensten, waaronder Klina. 

We leveren verschillende diensten die 

verband houden met welzijn.”

Pascale: “Family Justice Center Veilig 

Thuis is een samenwerkingsverband 

onder 1 dak dat integrale en toeganke-

lijke hulp biedt voor gezinnen gecon-

fronteerd met intrafamiliaal geweld 

en kindermishandeling. Het team van 

het FJC bestaat uit ruim 50 medewer-

kers van CAW, Vertrouwenscentrum 

kindermishandeling, OCMW, CGG, 

Justitiehuis, Stad, Vlaanderen, politie, 

parket,… Het FJC biedt onder andere 

ondersteuning aan professionals, ge-

specialiseerde zorg aan cliënten van 

het centrum en interdisciplinaire sa-

menwerking, in de zwaarste en moei-

lijkste situaties...”

Wanneer spreken we over intrafamiliaal 

geweld?

Ann: “Er bestaan verschillende soor-

ten, waaronder partnergeweld, kinder-

mishandeling of oudermishandeling. 

Maar ook agressie tussen broers en 

zussen of mis(be)handeling van oude-

re mensen kan je zo benoemen. Het 

geweld kan zowel fysiek als psychisch 

zijn, maar ook seksueel of economisch. 

Bij dat laatste mag bijvoorbeeld de 

ene partner niet gaan werken zodat 

hij/zij afhankelijk blijft van de andere. 

Ook isolatie en verwaarlozing zijn vor-

men van intrafamiliaal geweld. Ook er 

mee dreigen beschouwen we als een 

vorm van agressie. Soms gaat het om 

strafbare feiten, soms niet.”

Pascale: “De ene situatie is de andere 

niet. De dynamiek die er achter zit, is 

essentieel om te bepalen hoe we er 

als zorgprofessional mee omgaan. De 

veiligheid voor alle betrokkenen staat 

daarbij steeds voorop. Elke situatie is 

uniek en vraagt een andere aanpak. 

Belangrijk is dat professionals in de 

eerstelijnszorg de signalen oppikken. 

Zij zijn de “poortwachters”, diegenen 

ANN CASTREL, CAW

Beleidscoördinator CAW voor hulp 
aan daders, slachtoff ers en 

intrafamiliaal geweld

PASCALE FRANCK

Mede-oprichter en 
strategisch coördinator 

Family Justice Center Antwerpen
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Belangrijk is vooral om deze signalen 

op te pikken en in een gesprek verder 

te verkennen.”

Hebben jullie concrete cijfers over intrafa-

miliaal geweld in onze regio?

Ann: “In 2020 registreerde 1712 maar 

liefst 1736 oproepen over 2402 ge-

melde personen met betrekking tot 

geweld. Voor Vlaanderen gaat het over 

8059 unieke oproepen over 11 305 

gemelde personen. Dat is een stijging 

van liefst 50% ten opzichte van 2019. 

De meeste meldingen gaan over kin-

dermishandeling en partnergeweld. In 

90% van die gevallen gaat het om ge-

weld in het gezin en de bredere fami-

liale context. De aanmelding bij hulp-

verlenende diensten is het afgelopen 

jaar quasi verdubbeld. Ook in de crisis-

opvang en de opvang voor vrouwen 

en gezinnen merkten we een sterke 

stijging. Tijdens de eerste lockdown 

kon men ook moeilijker uitstromen uit 

de vrouwen- en gezinsopvang omdat 

het niet mogelijk was huurwoningen 

te bezoeken. Daardoor verbleef men 

langer in de opvang.”

'De meeste meldingen gaan over 
kindermishandeling en partnerge-
weld. In 90% van die gevallen gaat 
het om geweld in het gezin en de 

bredere familiale context.'

Pascale: “Zoals we eerder aanhaal-

den, is de signaalfunctie van profes-

sionals in de eerste lijn ontzettend 

belangrijk. Denk maar aan een politie-

agent die tijdens een gesprek bepaal-

de elementen herkent, een zorgverle-

ner van het JAC die aandachtig luistert 

naar het verhaal van een jongere, een 

leerkracht die bepaalde signalen op-

pikt, … Ook gemeenten spelen een 

belangrijke rol: door lokaal te werken, 

komen bepaalde elementen vaak 

sneller aan de oppervlakte. Daarom 

starten we binnenkort met de uitrol 

van een project ‘intrafamiliaal geweld’ 

in de regio. De gemeenten Kalmthout, 

Wuustwezel, Essen, Kapellen, Stabroek 

en Brasschaat slaan de handen in 

elkaar.”

Wat houdt dat project net in?

Ann: “Hulpverleners, politie en jus-

titie werken samen aan een plan om 

de thuisomgeving opnieuw veilig te 

maken en kunnen daarbij rekenen 

op ondersteuning van verschillende 

diensten. Dat kan gaan over advoca-

ten of gerechtsdeurwaarders, maar 

even goed over sociale hulpverlening. 

Op die manier kunnen zorgverleners 

onderling informatie delen, advies 

vragen aan gespecialiseerde dien-

sten en voor lokale opvolging zorgen. 

Daarnaast wordt er ook ingezet op 

hulpverlening wanneer het parket een 

tijdelijk huisverbod oplegt in het kader 

van geweld. Deze hulpverlener gaat 

dan intensief met de verschillende ge-

zinsleden aan de slag om het geweld 

te stoppen en te zorgen voor veilig-

heid. Wie slachtoffer is van intrafamili-

aal geweld, neemt steeds contact op 

via 1712. Van daaruit worden de nodi-

ge maatregelen getroffen en wordt er 

hulp geboden. Het is dus niet zo dat 

je je rechtstreeks kan aanmelden voor 

dit project.” 

Pascale: “De expertise voor dit pro-

ject leveren we vanuit het FJC. Zowel 

professionals als gezinnen die in de 

deelnemende gemeenten wonen, 

kunnen gebruik maken van onze 

diensten. Dat kunnen opleidingen 

die vaak het eerste geweld in gezin-

nen kunnen herkennen. Als gespecia-

liseerd kenniscentrum wil het FJC hier 

dicht bij aansluiten.”

Ann: “Iedereen is wel eens kwaad en 

dat is op zich niet zo erg. Maar wan-

neer die kwaadheid of negatieve ge-

voelens leiden tot agressie op andere 

familieleden of huisdieren, is er een 

probleem. Slaan, krabben en vernede-

ren tot beledigen of dwingen tot seks 

zijn maar enkele voorbeelden van hoe 

die agressie zich manifesteert.”

Hoe herken je intrafamiliaal geweld?

Ann: “Er zijn zeker signalen bij zowel 

slachtoffers als plegers, maar die moe-

ten altijd in de juiste context geplaatst 

worden. Intrafamiliaal geweld is vaak 

een proces van actie-reactie waarbij 

beide partijen een aandeel hebben 

in het ontstaan ervan. Slachtoffers 

geven vaak een vage verklaring voor 

verwondingen. Zij vragen dikwijls toe-

stemming aan de partner, trekken zich 

terug uit sociale contacten en gedra-

gen zich anders wanneer de partner 

er bij is. In veel gevallen is het slacht-

offer ook financieel afhankelijk van de 

partner.”

Pascale: “De signalen hangen af van 

het profiel en de dynamiek van het 

geweld. Er is een verschil tussen bij-

voorbeeld intiem terrorisme, waarbij 

de ene partner de andere domineert 

en daarbij geweld niet schuwt, en bij-

voorbeeld situationeel geweld, waar-

bij de escalaties van geweld steeds 

opborrelen door de vele stressfactoren 

in het gezin. Stressfactoren kunnen di-

vers zijn, zoals schulden en gebrek aan 

inkomen, slechte huisvesting, sociale 

isolatie, trauma’s, psychiatrische pro-

blemen, opvoedstress, verslaving, … 
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voor zorgprofessionals zijn, gerechts-

deurwaarders of advocaten kunnen 

ingeschakeld worden, … Even goed 

kunnen getroffen gezinnen via ons 

deelnemen aan weerbaarheidstrainin-

gen, psychosociale ondersteuning of 

doorverwezen worden naar lotgeno-

tengroepen. Het aanbod is ontzettend 

ruim.”

Wat is het voordeel van die samenwerking?

Ann: “Door de intergemeentelijke sa-

menwerking zijn er nu meerdere aan-

spreekpunten rond geweld. Daardoor 

kunnen we korter op de bal spelen en 

vlotter samenwerken. Op die manier 

bundelen verschillende diensten én 

gemeenten de krachten om geweld 

in gezinnen te stoppen en een veilige 

thuis te creëren voor alle gezinsleden.”

  www.caw.be, 

www.fjc-veiligthuis.be/antwerpen
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Bevolkingscijfers van Kalmthout

BURGER

2020 IN CIJFERS

In 2020 overschreden we de kaap van 19 000 inwoners. Dat is een zachte groei van de be-

volking, een beleidskeuze die onder meer in het ruimtelijk structuurplan vervat zit. In die 

groei spelen de 147 Kalmthoutse baby’s die afgelopen jaar geboren werden, zeker een 

grote rol in. Maar ook de 1010 nieuwe inwoners die we mochten verwelkomen, zitten in 

dat cijfer vervat. Zowel Nieuwmoer als Heide kenden een redelijke stijging van het aantal 

inwoners. Ten opzichte van 2019 waren er heel wat minder huwelijken, 26% minder om 

precies te zijn. Wellicht zitten de strenge coronamaatregelen daar voor iets tussen. Een 

overzicht van 2020 in cijfers:

9279
Mannen

9225
Mannen

19 019
Totaal

18 873
Totaal

147 (170 in 2019)

Geboorten

50 (68 in 2019)

Huwelijken

204 (179 in 2019)

Overlijdens

1010 (1061 in 2019)

Inwijkelingen

804 (934 in 2019)

Uitwijkelingen

1380
Nederland

50 
Polen

159
Roemenië

35
Verenigd 

Koninkrijk

31
Duitsland

9740
Vrouwen

9648
Vrouwen

31 DEC 2020

PER WIJK

VREEMDELINGEN TOP 5

31 DEC 2019

5456
Centrum

4070
Dorp

48
Hoek

2325
Achterbroek

2135
Nieuwmoer

4985
Heide

Ben jij slachtoffer van intrafamiliaal geweld 

of ken je iemand die hulp nodig heeft?

1712 is een hulplijn voor iedereen die 

vragen heeft over geweld, misbruik en 

kindermishandeling. Ervaren hulpver-

leners van de Centra voor Algemeen 

Welzijns-werk en de Vertrouwenscentra 

kinder-mishandeling staan voor je klaar. 

Je kunt jouw vragen stellen of je hart 

luchten. De hulpverlener luistert aan-

dachtig naar je verhaal, beantwoordt 

je vragen en geeft je advies. Hij/zij be-

kijkt welke professionele hulp er nodig 

is. Het gesprek is anoniem, gratis én 

discreet: jouw oproep naar 1712 ver-

schijnt niet op de telefoonrekening. 

Bij acuut geweld en/of dringende situ-

aties bel je de politie op het nummer 

101. Voor dringende medische hulp bel 

je het noodnummer 112.



vroedvrouw doet en wat kraamzorg is, 

je op zoek bent naar parken en speel-

bossen in de regio, je vragen hebt over 

verder studeren, het groeipakket of 

andere financiële tussenkomsten… 

Daarnaast vind je er ook een activitei-

tenkalender en interessante nieuws-

berichten terug. 

Via diezelfde website kan je trouwens 

ook online vragen stellen aan de 

Opvoedingswinkel. Uiteraard blijven 

zij ook telefonisch beschikbaar. Wie 

graag een persoonlijk gesprek wil, kan 

een afspraak maken om een gesprek in 

te plannen. 

Het Huis van het Kind is er voor alle 

ouders, kinderen, jongeren en groot-

ouders die informatie, vragen en tips 

willen voor kinderen en jongeren van 

-9 maanden tot 24 jaar. Ook professio-

nals zijn meer dan welkom. Neem dus 

gerust contact op. De medewerkers 

van de verschillende partnerorganisa-

ties verwelkomen je met open armen!

  Huis van het Kind 

03 641 63 55  

huisvanhetkind@kalmthout.be 

www.huisvanhetkindkalmthout.be
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In Kalmthout vind je verschillende organisaties en diensten die zich focussen op het welzijn 

van (jonge) kinderen en hun ouders. Hun werking is erg uiteenlopend: van overkoepelende 

welzijnsorganisaties tot diensten die je in de praktijk ondersteunen bij de opvoeding van je 

kind. Je kan beroep op hen doen op verschillende vlakken. Zo zijn er bijvoorbeeld het Lokaal 

Loket Kinderopvang (LLK) en het Huis van het Kind. We lichten ze graag voor je uit.

Naast zaal Zonnedauw op de Kapellen-

steenweg vind je het Huis van het 

Kind. Daar kan je sinds 2015 terecht 

met al je vragen over zwangerschap 

en het grootbrengen van kinderen. 

Je kan er andere ouders ontmoeten 

en tips uitwisselen, je kind laten spe-

len met andere kinderen en work-

shops en lezingen volgen. Marieke 

Van Wichelen, coördinator Huis van 

het Kind Kalmthout, leidt - samen met 

professionele partners en vrijwilligers - 

alles in goede banen.

“Het Huis van het Kind herbergt 

verschillende diensten die gezin-

nen ondersteunen”, aldus Marieke, 

coördinator van Huis van het Kind. 

Zo vind je er onder andere Kind en 

Gezin, Kind en Preventie, het opvoe-

dingspunt, 1Gezin1Plan en wordt er 

samengewerkt met De Gezinsbond, 

het JACpunt, Tejo, scholen, mutua-

liteiten enz. Verschillende professio-

nele partners bundelen er dus hun 

krachten en proberen (toekomstige) 

ouders wegwijs te maken in het aan-

bod. Naast het Huis van het Kind in 

Kalmthout kan je ook in naburige ge-

meenten – Brasschaat, Essen, Kapellen, 

Wuustwezel en Stabroek – terecht. Wie 

opvoedingsvragen heeft, of die nu 

groot of klein zijn, kan bij ons terecht.”

Geraak je om een bepaalde reden 

niet ter plaatse? Sinds kort kan je ook 

terecht op de webstek van het Huis 

van het Kind. Daar vind je alle info 

gebundeld op 1 plaats. Je kan er bij-

voorbeeld terecht als je zwanger bent 

en je afvraagt wat je praktisch in orde 

moet brengen, je wil weten wat een 

Van zwangerschap tot opvoeding:  
Huis van het Kind beantwoordt al je vragen

Van opvoeden tot opgroeien: 

KALMTHOUT BIEDT 
ONDERSTEUNING OP 
MAAT VOOR OUDERS
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Op zoek naar kinderopvang in Kalmthout? 
Het Lokaal Loket Kinderopvang helpt je op weg!

kinderopvang een belangrijke rol. Daar 

willen we graag op inspelen, zowel via 

onze toekomstige website als aan het 

fysieke loket.”

Naast het regionale opvangaanbod 

in de gemeenten Essen, Brasschaat, 

Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel en 

Stabroek maakt het LKK je ook weg-

wijs in de verschillende types kinder-

opvang. Zo wordt het verschil tussen 

bijvoorbeeld een groepsopvang en 

een gezinsopvang uitgelegd. Ook vra-

gen over inkomensgerelateerde en 

niet-inkomensgerelateerde kinderop-

vang worden verduidelijkt. 

“Bedoeling is om binnenkort ook een 

website te lanceren”, geeft Marieke 

nog mee. “Daar kan je een opvang-

aanvraag doen bij een of meer locaties 

naar keuze. De aanvraag wordt recht-

streeks aan de gewenste kinderop-

vang bezorgd. Van daaruit volgt een 

voorstel of een alternatief wanneer 

er bijvoorbeeld geen plaats is of de 

verwachtingen niet helemaal over-

eenstemmen met het opvangaanbod. 

Als ouders ingaan op het voorstel, 

wordt er een plaatsbezoek ingepland. 

Verloopt dat naar wens, wordt de in-

schrijving definitief. Voor wie liever 

persoonlijke hulp krijgt bij het zoeken 

naar een geschikte opvang, is er in elke 

gemeente een fysiek loket.”

Lief Heestermans en Enid Van Mierlo 

bemannen het loket in Kalmthout. Zij 

begeleiden ouders die hun weg naar 

kinderopvang anders niet of moeilijker 

zouden  vinden. “Persoonlijke vragen 

beantwoorden we telefonisch, via mail 

of op afspraak”, vertelt Lief. “Op dins-

dagavond houden we een afspraak-

moment op het OCMW, op woensdag 

en vrijdag werken we vanuit het Huis 

van het Kind. Iedereen die wil, is wel-

kom”, vult Enid aan. “Bedoeling is dat 

(toekomstige) ouders vrij kunnen bin-

nenlopen tijdens de permanenties op 

het Huis van het Kind. Voorlopig wer-

ken we omwille van COVID echter nog 

op afspraak. We helpen je alleszins met 

plezier verder!” 

  kinderopvang@kalmthout.be 

03 620 15 79 

Op afspraak: 

Dinsdag:  18.30 - 20 uur: OCMW 

Woensdag:  09.00 - 12 uur: Huis van het Kind 

Vrijdag: 09.00 - 12 uur: Huis van het Kind

OCMW Kalmthout:  Heuvel 39 

Huis van het Kind:  Kapellensteenweg 170

Een van de diensten die het Huis 

van het Kind herbergt, is de dienst 

Gezinsopvang. Daaraan gekoppeld is 

er ook het Lokaal Loket Kinderopvang, 

kortweg LLK. Hier kunnen alle ou-

ders terecht tijdens hun zoektocht 

naar kinderopvang in Kalmthout of 

naburige gemeenten. Marieke Van 

Wichelen, coördinator van Huis van 

het Kind, geeft een woordje uitleg bij 

de werking. 

“In de praktijk merken we dat ouders 

niet altijd op de hoogte zijn van de ver-

schillende opvanginitiatieven in hun 

regio”, vertelt Marieke. “Meestal spelen 

er, naast de woonplaats, ook nog heel 

wat andere factoren die de keuze voor 

een bepaalde kinderopvang bepalen. 

Ouders zoeken vaak naar een crèche 

die op hun route naar het werk ligt, 

die goed bereikbaar is voor de groot-

ouders… Daarnaast spelen uiteraard 

ook de prijs, openingsuren en het type 

WELZIJN



geen computer of internetaansluiting 

te hebben om slachtoffer te worden. 

Een kleine microchip is al voldoen-

de. Vaak zijn particulieren slachtoffer, 

want bedrijven zijn doorgaans be-

ter beveiligd tegen zulke misdrijven. 

Tegenwoordig zijn de oplichtingen zo 

goed opgebouwd, dat ook digitaal on-

derlegde mensen slachtoffer kunnen 

worden. Het is dus zeker niet alleen 

een probleem voor mensen die min-

der goed met de computer overweg 

kunnen.

‘Jezelf 100% beschermen kan 
helaas niet, maar je kan jezelf wel 

zo goed mogelijk wapenen.’

Hoe gebeurt het?
“Mensen krijgen e-mails of sms’jes 

aan waarin een link vermeld wordt. 

Wanneer je daarop klikt, is het hek van 

de dam. Vroeger waren zulke mails 

vrij amateuristisch opgesteld, nu zie je 

vaak het verschil niet meer tussen een 

e-mail van je bank of een valse versie. 

Daarnaast worden ook virussen ge-

stuurd die je zelf nietsvermoedend op 

je computer installeert. Alles gebeurt 

zo snel en onopvallend dat de vogel 

vaak al gaan vliegen is voor je merkt 

dat er iets mis is. Cybercriminelen we-

ten ook hoe ze ongezien weggeraken, 

dus de schade is vaak onomkeerbaar. 

De laatste tijd krijgen we ook vaak mel-

dingen van zogenaamde ‘emofraude’ 

via Whatsapp. Dit fenomeen komt 

overgewaaid uit Nederland. Simpel 

gesteld gaan oplichters eerst op zoek 

naar allerlei info over een jong per-

soon via social media. Daarna contac-

teren ze een van de ouders. Ze geven 

zich uit voor de zoon of dochter die 

een nieuw nummer heeft omdat het 

oude toestel in de wasmachine be-

land is en niet meer werkt. De ouder 

geeft dan in zijn/haar reactie vaak on-

bewust info prijs – welke dochter van 

de 3? Charlotte? -. Daar wordt dan op 

ingespeeld waardoor de geloofwaar-

digheid van het bericht nog stijgt. 

Uiteindelijk maakt de ouder geld over. 

Een simpel telefoontje naar het oude 
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Sinds de coronacrisis uitbrak in maart, zijn de 

cijfers van cybercrime of computercriminali-

teit spectaculair gestegen. Hoofdinspecteur 

Bart Huybrechts van politiezone Grens ver-

telt hoe je je het best kan wapenen tegen 

computercriminaliteit. 

CORONACRISIS 
DOET DIGITALE 
CRIMINALITEIT PIEKEN 

Wat is cybercrime eigenlijk?
Bart: “Om het kort te stellen, gaat het 

om misdaad gepleegd mét ICT en 

gefocust op ICT. Dat kan hacking zijn, 

waarbij een crimineel zich toegang 

verschaft tot jouw computer, smartp-

hone of tablet, maar ook om virussen 

of ransomware waarbij criminelen 

je chanteren door je al je bestanden 

zoals foto’s, documenten, mails, … te 

versleutelen. Zonder losgeld krijg je je 

bestanden niet terug. Ga je in op de 

vraag, weet je nooit of jouw bestan-

den ook effectief worden vrijgegeven. 

Er bestaan dus verschillende varianten 

van cybercrime. Jezelf 100% bescher-

men kan helaas niet, maar je kan jezelf 

wel zo goed mogelijk wapenen.”

Komt het vaak voor?
“Mensen denken nog steeds dat het 

een ver-van-hun-bed show is, maar 

niets is minder waar. De meeste tele-

foons en bankpassen bevatten com-

puterchips die gemanipuleerd kunnen 

worden. Zelfs moderne auto’s zijn te 

hacken, dus het probleem wordt nog 

te vaak onderschat. Je hoeft dus ook 



nummer zou nochtans al voldoende 

zijn om uit te dokteren dat het om 

fraude gaat. Door ‘social engineering’ 

zijn we echter onmiddellijk overtuigd 

dat het om de echte dochter gaat. 

We controleren info zelfs niet meer.  

Wat doe ik als ik merk dat er iets 
mis is?
“Maak schermafdrukken of duidelijke 

foto’s van belangrijke computerscher-

men, zoals een Facebookaccount, een 

belangrijk sms-gesprek, e-mailberich-

ten… Ook bankrekeninguittreksels 

zijn een grote meerwaarde voor de 

politie. Geef zoveel mogelijk details 

aan de politie, zodat zij het onderzoek 

grondig kunnen voeren.”

Hoe kunnen we ons het best 
beschermen?
“100% veiligheid kunnen we helaas 

niet beloven, maar met volgende tips 

zetten we je alvast een heel eind op 

weg.”

	f Beveilig je computer en installeer up-

dates wanneer die beschikbaar zijn.

	f Gebruik altijd een virusscanner. Dit 

mag ook een gratis versie zijn.

	f Kies een sterk wachtwoord dat be-

staat uit grote en kleine letters, cij-

fers en symbolen.

	f Klik nooit zomaar op een link. 

Controleer even door met je muis-

aanwijzer op de link te bewegen 

zonder dat je klikt, waardoor de 

link vaak links onderaan je scherm 

verschijnt. Zie je een link die niets 

met je bank of de overheid te ma-

ken heeft, smijt deze meteen in de 

prullenbak.

	f Geef nooit je inloggegevens. Je 

bank of andere instelling zal dat 

trouwens nooit per telefoon of per 

mail vragen.

	f Maak regelmatig een back-up van 

	f Virus: een virus beschadigt gege-

vens op je computer of verwijdert ze. 

Daarnaast kunnen ze ook je e-mailadres 

gebruiken om schadelijke bestanden 

te versturen naar je contactpersonen. 

Virussen worden per e-mail verspreid, 

vermomd als bijlages, zoals foto’s of 

documenten.

   pz.grens.cybercrime@police. 

belgium.eu, 03 620 29 29

Nuttige websites
www.pzgrens.be/cybercrime

nieuws en laatste trends over cybercrime

www.pzgrens.be/aangiftecybercrime: 

aangifte voor cybercrime

https://meldpunt.belgie.be/

slachtoffer van cybercrime? Meld het hier

(vermoeden van) cybercrime? Bezorg 

e-mails, sms-berichten en schermafdruk-

ken aan de politie via verdacht@safeon-

web.be

CYBERCRIME IN CIJFERS

je bestanden, zoals foto’s of do-

cumenten, op een externe harde 

schijf, en ontkoppel die schijf na het 

maken van de back-up.

	f Twijfel je? Neem telefonisch contact 

op met de tegenpartij. En doe dit 

niet met de informatie die je vindt 

in de mogelijk frauduleuze e-mail of 

website, maar op het nummer dat 

je kent.

Het ABC van cybercrime
	f Hacking: hackers of inbrekers bre-

ken in je computersysteem in via 

virussen, spyware of phishing.

	f Malware: dat is een verzamel-

naam voor alle kwaadaardige soft-

ware die gemaakt is voor criminele 

praktijken.

	f Phishing: criminelen stellen zich 

voor als lid van een betrouwbare 

instantie zoals een bank of de over-

heid en vragen naar vertrouwelijke 

informatie. Dat kunnen je inlogge-

gevens zijn, maar ook creditcard-

informatie of je pincode. Dat kan 

zowel per mail als aan de telefoon 

(SMS, Whatsapp, …). 

	f Ransomware: bij dat type com-

putervirus worden al je bestanden 

versleuteld. Enkel door het betalen 

van losgeld kan je (misschien!) de 

sleutel bekomen. Betaal dat nooit!

	f Spyware: spyware slaat allerlei 

gegevens over het gebruik van je 

computer op en stuurt die door 

naar geïnteresseerden. Veel gratis 

software bevat spyware. Via spywa-

re komen bijvoorbeeld marketing-

bedrijven te weten welke pagina’s 

je bezoekt, op welk mailadres ze 

je kunnen contacteren enzovoort. 

Veel mensen denken dat spywa-

re enkel op ‘gevaarlijke’ sites zoals 

bijvoorbeeld pornosites voorkomt, 

maar dat klopt helemaal niet. 

474 pv's  
in 2020

Financieel nadeel: 
€ 1 842 667,64 

122 pv's  
in 2020 (tot 01/03)

TOTAAL AANTAL PV'S
IN CYBERCRIME 

CYBERCRIME IN 2020

Aantal phishing:
Aantal Whatsapp fraude:

Aantal Microsoft scam:
Aantal FOD:

Aantal ransomware:

 € 886 767,66 
 € 114 923,94 
 € 41 481,81 
 € 9 955,25 
 € 55 498,00 
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2020 was een uitdagend jaar voor iedereen, 

niet in het minst op financieel vlak. Corona 

zorgde er helaas voor dat heel wat mensen 

zich het hoofd moesten breken over hun 

financiële situatie. In Kalmthout willen we 

dat iedereen het goed heeft. De verschillen-

de diensten van gemeente en OCMW zetten 

dagelijks alles op alles om daarvoor te zor-

gen. Wie hulp nodig heeft, kan beroep doen 

op heel wat zorg- en welzijnsdiensten, waar-

onder de diensten van het OCMW.

Nog steeds denken veel mensen bij 

de term ‘OCMW’ aan louter financiële 

ondersteuning. Hoewel die dienst ui-

teraard bestaat, is het OCMW zo veel 

meer dan dat. Zo informeren zij je over 

verschillende soorten hulp – onder 

andere op medisch en materieel vlak -, 

geven ze advies op moeilijke momen-

ten in je leven, helpen ze je bij huis-

vestingsproblemen en bemiddelen en 

ondersteunen ze ook op administratief 

vlak. Wij lichten alvast enkele diensten 

voor je uit.

LEVEN IN KALMTHOUT

INLOOP OP ONZE SOCIALE 

DIENST

Heb je vragen over je financiële situa-

tie? Ben je in een administratieve mal-

lemolen terecht gekomen en weet je 

HET OCMW:  
MEER DAN JE DENKT

niet waar beginnen om er weer uit te 

geraken? Ben je plotseling je inkomen 

verloren, zonder werk gevallen, kan je 

je kinderen niet inschrijven voor een 

hobby of een kamp omdat je het bud-

get hiervoor niet hebt? Weet je even 

niet meer goed waar je terecht kan? Je 

kan altijd terecht bij sociale dienst van 

het OCMW. De maatschappelijk wer-

kers helpen je op pad.

Heb je problemen om je dokters- of 

ziekenhuiskosten te betalen of om je 

rusthuiskosten of   energierekeningen 

te bekostigen? De maatschappelijk 

werker bekijkt samen met jou of je 

nog rechten hebt waar je beroep op 

kan doen of verwijst je door naar een 

gespecialiseerde dienst. Heb je door 

omstandigheden schulden? De maat-

schappelijk werker of juriste bemid-

delt bij schulden en helpt je om terug 

evenwicht in je budget te krijgen.

Zit je zonder woning, woon je in een 

ongezonde woning, kan je de huur 

niet meer betalen of moet je drin-

gend vertrekken omwille van relati-

onele problemen…? Ook dan zoekt 

het OCMW mee naar een geschikte 

oplossing. 

PARTICIPATIEGROEP

Uiteraard vinden we het belangrijk om 

onze diensten te evalueren. Dat doen 

we onder andere met onze participa-

tiegroep. Deze bestaat uit mensen die 

op een bepaald moment zelf klant wa-

ren bij het OCMW. Zij denken regelma-

tig mee na over onze werking. Samen 

hebben we bovendien een handig 

kaftje ontwikkeld om je te helpen in 

de wirwar van vragen wanneer je voor 

de eerste keer op het OCMW komt. 

Handig én gebruiksvriendelijk. 
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WINKELEN IN KALMTHOUT

Onze sociale buurtwinkel Tkruiden-

iertje draait op volle toeren. Voor 

wie niet bekend is met het concept: 

Tkruideniertje is een buurtwinkel die 

kwaliteitsvoeding en basisproducten 

aan een sterk verminderde prijs aan-

biedt voor wie het fi nancieel moeilijk 

heeft. Van fruit en groenten tot ver-

zorgingsproducten: het aanbod is 

gevarieerd. 

Naast Tkruideniertje vind je ook 

Twinkeltje, een tweedehandswinkel 

voor kinderen. Ook daar worden kle-

ding, buggy’s, verzorgingsmateriaal 

en andere spullen aangeboden tegen 

een verminderd tarief voor wie het (tij-

delijk) moeilijk heeft om daar zelf in te 

voorzien. 

ONDERWIJS

Het OCMW werkt samen met scholen 

om mee te zorgen dat elk kind kan-

sen krijgt om te groeien, te leren en te 

evolueren. 

HUISTAAKBEGELEIDING

Het OCMW werkt nauw samen met 

de basisscholen in Kalmthout om kin-

deren te ondersteunen die het moei-

lijk hebben De huistaakbegeleiding 

vindt bij het gezin in de vertrouwde 

thuisomgeving plaats. Samen met 

de ouders bouwt een vrijwilliger aan 

een duurzame ondersteuning rond 

het schoolgebeuren en versterkt zo-

wel het kind als de ouders tijdens dit 

proces.

DIGITALE KLOOF? E-INCLUSIE!

Vandaag de dag zijn computers niet 

meer weg te denken uit het dagelijkse 

leven van zowel leerlingen uit de lage-

re als middelbare school. Helaas heeft 

niet iedereen thuis een computer ter 

beschikking. Sommige leerlingen drei-

gen daardoor een leerachterstand te 

ontwikkelen. Om dat te vermijden, 

ondersteunde het OCMW eerder al 

80 scholieren bij de aankoop van een 

laptop. Daarbij wordt ook de nodige 

tekst en uitleg voorzien. Wie nog niet 

helemaal mee is in het digitale verhaal, 

kan rekenen op Beego, een organi-

satie waarbij studenten je helpen bij 

computerproblemen.

Naast het laptopproject voor scholie-

ren, werkt het OCMW ook samen met 

Digidak. Deze vrijwilligersorganisatie 

organiseert basislessen ICT en smart-

phone. Of je nu wil leren internetban-

kieren, een recept wil opsnorren of wil 

videobellen met (klein)kinderen: je 

leert het er allemaal. 

VRIJE TIJD

RAP OP STAP 

Iedereen heeft recht op vakantie. 

Helaas is dat fi nancieel niet altijd voor 

iedereen weggelegd. In onze twee 

Rap op Stap-kantoren kan iedereen 

met een verhoogde tegemoetkoming 

heel wat fi jne uitstappen en vakanties 

in Vlaanderen boeken tegen een klei-

ne prijs. De vrijwilligers helpen je met 

raad en daad en stippelen ook de rou-

te naar je bestemming uit. Zo nodig 

helpen ze ook met het regelen van 

geschikt vervoer. Je vindt Rap op Stap 

zowel in de ontmoetingsruimte bij 

Tkruideniertje als in dienstencentrum 

De Groten Uitleg. 

BABBELCAFÉ

Een fi jne babbel, vergezeld van een 

dampende kop thee of koffi  e, die 

vind je in het Babbelcafé. Deze ont-

moetingsruimte brengt klanten van 

Tkruideniertje en Twinkeltje samen. Je 

kan er terecht om je verhaal te doen 

of te luisteren naar de belevenissen 

van iemand anders. Elkaar versterken 

en sociaal contact, dat is waar het om 

gaat. De lekkere koekjes bij de koffi  e 

zijn een leuke plus .

Voor wie er nog aan twijfelt: het 

OCMW is dus méér dan enkel fi nan-

ciële ondersteuning bij problemen. 

Uiteraard zijn er nog honderd-en-een 

andere projecten die momenteel bij 

het OCMW lopen, al is er steeds een 

rode daad: helpen waar het kan. Kan 

jij wel wat ondersteuning gebruiken? 

Het OCMW helpt je waar mogelijk. 

Klop dus zeker eens bij hen aan. Zij 

helpen je met plezier verder.

  OCMW 

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

info.ocmw@kalmthout.be

03 620 15 60 

Maandag: 9 - 12 uur

Dinsdag: 9 - 12 uur, 18.30 - 20 uur

Woensdag:  9 - 12 uur

Donderdag:  9 - 12 uur

Vrijdag:  9 - 12 uur

Twinkeltje

Tkruideniertje
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over denken om er een permanente opstelling van te ma-

ken. In de zaal hangt veel meer een jeugdhuissfeer, dan in 

het café, waar je soms het gevoel hebt dat je op het kruis-

punt zit (lacht). Op uitzondering van twee weken in augus-

tus, toen we er zelf voor kozen om na een opstoot van het 

virus te sluiten, bleven wij open tot begin november. Ik her-

inner me nog dat we een startdag deden rond een caravan 

die we willen inrichten als mobiel jeugdhuis. We wilden die 

werkgroep een week later weer samen-

brengen, maar intussen was de tweede 

lockdown afgekondigd.”

RADIO NIEUWJAARKE ZOETE

“Sinds half november zijn de deuren van 

Jeugdhuis Govio dus opnieuw op slot. 

En dat zal zo blijven tot de horeca terug 

mag openen. In samenwerking met de jeugdraad organi-

seerden we wel ‘Radio Nieuwjaarke Zoete’. Omdat het klas-

sieke nieuwjaarzingen niet mocht, zonden wij online een 

hele show uit. In onze zaal was een televisiestudio ingericht 

waar we die live-uitzending maakten. Het deed deugd om 

te zien hoe onze jongeren ervan genoten dat zij mee de 

techniek mochten verzorgen. In december en januari stel-

den we het jeugdhuis open voor jongeren die hier kwamen 

studeren. Even weg van huis doet hen veel deugd. Daarom 

JEUGD

BEROEPSKRACHTEN EN 
JONGEREN BRAINSTORMEN 
OVER NIEUWE STIJL  
VAN JEUGDHUIS

“Tijdens de verplichte sluiting van ons jeugdhuis denken 

we veel na over onze nieuwe stijl. En dat gaat ver“, vertelt 

Alexander Arnouts, sinds juli 2018 voltijds projectmedewer-

ker in Jeugdhuis Govio. “We brainstormen over het herorgani-

seren van onze werking om zo nieuwe jongeren aan te spre-

ken. En we maken plannen voor boeiende projecten waar we 

mee naar buiten komen zodra het weer mag. En dé kers op 

de taart van onze make-over is een grootschalige renovatie 

van onze gebouwen. Al komt die er ten 

vroegste in 2025.”

LANGE LOCKDOWN

“In maart 2020 moest Jeugdhuis Govio 

verplicht sluiten. Via een digitaal plat-

form bleven we in contact met onze 

vrijwilligers, maar dat is niet hetzelfde 

als elkaar live ontmoeten. We verzorgden ook dj-sets in de 

tuin van woonzorgcentra die iedereen kon volgen via een 

livestream. Dat was leuk, maar we waren toch blij dat we in 

juni mochten heropenen. We hebben toen onze zaal inge-

richt als café, zodat iedereen voldoende ruimte had.”

BAR GOOF

“We doopten onze zaal en zomerterras om tot ‘Bar Goof’. 

Ons ‘vernieuwd’ café kende zoveel succes dat we er sterk 

‘Govio is veel meer dan  
fuiven en feestjes.’

'We maken plannen voor 
boeiende projecten waar we 

mee naar buiten komen zodra 
het weer mag.' 



bekijken we ook de mogelijkheden om van hieruit online 

les te volgen en taken te maken.”

NIEUWE STIJL

“Door de verplichte sluiting komt er meer tijd vrij om na te 

denken. Samen met Jannes Brughmans en Ruben Focketyn, 

die hier beiden halftijds als beroepskracht werken, bekijk ik 

hoe we onze werking willen herorganiseren. Door interes-

sante werkgroepen te vormen en boeiende projecten op te 

starten, hopen we nieuwe jongeren aan te spreken. En ook 

om het beeld dat Govio alleen maar een plek is om te fuiven 

wat bij te sturen. We maakten een brochure om onze ver-

nieuwde werking en huisstijl bekend(er) te maken. Eén van 

de projecten is dus een caravan ombouwen tot een mo-

biel jeugdhuis. Bedoeling is om daar mee rond te trekken of 

aanwezig te zijn op evenementen. We kunnen die bijvoor-

beeld stallen in de buurt van een school, aan het skatepark 

of de Bib. Dat we meer zijn dan een plek 

om te feesten, toont ook het succes van 

‘Wildgroei’. Daarmee ondersteunen we 

jongeren die een onderneming willen 

starten met een gratis groeitraject.”

STREET ART

“Wij dromen luidop van een grote renovatie van de ge-

bouwen van Jeugdhuis Govio. Wie passeert aan het kruis-

punt, ziet in één oogopslag dat alles wel een make-over 

kan gebruiken en dan ben je nog niet binnen geweest 

(lacht). De gemeente voorziet vanaf 2025 budget voor een 

renovatie, maar wij maken onze wensen alvast kenbaar. 

We willen graag iets rond street art (graffiti en kunst in het 

straatbeeld) doen. Het idee is om zodra het jeugdhuis weer 

open mag een project rond street art te starten. Jongeren 

leren er alles over en mogen mee nadenken over hoe wij 

de gevel van ons vernieuwde gebouw laten beschilderen. 

Die tekening moet de eyecatcher worden van de nieuwe 

stijl van Jeugdhuis Govio. Jongeren die hier street art leren, 

zouden we graag aan de slag laten gaan op andere plaat-

sen. Bijvoorbeeld in de fietstunnel aan De Greef of op de 

‘pippowagen’ van de jeugdraad. De jeugdraad kocht een 

houten werfwagen waar ze mee wil-

len rondtoeren. Leerlingen van Gitok 

voorzien die van een nieuw interieur en 

daarna zouden wij de buitenkant mo-

gen beschilderen.” 

'Wij dromen luidop van een grote 
renovatie van de gebouwen van 
Jeugdhuis Govio. De gemeente 

voorziet vanaf 2025 budget voor 
een renovatie, maar wij maken 
onze wensen alvast kenbaar.'
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#KALMTHOUT EN #VISITKALMTHOUT OP INSTAGRAM

Proef en ontdek Kalmthout met de nieuwe 
‘Kalmthoutse Cadeaubox’!  #visitkalmthout 

Vandaag is het Wereld Waterlandendag.  Het 
gebied rond De Maatjes is ideaal om hierbij stil 

te staan. #visitkalmthout  @karenanth

Ook in Residentie Beukenhof in Heide zijn 97 
bewoners gevaccineerd. #samentegencorona 

#laatjevaccineren #kalmthout

Benieuwd naar de toverhazelaars of Hamamelis? 
Ontdek ze in @arboretumkalmthout tijdens de 

Hamamelisfeesten tot eind februari! 
Ontdek ze in @arboretumkalmthout tijdens de Ontdek ze in @arboretumkalmthout tijdens de Ontdek ze in @arboretumkalmthout tijdens de Ontdek ze in @arboretumkalmthout tijdens de Ontdek ze in @arboretumkalmthout tijdens de Ontdek ze in @arboretumkalmthout tijdens de Ontdek ze in @arboretumkalmthout tijdens de Ontdek ze in @arboretumkalmthout tijdens de Ontdek ze in @arboretumkalmthout tijdens de Ontdek ze in @arboretumkalmthout tijdens de Ontdek ze in @arboretumkalmthout tijdens de 

De lente doet bijna zijn intrede. Dat betekent 
dat ook de streek- en biomarkt vandaag 

opnieuw van start gaat. 
dat ook de streek- en biomarkt vandaag 

#visitkalmthout

Kijkplatform ‘KLEINE STAPPER’ kom je tegen langs 
het Stappersven in @grensparkkalmthoutseheide. het Stappersven in @grensparkkalmthoutseheide. het Stappersven in @grensparkkalmthoutseheide. het Stappersven in @grensparkkalmthoutseheide. het Stappersven in @grensparkkalmthoutseheide. het Stappersven in @grensparkkalmthoutseheide. het Stappersven in @grensparkkalmthoutseheide. het Stappersven in @grensparkkalmthoutseheide. 

 @liesjeribbens #visitkalmthout

Alle ploegen druk bezig met het vrijmaken van 
de belangrijkste doorgangswegen, fi etspaden 

en schoolomgevingen.
de belangrijkste doorgangswegen, fi etspaden de belangrijkste doorgangswegen, fi etspaden de belangrijkste doorgangswegen, fi etspaden de belangrijkste doorgangswegen, fi etspaden de belangrijkste doorgangswegen, fi etspaden de belangrijkste doorgangswegen, fi etspaden de belangrijkste doorgangswegen, fi etspaden de belangrijkste doorgangswegen, fi etspaden 

#kalmthout

De dagen worden terug langer en de avonden 
steeds mooier! 

De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden De dagen worden terug langer en de avonden 

@claessensnele #visitkalmthout

Fotograaf @pauldeblick gaat geregeld met 
zijn lens opzoek naar de mooiste vogels in 

Kalmthout! 
zijn lens opzoek naar de mooiste vogels in zijn lens opzoek naar de mooiste vogels in zijn lens opzoek naar de mooiste vogels in zijn lens opzoek naar de mooiste vogels in zijn lens opzoek naar de mooiste vogels in zijn lens opzoek naar de mooiste vogels in zijn lens opzoek naar de mooiste vogels in zijn lens opzoek naar de mooiste vogels in 

 #visitkalmthout

Het voorbije weekend konden heel wat mensen 
hun schaatshartje ophalen op de Putse Moer en het 

Stappersven in Kalmthout. 
hun schaatshartje ophalen op de Putse Moer en het hun schaatshartje ophalen op de Putse Moer en het hun schaatshartje ophalen op de Putse Moer en het hun schaatshartje ophalen op de Putse Moer en het hun schaatshartje ophalen op de Putse Moer en het hun schaatshartje ophalen op de Putse Moer en het hun schaatshartje ophalen op de Putse Moer en het 

#kalmthout

De bijtjes van Bijenteeltmuseum Kalmthout 
vzw wachten vol ongeduld op de eerste warme 

dagen. #kalmthout #visitkalmthout

 Geniet van de laatste sneeuw en warm je hartje 
op bij @arboretumkalmthout! 

 Geniet van de laatste sneeuw en warm je hartje  Geniet van de laatste sneeuw en warm je hartje  Geniet van de laatste sneeuw en warm je hartje  Geniet van de laatste sneeuw en warm je hartje  Geniet van de laatste sneeuw en warm je hartje  Geniet van de laatste sneeuw en warm je hartje  Geniet van de laatste sneeuw en warm je hartje 

@myriam_luyckx #visitkalmthout



burgemeester

gemeentehuis - Kerkeneind 13

alleen op afspraak via 03 620 22 10

burgerzaken en vreemdelingendienst 

gemeentehuis - Kerkeneind 13

iedere werkdag van 9u tot 12u, maandag 

van 13u30 tot 16u30 en van 18u30 tot 

20u, woensdag van 13u30 tot 16u30, 

alleen op afspraak via 03 620 22 15

onthaal, secretariaat, markten en 

kermissen, financiën, mobiliteit, 

milieu en groen, openbare werken 

gemeentehuis - Kerkeneind 13

iedere werkdag van 9u tot 12u, 

maandag van 13u30 tot 16u30, 

woensdag van 13u30 tot 16u30

ruimtelijke ordening, woonloket 

gemeentehuis - Kerkeneind 13

iedere werkdag van 9u tot 12u, 

maandag- en woensdagnamiddag op 

afspraak, maandag van 18u30 tot 20u

personeelsdienst

gemeentehuis - Kerkeneind 13

iedere werkdag van 9u tot 12u en van 

13u30 tot 15u, vrijdag van 9u tot 12u

communicatie, jeugd, cultuur, 

evenementen, welzijn  

chapel - Driehoekstraat 25

iedere werkdag van 9u tot 12u, 

maandag van 13u30 tot 16u30, 

woensdag van 13u30 tot 16u30

Visit Kalmthout

Putsesteenweg 131

zomerregeling: (maa-okt)

maandag - vrijdag: 10-12.30u en 13.30-17u, 

zaterdag en zondag: 10-17u

winterregeling: (nov-feb)

maandag - vrijdag: 10-12.30u en 13.30-16u, 

zaterdag en zondag: 10- 16u

OCMW 

Heuvel 39 

iedere werkdag van 9u tot 12u en dinsdag 

van 18.30u tot 20, ‘s namiddags op afspraak

sportdienst

zwembad - Kapellensteenweg 90

iedere werkdag van 9u tot 12u, 

woensdag van 13u30 tot 16u30

andere dagen op afspraak via 

sport@kalmthout.be

bibliotheek

Kerkeneind 23

maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag van 14u tot 20u, vrijdag 

van 9u30 tot 12u30 en van 14u tot 

17u, zaterdag van 9u30 tot 12u30

jeugdbibliotheek Nieuwmoer 

Nieuwmoer-Dorp 12

woensdag van 14u tot 17u, 

zaterdag van 9u30 tot 12u30

archief

gemeentehuis

iedere woensdag van 13u30 tot 16u30, 

iedere zaterdag van 9u tot 12u

dienstencentrum de Groten Uitleg  

Kerkeneind 20

maandag van 9u tot 17u, dinsdag, woensdag, 

donderdag, vrijdag van 11u tot 17u

lokale politie zone grens 

Kapellensteenweg 32

Werkdagen van 9u tot 19u, 

zaterdag 9u tot 17u, 

zon- en feestdagen gesloten 

(verbindt door met 101)

ADRESSEN EN OPENINGSUREN

CONTACTGEGEVENS

archief,  03 620 22 10,  archief@kalmthout.be

burgerzaken,  03 620 22 15,  burgerzaken@kalmthout.be

bibliotheek,  03 666 54 32,  bibliotheek@kalmthout.be

brandweer (administratie),  03 369 74 18,  

kalmthout@brandweer.zonerand.be

communicatiedienst, 03 376 49 00,  info@kalmthout.be

cultuurdienst,  03 620 22 66,  cultuur@kalmthout.be

ldc de groten uitleg, 03 641 63 54, 

dienstencentrum@ocmwkalmthout.be

evenementencoördinator, 03 620 22 67,  

evenementen@kalmthout.be

financieel directeur, 03 620 22 21 , fd@kalmthout.be

financiële dienst, 03 620 22 22, financien@kalmthout.be

jeugddienst, 03 620 22 65, jeugd@kalmthout.be

markten en kermissen, 03 620 22 03, secretariaat@kalmthout.be

milieudienst, 03 620 22 61, milieu@kalmthout.be

mobiliteitsdienst, 03 376 49 14, mobiliteit@kalmthout.be

OCMW, 03 620 15 60, info@ocmwkalmthout.be

openbare werken, 03 620 22 41, openbare.werken@kalmthout.be

personeelszaken, 03 620 22 20, personeel@kalmthout.be

politie zone grens, 03 620 29 29, info@pzgrens.be

ruimtelijke ordening, 03 620 22 30, 

ruimtelijke.ordening@kalmthout.be

secretariaat, 03 620 22 00, secretariaat@kalmthout.be

algemeen directeur, 03 620 22 01, ad@kalmthout.be

sociaal infopunt, 03 641 63 55, sociaalinfopunt@kalmthout.be

sportdienst, 03 666 95 02, sport@kalmthout.be

Visit Kalmthout, 03 666 61 01, visit@kalmthout.be

vreemdelingendienst, 03 620 22 13, 

vreemdelingen@kalmthout.be

welzijnscoördinator, 03 620 22 69, welzijn@kalmthout.be

woonloket, 03 620 22 31, wonen@kalmthout.be

ziekenwagendienst, 03 620 22 44, ziekenwagen@kalmthout.be
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Bedankt fietser
dat je voorrang 
verleent.

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt chau
eur
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt snelle 
fietser dat je 
vertraagt.

Bedankt bestuurder
dat je kijkt
voor je afslaat.

Bedankt chau
eur
dat je kijkt
voor je afslaat.

Bedankt fietser
dat je je licht aanzet
als het donker is.

Bedankt chau�eur
dat je me op een 
veilige afstand 
passeert.

WERK OOK JIJ MEE AAN
FIETSVEILIGHEID?

Vanaf 22 maart gaf de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) het startschot van een 

grote fi etsveiligheidscampagne. Een campagne waar we als gemeente Kalmthout 

graag aan meedoen. Je zal binnenkort borden opmerken op toepasselijke plaatsen of 

op kruispunten waar een geheugensteuntje ons kan helpen om het veilig te houden 

voor elkaar. Samen maken we het verschil!

  mobiliteit@kalmthout.be 


