
TUSSEN HEI

EN MAATJES

LENTE 2022
Magazine van gemeente Kalmthout

INSTAGRAM-PAGINA MET 
MEMES ROND HET LEVEN 
IN NIEUWMOER 

MUZARTO VIERT 50-JARIG 
BESTAAN MET UITGEKIEND 
FEESTPROGRAMMA

DE WEG NAAR EEN NIEUWE 
BRANDTOREN IN BEELD

SIEBEN DEVALCKENEER 
PAKT ZILVER OP 
BK VIRTUEEL WIELRENNEN



2

26.

6.

2

INHOUD

4.

11.

7.

10.

6.

12.

14.

16.

18.

20.

22.

24.

26.

28.

30.

32.

34.

36.

38.

40.

22.

4.

11.

Info: Communicatiedienst, 03 376 49 00, info@kalmthout.be, www.kalmthout.be.  
Verantw. uitg.: Lukas Jacobs, burgemeester, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout.  
Papiersoort: Circle offset 120 g 100% gerecycleerd. 

Kerkeneind 13
B-2920 Kalmthout

03 620 22 11
info@kalmthout.be

GEMEENTE KALMTHOUT

Bart Herrijgers kijkt terug op eerste maanden als directeur van 

basisschool den Heuvel

Fietsbieb Kalmthout wil meerdere doelgroepen bereiken

Overzicht van kinderopvanginitiatieven in Kalmthout

Pipo-wagen

Blik je eigen muziek of video in in de BOX studio van Govio

De weg naar een nieuwe brandtoren in beeld

Nieuwmoer en Kalmthout op Instagram

Sieben Devalckeneer pakt zilver op Belgisch kampioenschap 

virtueel wielrennen

Topfaciliteiten voor turnplezier op ieder niveau

Realisaties en plannen voor betere en veiligere fietspaden in 

Kalmthout

Psychisch kwetsbare mensen ontmoeten elkaar in 

ontmoetingshuis Kompas in Kalmthout

Thuisverpleger Jan Van Gils werkt van in begin mee in 

Kalmthouts testcentrum

Beter parkeren aan Strijboshof en voetbal Achterbroek

“Achterbroek heeft nood aan ontmoetingsplaats”

Maria De Schryver, mama van overleden supervrijwilliger  

Jaro De Bruyne, vertelt

Diesterweg zet deuren open op Erfgoeddag

Bevolkingscijfers 2021

Muzarto viert vijftigjarig bestaan met feestprogramma

Nieuws van Visit Kalmthout: Nareka, logies en cijfers

OKAR: Kalmthoutse kunstenaars zetten atelier open

32.



33

Beste Kalmthoutenaar

Nu de coronamaatregelen in ons dagelijks leven bijna allemaal 

zijn opgeheven, mogen we meer met z’n allen ten volle deelne-

men aan activiteiten. We moeten ons mondmasker niet meer 

dragen op vele plaatsen en ook het Covid Safe Ticket behoort 

tot het verleden. Vrij en ongedwongen ons leven leiden en ge-

zellig en zonder beperkingen omgaan met elkaar, daar hebben 

we ontzettend naar uitgekeken. En nu is het zover.

Ik merk dat ook als ik door Kalmthout rijd en onder de mensen 

kom. Er heerst een spontane en opgeluchte sfeer en de (knal)

drang is groot om de draad van ons normale leven weer op te 

pikken. Ook de Kalmthoutse activiteitenkalender loopt weer aar-

dig vol de komende maanden. Heel wat verenigingen en orga-

nisaties zetten er opnieuw hun beste beentje voor en zullen ons 

straks graag verwennen met hun evenementen. Ik kijk er samen 

met jullie al naar uit.

Het loslaten van de coronabeperkingen werd nochtans volledig 

overschaduwd door de vreselijke oorlog in Oekraïne. De beel-

den in het nieuws grijpen ons allemaal aan. Het gaat om een 

pure militaire machtsstrijd, waarbij Oekraïense onschuldige bur-

gers niet worden gespaard door de Russische moordwapens. En 

dat op de grens van Europa, niet zo ver hier vandaan.

Ook in Kalmthout hebben we ondertussen alles in gereedheid 

gebracht om de Oekraïense vluchtelingen veilig en met een 

warm gevoel op te vangen. Ik zag de eerste bus aankomen in 

Diesterweg. Allemaal gewone mensen, die van de ene dag op 

de andere alles moesten achterlaten om het oorlogsgeweld te 

ontvluchten. Het zijn vaak vrouwen en hun kinderen, soms en-

kele gezinnen en ook oudere mensen. Het enige wat zij bij had-

den, was een kleine tas of koff ertje en sommigen arriveerden 

met hun hondje of een kat.

De gemeente- en OCMW-medewerkers sloegen erin om op 2 

weken tijd alles in gereedheid te brengen voor de opvang van 

een 50-tal vluchtelingen in Diesterweg en Zon & Hei. Ook 40 

Kalmthoutse gastgezinnen stonden klaar en vangen ondertus-

sen thuis al heel wat mensen uit Oekraïne op. De solidariteit 

hier is enorm : er is veel materiële en fi nanciële steun, heel wat 

mensen bieden zich aan om mee de handen uit de mouwen te 

steken en tal val verenigingen en bedrijven bieden hun diensten 

aan. 

Ik vind het enorm knap hoe we in Kalmthout spontaan mee op 

de kar springen om te helpen en te ondersteunen. We weten 

niet hoe lang de gevluchte Oekraïners in onze gemeente te gast 

zullen zijn. Maar we weten wel dat we vele handen nodig heb-

ben om hun opvang zo aangenaam mogelijk te maken. Als de 

oorlog in hun thuisland lang duurt, zullen we ons ook moeten 

inzetten om deze mensen te begeleiden richting onderwijs, ze 

te steunen bij hun inburgering, mee werk te zoeken en ze ge-

woon bij te staan met raad en daad en een schouderklop. Want 

we mogen niet vergeten dat velen van hun geliefden achterble-

ven in oorlogsgebied en mee vechten voor de toekomst en de 

vrijheid van hun land.

Laat ons samen deze opdracht waar maken in Kalmthout. De 

inspanningen van velen getuigen alvast dat we daar ook in gaan 

slagen. Ik bedank alvast éénieder die, op welke manier dan ook, 

daartoe een steentje bijdraagt. Deze spontane golf van hulp is 

hartverwarmend. 

Onze corona-vrijheid is terug. Hopelijk kan 

de ‘echte’ vrijheid in Oekraïne ook snel op-

nieuw zegevieren. 

Lukas Jacobs

burgemeester



4

Nieuwe job op bekend terrein
“Een groot voordeel voor mij is dat ik 

de school goed ken. Ik heb hier zelf 

destijds een fijne tijd beleefd in de la-

gere school en 23 jaar geleden begon 

ik hier als meester in het vierde leer-

jaar. Daarna heb ik hier bijna twintig 

jaar het zesde studiejaar gedaan, gro-

tendeels samen met Damiaan Jacobs 

en Danny De Clerck. Twee leerkrach-

ten waar ik trouwens zelf nog les van 

kreeg. Zo zitten er nu nog enkelen in 

mijn team”, vertelt Bart. 

Niet echt gepland
“Enkele jaren geleden volgde ik de zo-

genaamde DHOS-opleiding, wat staat 

voor Diploma Hogere Opvoedkundige 

Studiën. Ik zag die extra opleiding 

eerder als een uitdaging voor mezelf, 

zonder dat ik al concrete plannen of 

ambities had om directeur te worden. 

Tot mijn voorganger, Dirk Baeyens, 

in maart vorig jaar besliste om op 

pensioen te gaan. Toen kwam alles in 

een stroomversnelling. Omdat ik altijd 

al één van de trekkers was binnen ons 

lerarenkorps, kwam het niet echt als 

verrassing dat ik kandidaat was. Maar 

het is zeker niet altijd even gemakkelijk 

om ineens als directeur tegenover je 

collega’s te staan. Gelukkig is dat tot nu 

toe vlot verlopen, al kan je niet altijd 

voor iedereen goed doen”, lacht Bart.

Twee vestigingen
“Een van de grootste uitdagingen 

is mijn tijd verdelen over onze twee 

vestigingen. Onze school telt zo'n 

350 leerlingen, waarvan een 120-tal 

kleuters die in de gebouwen op den 

Heuvel zitten. Door het uitvallen van 

collega’s door corona sprong ik al een 

paar keer bij in de kleuterklassen. Dat is 

wel een leuke manier om dat deel van 

de school beter te leren kennen. Als 

Bart Herrijgers kijkt terug op 
eerste maanden als directeur van 

basisschool den Heuvel

“Natuurlijk had ik wel een idee wat een directeur van een basis-

school allemaal moet doen, maar het gaat om een heel gevarieer-

de job. Zeker in tijden van corona verliepen de zaken soms iets 

anders dan verwacht, maar ik ben blij dat ik de stap heb gezet”, 

begint Bart Herrijgers (44) zijn verhaal. Hij volgde op 1 september 

2021 Dirk Baeyens op als directeur van basisschool den Heuvel. 

“Elke dag 
is anders”

leerkracht in een vaste klas krijg je daar 

weinig kansen toe. Ik geef ook nog 

elke week twee uurtjes les in mijn ver-

trouwde zesde studiejaar omdat ik zo 

voeling wil houden met 'voor de klas 

staan'. Ik mis het lesgeven de ene dag 

al wat meer dan de andere, dus ik haal 

er voor mezelf dan ook voldoening uit.”

Gulden middenweg 
“Als directeur kom je met zoveel men-

sen in contact dat je soms een gulden 

middenweg moet zoeken. Er zijn de 

kinderen, het personeel en de ou-

ders, maar ik ben ook veel in overleg 

met andere scholen, het schoolcomi-

té, de gemeente, het oudercomité… 

Hoeveel tijd je bijvoorbeeld steekt in 

alles wat met onderhoud van de ge-

bouwen te maken heeft, is iets dat ik 

vooraf niet echt wist. Natuurlijk moet 

ik soms beslissingen nemen door in te 

spelen op wat er op school gebeurt, 

“Een van de grootste 
uitdagingen is mijn tijd 

verdelen over onze twee 
vestigingsplaatsen."

BART HERRIJGERS

nieuwe directeur
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maar als directeur ben je grotendeels 

toekomstgericht bezig.”

Nieuwe visie
“Ik probeer zoveel mogelijk tussen de 

kinderen en de leerkrachten te staan. 

Daarnaast ligt er heel wat administra-

tief werk op de plank. Zo maken we 

momenteel een update van de vi-

sie van onze school. We stippelen de 

weg uit die we willen volgen en kijken 

hoe we de vernieuwingen binnen 

“We stippelen de weg uit die 
we willen volgen en kijken hoe 
we de vernieuwingen binnen 

het onderwijs hier toepassen. "

“Nog een beetje zoeken”
Na dertien jaar als directeur trok 

Dirk Baeyens eind juni vorig jaar de 

schoolpoort van den Heuvel achter 

zich dicht. “Natuurlijk kan ik genie-

ten van mijn pensioen, maar het is 

toch nog een beetje zoeken”, geeft 

Dirk toe. “Basisschool den Heuvel 

was als levendige schoolorganisatie 

jarenlang erg aanwezig in ons leven. 

Uiteraard tijdens de werkuren, maar 

ook vaak in de weekends en de va-

kanties. Dat dat plots allemaal weg-

viel, is even wennen.”

“Wat ik nu zoal doe? Een kruiswoord-

puzzel invullen of met een koffietje 

in de hand vogeltjes in de tuin ob-

serveren. Daar kan ik even hard van 

genieten als van de gezellige drukte 

met onze twee kleinkinderen. Met 

veel plezier spring ik in als onze kin-

deren of kleinkinderen dat vragen. 

Toch mis ik de fijne gesprekken aan 

de schoolpoort, de interactie met 

collega’s, kinderen en ouders of 

de kleuter die heel fier zijn nieuwe 

schoenen laat zien”, lacht Dirk. 

het onderwijs hier toepassen. Zo 

leggen we hier en daar nieuwe ac-

centen, maar we willen vooral de 

kindgerichte, warme school blijven 

die we al heel lang zijn. Ik heb een 

goed contact met mijn voorganger 

Dirk Baeyens die ondertussen ook 

in het schoolbestuur zit. Soms is 

het handig om even iets af te stem-

men. Maar ik probeer zeker mijn 

eigen koers te varen”, eindigt Bart 

Herrijgers. 

DIRK BAEYENS

voormalig directeur
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Gemeente Kalmthout en  
beweging.net lanceren  
samen Fietsbieb Kalmthout 

Vanaf de paasvakantie kan je 

op domein Diesterweg terecht 

voor een gloednieuw project: 

Fietsbieb Kalmthout. Dat is 

een uitleenpunt voor tweede- 

hands kinderfietsen voor 3 tot 

12-jarigen. De Fietsbieb zal 

worden gerund door vrijwilli-

gers met ondersteuning van 

beweging.net en het lokaal be-

stuur Kalmthout. Peter Mees, 

stafmedewerker Noorderkem-

pen bij beweging.net, licht het 

project toe.

“Kinderen groeien snel en telkens een 

nieuwe fiets op maat kopen, wordt 

al gauw duur”, legt Peter uit. “Daarom 

ontleen je bij de Fietsbieb de kinder-

fiets die je nodig hebt. Heeft je kind 

een groter exemplaar nodig? Dan ruil 

je hem opnieuw in. Intussen hebben 

we al heel wat donaties van inwo-

ners gekregen. Daardoor hebben 

we nu een mooie voorraad kinder-

fietsen klaar staan. Je kan kiezen uit 

loopfietsjes, exemplaren met steun-

wieltjes, een 26-inchwielformaat... 

Keuze genoeg dus!” 

“De fietsen worden na elke gebruiks- 

periode nagekeken en helemaal in 

orde gebracht. Zo kunnen alle kinde-

ren veilig en vlot de baan op. Voor het 

nazicht, herstel en onderhoud kun-

nen we rekenen op een enthousiaste 

groep vrijwilligers met heel wat erva-

ring. Samen met een sterke adminis-

tratieve ploeg vormen ze een uitste-

kend team. Het is geweldig dat zo veel 

vrijwilligers dit project een warm hart 

toedragen. Enkelen onder hen gaven 

zich op uit duurzaamheidsoverwegin-

gen, anderen omwille van de inclusie.”

“Fietsbieb Kalmthout wil meerdere 

doelgroepen bereiken. Het is dus niet 

specifiek een project in armoede- 

bestrijding. Natuurlijk klopt het dat 

dit project interessant is voor wie het 

financieel minder breed heeft, maar 

even goed kiezen mensen voor de 

Fietsbieb omwille van het duurzaam-

heidsaspect. Daarnaast kunnen ook 

grootouders, scholen en jeugdver-

enigingen gebruik maken van de 

Fietsbieb. Alle leden/gebruikers beta-

len jaarlijks een beperkte bijdrage en 

een eenmalige waarborg. Zo gaan we 

ook niet in concurrentie met de loka-

le fietshandelaars, bij wie de verkoop 

van nieuwe kinderfietsen overigens 

slechts een beperkt aandeel vormt.”

“Als locatie voor de Fietsbieb stelde de 

gemeente een ruimte ter beschikking 

op Domein Diesterweg. Niet alleen is 

er naast het atelier voldoende plaats 

om de verschillende fietsjes uitvoe-

rig te testen, ook zijn op het domein 

verschillende kinderinitiatieven geves-

tigd. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan 

kinderopvang in de ‘Mierenklassen’ en 

de werking van de Speelpleinen. Door 

op dezelfde plek als ons doelpubliek 

aanwezig te zijn, hopen we dat kinde-

ren en hun ouders de Fietsbieb en al 

zijn voordelen snel leren kennen!”

Nog vragen over de Fietsbieb of 

zelf nog een fietsje doneren? 

kalmthout@fietsbieb.be

03 376 49 90 (milieudienst)

03 620 15 67 (dienst welzijn) 

Facebook – Fietsbieb Kalmthout

Fietsbieb 
Kalmthout  
wil meerdere  
doelgroepen 
bereiken
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In Kalmthout vind je heel wat opvanginitiatieven, 

stuk voor stuk afgestemd op de specifi eke zorgbe-

hoeften van je kind. Enthousiaste en gemotiveerde 

kinderbegeleiders staan elke dag met plezier in voor 

de zorg van je kleine spruit. Van gezins- of groepsop-

vang tot inclusieve kinderopvang: wat de noden van 

je kind ook zijn, de dienst kinderopvang bekijkt sa-

men met jou wat we voor je gezin kunnen betekenen. 

Benieuwd naar het aanbod? Wij stellen de verschil-

lende initiatieven alvast kort aan je voor! 

  Bambi vzw
Groepsopvang Bambi staat open voor alle kindjes 

ongeacht hun afkomst, nationaliteit of geloof. Qua 

welbevinden zorgen we ervoor dat elk kind zich veilig 

én goed voelt in onze opvang. Daarnaast dagen we 

hen uit en betrekken we hen via begeleide activitei-

ten en vrij spel in onze opvang. Op die manier bieden 

we onze opvangkindjes rijke en gevarieerde ontplooi-

ingskansen aan en worden alle talenten van de kinde-

ren aangesproken. Samen met hun ouders willen we 

de kinderen ondersteunen in de opvoeding en hen 

een plekje geven waar ze zich écht thuis voelen. Zo 

kunnen alle kinderen opgroeien tot volwassenen die 

respect hebben voor elkaar en de omgeving, kortom: 

volwassenen die vol vertrouwen door het leven gaan. 

  IJzerenwegstraat 65

03 666 93 74 

bambi.vzw@telenet.be

www.kinderdagverblijfbambi.be

Kinderopvang in Kalmthout: 
Voor elk kind een geschikt en 
veilig plekje om te vertoeven

Is je kindje plots ziek en moet je gaan werken? 
Helaas mag je kindje niet naar je kinderdagverblijf of 

onthaalouder als hij/zij ziek is. Zo vermijden we dat an-

dere kinderen besmet geraken. Heb je opvang nodig? 

Heel wat mutualiteiten hebben een dienst thuisoppas 

voor zieke kindjes. Neem dus zeker contact op met je 

mutualiteit en informeer naar de mogelijkheden. 

OPVANGINITIATIEVEN IN KALMTHOUT

  Baby’s Jungle
Baby’s Jungle is een kinderdagverblijf voor max. 18 

kindjes van 0 tot 3 jaar. Middels het creëren van een 

warme sfeer en het aanbieden van een positieve en 

afgestemde opvoeding willen we dat onze kindjes en 

hun ouders zich welkom bij ons voelen. Door het aan-

bieden van een duidelijke structuur, veel liefde, begrip 

en aandacht zorgen we voor een goed welbevinden 

en betrokkenheid van onze kindjes. Voor ons is het ont-

zettend belangrijk dat een kind zijn emoties kan uiten 

en zich zo goed kan ontwikkelen. Wij bieden duidelijk-

heid en voorspelbaarheid aan onze kindjes. En plezier 

hebben? Dat staat bovenaan ons lijstje! 

  Heiken 75

0478 71 76 45, 03 689 59 38

babys.jungle@proximus.be

WELZIJN
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  Dienst Kinderopvang
De dienst Kinderopvang organiseert de zogenaamde 

gezinsopvang. Daarbij organiseert de onthaalouder 

kinderopvang in eigen woning. Onthaalouders zor-

gen hoofdzakelijk voor baby’s en peuters. Uniek aan 

Kalmthout is dat er ook een onthaalouder actief is 

die tijdens schoolvakanties opvang organiseert voor 

schoolgaande kinderen tot maximum 12 jaar. Een voor-

deel van gezinsopvang is dat kinderen vaak in kleinere 

groepjes in een gezinsvriendelijke omgeving opge-

vangen worden. In Kalmthout zijn er twee groepsop-

vanginitiatieven met samenwerkende onthaalouders. 

Zij vangen max. 18 kindjes per dag op in 1 leefgroep en 

dat in een huiselijke sfeer. Wil je je kind laten opvangen 

door een van onze onthaalouders of wil je graag zelf 

onthaalouder worden? Neem dan contact met ons op!

  Heuvel 39

03 620 15 79

kinderopvang@kalmthout.be

  Ferm Kinderopvang
Elk kind is krachtig 

Ouders zijn de eerste opvoeders 

Een warm hart hebben en geven 

Spelend opvoeden 

Samen leven en groeien 

Verschillen geven rijkdom 

Het gewone wordt bijzonder 

Beleef de natuur binnen en buiten

�Locatie Heide:  

Heibloemlaan 8, 0470 26 36 78

�Locatie Achterbroek:  

Achterbroeksteenweg 190, 0479 36 00 48

�Locatie Nieuwmoer:  

Wuustwezelsteenweg 19, 0478 88 87 33

�Locatie Kalmthout:  

Driehoekstraat 41, 0479 36 00 48  

(enkel tijdens Paas- en zomervakantie)

  03 666 38 22

Voor alle inhoudelijke vragen: 

bko.kalmthout@samenferm.be

Voor alle vragen rond inschrijvingen en facturen:

Adm.bko.kalmthout@samenferm.be

www.samenferm.be

  Ina Noels
Met meer dan 30 jaar ervaring willen we graag een 

tweede thuis zijn voor jouw kindje. We zijn een klein-

schalige gezinsopvang. Ons team werkt op maat van 

het kind en bouwt daarbij graag op orde, rust en regel-

maat. Kinderen de kans geven zich te ontwikkelen in 

een veilige vertrouwde omgeving en zo uit te groeien 

tot eigen unieke persoontjes? Daar streven we naar, 

elke dag opnieuw! 

  Statiestraat 99

0479 97 56 04

Ina.noels@hotmail.be
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  Mierennestje
Onze doelstelling is dat elk kind zich thuis voelt in de 

opvang,  waardoor elk kind zich individueel kan ont-

plooien tot de beste versie van zichzelf. Dit doen we 

door de zorg van elk kind centraal te plaatsen. Op die 

manier kan je je kind elke dag met een gerust hart bij 

ons achterlaten. We zorgen voor een huiselijke sfeer 

waar open communicatie centraal staat. Als enthou-

siaste, professionele en creatieve kinderverzorgsters 

werken we nauw samen met zowel ouders als betrok-

kenen om zo de meest kwalitatieve opvang mogelijk 

aan te bieden.

  Acacialaan 18

0473 63 31 25 (voorlopig)

info@pinkeltjebv.be

www.pinkeltjebv.be

  Oogappeltje
Wij zijn gelegen in een rustige woonwijk in een groene 

omgeving. Er is voldoende parkeergelegenheid zodat 

de kindjes veilig in en uit de auto gehaald kunnen wor-

den. Daarnaast beschikken we over een prachtige tuin. 

Zodra het lekker weer is, spelen en ravotten we volop 

buiten. Buiten spelen is voor ons immers belangrijk én 

gezond. Ons team, dat bestaat uit 3 verzorgsters, heeft 

inmiddels al meer dan 15 jaar ervaring op de teller. We 

vangen maximum 14 kindjes per dag op. Daarbij kijken 

we naar het ritme en de individuele noden. Zo kan elk 

Oogappeltje zich bij ons 100% thuis voelen! 

  Gomarus Van Geelstraat 5

03 313 00 19 of  0474 13 09 77

oogappeltje@hotmail.com

www.oogappeltje.be

  Mini Maatjes
Mini maatjes is een kinderdagverblijf waar maximum 

16 kindjes per dag opgevangen worden door de zus-

sen Mirella en Sagitta Govers. Wij vinden het belangrijk 

dat kindjes zich goed in hun vel voelen en gelukkig 

zijn. Bij ons kunnen kindjes zichzelf zijn, ongedwongen 

spelen en de wereld ontdekken. Wij volgen het ritme 

van het kind en spelen zo goed mogelijk in op de be-

hoeften en noden van elk kind. Een goede relatie tus-

sen de ouders en kinderverzorgsters is voor ons ont-

zettend belangrijk. Als kinderbegeleidsters beseff en 

we dat we zorgen voor iemands kostbaarste geluk; dat 

vertrouw je niet aan eender wie toe. Daarom streven 

we ernaar dat ook ouders zich goed voelen bij ons én 

zich welkom voelen in onze opvang.

Kroonstraat 4 (Nieuwmoer)

0494 77 54 97

mini.maatjes1@gmail.com

  Précoly
Précoly is een kleinschalige kinderopvang die op-

vang biedt aan 25 kindjes tussen 0 en 3 jaar oud. In 

de opvang staat de aandacht voor elk kind centraal. 

Daarnaast hebben we oog voor het verkleinen van 

de ecologische voetafdruk waar mogelijk. Dagelijks 

worden er verschillende speelse en uitdagende acti-

viteiten georganiseerd. Zo stomen we peuters klaar 

voor de kleuterschool. Er is steeds een vaste opvoeder 

aanwezig, een vertrouwd gevoel voor de kinderen.  

Précoly = 100% vertrouwen, 100% educatief, 100% 

kwaliteit, 100% zichzelf zijn!

Nieuw management sinds 1 januari 2022: Ashley 

Floren (14 jaar ervaring) en Anouchka De Marelle (8 

jaar ervaring). 

Kapellensteenweg 64 (b1)

0488 152 888 (Anouchka)

0485 384 006 (Ashley)

kinderopvangprecoly@gmail.com

www.precoly.be

kinderopvangprecoly@gmail.com

WELZIJN
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Pipo-wagen 

De Pipo-wagen is een project van de jeugdraad. In sa-

menwerking met Gitok en Treepack werd een nieuwe 

bestemming aan deze oude werfkeet gegeven. Met 

de Pipo-wagen wil de jeugdraad naar buiten treden 

om bijvoorbeeld tijdens evenementen met kinderen 

en jongeren te gaan praten, te luisteren en er allerlei 

toffe activiteiten mee te doen. 

De Pipo-wagen is voor het eerst te zien tijdens de 

buitenspeelweken in de paasvakantie. De jeugdraad 

trekt er mee rond langs verschillende speelterreintjes 

in de gemeente. De feestelijke inhuldiging volgt op 

de Buitenspeeldag op 20 april 2022 op het volledig 

vernieuwde speelterreintje van de Bloemstraat in 

Achterbroek. Heb je zin om eens te komen piepen in 

deze wagen, kom dan zeker langs tijdens de Buiten-

speelweken en op de Buitenspeeldag!

 jeugd@kalmthout.be, 03 376 49 50



Blik je eigen muziek 
of video in de BOX 
studio van Govio in

Eventjes wegduiken in een ruimte waar je je creativiteit helemaal 

haar gang kan laten gaan? Alleen, met vrienden, urenlang of maar 

eventjes? In BOX studio van Jeugdhuis Govio heb je de tijd, de ruim-

te én materialen om een professionele muziek- en video-opname 

te maken. Je kan er muziek opnemen, mixen, producen, repeteren 

en zoveel meer.  

Daarnaast is BOX ingericht als foto- en videostudio. Met de juiste ap-

paratuur, achtergronden en softwareprogramma’s kan je een prach-

tige beeldproductie maken. Daarbij komt heel wat kijken: kennis 

over de materialen, over softwareprogramma’s, over opnametech-

nieken... Daarvoor voorziet het jeugdhuis maandelijks workshops 

om jou een duwtje in de rug te geven en je niveau wat op te krikken. 

Interesse? Neem contact op via info@govio.be of 03 666 22 24 of 

spring eens binnen.

JEUGD

11
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De toren wordt voorbereid in het atelier.  
Hier zie je de gelaste hoekverbindingen.

De betonnen draagbalken worden gegoten.

Het eerste deel wordt op de fundering geplaatst.

Deel 2 en 3 worden ter plaatse voorbereid.

De funderingen worden geboord.
1

3

5

4

2

De voorbije maanden maakte en plaatste aannemer IDD uit Kalmthout de 

nieuwe brandtoren op de Kalmthoutse Heide. Dat gebeurde in opdracht 

van gemeente Kalmthout, bouwheer en eigenaar van de toren. Een sterk 

staaltje vakwerk dat een schitterend landmark voor ons unieke natuurge-

bied oplevert. Vanaf 2 april kan je de toren zelf gaan bezoeken. Hierbij alvast 

in beeld hoe die tot stand kwam…

De weg naar een nieuwe 
brandtoren in beeld



Het tweede deel wordt op het eerste deel gehesen. Het laatste deel wordt gemonteerd.

De nieuwe brandtoren vormt een 
prachtig landmark in de heide.

6 7

8

10

9

13

Het oude brandwachthuisje krijgt een 
plek in De Vroente.

De oude toren wordt gedemonteerd en afgevoerd.
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Memes van Nieuwmoer: “Taaltaak met grappig gevolg”

Tist Corremans en 
Kyan Francken maken 

Instagram-pagina rond 
Nieuwmoers dialect

Eind vorig jaar lanceerden Tist Corremans en Kyan Francken, beiden geboren 

en getogen in Nieuwmoer, de Instagram-pagina ‘Memesintnieuwmoers’. “Alles 

begon met een schooltaak rond dialect. Intussen volgen al meer dan 400 men-

sen onze pagina, waar we lachen met grappige situaties over Nieuwmoer”, 

vertellen Tist en Kyan. 

22:4722:47

10/10 voor dialect
“Wij volgen samen het derde jaar 

Humane Wetenschappen aan 

het Heilig Hart in Kalmthout. Voor 

Nederlands moesten we een taak ma-

ken om een bepaald dialect terug on-

der jongeren te brengen”, blikken Tist 

en Kyan terug. “Veel jongeren zitten op 

Instagram en daarom stelden we aan onze 

leerkracht voor om een pagina te maken 

rond ‘memesintnieuwmoers’. Voor wie niet 

bekend is met het concept: memes zijn grap-

pige foto’s of fi lmpjes die via sociale media 

vaak veel mensen bereiken. Onze leerkracht 

vond het een geweldig idee en beloonde 

ons met een tien op tien.”
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Ruim 400 volgers
“Wij lanceerden onze pagina op 19 

november. Intussen tellen we al meer 

dan 430 volgers. Meestal zijn dat men-

sen uit Nieuwmoer, maar bijvoorbeeld 

ook de burgemeester van Kalmthout 

heeft ons geliket”, weten Tist en Kyan. 

“Wij halen onze inspiratie uit  situa-

ties die gebeuren in Nieuwmoer of 

typische gewoontes uit ons dorp. 

Om een concreet voorbeeld te ge-

ven: één van onze memes steekt de 

draad met mensen die den Darm of de 

Zilverenhoeksteenweg gebruiken om 

vanuit Kalmthout naar Nieuwmoer te 

rijden. Maar ook wie van Nieuwmoer 

zelf komt, wordt niet gespaard. Wie 

durft er bijvoorbeeld toegeven dat hij/

zij ergens anders boodschappen doet 

dan bij de lokale supermarkt hier?”  

Veel gelachen
“We kregen al veel complimenten en 

leuke commentaren. Mensen laten 

weten dat ze vaak moeten lachen 

om wat we op de pagina zetten en 

daar doen we het voor. Het is zeker 

onze bedoeling om onze pagina ‘me-

mesintnieuwmoers’ zo lang mogelijk 

levendig te houden. Alle suggesties 

zijn welkom, zolang het maar op een 

grappige manier met Nieuwmoer te 

maken heeft”, besluiten Tist Corremans 

en Kyan Francken. 

Ook populair op Instagram: 
Proud to be van 

Kalmthout

Ook de pagina ‘Proud to be van Kalmthout’ is een Insta-hit. Woon jij 

graag in Kalmthout? En kan je het wel smaken om eens te lachen met 

herkenbare situaties uit jouw omgeving? Check dan zeker deze pagina 

op Instagram!

Sterke start
“De pagina ‘Proud to be van Kalmthout’ 

bestaat nog maar sinds begin februari. 

We kenden een sterke start; na amper 

twee weken volgden al bijna 900 men-

sen ons account, waaronder ook onze 

burgemeester”, lachen de beheerders, 

die anoniem willen blijven.

Getest op vrienden
“Toen we de pagina ‘memesint-

Nieuwmoers’ ontdekten, waren we 

meteen fan. We vonden het ontzet-

tend grappig, maar wilden het zelf 

iets ruimer aanpakken: grapjes over 

heel Kalmthout dus. We testten en-

kele grapjes over herkenbare situaties 

in onze gemeente uit bij vrienden. 

Toen die in de smaak bleken te val-

len, lanceerden we ‘Proud to be van 

Kalmthout’ op Instagram. Stof genoeg 

voor inhoud, want er is heel wat te 

doen in Kalmthout. Je kan zelfs memes 

maken over de rust die je kan opzoe-

ken om te genieten van de prachtige 

natuur.”

 

Iedereen kent iedereen
“Ik ben geboren en getogen in 

Kalmthout en woon hier echt graag”, 

vertrouwt één van de beheerders ons 

nog toe. 

“Hier kent nog bijna iedereen elkaar 

en er heerst een groot samenhorig-

heidsgevoel. Veel jongeren kennen 

elkaar van school, zitten in dezelfde 

verenigingen of ontmoeten elkaar 

tijdens het uitgaan: van een cola en 

chips op tienerfuiven in jeugdhuis 

Govio tot pintjes of iets sterkers in De 

Oude Withoef. Dat betekent ook dat 

veel mensen die typische situaties 

en locaties herkennen uit hun leven. 

En wij hopen dat zij net als ons dur-

ven zeggen: ‘ik ben proud to be van 

Kalmthout’.” 
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Hoe moeten we ons dat voorstellen? 
“In de televisiestudio’s van DPG Media 

in Antwerpen stonden vijf fi etsen op 

rollen naast elkaar opgesteld. De or-

ganisatie zorgde voor een knappe 

setting, maar tijdens de wedstrijd ben 

je zo gefocust dat je van het live com-

mentaar en het randgebeuren niet 

veel merkt. We moesten om ter snelste 

vijftien kilometer fi etsen en 160 hoog-

temeters overwinnen. Het werd een 

spannende en intensieve wedstrijd. 

Na twintig minuten bereikten we de 

fi nish waarbij ik als tweede over de 

meet kwam.”

“De organisatie zorgde voor een 
knappe setting, maar tijdens de 
wedstrijd ben je zo gefocust dat 

je van het live commentaar en het 
randgebeuren niet veel merkt."

Verwachtte je een medaille?
“Niet echt. Voor mij was Lennert 

Teugels favoriet. Hij is wereldwijd de 

nummer 1 in deze sport en rijdt als 

Eind januari won Kalmthoutenaar 

Sieben Devalckeneer (30) de zil-

veren medaille op het eerste 

Belgisch Kampioenschap ‘virtu-

eel wielrennen’. “Het is een koers 

op rollen, maar je ziet de renners 

rijden op een groot scherm. Een 

leuke ervaring, maar ik rij liever 

zware bergritten of met de moun-

tainbike door de Kalmthoutse 

Heide”, lacht de jonge atleet. 

Doe je al lang aan virtueel 
wielrennen of e-racen? 
“Samen met enkele vrienden vorm ik in 

de winterperiode een e-racingploeg. 

Af en toe nemen we deel aan zo’n vir-

tuele wedstrijd waarbij we op de rol-

len rijden. Ik zie het als een intensieve 

training voor het wielrennen op de 

weg. Tussen het werken en studeren 

door blijft er soms te weinig tijd over 

om te trainen. Zeker bij slecht weer 

vormt het e-racen dan een goed alter-

natief. Hoewel ik er niet gek van ben, 

overtuigden mijn ploegmaats mij me 

om deel te nemen aan Belgian Virtual 

Cycling Circuit, het eerste Belgisch 

kampioenschap in Antwerpen.”

prof in een continentale ploeg, maar 

hij strandde op de derde plaats. Zelf rij 

ik nu al twaalf jaar bij beloften of elite 

zonder contract. Vooraf wou ik vooral 

niet als vijfde eindigen, dus die zilve-

ren medaille was meer dan verwacht. 

Eigenlijk is zo’n korte, snelle wedstrijd 

niet echt iets voor mij. Het is super-

zwaar, man tegen man zonder hulp 

van ploegmaats en vaak in een veel te 

warme omgeving. Geef mij maar een 

uitputtingsslag in de bergen, waar je 

zes uur op de fi ets zit of ploeteren op 

de mountainbike door het losse zand 

van de Kalmthoutse Heide.”

Jij houdt meer van Granfondos?
“Absoluut! Sinds vorig jaar leg ik me als 

lichtgewicht toe op die Granfondos. 

Dat zijn zware wedstrijden van 150 

à 200 kilometer, waarbij je ook veel 

hoogtemeters moet overwinnen. 

Sinds kort rij ik die koersen in een trui-

tje van Count Me In, het fi etsevene-

mentenbureau van Kalmthoutenaar 

Wies Jaspers. In de Marmotte – een 

wedstrijd in de Franse Alpen die de 

meeste wielerliefhebbers wel kennen 

– pakte ik de derde plaats.”

“ Een zware bergrit 
is nog leuker”

Sieben Devalckeneer 
pakt zilver op Belgisch 
kampioenschap virtueel 
wielrennen
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Sieben op het podium links van winnaar Thomas Lehnen en 
bronzen medaillewinnaar Lennert Teugels.



Niet je enige straff e prestatie!
“In de Ronde van Namen veroverde 

ik na vijf dagen als beste klimmer de 

bollentrui. Daar hield ik profs uit het 

veldrijden als Toon Aerts en Lars Van 

Der Haar achter mij! En in juni vorig 

jaar verbrak ik het Belgische Everest 

record. In Bouillon rij je x aantal keer 

een helling op (1 km à 15%) totdat 

je in totaal 8 848 hoogtemeters hebt. 

Ik verpulverde dat record met twee 

uur en bracht het op 8 uur en 13 mi-

nuten. Prestaties waar ik heel trots op 

ben en die ik alleen maar kan berei-

ken door hard te trainen en veel te 

rusten, bijna te leven als een prof.”

Werken, trainen, rusten… hoe 
combineer je dat? 
“Dat ik het soms zelf niet weet (lacht). 

Ik werk voltijds als kinesist en daar-

naast zit ik in mijn vijfde en laatste jaar 

osteopathie. De dag voor het Belgisch 

kampioen virtual cycling moest ik 

nog twee examens afl eggen. Naast 

werken en studeren, probeer ik nog 

wat tijd door te brengen met mijn 

vriendin en familie. Momenteel zit ik 

vijf à zes dagen op de fi ets. In de win-

terperiode gaat dat over acht à vijftien 

uur, maar om toe te werken naar mijn 

doelen in de zomer drijf ik die trainin-

gen op tot soms dertig uur per week. 

De laatste jaren laat ik me begeleiden 

door een topcoach, die onder meer 

ook bij de ploeg van Mathieu Van Der 

Poel werkt.”

Wat is je volgende doel?
"Begin september vindt in Italië het 

wereldkampioenschap Grandfondo 

plaats. Met een beetje geluk keer ik 

dan met een gouden medaille als 

wereldkampioen in die wielerdisci-

pline terug naar Kalmthout.”
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In de Ronde van Namen won Sieben de bolletjestrui als beste klimmer.
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In het voorjaar van 2022 start de bouw van een 

gloednieuwe gymhal. Die biedt onderdak aan een 

nieuwe, eengemaakte Kalmthoutse turnvereniging. 

Die vereniging staat ook in voor de uitbouw van de 

eigen werking én de uitbating van de turnhal. “Met 

deze gymhal is Sportpark Heikant afgewerkt zoals we 

het jaren geleden planden”, zegt sportfunctionaris 

Gino Vanthillo. “Bij de aanleg van Sportpark Heikant 

in 2016 voorzagen we het terrein over de speeltuin 

voor deze gymhal. Daarmee is de invulling van het 

sportpark compleet.”

Eengemaakte Kalmthoutse turnvereniging
Om zo’n gebouw te realiseren, is er veel geld nodig. Iets wat 

de turnverenigingen Gymka en Crescendo niet zomaar zelf 

konden ophoesten. Nu vonden de gemeente en de clubs 

samen een manier om de hal te realiseren. De gemeente 

Kalmthout pre-financiert het project, de verenigingen be-

talen een aanzienlijk deel op termijn terug. De hoofdge-

bruiker is de eengemaakte turnvereniging. Het beheer ligt 

bij de vereniging zelf, net als bij de atletiek-, voetbal- en 

petanqueclub op het sportpark. Maar de hal komt ook de 

Kalmthoutse scholen ten goede. Zij kunnen een deel van 

de turnhal overdag gebruiken.

“Onze twee verenigingen tellen samen zo’n 850 leden, van 

jong tot oud”, vertelt Hans Hendrickx, voorzitter van turn-

vereniging Crescendo. “En heel wat geïnteresseerden staan 

nog op de wachtlijst. We bouwden tot nu toe allebei onze 

werkingen uit op verschillende locaties, wat heel wat logis-

tiek met zich meebrengt. Met een eengemaakte vereniging 

op één locatie versterken we de turnsport in Kalmthout.”

"Topfaciliteiten voor  
turnplezier op 
ieder niveau”

Financiering door club
Tom Van Hauwaert: “De gemeente Kalmthout pre-finan-

ciert het project. Als vereniging betalen we zo’n 2 miljoen 

euro terug. Het gebouw heeft een turnhal, een danszaal, 

slaapgelegenheden en een cafetaria.” 

“De turnhal zelf heeft zes zones met toptoestellen. Om die 

investering terug te verdienen, voorzien we slaapaccom-

modatie voor 80 personen zodat we - net als vandaag - 

turnkampen kunnen blijven organiseren en de zaal kun-

nen verhuren voor stages voor andere turnclubs.”

Ruime Vlaamse subsidies
Gino Vanthillo: “Er is ook een belangrijke subsidie van zo’n 

miljoen euro vanwege Sport Vlaanderen. De subsidie van 

de Vlaamse Gemeenschap kwam er omdat het een sterk 

dossier is. Vooral het bovenlokale aspect van het project 

kon Vlaanderen wel smaken. We brengen deze infrastruc-

tuur ook onder in het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). 

Daardoor kunnen we 900 000 euro btw recupereren. Als 

gemeente investeren we uiteindelijk zelf dus zo’n 2 mil-

joen euro.”

De gemeente voorziet ook een andere locatie voor het 

fietscrossparcours dat in 2016 bij de opening van het 

sportpark tijdelijk werd aangelegd op het terrein voor de 

gymhal. Er werd al een nieuw parcours aangelegd aan het 

station van Kalmthout en het ‘crossboske’ in Heide zal ook 

verder uitgebouwd worden.

In het voorjaar van 2023 moet de nieuwe gymhal klaar zijn.

 sport@kalmthout.be, 03 376 49 94

Hans Hendrickx
Crescendo

Tom Van Hauwaert
GymKa

Nieuwe gymhal in Kalmthout 
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Realisaties en plannen voor 
betere en veiligere fietspaden 
in Kalmthout

De gemeente Kalmthout maakte de voorbije jaren werken van bete-

re fietsinfrastructuur. Een recente peiling van de Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde gaf aan dat de mensen die hun mening gaven matig 

tevreden zijn over 'fietsen in Kalmthout'. Daarom geven we graag een 

stand van zaken mee over wat de gemeente Kalmthout de voorbije 

jaren realiseerde en wat er nog op de planning staat. En omdat alles 

altijd beter kan, blijven we naar pijnpunten en oplossingen zoeken.

Fietspaden langs gewestwegen, 
i.s.m. Agentschap Wegen en Verkeer

Uitgevoerd:

1. Wuustwezelsteenweg:

  Fietspaden van Kerk Nieuwmoer tot Kapelstraat: 

gerealsieerd in 2015-2016

2. Essensteenweg: fietspaden gerealiseerd in 2017-2018 

3. Roosendaalsebaan + kruispunt Achterbroek: fietspaden 

gerealiseerd in 2019-2020

Plannen worden gemaakt:

1. Achterbroeksteenweg tussen Groeneweg en Beekdal: 

grondinnames zijn aan de gang, uitvoering 2023

2. Brasschaatsteenweg tussen Heikantstraat en 

Franseweg: grondverwervingen worden opgestart in 

2022-2023, uitvoering ± 2023-2024

3. Putsesteenweg: grondverwervingen moeten nog  

opgestart worden (2023-2024), uitvoering ± 2025-2026



Fietspaden langs gemeentewegen

Kalmthout realiseerde al snel haar deel van de fietsostrade van 

grens tot grens. Gemengd verkeer en aandacht voor de krui-

singen is noodzakelijk, in overleg met Provincie Antwerpen. 

Plannen worden gemaakt:

1. Heikantstraat tussen Franseweg en Brasschaatsteenweg: 

rioleringsproject met nieuwe fietspaden: plannen zijn klaar 

om voor te leggen aan de bewoners

2. Franseweg: fietspad in de KMO-zone: plannen in opmaak

3. Jos Tilborghstraat: fietsvoorzieningen: plannen in opmaak

Op gemeentewegen streven we - waar het kan - naar 

gemengd verkeer. Dat kan door invoering van een zone 

30 in wijken, door fietssuggestiestroken of - daar waar 

er veel fietsers van de weg gebruik maken - met fiets-

straten. Daarnaast zoeken we bij élke ontwikkeling mo-

gelijkheden om een veilige en kortere route te creëren 

voor fietsers, bv. door middel van doorsteekjes tussen 

wijken. Zoals onlangs nog bij sociaal huisvestingspro-

ject Vogelenzang. Of denk aan de fietsdoorsteek die aan 

de Bosduin richting Mimuze werd gecreëerd. 

Fietsstraten
1. Leopoldstraat: gerealiseerd in 2019

2. Fietsostrade: Frans Raatstraat, René Willemenstraat en Warandalei: 

gerealiseerd in februari 2020

3. Kroonstraat:  gerealiseerd in april 2020

4. Kneuterlaan: gerealiseerd in juni 2020 

5. Erasmuspad: gerealiseerd in juli 2021

Gepland:

1. Rodeweg en Hertendreef, wordt voorgelegd aan omwonenden

2. Gedeelte van de Korte Heuvelstraat: gepland voor 2023 na de 

rioleringswerken

21

Fietssuggestiestroken 

Uitgevoerd:

1. Foxemaatstraat: fietssuggestiestroken uitgevoerd in 2017

2. Darm: fetssuggeestiestroken vernieuwd in 2018

3. Kapelstraat: fietssuggestiestroken uitgevoerd in 2019

4. Canadezenlaan: fietssuggestiestroken in de schoolomgeving 3D: 

 gerealiseerd in april 2020

5. Franse weg: fietssuggestiestroken uitgevoerd in zomer 2021

6. Bareelstraat: fietssuggestiestroken vernieuwd in 2021  

Gepland:

1. Turfvaartlaan: aanleg fietssuggestiestroken + verbeteren van de 

aansluitingen op het fietspad: gepland tegen de zomer 2022

2. Driehoekstraat en Heikantstraat: aanleg fietssuggestiestroken en 

veiliger maken kruispunt met Foxemaatstraat: gepland tegen  

zomer 2022

MOBILITEIT
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Psychisch kwetsbare mensen ontmoeten elkaar in 
ontmoetingshuis Kompas in Kalmthout

koken. We maken wandelingen, zingen of doen handwerk. 

Bezoekers helpen in de tuin of bij klusjes om ons huis op 

orde te houden. Iedereen mag activiteiten voorstellen. Zo 

maakten we bijvoorbeeld al een daguitstap naar Domburg.”

De Kunstplek
“Op initiatief van vrijwilligers Mark Dankers, Myriam Perdu 

en Annemieke Bijl, creëerden we begin vorig jaar ook de 

Kunstplek op de zolder van de voormalige school den Heu-

vel. “Elke donderdagvoormiddag - de dag dat het inloop-

huis aan het Kerkeneind gesloten is - begeleiden Myriam 

en ik enkele bezoekers van Kompas die komen tekenen, 

schilderen of juwelen ontwerpen. Wij werken ook veel met 

speksteen omdat je daar redelijk eenvoudig mooie objec-

ten mee kan maken”, vertelt Mark. “Creatief bezig zijn vormt 

een belangrijke uitlaatklep voor mensen met psychische 

problemen. Wanneer ze met hun handen bezig zijn, verge-

ten ze even alle zorgen en het helpt bij hun herstel. Er hangt 

in De Kunstplek een positieve vibe omdat ze elkaar stimule-

ren om creatief bezig te zijn.”

“Myriam en ik dragen de werking van Kompas een warm 

hart toe en daarom doen we hier graag vrijwilligerswerk. 

Heb jij ook tijd en zin om een creatieve workshop mee te 

begeleiden als vrijwilliger? Meld je dan aan bij Kompas”, 

geeft Mark nog mee.

“Aangenaam verrast”
“Het spreekt mij wel aan om eens mee te gaan naar De 

Kunstplek”, pikt bezoeker Marcel in. “Vooral dat bewerken 

van een speksteen wil ik wel eens proberen.”

“Bij ontmoetingshuis Kompas staat de deur open 

voor iedereen die zich minder goed voelt of nood 

heeft aan sociaal contact. Mensen lopen binnen voor 

een kop koffie en een babbel met lotgenoten of bege-

leiders. Regelmatig doen we samen activiteiten zoals 

koken, handwerk of wandelen. Iedereen beslist zelf 

wat hij of zij in Kompas wil doen. Ons ontmoetings-

huis is er voor - maar zeker ook door - onze ‘inlopers’ 

zoals wij onze bezoekers noemen”, vertelt begeleid-

ster Sofie Brosens. 

Laagdrempelig ontmoetingshuis
“In juni 2019 opende ontmoetingshuis Kompas de deuren. 

Het ontmoetingshuis is een initiatief van geestelijke ge-

zondheidszorg Bethanië uit Zoersel (Emmaüs). Na ontmoe-

tingshuizen De Honk in Zoersel en Aliado in Brasschaat, set-

telden we ons op een vlot beschikbare locatie in Kalmthout: 

Kerkeneind 3, vlak naast het gemeentehuis. We ontvangen 

mensen uit Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Kapellen, Sta-

broek en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Ondertussen zijn er 

een 30-tal mensen die regelmatig langskomen”, aldus Sofie.

Sociale contacten
“Kompas helpt mensen om weer richting te geven aan hun 

leven. We begeleiden hen ook in de zoektocht naar werk 

of vrijetijdsbesteding. De naam is symbolisch: een kompas 

wijst altijd naar het noorden, de regio waarin wij werken”, 

licht Sofie toe. “Mensen vergeten hier even hun zorgen. We 

babbelen over koetjes en kalfjes rond de keukentafel, in ons 

salon of in de tuin. Wekelijks halen we bij Colruyt een over-

schot van groenten op waar we elke dinsdag samen mee 

“Kompas is er 
voor én door 
onze bezoekers”



"Creatief bezig zijn vormt een belangrijke 
uitlaatklep voor mensen met psychische 
problemen. Wanneer ze met hun handen 
bezig zijn, vergeten ze even alle zorgen en 

het helpt bij hun herstel."

Marcel, tussen begeleidsters Joni Verschueren (links) en Sofi e Brosens

WELZIJN

“Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en kreeg daardoor 

helaas gezondheidsproblemen. Als gepensioneerde zocht 

ik naar een zinsvolle tijdbesteding. Toen ik een artikel over 

Kompas las, besloot ik er eens langs te gaan. In de zomer 

van vorig jaar ben ik voor het eerst langsgekomen en ik was 

aangenaam verrast over het warme onthaal. Sindsdien kom 

ik hier vaker. Zo kwam ik al op plekjes in Kalmthout die ik 

daarvoor nog niet kende. Waar ik kan, help ik met een klusje. 

Voor het kerstfeestje in de tuin maakte ik bijvoorbeeld alle 

vuurkorven in orde. Als er iets niet werkt, herstel ik dat met 

plezier. Het doet deugd om het aangename aan het nuttige 

te koppelen. Ik kom hier dus heel graag”, besluit Marcel.  

  Ontmoetingshuis Kompas Kerkeneind 3

0478 82 05 70

Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag van 9 tot 17 uur
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Thuisverpleger Jan Van Gils werkt 
van in begin mee in Kalmthouts 
testcentrum

veranderde het contact tussen zorgverlener en patiënt. 

Door mondmaskers zien we geen mimiek meer en verstaan 

mensen elkaar soms minder goed.”

“Op vraag van huisartsenwachtpost Noordrand zetten we 

eerst medewerkers in voor het afnamepunt in Brecht. Kort 

daarna kregen we de vraag voor personeel in het testcen-

trum in Kalmthout. Verpleeg- en zorgkundigen kregen 

van huisartsen een bijscholing in het correct afnemen van 

PCR-testen. Intussen namen we in de testcentra van Klina 

en Kalmthout bijna 175 000 testen af. Op de drukste dag 

stond de teller op 384 testen voor Kalmthout. Doordat we 

met drie collega’s zo goed op elkaar ingespeeld zijn, testten 

we een keer op één voormiddag 184 mensen. Soms begint 

voor onze medewerkers hun werkdag met thuiszorg en 

daarna springen ze bij in het afnamecentrum. Zo vliegen 

de dagen voorbij; 24 uur lijkt soms niet genoeg.”

Jan Van Gils heeft 38 jaar ervaring in de thuisverpleging in 

en rond Kalmthout. Sinds begin dit jaar heet de groep van 

een 40-tal zorg- en verpleegkundigen die hij leidt ‘Het Ver-

pleeghuis’. Daarnaast draaien Jan en zijn team al bijna twee 

jaar mee in het testcentrum in de voormalige brandweerka-

zerne van Kalmthout. 

Hoe groot is de impact van corona op jouw werk?
“De thuiszorg kreeg het zwaar te verduren. In het begin 

ontbraken beschermingsmateriaal en ziekenhuisbedden. 

We kenden het virus onvoldoende en er was veel ondui-

delijkheid rond besmettingen en quarantaine. We moes-

ten werken onder hoge druk en zagen soms schrijnende 

toestanden. Door een opnamestop verhuisden bejaarden 

bijvoorbeeld niet naar een verzorgingstehuis, terwijl ze 

die zorg broodnodig hadden. Ze kregen thuis ook minder 

bezoek, waardoor de sociale controle wegviel. Daarnaast 

“Mensen 
waarderen 
ons werk”

De kans is helaas groot dat je al één of meerdere 

keren een PCR-test liet afnemen in de oude brand-

weerkazerne. Jan Van Gils, een ervaren thuisverple-

ger uit Kalmthout, draait al van in het begin mee in 

het afnamepunt om mensen te testen op Covid-19. 

“Over wat we horen en zien, kan ik een boek schrijven 

(lacht), maar ik wil vooral de gemeente en alle mede-

werkers bedanken voor hun inzet. Het is niet vanzelf- 

sprekend om zo’n testcentrum te runnen.”



Nemen jullie alleen testen af of brengen jullie ook 
stalen naar het labo?
“Dat doen wij ook, naast enkele administratieve taken. Voor 

het labo van AZ Klina zou het organisatorisch niet haalbaar 

zijn wanneer alle afgenomen stalen op hetzelfde moment 

toekomen. In drukke periodes vervoeren wij daarom tot 

drie keer per dag stalen en documenten naar het labo en 

de huisartsenwachtpost. Een hele klus die alleen maar lukt 

door de inzet van heel wat medewerkers.”

Merken jullie dat de mensen jullie werk waarderen? 
“Ja, toch wel. Intussen lieten de meeste mensen zich al één 

of meerdere keren testen. Ze weten dus waaraan ze zich 

kunnen verwachten, in tegenstelling tot de eerste maanden 

van de pandemie. De meeste mensen hebben ook begrip 

voor de wachtrij op drukke momenten en schuiven zonder 

morren aan. Bij kinderen merken we soms wel dat ze bang 

zijn, maar voor hen nemen we graag de tijd om hen op hun 

gemak te stellen. Een snoepje doet vaak wonderen (lacht)."

Wenende kinderen zullen niet het enige opmerkelijke 
zijn tijdens jullie werkdag?
“Neen, niet echt. Ik herinner me een kind dat uit de auto 

‘ontsnapte’ en weg spurtte. Die had er duidelijk geen zin 

in (lacht). Af en toe zien we auto’s die langs de uitgang de 

teststraat willen binnenrijden. Soms zorgen voertuigen die 

stilvallen voor extra file. We moeten ook vaak vragen om 
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de motor stil te leggen, zodat we niet heel de tijd in de uit-

laatgassen staan. Iemand die te voet aan het aanschuiven 

was, toonde zich misnoegd omdat hij geen voorrang kreeg 

op de wachtende auto’s. Een bezoeker die zich agressief 

opstelde, zag niet dat de politie achter hem stond aan te 

schuiven. Zo was dat probleem snel opgelost, maar wij zou-

den na bijna twee jaar een boek kunnen schrijven over ‘het 

leven zoals het is in het testcentrum’.”

Waar moeten jullie naartoe als de oude 
brandweerkazerne afgebroken wordt?
“Voorlopig ligt het testbeleid vast tot eind maart. Daarna 

zien we verder. Samen met de gemeente dachten we al 

eens voorzichtig na over eventuele andere locaties. Een test 

laten afnemen in je eigen gemeente of directe omgeving 

werkt voor veel mensen drempelverlagend. We hopen al-

leszins op rustigere en betere tijden.”

Jij wou ons gesprek graag afsluiten met een 
bedanking. 
“Als zorgverleners waarderen wij de inspanningen van ge-

meente Kalmthout om deze locatie ter beschikking te stel-

len voor de inrichting van een testcentrum. Dat is helemaal 

niet zo vanzelfsprekend als het misschien voor veel men-

sen lijkt na twee jaar. En natuurlijk wil ik alle medewerkers 

van harte bedanken voor hun fantastische inzet. Bij deze: 

bedankt!”

"Intussen namen we in de testcentra 
van Klina en Kalmthout bijna 

175.000 testen af. Op de drukste 
dag hiertoe, stond de teller op 384 

testen voor Kalmthout.  "
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Beter parkeren aan 
Strijboshof en  

voetbal Achterbroek

Parkgebied
“Met het ruimtelijk uitvoeringsplan 

(RUP) wijzigen we een deel aangren-

zend landbouwzone naar parkgebied 

en creëren we de mogelijkheid om 

met een parkachtige omgevingsaan-

leg bijkomende parkeerplaatsen te 

maken, maar ook om het volledige 

park te moderniseren”, gaat Patrick 

Reynaerts verder. “De in-en uitrit blijft 

langs de Achterbroeksteenweg, maar 

links achter de bestaande gebouwen 

breiden we het park uit met een extra 

terrein van ongeveer 7300 m². Over 

hoeveel bijkomende parkeerplaatsen 

FEESTZAAL STRIJBOSHOF
  Meer parkeerplaatsen, misschien tweede zaal

“Vandaag de dag parkeren sommige 

bezoekers bij drukke gelegenheden in 

het Strijboshof hun auto langs de Ach-

terbroeksteenweg. Er bestaan concre-

te plannen om langs die gewestweg 

vrijliggende fietspaden aan te leggen 

waardoor parkeren daar dan niet meer 

kan. Strijboshof was al langer vragen-

de partij om mee na te denken over 

meer parkeergelegenheid in de direc-

te omgeving van de feestzaal-taverne”, 

schetst Patrick Reynaerts, deskundi-

ge ruimtelijke ordening, de huidige 

situatie.

het gaat, hangt een beetje af van de 

uiteindelijke inrichting van het terrein. 

Met de landbouwer die zijn grond af-

staat om die bijkomende parkeerplaat-

sen aan te leggen, sloot de gemeente 

een overeenkomst dat hij elders in 

de gemeente een perceel landbouw-

grond in ruil krijgt.” 

“Een tweede element van het nieu-

we ruimtelijk uitvoeringsplan is de 

mogelijkheid om een tweede zaal 

te bouwen, min of meer als spiegel-

beeld van de bestaande feestzaal. En 

er komt ruimte vrij voor het plaatsen 

Er komen beter ingerichte en 

meer parkeerplaatsen rond ta-

verne-feestzaal Strijboshof en bij 

voetbalclub Achterbroek. De ge-

meenteraad keurde eind januari 

de ruimtelijke uitvoeringsplannen 

(RUP) voorlopig goed. Er loopt nu 

een openbaar onderzoek tot 11 

april. Als alles volgens plan ver-

loopt, kan de gemeente in het na-

jaar starten met de aanleg van de 

bijkomende parkeerplaatsen.



ROBERT NEYS, VOORZITTER ACHTERBROEK VV
  “Grotere parking, meer mogelijkheden”

“Toen wij eind jaren ’80 verhuisden van 

het terrein in de Achterstraat naar onze 

huidige locatie aan het Goossens- 

straatje (te bereiken via de Roosendaal-

sebaan), legden we hier een parking 

aan voor een 40-tal wagens”, vertelt 

Robert Neys, voorzitter van voetbal-

club Achterbroek VV. “Bij trainingen en 

jeugdwedstrijden volstaat dat meestal 

wel, maar als onze eerste ploeg thuis 

speelt of wanneer we een tornooi or-

ganiseren, is de parking snel volzet. 

Bovendien verdwenen er door de 

heraanleg van de Roosendaalsebaan 

enkele parkeerplaatsen, waardoor het 

niet altijd eenvoudig is om uw auto in 

de buurt kwijt te raken.”

Groene buffer
“We zijn heel blij dat de gemeente nu 

van twee aanpalende buren van onze 

accommodatie grond kocht. In totaal 

gaat het om een terrein van ongeveer 

1700 m². Na aanleg van een groene 

buffer, ter afscheiding van de tuinen 

langs het terrein, zullen hier een 65-tal 

auto’s kunnen parkeren”, licht Robert 

Neys de plannen toe. “Een forse uit-

breiding ten opzichte van de bestaan-

de situatie. We sluiten de parking tij-

dens de week niet af zodat buren er 

eventueel ook kunnen parkeren.”

Recreatiegebied
“Jarenlang lag de site van Achterbroek 

VV gedeeltelijk in landbouwgebied, 

wat ons toch enkele beperkingen op-

legde. Juist voor het uitbreken van de 

coronacrisis maakten we al plannen 

om onze kantine en kleedkamers te 

vernieuwen en aan te passen. Nu het 

ruimtelijk uitvoeringsplan de bestaan-

de landbouwzone wijzigt naar gebied 

voor dagrecreatie krijgen we meer mo-

gelijkheden. Wat we juist gaan doen, is 

nog niet beslist, maar we zouden onze 

accommodatie graag moderniseren 

zodat het gebouw voldoet aan he-

dendaagse normen. Een belangrijke 

basis om onze voetbalclub verder uit 

te bouwen”, besluit Robert Neys, voor-

zitter van Achterbroek VV. 

van nieuwe, deels overdekte, fietsen-

stallingen. De speeltuin zou kunnen 

opschuiven verder in het park. De ge-

meente weet dat Jef Wagemakers, die 

het Strijboshof uitbaat sinds 1999, al 

langer ideeën heeft om uit te breiden, 

maar nu kan hij die plannen concreter 

maken.”

Paul Strijbos
“Het nieuwe ruimtelijk uitvoerings-

plan zorgt voor een belangrijke stap 

in de geschiedenis van Strijboshof in 

Kalmthout. Het landhuis – vandaag 

de taverne – werd in 1875 gebouwd 

door Jan Nauts, een handelaar uit Ant-

werpen en kreeg de naam Villa Belgra-

no. Het domein werd verfraaid door 

Henri Sabbe die het in 1896 doorver-

kocht aan Paul Strijbos. Hij breidde 

het eigendom uit tot 9 ha. Nog later 

probeerde de familie Warmenbol-Van 

Uytvanck de villa uit te baten als hotel, 

maar zonder succes. In 1979 kocht de 

gemeente Kalmthout het Strijboshof. 

Na een periode van twintig jaar leeg-

stand schreef de gemeente een erf-

pacht uit, waardoor Jef Wagemakers in 

1999 de uitbater werd”, schetst Patrick 

Reynaerts de geschiedenis. 
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Nog tot en met 11 april 2022 loopt het 

openbaar onderzoek rond het nieuwe ruim-

telijk uitvoeringsplan (RUP). Tot dan kan u 

bezwaren indienen die u aangetekend of 

per mail bezorgd aan de GeCoRO (Gemeen-

telijke Commissie Ruimtelijke Ordening), 

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout of ruimte-

lijke.ordening@kalmthout.be

  www.kalmthout.be/RUP 

ruimtelijke.ordening@kalmthout.be 

03 376 49 40   



Een groep enthousiaste vrijwilligers neemt samen met arbeiders 

van de gemeente het voormalige kloostergebouw aan de Achter-

broeksteenweg grondig onder handen. Zij hopen dat het dorpshuis 

van Achterbroek snel de deuren kan openen. “Gewoon langskomen 

om de krant te lezen en iets te drinken, een vergadering organise-

ren met je vereniging of deelnemen aan één van de activiteiten: het 

kan allemaal. Achterbroek heeft nood aan een ontmoetingsplaats 

en we zijn blij dat die er nu komt”, zijn vrijwilligers Claudia, Kris, 

Tom en Gitte het eens. Voor de officiële opening wordt gemikt op 

begin september.

Vrijwilligers helpen bij renovatie en kijken uit 
naar opening dorpshuis
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“Achterbroek heeft nood 
aan ontmoetingsplaats”

voor materiaal van verenigingen. Ver-

der komt er boven ook nog een grote, 

multifunctionele ruimte. Ideaal voor 

een filmavond of een tentoonstelling 

en nog een apart lokaal voor work-

shops. Wanneer we klaar zijn met de 

binneninrichting, pakken we ook de 

tuin aan”, schetst Claudia de plannen.   

Tom Van Gool
  “Leerlingen verbouwen mee”

“Als leerkracht in het deeltijds beroeps-

onderwijs zoek ik leuke uitdagingen 

voor mijn leerlingen. Kris Vissers en 

Karen Duré, mijn collega’s van school 

De Masten in Kapellen, spraken me vol 

enthousiasme aan over de plannen 

voor een dorpshuis in Achterbroek. 

Omdat ik er zelf ook woon, geloofde ik 

meteen in de mogelijkheden om hier 

met leerlingen aan de slag te gaan. Op 

een ‘echte werf’ leren ze meer dan in 

een atelier op school. Verdeeld over 

een groep op maandag en één op 

donderdag helpen onze leerlingen 

met tegelen, metsen en het plaatsen 

van gipsplaten. Waar nodig ondersteu-

nen wij de gemeentearbeiders.”

“Ik hoop dat het dorpshuis verschillen-

de groepen van inwoners samen kan 

brengen. Je hebt nu bijvoorbeeld de 

voetbal, de chiro of de senioren die 

een eigen verenigingswerking ken-

nen, maar het zou leuk zijn dat het 

dorpshuis voor nog meer contacten 

en samenhang zorgt. Na de opstart 

blijf ik graag actief als vrijwilliger. Bij 

een voetbalmatch op groot scherm 

wil ik gerust komen tappen", lacht Tom.  

Kris Vissers
   “Grote meerwaarde voor veel 

mensen”
“Ik kom uit Wolfsdonk (Aarschot), maar 

woon al enige tijd in Achterbroek. Hier 

kent ook bijna iedereen elkaar. De ver-

enigingen hangen goed samen en 

veel mensen tonen zich steeds bereid 

om te helpen. We misten echter een 

centrale ontmoetingsplaats. Verschil-

lende verenigingen vergaderen nood-

gedwongen bij leden thuis. Dat is een 

voorbeeld van de meerwaarde die 

het dorpshuis zal betekenen voor veel 

mensen. We organiseren een winterbar 

en een zomerterras. Er komt ook een 

stille ruimte voor computercursussen, 

huiswerkbegeleiding voor studenten.”

“Tot nu toe heb ik vooral mee nage-

dacht over de mogelijkheden en de in-

richting, want fysieke arbeid laat mijn 

gezondheid helaas niet toe. Ik hoop in 

de eindfase van de renovatie - en als 

het dorpshuis straks op volle toeren 

draait - enkele taken te vinden die ik 

kan uitvoeren.”

Claudia van der Pas
  “Mensen ontmoeten”

“Na een moeilijke periode door een 

scheiding en arbeidsongeschiktheid, 

kwam ik 4,5 jaar geleden in Achter-

broek wonen. Ik wilde graag weer iets 

om handen hebben en nieuwe men-

sen ontmoeten. Toen ik eind 2020 een 

enquête zag over het dorpshuis, gaf 

ik me meteen op als vrijwilliger. Sinds 

begin oktober steek ik mee de handen 

uit de mouwen bij de renovatie en de 

inrichting. Ook wanneer het dorpshuis 

de deuren opent, wil ik zeker blijven 

meedraaien in de werking. Voor de 

inrichting bracht ik al wat ideeën aan. 

Beneden voorzien we een knusse zit-

kamer met zetels en boekenkasten. 

Daar kan iedereen straks de krant, een 

magazine of een boek lezen. Daarnaast 

komt een grote, gezellige huiskamer 

met een bar en een keukenhoek. Op 

de eerste verdieping voorzien we een 

vergaderlokaal met veel opbergruimte 
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Gitte Anthonissen
   “Bij eerste bezoek meteen 

verkocht”
“Via de enquête gaf ik aan dat ik me 

wou engageren om een zaaltje mee 

klaar te zetten of te tappen. Op de 

startvergadering bleek dat de initi-

atiefnemers ook mensen zochten 

die wilden helpen bij de renovatie. 

Beroepshalve ben ik bezig met het 

ontwerpen en inrichten van ge-

bouwen, dus sloot ik me aan bij de 

werkgroep ‘Structurele aanpak’. Het 

oude klooster heeft veel charme en 

bij het eerste bezoek was ik meteen 

verkocht.”

“Ik woon nu anderhalf jaar in Achter-

broek en heb het hier erg naar mijn 

zin. Het enthousiasme van de ande-

re vrijwilligers werkt aanstekelijk. Ik 

werk graag mee aan het dorpshuis 

omdat ik echt in het project geloof. 

Ik zat mee in de werkgroep om sub-

sidies aan te vragen. Toen die in orde 

waren, maakten we onze plannen 

concreter. Vanuit mijn werkervaring 

probeerde ik zoveel mogelijk input 

op papier te zetten. Zo krijgen men-

sen een goed beeld van wat er kan 

in welke ruimte, meteen een handi-

ge leidraad voor de uitvoering van 

de werken. Ook na de opening blijf 

ik graag actief als vrijwilliger.”

“De afgelopen twee jaar merkte ie-

dereen hoe belangrijk sociaal con-

tact is. Hopelijk creëren we hier een 

ontmoetingsplaats voor jong en 

oud waar veel activiteiten plaatsvin-

den. Het zou fijn zijn als we tijdens 

een mooie nazomerdag op het ter-

ras van het dorpshuis het glas mo-

gen heffen op een geslaagde start 

van de werking.” 

Fredelinde Rossaert
   “2022 belangrijk jaar voor Achterbroek”

“Vanuit verschillende projecten wordt 2022 hét jaar van Achterbroek”, 

lacht Fredelinde Rossaert, coördinator buurtgerichte zorg bij gemeente 

Kalmthout. “Via Denk mee voor Kalmthout – waarbij inwoners voorstellen 

voor hun wijk mochten indienen – krijgt het dorpshuis, met een bijho-

rend plein en overdekt terras, 10 000 euro subsidie van de gemeente. De 

gemeente neemt zowel de huur als de verbouwingen voor haar reke-

ning. Op initiatief van de dorpsraad en de gemeente maakt Achterbroek 

deel uit van het traject Veerkrachtige Dorpen van de provincie Antwer-

pen. Inwoners krijgen de kans om mee te werken aan een actieplan. Zij 

denken deze zomer mee na over de inrichting van het plein naast de pa-

rochiezaal. Via de provincie komt er een subsidie van 25 000 euro voor het 

dorpshuis. Achterbroek is daarnaast ook geselecteerd als een van de 113 

Zorgzame Buurt-projecten in Vlaanderen. Ook via die weg ontvangen we 

nog financiële steun. Daarmee willen we een buurtwerker aanwerven. Hij 

of zij coördineert de werking van het dorpshuis als ankerpunt voor een 

zorgzaam Achterbroek en ontwikkelt mee ontmoetingsmogelijkheden 

voor jong en oud op het generatieplein naast de parochiezaal.” 
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Maria De Schryver, mama van overleden supervrijwilliger Jaro De Bruyne

“Ongelooflijk hoeveel 
mensen Jaro kennen”

Gekende figuur
“Jaro vertelde tegen mij niet heel veel 

over wat hij allemaal deed voor de 

verenigingen en de evenementen 

waar hij hielp. Al waren er wel situaties 

waaruit ik kon opmaken dat hij veel 

volk kende. Wanneer we samen bood-

schappen deden, was ik Jaro bijvoor-

beeld al snel kwijt omdat mensen hem 

aanspraken. Toen we samen een con-

cert van Gunther Neefs bijwoonden 

in Kalmthout, vroegen enkele dames 

Jaro ten dans. Dat wou hij met mij niet 

doen hoor”, glimlacht Maria. 

“Nog bijna elke dag sta ik ervan versteld 

hoeveel mensen in Kalmthout Jaro 

kenden. De talloze steunbetuigingen 

na zijn onverwachte overlijden in mei 

vorig jaar doen onze familie deugd, 

maar natuurlijk mis ik hem heel erg”, 

vertelt Maria De Schryver, de mama 

van Jaro. Op zaterdag 14 mei 2022 eert 

de gemeente Kalmthout hun supervrij-

williger met een sportieve en muzikale 

hoogdag in Heide: ‘Bedankt, Jaro!’

Supervrijwilliger
Op zondag 16 mei 2021 overleed Jaro 

De Bruyne (42). Als supervrijwilliger 

was hij jarenlang een graag geziene 

medewerker bij heel wat Kalmthoutse 

verenigingen. Ook ver daarbuiten was 

Jaro gekend als de man die al lachend 

en fietsend affiches verdeelde. Het ge-

mis en de dankbaarheid zijn zo groot 

dat de gemeente en enkele verenigin-

gen de handen in elkaar slaan voor een 

groots evenement: Bedankt, Jaro! 

Veel steun
“Op veel plaatsen waar ik kom, spre-

ken mensen mij nog altijd aan als ze 

horen dat ik de mama van Jaro ben. 

De anekdotes die ze over hem vertel-

len, bieden me enorm veel steun. Die 

vind ik ook in het lezen van de talloze 

steunbetuigingen in het rouwregister 

dat de gemeente opende en aan mij 

overhandigde. Ik sta er nog steeds van 

versteld hoe ‘ne gewone gast’ uitgroei-

de tot zo een graag gezien figuur. Wei-

nig mensen weten dat Jaro als baby in 

1979 te vondeling werd gelegd. Toen 

hij veertien maanden oud was, adop-

teerden wij hem. Eerst woonden wij 

in Borgerhout en daarna in Kapellen, 

maar dichtbij Kalmthout.”

Vaak buiten
“Jaro woonde zelfstandig in Heide, 

maar kwam vaak bij mij langs. Door co-

rona viel er natuurlijk heel veel weg. Hij 

moest geen affiches rondbrengen en 

"Op veel plaatsen waar ik kom, 
spreken mensen mij nog altijd 

aan als ze horen dat ik de mama 
van Jaro ben. De anekdotes die 

ze over hem vertellen, bieden me 
enorm veel steun."



kon niet gaan werken op evenemen-

ten. Anderzijds kwam hij daardoor wel 

twee keer per dag bij mij eten, waar-

door ik hem veel meer zag dan daar-

voor. Ook hier was hij bijna altijd bui-

ten bezig, meestal met het onderhoud 

van de tuin.”

Rustig én uitbundig
“Mensen met autisme keren zich vaak 

in zichzelf of kunnen net heel druk zijn. 

Jaro had de beide. Hij was een vat vol 

energie en ratelde honderduit over 

van alles en nog wat. Hij ging  hele-

maal uit de bol op Vlaamse schlagers 

en hij maakte veel plezier tijdens de 

uitstappen met de supportersclub van 

veldrijder Kevin Pauwels. Anderzijds 

zocht hij graag de rust van de natuur 

op. Hij stippelde kilometerslange wan-

delingen uit om alleen of samen met 

mij te doen. Verloren lopen of verkeerd 

fietsen deed hij nooit, maar de tijd in-

schatten was wat lastiger. Als hij me 

aan de telefoon zei dat hij net klaar 

was in Loenhout of Zandvliet met af-

fiches ophangen en binnen een kwar-

tier thuis zou zijn, wist ik dat dat niet 

haalbaar was (lacht).”

Jaro-bomen
“Het is fantastisch om te zien hoe de 

gemeente en de verenigingen Jaro 

willen herdenken. Er hangt een ge-

denkplaatje op de zitbank in het Za-

velbaantje. Dat is het pad tussen de 

Koningin Astridlaan en de Vroente. In 

het Arboretum en hier bij mij in de 

tuin plantten we al een Jaro-boom. 

Dat zal ook nog gebeuren op andere 

plaatsen zoals aan woonzorgcentrum 

Sint-Vincentius, waar hij als tuinman 

"Bedankt, Jaro" 
Sportief en muzikaal 

eerbetoon op 14 mei

Eén van de initiatiefnemers van ‘Bedankt, Jaro! ’ is Louis 

Van den Buijs, organisator van meerdere wielerwed-

strijden met WIEKA in Kalmthout. Ook op die evene-

menten stond Jaro altijd klaar om te helpen. “Op 14 

mei organiseren wij een sportief en muzikaal eerbe-

toon aan Jaro op en rond de terreinen van Heibos. Ook 

bij de voetbalclub was hij immers kind aan huis. 

“Om 14.30 uur openen we met een sereen herden-

kingsmoment. Aansluitend vinden er onder meer 

een voetbalmatch en twee wielerwedstrijden met 

G-sporters plaats. Er is ook een initiatie tennis en er 

worden volksspelen georganiseerd. Daarvoor lieten we ons 

inspireren door de Bogerfeesten van Jeugdhuis Govio, op-

nieuw één van de talrijke evenementen waarop Jaro altijd 

paraat was.”

“’s Avonds treedt Harmonie Bos en Hei op, de muziekver-

eniging waar Jaro dwarsfluit speelde. Aansluitend is er een 

optreden van de Vlaamse vedette Bart Kaëll en staan zijn 

favoriete Kalmthoutse coverbands Casserole Fermer en 

The Eggs op het podium. De opbrengsten van deze her-

denkingsbenefiet gaan - in overleg met de familie van Jaro 

- naar de Kade in Heide-Kalmthout”, geeft Louis nog mee. 

werkte. Ook aan de Zwarte Hond, waar 

Jaro tennis speelde bij KTC, wordt een 

boom geplant. En dan is er natuurlijk 

nog het grote evenement op 14 mei. 

Ik weet er nog niet zo veel over, maar ik 

ben er zeker van dat het een bijzonde-

re dag zal worden voor veel mensen. 

Ik hoop alleen dat het dan goed weer 

is, want Jaro hield absoluut niet van 

de regen. Helaas was het zowel met 

de onthulling van het gedenkplaatje 

als bij het planten van de boom in het 

Arboretum aan het gieten… Nu ma-

ken we er hopelijk allemaal samen een 

zonovergoten herinnering van. Ik kijk 

er alvast naar uit”, eindigt Maria. 

 

31



32

"Kinderen uit de stad 
Antwerpen kwamen hier 

leren en spelen in de gezonde 
Kalmthoutse buitenlucht."

Kom langs op zondag 24 april

Diesterweg zet deuren 
open op Erfgoeddag

Renovatieplannen
“Tot 2013 was domein Diesterweg eigendom van stad Ant-

werpen. Zij organiseerden hier jarenlang ‘openluchtklassen’, 

vanuit het idee dat kinderen uit een stedelijke omgeving 

kwamen leren en spelen in de gezonde Kalmthoutse bui-

tenlucht. Op momenten dat de stad het domein niet meer 

gebruikte, mochten Speelpleinen, jeugdbewegingen of 

scholen er iets doen, maar dat bleef beperkt. In 2020 nam 

de gemeente Diesterweg over via een erfpacht van 35 jaar 

en zijn er plannen voor een renovatie van de bestaande 

gebouwen. Dat is toekomstmuziek, maar op Erfgoeddag 

draait het vooral om het verleden”, legt Marijke uit. De ge-

meente lanceerde naar aanleiding van Erfgoeddag een op-

roep om herinneringen rond Diesterweg te delen. 

“Veel levenservaring opgedaan”
Hilde was 17 jaar in 1962. “Na het beëindigen van mijn mid-

delbare studies had ik voor het eerst drie maanden vakan-

tie. Mijn hele schoolcarrière kwam ik op woensdagnamid-

dag naar Diesterweg - toen nog Kindervreugd. Mijn ouders 

– beiden leerkracht in het stedelijk onder-

wijs in Antwerpen – vonden dat ik iets terug 

mocht doen. Daarom engageerde ik me om 

mee dagverblijven in Diesterweg te bege-

leiden. Ik meldde me aan voor twee we-

ken, maar bleef uiteindelijk een maand. De 

kinderen die we daar ontvingen, kwamen 

uit verschillende scholen en wijken van 

Antwerpen. Tijdens activiteiten was daar niet veel van te 

merken, maar bijvoorbeeld in hun taalgebruik, hun verha-

len over de vakantie of bij het eten wel. Een boterham met 

choco, die ze net voor de terugreis naar Antwerpen kregen, 

‘Erfgoeddag maakt school’. Zo klinkt het centrale 

thema van de Erfgoeddag in heel Vlaanderen op 

zondag 24 april. In Kalmthout gooit Diesterweg 

– het domein waar talloze kinderen gedurende 

verschillende jaren openluchtklassen beleefden 

– de deuren open voor het grote publiek. Je kan 

er onder meer les volgen zoals vroeger en je laten 

rondleiden door een gids. Enkele Kalmthoutena-

ren delen hun herinneringen aan Diesterweg om 

in de sfeer te komen van lang vervlogen tijden.

Adolphe Diesterweg
“De meeste mensen in Kalmthout kennen domein Diester-

weg, tussen de Acacialaan en de Hollekelderstraat. Sinds 

jaar en dag is het dé uitvalsbasis bij uitstek van Speelpleinen 

Kalmthout. Ook leden van Kalmthoutse jeugdverenigingen 

leven zich vaak uit op het domein van liefst 4ha. Wat minder 

mensen weten, is dat Diesterweg al bestaat in Kalmthout 

sinds 17 juli 1904 en dat de naam verwijst naar de Duitse 

pedagoog Adolphe Diesterweg (1790-

1866).  Voor de officiële opening kwa-

men duizenden Antwerpenaars naar 

hier. Ze legden zelfs extra treinen in. 

In stoet gingen ze van het station on-

der begeleiding van harmonie Vlijt en 

Eendracht naar Diesterweg, waar het 

450-koppige gemengd koor van Dies-

terweg enkele liederen zong”, licht Marijke Schoeters, pro-

jectmedewerker vrije tijd bij de gemeente, al een tipje van 

de rijke geschiedenis van Diesterweg op. Die kan je tijdens 

Erfgoeddag ontdekken op een overzichtstentoonstelling.
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bleek voor een aantal kinderen hun avondeten voor die 

dag. Ik leerde dat het leven niet aan elk kind dezelfde 

kansen biedt. Op dat vlak heeft Kindervreugd/Diester-

weg waardevol werk geleverd en ik ben hen dankbaar 

voor die levenservaring.”

“Snoepjes delen met liefje”
Renaat volgde lessen in het Frans aan een stadsschool 

op de Belgiëlei in Antwerpen. In het schooljaar 1955-

1956 kwam hij als kind uit het vierde leerjaar voor één 

trimester op Diesterweg terecht. “Ik weet nog dat jon-

gens en meisjes apart les volgden en niet samen speel-

den. Alleen als je braaf was, mocht je eens op de ande-

re speelplaats komen. Als jongens kregen we les van 

Walter Claessens, die later een bekend tv-acteur werd." 

"Ouders stuurden propere kleren op naar Diesterweg 

en staken er vaak een snoepje bij. De truc was om een 

vriendinnetje te hebben – die van mij heette Delphine 

– want de meisjes kregen op een andere dag hun was-

goed. Door met je liefje snoepjes te delen, kreeg je dus 

vaker snoep. Een andere manier van belonen was dat 

we op televisie naar nonkel Bob en tante Terry mochten 

kijken.”

Er zijn ook mensen die minder fijne herinneringen 

overhouden aan Diesterweg…

	 “Ik was er op zomerkamp, maar vond het daar niet 

plezant.”

	 “Van meisjes die beestjes hadden in hun haar 

scheerden ze het hoofd kaal. Als je je bord niet leeg 

at, kreeg je dat de volgende maaltijd terug.”

	 “Ik ben er drie maanden geweest samen met mijn 

zus voor onze gezondheid. Eén woord: vreselijk!” 

 Vierde leerjaren
“In de week na Erfgoeddag, tussen 25 en 29 april, orga-

niseren we voor de vierde leerjaren van de Kalmthout-

se scholen belevingsmomenten op Diesterweg. Ze 

volgen les zoals vroeger en voor een leuke groepsfoto 

krijgen ze attributen uit de tijd van toen”, geeft Marijke 

nog mee. “Zo kunnen de kinderen van nu zich helemaal 

onderdompelen in de sfeer van weleer.” 

Archieffoto's Diesterweg 
© Oudheidkundige Kring Kalmthout

ERFGOED



Bevolkingscijfers 2021: 
meer geboorten in 
het voorbije jaar

Traag, maar gestaag: zo zou je de bevolkingstoename in onze heidegemeente kunnen noemen. Het 

aantal inwoners in Kalmthout steeg in 2021 met 159 en komt daarmee op een totaal van 19 178. 

Opvallend: vrouwen trekken de cijfers en zijn met een ruime meerderheid: 9 812 ten opzichte van de     

9 366 mannen die onze gemeente telt.

En er is nog meer fi jn nieuws, want er werden opnieuw meer kindjes geboren in Kalmthout: 173 om 

precies te zijn. Opvallend was de shift in namen: zo dook geen enkele ‘populaire’ naam van de cijfers van 

2020 opnieuw op in de nieuwe lijst. Namen zoals Bram, Elias, Finn, Gust en Jef werden vervangen door 

onder meer Basil(e), Dries, Lars, Max en Noah. Bij de meisjes maakte Mona – de populairste voornaam 

van 2020 – plaats voor Amélie/Amelie, gevolgd door Liv en Lize. 

Benieuwd naar alle bevolkingscijfers? Je vindt ze hiernaast. 
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75 (50 in 2020)

Huwelijken

BEVOLKINGSCIJFERS 
PER WIJK

5444
Centrum

4056
Dorp

47
Hoek

2399
Achterbroek

2157
Nieuwmoer

5075
Heide

194 (204 in 2020)

Overlijdens

1 085 (1010 in 2020)

Inwijkelingen

911 (804 in 2020)

Uitwijkelingen

1 345
Nederland

48 
Polen

163
Roemenië

37
Duitsland

32
Syrië

VREEMDELINGEN TOP 5

BRUILOFTEN

gouden bruiloft: 
70 koppels

diamanten bruiloft: 
30 koppels

briljanten bruiloft: 
7 koppels

50 60 65

9 366
Mannen

19 178
Totaal

9 812
Vrouwen

POPULAIRSTE MEISJESNAMENPOPULAIRSTE JONGENSNAMEN

9 279
Mannen

19 019
Totaal

9 740
Vrouwen

BEVOLKINGSCIJFERS OP 31 DEC 2020

Basil(e)

Dries

Emil(e)

George(s)

Lars

Len(n)

Marcel

Max

Noah

Tuur

Vic

Victor

2x: 3x: Amélie (3)  Amelie (1)

Liv

Lize

173 (147 in 2020)

Geboorten

BEVOLKINGSCIJFERS OP 31 DEC 2021
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Al vijftig jaar lang is Muzarto 

dé referentie als het gaat om 

kwalitatief kunstonderwijs. 

Dit jubileumjaar wordt dan 

ook groots gevierd. Directeur 

Sabine Vermeersch en stafme-

dewerker Leen Kerstens, dé 

leading ladies van Muzarto, 

blikken terug en lichten het 

feestprogramma toe.

Muzarto viert vijftigjarig 
bestaan met uitgekiend 
feestprogramma

Hoelang zijn jullie al actief voor 
Muzarto?
Sabine: “Ik startte in 1988 als leer-

kracht notenleer. Later kwamen er 

uren orgel en begeleidingspraktijk bij. 

Uiteindelijk werd ik tot directeur be-

noemd in 2006.”

Leen: “Ik startte in 1993 als administra-

tief medewerker bij Muzarto. Toen was 

het nog een echte ‘muziekschool’, met 

slechts enkele woordleerlingen.”

Hoe hebben jullie Muzarto de 
afgelopen decennia zien evolueren?
Sabine: “We evolueerden van een 

meer individuele werking voor leer-

krachten naar eentje waarbinnen 

overleg een centrale rol kreeg. In mijn 

beginjaren was alles een stuk eenvou-

diger: je bereidde je lessen voor en 

deed je ding. Tegenwoordig wordt van 

de leerkracht veel meer verwacht dat 

je in team werkt en overlegt. In het re-

guliere onderwijs kan dat, maar het is 

allesbehalve evident binnen het deel-

tijds kunstonderwijs omwille van de 

verschillende uurroosters.”
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Leen: “Zoals ik daarnet al zei, was Mu-

zarto in eerste instantie vooral gekend 

omwille van de muzieklessen. Slechts 

enkele leerlingen volgden Woord, en 

dan voornamelijk omdat het vak ‘dic-

tie’ verplicht was voor iedereen die 

zang wilde volgen. In de loop der ja-

ren kwam daar de optie jazz-pop-rock 

bij, groeide de wankele woordafdeling 

uit tot een volwaardig domein met 

meer dan 100 leerlingen én kregen 

we er een domein dans en beeld bij. 

Sinds enkele jaren is ook de leeftijds-

groep van 6 en 7-jarigen goed verte-

genwoordigd in de school. Dat vereist 

natuurlijk een totaal andere aanpak, 

maar het is werkelijk prachtig om te 

zien hoe snel die leerlingen zich ont-

wikkelen.”

Sabine: Het leerlingenaantal bedroeg 

in 1972 100 leerlingen. Op vandaag 

de dag telt de academie zo’n 800 

leerlingen. Hierbij moet worden op-

gemerkt dat, niettegenstaande onze 

vestigingsplaats in Kalmthout niet 

de hoofdschool is, er toch altijd meer 

leerlingen uit Kalmthout bij Muzarto 

les volgen. 

 Wat is de maatschappelijke rol van 
Muzarto voor Essen en Kalmthout? 
Sabine: “Het aanbieden van kunston-

derwijs als aanvullende opleiding voor 

kinderen en jongeren of als waardevol-

le vrijetijdsbesteding voor volwasse-

nen. Iedereen is welkom en ontplooit 

zich volgens zijn eigen talenten.   De 

laatste jaren investeren wij ook in les-

sen en een zorgbeleid voor kinderen 

en volwassenen die het wat moeilijker 

hebben. Als je ziet hoe deze leerlingen 

openbloeien en deugd hebben van 

ons kunstonderwijs op maat kan je als 

directeur alleen maar gelukkig én bij-

zonder fier zijn.” 

Leen: “Persoonlijk ben ik het meest 

trots op onze Mozaïekklas. Deze lessen 

werden speciaal ontwikkeld voor leer-

lingen met een beperking. Dit school-

jaar schreven we liefst 24 leerlingen in. 

Dat doet ons ontzettend veel plezier. 

De laatste jaren werken we ook hard 

aan het versterken van een breder 

zorgbeleid. Zo proberen we toeganke-

lijk te zijn voor iedereen, wat zijn/haar 

leeftijd of achtergrond ook is. Niet elke 

leerling vervolledigt zijn/haar traject, 

maar elke les die we kunnen bijbren-

gen, is er een. Zowel kinderen als vol-

wassenen kunnen zichzelf uitdagen bij 

ons. Buiten je comfortzone treden en 

onder professionele begeleiding nieu-

we dingen ontdekken helpt je immers 

groeien.”

wijs. Zo krijgen alle kinderen de kans 

om kennis te maken met verschillende 

kunstvormen.”

Leen: “Hoewel we al sinds 1991 een 

academie zijn, worden we in de volks-

mond nog steeds ‘de muziekschool’ 

genoemd. Hoewel dat niet verkeerd 

bedoeld is, zijn we zo veel meer dan 

dat en dat willen we ook tonen. Zou 

het tegen 2072 lukken om – eindelijk – 

bekend te staan als ‘academie’? Dat is 

immers de enige noemer die de hele 

lading dekt.”

Voorlopig houden we het op de 50e 
verjaardag, die feestelijk gevierd 
zal worden. Waaraan kunnen we 
ons verwachten?
Leen: “Dit jaar proberen we Muzarto 

in al zijn facetten voor te stellen. Men-

sen denken nog te vaak dat we enkel 

muzieklessen aanbieden, terwijl we zo 

veel verschillende kunstvormen on-

derwijzen. Jammer genoeg worden 

we soms ook als ‘oubollig’ voorgesteld, 

maar niets is minder waar. De oude 

notenleer, waar leerlingen ritmes op-

dreunen, is al lang passé. Daarnaast 

bieden we ook lessen aan zoals bas-

gitaar, creatief spreken of beeldatelier. 

Ook wie het als singer-songwriter wil 

proberen, kan bij ons terecht. In de 

loop van het feestjaar kan je elk leertra-

ject wel ergens ontdekken. Zo hopen 

wij mensen warm te maken voor kunst 

in al zijn facetten.”

  Muzarto

Kerkeneind 32, 2920 Kalmthout 

Heuvel 37, 2920 Kalmthout 

www.muzarto.be, 03 666 90 11  

secretariaatkalmthout@muzarto.be 

 

Sabine: Ook onze senioren in het RVT 

vergeten we niet. Onze leerlingen tre-

den maar al te graag op voor de bewo-

ners van de rusthuizen Sint-Vincentius 

in Kalmthout en Beukenhof in Heide. 

Dat zijn altijd dankbare momenten en 

succes is steeds verzekerd!”

Waar hopen jullie te staan als 
Muzarto 100 jaar wordt? 
Sabine: “We hopen een volwaardige 

kunstacademie voor muziek, woord, 

dans en beeld te zijn én te blijven. Ver-

der streven we ook naar een (gedeel-

telijke) integratie in het lager onder-

"Dit jaar proberen we Muzarto in al 
zijn facetten voor te stellen. Mensen 

denken nog te vaak dat we enkel 
muzieklessen aanbieden, terwijl we 
zo veel verschillende kunstvormen 

onderwijzen."
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Natuurgidsen Regio Kalmthout of kortweg Nareka, 

zo heet de overkoepelende organisatie van natuur-

gidsen die al sinds 2008 wandelingen begeleidt in en 

rond Kalmthout. “Wie de natuur intrekt met een gids 

ziet meer en komt meer te weten”, klinkt voorzitter 

Chris Vander Sypt enthousiast.  

“Precies twintig jaar geleden startte ik als natuurgids. Mijn 

kennis van en liefde voor de natuur delen met anderen was 

mijn voornaamste drijfveer om te beginnen als gids. On-

geveer een tiental keer per jaar begeleid ik een groep in 

de natuurgebieden in Kalmthout of in de buurt van onze 

gemeente.”

Gratis begeleide wandelingen
“De natuurgidsen van Nareka organiseren jaarlijks een der-

tigtal wandelingen. Iedereen kan daarbij gratis aansluiten. 

Onder meer op 2 april en 1 mei vertrekken er mooie wan-

delingen op de parking van De Vroente”, stipt Chris aan. 

“Naast de tochten van Nareka vragen families, vrienden, be-

drijven… soms een begeleide wandeling aan. Dat verloopt 

sinds begin dit jaar via Visit Kalmthout.”

Niet alleen Grenspark
“In Kalmthout starten onze wandelingen aan De Vroente, in 

de Korte Heuvelstraat, aan de Ster of aan Parking Zuid. Soms 

trekken we ook de Withoefse Heide in, het Klein Schietveld 

of De Maatjes. Onze gidsen wandelen veel in het Grenspark 

en daarbij steken we soms de grens naar Nederland over. 

Denk bijvoorbeeld aan de Volksabdij in Ossendrecht of de 

Steertse Duinen. Met het Ravenhof (Stabroek), Mastenbos 

(Kapellen) en het Reigersbos (Berendrecht) doen we ook 

natuurgebieden in de buurt van Kalmthout aan.”

Gezocht: extra gidsen
“Als mensen aan het einde van een wandeling vertellen dat 

ze graag nog een keer terugkomen, geeft dat veel voldoe-

ning. Wandelen in de natuur geeft zowel de groep als de 

gids een boost. Heb jij ook zin om met een gezelschap op 

pad te gaan en hen meer te vertellen over de specifieke fau-

na en flora in verschillende biotopen en over het ontstaan 

en het beheer van die gebieden? Laat ons dan zeker iets 

weten, want Nareka zoekt doorlopend nieuwe natuurgid-

sen”, geeft voorzitster Chris nog mee. 

  www.nareka.be

Nareka verenigt  
Kalmthoutse natuurgidsen

TOERISME

   Natuurgids boeken kan via  

visit@kalmthout.be 

03 666 61 01, www.visitkalmthout.be
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19 698 bezoekers
passeerden aan de  

balie van Visit Kalmthout

1 658 potjes lokale honing
van het Bijenteelt- 

museum verkocht

794 flesjes streekbieren 
verkocht, bijna dubbel zo-

veel als het jaar daarvoor

Parkeerplaatsen voor mobilhomes 
leverden 1 288 euro op aan verbruikte 

elektriciteit en water (1 euro per bezoek)

2 763 wandelkaartjes 
van het Grenspark gingen 

over de toonbank

1 049 cadeaubonnen 
van VVV Toerisme  

Kalmthout verkocht

De 2 wombats
(robuuste terreinrolstoelen) 

werden 171 keer ontleend

Visit Kalmthout
2021 in cijfers

12 644 overnachtingen 
in Kalmthout
Kalmthout telt 1 hotel, 6 B&B’s, 6 vakantiewoningen, 

4 gastenkamers én zelfs een naturistencamping die 

allemaal aangemeld zijn bij en erkend door Toeris-

me Vlaanderen. Zij zorgden in 2021 samen voor 12 

644 overnachtingen in Kalmthout. “De komst van 

Hotel Jerom gaf de logeermogelijkheden in onze 

gemeente enkele jaren geleden echt een boost. 

Maar we zijn zeer tevreden over het totale aan-

bod van logies”, zegt Thomas Verboven van Visit 

Kalmthout. 

Fietsroutes gebundeld
“Het overzicht van de logies in Kalmthout vind je ook 

terug in onze nieuwste brochure ‘Fietsen in en rond 

Kalmthout’. Eerder bundelden we acht themawandelin-

gen, gekoppeld aan een handig overzicht van alle ho-

recazaken in onze gemeente, in het boekje ‘Wandelen 

in Kalmthout’. Als vervolg daarop kiezen we nu voor 6 

fietsroutes die allemaal in Kalmthout starten en aanko-

men met een afstand tussen 30 en 60 kilometer. Voor 

elk wat wils.”

“In het Grenspark zelf mag je bijna nergens fietsen en dat 

verbaast mensen soms die zich aanmelden aan onze in-

fobalie. Rond het Grenspark kan je wel heel mooie fiets-

tochten maken. Daarom stippelden we aan de hand van 

fietsknooppunten die routes uit. In het boekje namen 

we ook enkele mountainbiketochten op. En zoals ge-

zegd staat er ook een overzicht in van alle logies, maar 

ook van onze voornaamste toeristische trekpleisters of 

plaatsen waar je fietsen kan huren of opladen. Je kan 

de nieuwe brochure gratis ophalen bij Visit Kalmthout 

of zelf raadplegen via onze website. Een echte aanrader 

voor wie graag fietst!”, besluit Thomas. 

Geocaching op schattenjacht in 
Kalmthout
“Je kan je wandeling of fietstocht door Kalmthout extra ‘cachet’ ge-

ven door intussen naar een geocache te zoeken”, legt Eva Aerts 

van Visit Kalmthout uit. “Bij geocaching jaag je op een schat die je 

kan vinden door de juiste gps-coördinaten te volgen.”

“Al fietsend geocachen langs de fiets-o-strade doe je via de 

app ‘Cach-O-Strade’. In Heide start een mountainbiketoer die je 

langs vindplaatsen van caches leidt. ‘Kalmthoutse Wijken’ laat je 

opdrachten uitvoeren in elke wijk en in Nieuwmoer kan je de 

‘Kapellekensroute’ wandelen. Wist je trouwens al dat je in de Bib 

meer kan vinden dan boeken? Ga daar ook maar eens op schat-

tenjacht”, verklapt Eva waar er nog een geocache te vinden is. 

  www.geochaching.com
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Open Kunst Atelier Route (OKAR) op 7 en 8 mei

 
Kalmthoutse 
kunstenaars  
zetten atelier open

Gilbert Uitdenhouwen
  Beeldende kunst

“Al in mijn jeugdjaren was ik gepassioneerd door kunst en 

mocht ik les volgen aan het Sint-Lucasinstituut in Gent. Ik 

hou me bezig met beeldende kunst, zowel twee- als drie-

dimensionaal. Tekenen, schilderen, beeldhouwen, boetse-

ren is echt mijn ding. Evengoed ontwerp ik kunstprojecten 

voor openbare besturen en voer ik ze ook zelf uit. In het 

verleden gaf ik ook heel wat jaren les in verschillende cul-

turele centra in de regio.”

“Als toenmalig lid van de cultuurraad was ik in 1996 initia-

tiefnemer en mede-organisator van de eerste Open Ate-

lierroute in Kalmthout. Ik nam aan alle edities deel, indivi-

dueel of in groep. Nu is dat met Vriendenkring ’t Palet waar 

ik voorzitter van ben.”

“Tijdens de Open Kunst Atelier Route zetten we de deu-

ren van ons groepsatelier in de gemeentelijke basisschool 

Maatjes in Nieuwmoer-Dorp open voor iedereen. Je kan 

ons hier aan het werk zien zoals elke zaterdagvoormiddag. 

Met een vaste groep van een twintigtal kunstenaars beoe-

fenen we op dat moment verschillende schilder- en teken-

technieken. Zo stimuleren de groepsleden elkaar.”

“Corona zorgde ervoor dat we maar af en toe in groep 

mochten werken, maar ik zie twee verrassende gevol-

gen… de situatie bevorderde het individueel tekenen en 

schilderen en we begonnen met portrettekenen tijdens 

het video-bellen met de groep.”

Elke drie jaar zetten kunstenaars in Kalmthout 

de deuren van hun atelier open voor het 

grote publiek tijdens de Open Kunst Atelier 

Route (OKAR). Wil jij schilders, beeldhouwers, 

tekenaars of andere kunstzinnige dorpsgenoten 

aan het werk zien? Passeer dan eens in hun 

atelier op 7 of 8 mei. Drie deelnemers van het 

eerste uur nodigen jou alvast uit om te komen 

kijken. 

CULTUUR



Frieda Engels
  Keramiek, beeldhouwen in steen en hout

“In 1986 startte ik een opleiding keramiek, waar ik potten leerde draaien 

en bakken. Het kriebelde om die ervaring met anderen te delen en zo 

begon ik in 1994 les te geven. Dat deed ik veertien jaar en daarna open-

de ik een atelier waar acht dames zelfstandig werken.”

“Het klopt dat ik aan alle open atelierroutes heb deelgenomen. Ik herin-

ner me nog de eerste editie in 1996 waarbij we ons atelier ’t Schuurke 

openstelden. Intussen zijn we verhuisd en is iedereen welkom in ons ate-

lier TILIA aan de Lindendreef 52. Daar tonen we graag afgewerkte stuk-

ken. Daarnaast zullen er dat weekend ook enkele mensen bezig zijn met 

keramiek of beeldhouwen in steen en hout. De Open Atelier Route zorgt 

steeds voor een gezellige sfeer en een leuke interactie met de bezoekers. 

Voor sommigen is het zelfs een stimulans om zelf creatief aan de slag te 

gaan.”

“Tijdens de coronacrisis miste ik onze bijeenkomsten in het atelier, maar 

individueel konden we gelukkig wel ons ei kwijt. Keramiek en beeldhou-

wen werken voor mij rustgevend en helend. Ik kan het dan ook aan ie-

dereen aanbevelen.”

Sine Van Mol
  Tekenen, schilderen, textielkunst

“Al sinds jonge leeftijd ben ik bezig met beeldende kunsten. In 1965 schreef 

ik me in voor een cursus tekenen en schilderen aan de Sint-Michielsaca-

demie, die vandaag Academie Noord heet. Daarna was ik jaren lid van ’t 

Palet. In 1982 startte ik Pigment en momenteel ben ik voorzitter van Vrij 

Atelier ART-uur. Ik teken en schilder, maar daarnaast hou ik me ook bezig 

met textielkunst.”

“Tijdens de Open Kunst Atelier Route is iedereen welkom in ons atelier in 

Kunsthuis Ernest Albert aan de Hortensiadreef. Naast afgewerkte stukken 

geven we bezoekers graag meer info over de gebruikte materialen en onze 

werkwijze. De spontane ontmoetingen en gesprekken – met als occasione-

le bonus soms zelfs een verkoop van werken - maakt dat ik de driejaarlijkse 

Open Kunst Atelier Route een erg geslaagd concept vind.”

“Werken in groep is voor ons belangrijk omdat we voor elkaar als klankbord 

fungeren. Daarom zijn we blij dat we opnieuw mogen samenkomen en 

creatief aan de slag te gaan. Eén raad geef ik graag mee: wacht niet tot je 

tijd hebt om aan beeldende kunst te doen, maar maak er nu tijd voor. Het 

proces is belangrijker dan het resultaat en dat volgt vanzelf als je volhoudt.”
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#KALMTHOUT, #VISITKALMTHOUT EN 
#CLUBKALMTHOUT OP INSTAGRAM

Speur je deze krokusvakantie mee met Dotty?
#visitkalmthout #speurtocht 

De Roofkes: visuele vervoering voor jong 
en oud. 

De Roofkes: visuele vervoering voor jong De Roofkes: visuele vervoering voor jong De Roofkes: visuele vervoering voor jong De Roofkes: visuele vervoering voor jong De Roofkes: visuele vervoering voor jong 
@fotojokko #clubkalmthout

De gemeente Kalmthout neemt nu 
ook het speelterrein aan de Bloemstraat in 

Achterbroek fl ink onder handen
ook het speelterrein aan de Bloemstraat in ook het speelterrein aan de Bloemstraat in ook het speelterrein aan de Bloemstraat in ook het speelterrein aan de Bloemstraat in ook het speelterrein aan de Bloemstraat in ook het speelterrein aan de Bloemstraat in ook het speelterrein aan de Bloemstraat in ook het speelterrein aan de Bloemstraat in 

  . #kalmthout

En we zijn vertrokken! @gemeentekalmthout 
lanceerde Club Kalmthout met mooie meisjes 

@stokmanenvos. 
lanceerde Club Kalmthout met mooie meisjes lanceerde Club Kalmthout met mooie meisjes lanceerde Club Kalmthout met mooie meisjes lanceerde Club Kalmthout met mooie meisjes lanceerde Club Kalmthout met mooie meisjes lanceerde Club Kalmthout met mooie meisjes 

@fotojokko #clubkalmthout

Fijne Valentijnsdag vanuit Kalmthout! Fijne Valentijnsdag vanuit Kalmthout! Fijne Valentijnsdag vanuit Kalmthout! Fijne Valentijnsdag vanuit Kalmthout! Fijne Valentijnsdag vanuit Kalmthout! Fijne Valentijnsdag vanuit Kalmthout! 
@backerelsde #visitkalmthout

Pssst... heb jij de mooie blauwe  aan 
het station van Kalmthout al gespot ?  

#gemeentekalmthout

Wandelpad Mont Noir (6km) Ontdek tijdens 
deze wandeling een stukje geschiedenis van de 

Kalmthoutse Heide. #visitkalmthout

Kom je dit weekend wandelen in Kalmthout? 
Spring zeker even binnen bij Visit Kalmthout voor 

heel wat inspiratie. 
Spring zeker even binnen bij Visit Kalmthout voor 

#visitkalmthout

Mooie herinneringen maak je in Kalmthout!Mooie herinneringen maak je in Kalmthout!Mooie herinneringen maak je in Kalmthout!Mooie herinneringen maak je in Kalmthout!Mooie herinneringen maak je in Kalmthout!Mooie herinneringen maak je in Kalmthout!Mooie herinneringen maak je in Kalmthout!Mooie herinneringen maak je in Kalmthout!Mooie herinneringen maak je in Kalmthout!Mooie herinneringen maak je in Kalmthout!Mooie herinneringen maak je in Kalmthout!Mooie herinneringen maak je in Kalmthout!
@pyltje #visitkalmthout

De gemeente organiseerde een infomarkt over het 
nieuwe gemeentehuis. Bezoekers konden plannen 
inkijken en vragen stellen. #gemeentekalmthout

Een memorabele Club Kalmthout met de 
fantastische @jaspersteverlinck... 

Een memorabele Club Kalmthout met de Een memorabele Club Kalmthout met de Een memorabele Club Kalmthout met de 
@

fotojokko #clubkalmthout

Vanaf 2 april is de nieuwe brandtoren 
toegankelijk voor het publiek. Een schitterend 

landmark voor meer beleving en veiligheid. 



Instagram

Facebook Twitter

algemeen directeur

gemeentehuis - Kerkeneind 13

03 376 49 80, ad@kalmthout.be

alleen op afspraak via 03 376 49 80

archief

gemeentehuis - Kerkeneind 13

03 376 49 00,  afspraak via info@

oudheidkundigekringkalmthout.be

iedere woensdag van 13u30 tot 16u30, 

iedere zaterdag van 9u tot 11u

burgemeester

gemeentehuis - Kerkeneind 13

alleen op afspraak via

burgemeester@kalmthout.be

burgerzaken en vreemdelingendienst 

gemeentehuis - Kerkeneind 13

03 376 49 30 

burgerzaken@kalmthout.be

vreemdelingen@kalmthout.be

alleen op afspraak via 03 376 49 30

openingsuren: zie kader 

extra: maandagavond 18u30 tot 20u

bibliotheek

Kerkeneind 23

03 666 54 32,  bibliotheek@kalmthout.be

maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag van 14u tot 20u, vrijdag 

van 9u30 tot 12u30 en van 14u tot 

17u, zaterdag van 9u30 tot 12u30

brandweer (administratie)

03 369 74 18

kalmthout@brandweer.zonerand.be

communicatiedienst

chapel - Driehoekstraat 25

03 376 49 00,  info@kalmthout.be

openingsuren: zie kader

dienstencentrum de Groten Uitleg  

Kerkeneind 20, 03 641 63 54 

dienstencentrum@ocmwkalmthout.be

maandag van 9u tot 17u 

dinsdag tot vrijdag van 11u tot 17u

financiële dienst

gemeentehuis - Kerkeneind 13

03 376 49 70, financien@kalmthout.be

financieel directeur 

03 376 49 70, fd@kalmthout.be

openingsuren: zie kader

jeugdbibliotheek Nieuwmoer 

Nieuwmoer-Dorp 12

woensdag van 14u tot 17u

zaterdag van 9u30 tot 12u30

markten en kermissen

03 376 49 80, secretariaat@kalmthout.be

milieu- en groendienst

gemeentehuis - Kerkeneind 13

03 376 49 90, milieu@kalmthout.be

openingsuren: zie kader

mobiliteitsdienst

gemeentehuis - Kerkeneind 13

03 376 49 20, mobiliteit@kalmthout.be

openingsuren: zie kader

OCMW 

Heuvel 39

03 620 15 60, info@ocmwkalmthout.be

iedere werkdag van 9u tot 12u en dinsdag 

van 18.30u tot 20, namiddag op afspraak

openbare werken

gemeentehuis - Kerkeneind 13

 03 376 49 20, openbare.

werken@kalmthout.be

openingsuren: zie kader

ADRESSEN EN OPENINGSUREN

VOLG ONS OP
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Instagram Facebook Twitter

Openingsuren gemeentediensten

maandag: van 9u tot 12u en 13u30 tot 16u30

dinsdag:  van 9u tot 12u

woensdag: van 9u tot 12u en 13u30 tot 16u30

donderdag:  van 9u tot 12u

vrijdag: van 9u tot 12u

  03 376 49 00, onthaal@kalmthout.be

personeelsdienst

gemeentehuis - Kerkeneind 13

03 376 49 60 

personeelsdienst@kalmthout.be

openingsuren: zie kader

politie zone grens 

Kapellensteenweg 32

03 620 29 29, info@pzgrens.be

maandag tot vrijdag: van 9u tot 19u 

zaterdag 9u tot 17u

secretariaat

gemeentehuis - Kerkeneind 13

03 376 49 80, secretariaat@kalmthout.be

openingsuren: zie kader

ruimtelijke ordening

gemeentehuis - Kerkeneind 13

03 376 49 40, ruimtelijke.

ordening@kalmthout.be

alleen op afspraak via 03 376 49 40

openingsuren: zie kader 

extra: maandagavond 18u30 tot 20u

Visit Kalmthout

Putsesteenweg 131

03 666 61 01, visit@kalmthout.be

zomerregeling: (maa-okt)

maandag - vrijdag: 10-12u en 13-17u, 

zaterdag en zondag: 10-17u

winterregeling: (nov-feb)

maandag - vrijdag: 10-12u en 13-16u, 

zaterdag en zondag: 10-16u

vrijetijdsdiensten 

chapel - Driehoekstraat 25

03 376 49 50

cultuur: cultuur@kalmthout.be

evenementen: evenementen@kalmthout.be

jeugddienst: jeugd@kalmthout.be

sportdienst: sport@kalmthout.be

welzijnsdienst

Heuvel 39

03 376 49 07, welzijn@kalmthout.be

openingsuren: zie kader

woonloket

gemeentehuis - Kerkeneind 13

03 376 49 40, wonen@kalmthout.be

alleen op afspraak via 03 376 49 40

openingsuren: zie kader 

extra: maandagavond 18u30 tot 20u

ziekenwagendienst

chapel - Driehoekstraat 25

03 376 49 20, ziekenwagen@kalmthout.be

zwembad

Kapellensteenweg 90

03 666 95 02, zwembad@kalmthout.be

openingsuren: zie 

www.kalmthout.be/zwembad 
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Herdenkingsfeest
zaterdag 14 mei 2022
Heide-Kalmthout

Heibos – Vredelaan vanaf 13u
• Hulde aan Jaro
• Sportieve wedstrijden voor G-sporters

–Wedstrijden G-wielrennen (Vredelaan)
Kampioenschap van Vlaanderen

–G-voetbalwedstrijd (Heibos)
–Tennisinitiatie (Heibos)

Heidestatieplein vanaf 18u
Muziekoptredens
• Harmonie Bos en Hei
• Casserole Fermer
• BART KAËLL
• The Eggs

 www.kalmthout.be/bedanktjaro
 BedanktJaro

ten voordele van de kade / kon-tiki, 
voor aankoop Meerijfiets
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