
TUSSEN HEI

EN MAATJES

ZOMER 2022
 Magazine van gemeente Kalmthout

ARBORETUM KALMTHOUT 
BREIDT UIT  

BRANDWEERMANNEN WIM,  
EDWIN EN JEF NEMEN AFSCHEID

STRAATFEESTEN,  
U WAS GEWELDIG!

FIETSBIEB KALMTHOUT 
GESTART OP DIESTERWEG

©
Pi

et
er

-Ja
n 

Ro
m

bo
ut

s



2

40.

8.

2

INHOUD

4.

12.

8.

10.

6.

14.

16.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

28.

30.

32.

33.

34.

36.

35.

38.

40.

41.

23.

4.

12.

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

Arboretum koopt ‘de tuin van Sonia’ 

Drie brandweermannen nemen afscheid

Straatfeesten zijn helemaal terug

Fietsbieb Kalmthout gestart op Diesterweg

Kalmthoutse broers spelen al 20 jaar bij Bart Peeters

11 jaar na laatste grote heidebrand

Nodig eens een tuinranger uit in je tuin

Zwaluwen in huis? Vraag een subsidie aan

Gemeentediensten verhuizen naar

Sportraad Kalmthout bestaat 50 jaar

Wis Stoop werkt al meer dan 56 jaar in de horeca

Bestrijd ratten en vermijd een rattenplaag

Vlonderpad rond Cassenboom

Huwelijksjubilarissen schuiven aan voor brunch

Bedankt Jaro

Gemeente Kalmthout kiest voortaan voor  
turfvrije potgrond (waar het kan)

Kalmthoutse gastgezinnen vangen  
Oekraïense vluchtelingen op

De Heidebloem bestaat 101 jaar

Band Night in JH Govio

Nieuws uit de Bib

Energie- en klimaatactieplan

Alicia Van Ballaert pakt zilveren medaille op 
wereldkampioenschap Kyokushin Karate

Top 5 van leuke zomeractiviteiten van Visit Kalmthout

Dames 1 Fixit naar allerhoogste niveau

Kunstwerk onthuld aan rand van Kalmthoutse Heide



33

Beste Kalmthoutenaar

Evenementen en Kalmthout, dat gaat goed samen. De 

voorbij weken stonden bol van een ruim en afwisselend 

aanbod van feestelijke en gezellige activiteiten. Ook de 

komende weken is dat traditioneel het geval. Met al die 

festiviteiten brengen we heel wat inwoners samen, zowel 

om te verbroederen als simpelweg samen te genieten. 

De Straatfeesten, hét feestelijk hoogtepunt van het jaar, 

maakte erg duidelijk dat de honger naar ontmoeting en 

plezier maken erg groot is. Ik liep er ook drie dagen rond 

en het viel me op hoeveel blijdschap en geluk heel wat 

bezoekers en feestvierders uitstraalden. Het centrum van 

Kalmthout werd herschapen tot een gratis festival met wel 

6 podia, met een fraai muzikaal en feestelijk aanbod. Heel 

wat jongere en minder-jonge mensen gingen helemaal 

op in het feestgedruis en amuseerden zich met hun vrien-

den. Zelfs enkele oudere bewoners, de overburen van het 

gemeentehuis, aanschouwden het geheel vanop hun ter-

ras. Ook daar werd af en toe gedanst. Het Pinksterweekend 

was een voltreffer en als gemeente werkten we vol over-

tuiging mee met al de organisatoren om er een geslaagde 

driedaagse van te maken.

Als burgemeester voel je je op zulke dagen eigenlijk wel 

trots. We mogen fier zijn dat we in Kalmthout de traditie 

kennen dat er dergelijke evenementen zijn en dat die  zeer 

veel mensen gelukkig maken. Die trots uit zich ook ten aan-

zien van al diegenen die deze feestelijke dagen mogelijk 

maken. De organisatoren, de cafébazen, de artiesten, de 

vele vrijwilligers, de veiligheidsdiensten, de gemeentelijke 

medewerkers en uiteraard ook het publiek. Een dikke pluim 

dus voor al diegenen die bijdragen tot het succes en het 

feestelijk geluk van velen. Niet alleen op Straatfeesten, maar 

op de diverse evenementen in onze gemeente.

En het zomeraanbod zorgt ervoor dat we ons tijdens de 

grote vakantie ook niet gaan vervelen. Club Kalmthout 

zorgt de komende maanden voor een aantrekkelijk cultu-

reel aanbod, met voor elk wat wils. Er komt een gloednieuw 

familiefestival tussen het groen van Diesterweg, de ATV-

Vertellingen strijken opnieuw neer in het Arboretum en de 

apotheose volgt op de vooravond van Moederdag op het 

Marktplein, met gratis optredens vol Vlaamse en Belgische 

livemuziek. Daarnaast staan verschillende organisatoren en 

verenigingen klaar om ook van hun feestelijke activiteiten 

een succes te maken.

We staan dus voor een mooie en vooral ook gezellige zo-

mer. Ik wens iedereen die sfeervolle gezelligheid toe, samen 

met broodnodige vakantiemomenten die rust en ontspan-

ning brengen. Geniet van elkaar deze zomer en passeer ze-

ker met vrienden en familie bij de vele evenementen die op 

het programma staan in Kalmthout.

Lukas Jacobs

burgemeester

8. ©Brendan Weygers
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Bijkomend domein van 10.000 m² open vanaf 2023

 

Arboretum koopt  
‘de tuin van Sonia’

Rode tuin
Bram: “Dit is de derde keer in twintig 

jaar dat het Arboretum kan uitbreiden, 

wat toch bijzonder is voor een bota-

nische tuin. In de tweede helft van de 

jaren negentig kocht het Arboretum 

al een stuk grond van dezelfde fami-

lie Hubens. Bij die aankoop was ikzelf 

niet betrokken, maar bij de verdere 

invulling wel. Dat gaat om het stuk 

wat we sinds 2003 ‘de rode tuin’ noe-

men voor mensen die bekend zijn in 

het Arboretum. In 2015-2016 deden 

we een grondige renovatie met onder 

meer de heraanleg van de parking en 

het vernieuwen van de ingang. Ook 

toen breidde het domein uit langs de 

straatkant aan Heuvel.” 

Bestaande tuin
Bram: “Door het Arboretum langs de 

Lindendreef uit te breiden, komen 

we dichter bij de Kalmthoutse hei-

de te liggen. Deze uitbreiding is voor 

het Arboretum erg waardevol om-

dat het over een bestaande tuin gaat 

met oude bomen en waardevolle 

Het Arboretum breidt uit met 10.000 m² en groeit zo verder tot een 

botanische tuin van bijna 13,5 hectare. “Toen onze achterbuurvrouw 

–Sonia Hubens (90) uit de Lindendreef – eind 2020 vertelde dat ze 

wou verhuizen, konden wij deze unieke kans om onze tuin uit te brei-

den, niet laten liggen”, vertelt Bram Rammeloo, al 23 jaar directeur 

van het Arboretum. Het nieuwe gedeelte sluit mooi aan op de be-

staande tuin en zal toegankelijk zijn vanaf 2023. 

planten. Ook de aangelegde vijver en 

de ‘Zwanenloop’ - een waterloop die 

ontspringt in de Kastanjedreef, door 

de tuin stroomt en uitmondt in de 

Dorpsbeek - bieden een meerwaar-

de. We bouwen een brug zodat je 

langs het nieuwe deel onze bekende 

Gloriëtte bereikt. Ik voorspel nu al dat 

dit een hotspot wordt om romanti-

sche trouwfoto’s te maken. Door de 

keuze van planten zal op dit nieuwe 

stuk vooral in de herfst een echte kleu-

renbom ontstaan!”

Leen Creve, educatief medewerkster 

in het Arboretum aan. “Een imposante 

treurhaagbeuk konden we met succes 

verplanten. Onder meer door het rooi-

en van enkele zieke sparren creëren we 

open ruimte waardoor een imposante 

zomereik die al in het Arboretum staat, 

veel beter tot zijn recht komt. In de 

nieuwe tuin leggen we onder meer een 

collectie toverhazelaars aan. Het tennis-

veld in de tuin, omgeven door taxus, 

behouden we bewust als afgesloten 

plek waar we bijvoorbeeld expo’s in 

openlucht kunnen organiseren.”

Tuin met huis
“Veel mensen zoeken een huis met 

een tuin, maar bij ons was het net 

omgekeerd”, gaat Bram verder. Bij de 

‘tuin van Sonia’ hoort een woning 

aan de Lindendreef. De plannen zijn 

nog niet definitief, maar we spelen 

met de idee om hier op termijn een 

vakantiewoning van te maken. In de 

Lindendreef maakten we een dien-

stingang, maar hier komt geen extra 

bezoekersingang.”

Naadloos aansluiten
“Wij laten ‘de tuin van Sonia’ – zoals het 

nieuwe stuk zal heten – naadloos aan-

sluiten op het bestaande gedeelte. Er 

staat onder meer een Robinia-boom 

waarvan we uit recent onderzoek we-

ten dat die dateert van 1880 en nog 

in goede gezondheid verkeert”, vult 

 
 “Ik voorspel nu al dat dit een 

hotspot wordt om romantische 
trouwfoto’s te maken.”

 

©Arboretum Kalmthout



Meters en peters
“In financieel onzekere tijden door 

de pandemie was deze aankoop niet 

evident, maar het is ons gelukt. Dat 

hebben we onder meer te danken aan 

onze campagne ‘Word meter of peter 

van een vierkante meter', die we samen 

met de Koning Boudewijnstichting 

hebben opgezet", legt Leen uit. "Vanaf 

10 euro voor één vierkante meter ben 

je meter of peter van dat stukje grond. 

Momenteel tekenden al zo’n 600 men-

sen in die tussen tien en zelfs enkele 

duizenden euro’s aan giften schonken. 

Wij willen die community onder de 

naam ‘hetarboretumgroeit’ nog verder 

uitbouwen. Je kan tot mei 2023 nog in-

tekenen of het peterschap aan iemand 

cadeau te doen. ‘De tuin van Sonia’ zal 

vanaf volgend jaar open zijn voor het 

grote publiek, maar alle meters en pe-

ters informeren we nauwgezet over de 

werkzaamheden en trakteren we op 

enkele exclusieve momenten op een 

blik achter de schermen.”

Winnende gin proeven
“Naast de meter-peter-campagne en 

het verschuiven van budgetten fi-

nancieren we de aankoop van de ex-

tra hectare ook met de verkoop van 

onze exclusieve gin. Die viel recent in 

de prijzen in Londen. We produceren 

1000 flessen gin. De bloemetjes van 

onze Hamamelisplanten – geplukt 

in het Arboretum – zorgen voor een 

exclusieve smaak. Die kan alvast nie-

mand anders namaken”, besluit Bram.

  www.hetarboretumgroeit.be
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 “Vanaf 10 euro voor één  

vierkante meter ben je meter  
of peter van dat stukje Arboretum.”

 

©Arboretum Kalmthout
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Jef Duerloo (67), Wim Bolssens (58) en Edwin Van De 

Wouwer (46) verlaten het korps van Brandweer Zone 

Rand, post Kalmthout. Zij hebben samen 87 jaar erva-

ring bij de Kalmthoutse brandweer. Op 14 mei zwaai-

de het korps hen feestelijk uit. “De brandweer is één 

grote familie die we erg gaan missen”, zijn Jef, Wim en 

Edwin het roerend eens.  

Wanneer en hoe begon je als brandweerman?
Jef: “In 1981 kwam ik in Kalmthout wonen. Twee jaar later 

reageerde ik op een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Mijn 

schoonvader en schoonbroer zaten al bij het korps. Wij be-

gonnen in 1983 met een tiental aan de opleiding. Dat er 

destijds ineens zoveel jonge mannen bij kwamen, deed een 

frisse wind waaien door de kazerne. Na 38 jaar dienst wordt 

het wel stilletjes tijd voor mijn pensioen.”

Edwin: “Ik begon in 1995 als stagiair. Mijn nonkel en neef 

zaten bij de brandweer in Wuustwezel. Hun avontuurlijke 

verhalen over mensen in nood helpen, boeiden mij. Toen ze 

in Kalmthout nieuwe brandweermannen zochten, stelde ik 

me, samen met een kameraad, kandidaat. Een avontuur dat 

uiteindelijk liefst 26 jaar heeft geduurd.”

Wim: ”Ik had geen familie bij de brandweer. Het idee om 

mensen te helpen, sprak me gewoon aan en in 1998 zette 

ik mijn eerste stappen bij de brandweer in Kalmthout. Na 23 

dienstjaren is het mooi geweest. 

Wat was jouw taak binnen het korps? 
Wim: “Samen met Edwin gaf ik opleiding terreinrijden, ui-

teraard erg belangrijk voor interventies in de Kalmthoutse 

heide. Daarnaast onderhield ik het rollend materieel. Wat 

we zelf konden uitvoeren van kleine herstellingen aan voer-

tuigen nam ik voor mijn rekening, net zoals het naar de 

technische keuring rijden met de brandweerwagens.”

Edwin: “Zoals Wim zegt, gaven wij samen de opleiding ter-

reinrijden. Ik specialiseerde me ook in werken op hoogte en 

bomen vellen. Het nodige materiaal daarvoor heb ik steeds 

mee onderhouden.”

Jef: “Mijn shiftwerk als treinbestuurder liet me toe om vaak 

beschikbaar te zijn voor de brandweer. Na mijn pensioen 

“Brandweer is  
één grote familie”

Brandweermannen Wim Bolssens, Edwin Van De Wouwer 
en Jef Duerloo nemen afscheid



bij de NMBS bemande ik enkele jaren mee de radiokamer. 

Naast de interventies en de oefeningen organiseerde ik 

mee activiteiten met onze vriendenkring. En ik zorgde 

steeds voor voldoende drank en snoep in de kantine, ook 

een belangrijke job (lacht).”

Door de jaren heen zagen jullie veel veranderen…
Edwin: “De brandweer is een “levende organisatie”, met 

manschappen die op pensioen gaan en nieuwe genera-

ties die binnenstromen. Wat echter altijd blijft, is een erg 

gemotiveerde groep die dag en 

nacht paraat staat om te helpen. 

De nieuwe organisatiestructuur 

- van lokaal naar zonaal - en het 

moderne materieel vragen meer 

opleidingen. De maatschappij ver-

andert ook: meer elektrische voer-

tuigen, quasi luchtdicht geïsoleerde 

huizen en veel zonnepanelen, … 

Ook dat vereist een andere aanpak van de brandweer.”

Wim: “Het materiaal is zeker veranderd. Vanuit mijn functie 

heb ik drie ladderwagens mogen meemaken. Die konden 

steeds meer, maar dat vroeg ook wel de nodige bijscholing 

en oefening.”

Jef: “In mijn beginperiode werden wij opgeroepen met 

een sirene, daarna met pagers (biepers) en de laatste jaren 

via de computer of de smartphone. Je moet je zeker open-

stellen voor vernieuwing, maar ik vind het belangrijk dat ze 

de vrijwilligersmentaliteit – letterlijk voor elkaar door het 

vuur gaan – blijven koesteren.”

Welke interventie zal je niet snel vergeten?
Edwin: “De heidebrand van 1996 toen ik nog maar net 

gestart was als stagiair. En ook de indrukwekkende heide-

brand in 2011. De collega’s zijn ook eens bij ‘ons thuis’ de 

woning komen verluchten, toen de schoorsteen niet goed 

trok en alle rook naar binnen kwam. Ik was toen op het 

werk, maar mijn vrouw kon gelukkig op mijn hulpvaardige 

collega’s rekenen.”

Wim: “Met de heidebrand in 2011 stond ik met de late shift. 

Aansluitend ging ik mee blussen, in de ochtend even sla-

pen en terug naar mijn werk. Dat waren zware dagen. Van 

bij mijn allereerste oefening deden de collega’s mij thuis 

voelen. Vooral bij langdurige interventies was het heel fijn 

samenwerken, als één familie of vriendengroep.” 

Jef: “Ik heb geen grote heidebrand meegemaakt, omdat ik 

toen op vakantie was. De brand op het Groot Schietveld in 

Brecht hielp ik wel blussen. Ook de branden of zware on-

gevallen waarin iemand het leven liet, laten een indruk na.”

Wat ga je missen na al die jaren?
Jef: “De vriendschap en de gezellige momenten na oefe-

ningen of interventies. Ook de dankbaarheid van mensen 

die je kon helpen, deed me veel deugd.”

Edwin: “Ik ga ook zeker de urenlange nabesprekingen mis-

sen. Altijd deugddoend en soms ook 

broodnodig. Brandweermannen zor-

gen voor elkaar, zeker na zware inter-

venties. Samen uit, samen thuis.”

Wim: “Ik ga het terreinrijden missen en 

ook de kameraadschap. We vormden 

een hechte vriendenkring waarmee 

we samen dingen organiseerden. Zo 

zette ik mee mijn schouders onder de 

viering van 150 jaar Brandweer Kalmthout in 2014. Ik kijk 

terug op een heel fijne tijd en heb veel respect voor mijn 

collega’s. Een grote beschikbaarheid, veel opleidingen,… 

’t is een hele boterham, maar ze zijn goed bezig. Doe zo 

verder, zou ik zeggen. Ik spring zeker nog wel eens binnen.”

Merci mannen voor de babbel en geniet van ’t leven 
buiten de brandweer! 

HULP- 
DIENSTEN

Pompier word je 
hier: oefendagen bij 
Brandweer Zone Rand
Brandweer Zone Rand 

lanceert de wervingscam-

pagne ‘Pompier word je 

hier’. In de zoektocht naar ex-

tra vrijwillige brandweer-

mannen- en vrouwen organi-

seren ze meerdere oefendagen 

op verschillende plaatsen. Op 

15 oktober is Post Kalmthout 

aan de beurt met een oefendag van 8.30 tot 16.30 uur. 

   www.brandweerzonerand.be 

kalmthout@brandweer.zonerand.be

 
 “Je moet je zeker openstellen 

voor vernieuwing, maar ik 
vind het belangrijk dat ze de 

vrijwilligersmentaliteit – letterlijk 
voor elkaar door het vuur gaan – 

blijven koesteren.”
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Straatfeesten zijn 
helemaal terug

De zogenaamde ‘knaldrang’ – de zin om terug samen te komen 

en te feesten na twee geschrapte edities door de pandemie – 

bleek erg groot op de Straatfeesten. Zo’n 18.000 bezoekers zak-

ten af naar het centrum van Kalmthout tijdens het Pinksterweek-

end. Er stonden veel mooie namen op de affiche: Camille, Sam 

Gooris, Ramkot, Omdat Het Kan Soundsystem Ft Average Rob,... 

Na een gesmaakte editie is het uitkijken naar de volgende Straat-

feesten, van 26 tot en met 29 mei 2023.
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Fietsbieb Kalmthout 
gestart op Diesterweg

“Heel mooi  
project”

Sinds begin mei kan je elke eerste 

zaterdagvoormiddag van de maand 

terecht in Fietsbieb Kalmthout op do-

mein Diesterweg aan de Acacialaan 25. 

In de Fietsbieb kan je fietsen ontlenen 

voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Je 

betaalt per jaar 20 euro en eenmalig 20 

euro waarborg. Weldra wordt de Fiets-

bieb ook UiTPAS-partner, wat nog meer 

voordelen met zich meebrengt.

Zoek jij nog een geschikte fiets voor jouw 

kinderen of kleinkinderen? Wil je vermijden 

dat een aangekochte fiets te snel te klein is? 

Kom dan eens langs de Fietsbieb. Heb je zelf 

nog kinderfietsen staan die je een tweede 

leven wilt schenken? Dan kan je deze bezor-

gen tijdens de openingsuren van de Fiets-

bieb. Zowel vrijwilligers als bezoekers zijn 

alvast laaiend enthousiast over de Fietsbieb: 

“Een heel mooi project!” 

Fietsenmaker Richard

 “Elke fiets prima in orde”
“De Fietsbieb is voor mij het ideale verlengstuk van mijn loopbaan”, 

lacht Richard Marchal. “35 jaar gaf ik in Gitok het vak ‘fietsenmaker’. 

Langs deze weg wil ik de school bedanken voor het professioneel 

werkmateriaal dat ze schonken aan de Fietsbieb. De gemeente biedt 

ons een prachtige locatie. Op domein Diesterweg werken wij met 

een groep vrijwilligers op momenten dat het voor ons past. De Fiets-

bieb zelf is elke eerste zaterdagvoormiddag van de maand open voor 

bezoekers, maar als vrijwilliger kom ik hier vaker aan de beschikbare 

fietsen sleutelen. Elke fiets die hier buiten gaat, is prima in orde. Ik 

maak er een erezaak van dat we goede kwaliteit leveren. Voor mij is 

het fijn dat ik met fietsen kan blijven werken én dat ik via de Fietsbieb 

mensen kan helpen.”
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Marc, fietsenmaker en administratie

 “Meewerken aan groeiend project”
“Sinds begin mei ben ik officieel op pensioen na een lan-

ge loopbaan als technicus in een raffinaderij. Ik zocht een 

zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij ik ook nog wat met mijn 

handen kan werken. Die nieuwe uitdaging heb ik in de Fiets-

bieb gevonden. Ik help zowel bij het herstellen van de kin-

derfietsen als bij de administratie. Dat gaat vooral over foto’s 

maken van de binnengebrachte fietsen en ze op de website 

plaatsen zodat de mensen daar ons aanbod kunnen bekij-

ken. Ik vind het fijn dat we met dit project mensen helpen. 

In het begin zal de Fietsbieb wat moeten groeien, maar eens 

het bekend is bij het grote publiek zal het op volle toeren 

draaien. Daar wil ik graag mijn schouders mee onder zetten.” 

Administratieve vrijwilligster Josien

 “Kom zeker een fiets testen”
“Ik zag in de communicatie van de gemeen-

te de oproep voor vrijwilligers in de Fietsbieb. 

Sleutelen aan fietsen is niet meteen mijn ding, 

maar ik help graag bij de administratie van dit 

mooie project”, zegt Josien. Ik maak foto’s van 

ingeleverde fietsen. Daarbij vermelden we een 

herkenningsnummer en de maat van de wielen. 

De foto’s en de info plaats ik mee op de website. 

Verder registreren we de bezoekers. Wie een 

kinderfiets binnenbrengt, mag een jaar lang 

een andere kinderfiets gratis ontlenen. Via de 

website krijg je een idee van het aanbod, maar 

ik raad iedereen aan om te komen kijken. Een 

fiets testen is namelijk zoals schoenen passen 

in de winkel: dat moet je aanvoelen. Bovendien 

heb je de luxe dat er hier iemand rondloopt 

die een fiets nog net iets beter kan afstellen op 

maat van jouw kind of kleinkind.”

Bezoeker Marlies

 “Fietsje krijgt derde leven”
“Ik ken het project al langer en vind het goed dat de gemeente 

Kalmthout nu ook een Fietsbieb opende”, vertelt bezoekster Marlies. 

“Wij kochten zelf dit fietsje tweedehands en geven het nu graag via 

dit project nog een derde leven. Voor onze zoon is het intussen te 

klein, maar het verkeert nog in prima staat. Een leuke plus is dat het 

zowel als loopfietsje als als eerste fietsje kan dienen, afhankelijk of je 

de trappers er op monteert of niet. Dat kan je hier door één van de 

vriendelijke fietsenherstellers laten doen. Een eerste fietsje waar veel 

kindjes van twee à drie jaar heel blij mee zouden zijn. Wij hebben er 

in elk geval veel leuke momenten mee beleefd.”

   

  Fietsbieb Kalmthout 

Domein Diesterweg, Acacialaan 25

Elke eerste zaterdag van de maand open van 9u 

tot 12u. Meer info en aanbod: www.fietsbieb.be
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Woonde jij onlangs één van de concerten van Bart 

Peeters in de Lotto Arena bij? Of zag je de energie-

ke zanger en zijn begeleidingsband ‘De Ideale Man-

nen’ de voorbije jaren elders optreden? Dan zal het 

je tijdens de voorstelling van de groep wel zijn opge-

vallen dat de Kalmthoutse broers Mike (49) en Ivan 

(48) Smeulders daarin een belangrijke rol spelen. Zij 

toeren al twintig jaar met Bart Peeters. Wij zochten 

de zonen van Fonne Smeulders - oud-schepen van 

Kalmthout - op voor een fijne babbel. “Onze eerste 

ontmoeting met Bart Peeters? Dat was liefde op ’t 

eerste gezicht”, lachen Mike en Ivan Smeulders.

Heren, hoe leerden jullie Bart Peeters kennen? 

Ivan: “Ergens in 2001 presenteerde Ronny Mosuse een 

optreden van Mike en mij. Blijkbaar zocht Bart Peeters in 

die tijd muzikanten om een liveband te starten. Toen heeft 

Ronny ons aanbevolen.”

Mike: “En zo stapte Bart Peeters hier op een warme zome-

ravond binnen. Korte broek, zonnebril en petje op (lacht). 

Het was van ‘Yo de mannen’ en na een half uurtje jammen, 

merkten we dat er meteen een klik was. Dat mag je zeker 

muzikale liefde op het eerste gezicht noemen.”

En dan nam hij jullie mee op toer?

Ivan: “We speelden ongeveer twee jaar in een kleine be-

zetting. Eén van de eerste optredens voor een groter pu-

bliek was voor Amnesty International op de Groenplaats 

in Antwerpen. Daar beseften zowel Bart als wij dat je met 

een accordeon en contrabas ook een zingende menigte 

aan het dansen kan krijgen. Concerten in Agadir in Ma-

rokko en Nantes in Frankrijk vergeten we nooit. Niet te 

schatten hoeveel tienduizenden mensen daar kwamen 

kijken.”

Mike: “Dat was inderdaad een heel avontuur. Wij speel-

den de afgelopen jaren in gans Vlaanderen, van kleinere 

culturele centra tot grotere evenementen zoals Festival 

Dranouter. Voor ons blijven de 26 (!) concerten in de Lotto 

Arena naar aanleiding van de 60ste verjaardag van Bart ze-

ker een hoogtepunt. Optredens in De Roma of het Open-

luchttheater in het Rivierenhof beschouwen we altijd als 

een thuismatch waar we lang op voorhand naar uitkijken.” 

Kalmthoutse broers Mike en Ivan Smeulders spelen  
al 20 jaar bij Bart Peeters

“Muzikale liefde op  
het eerste gezicht”

©Hugo Van Beveren



Over ‘thuis’ gesproken. Zijn jullie veel in Kalmthout? 

Mike: “Ik wel, want ik woon in ons ouderlijk huis naast Mimuze 

(lacht). Aan de Brasschaatsteenweg – naast het familiebedrijf 

in sanitair – baat ik samen met mijn vrouw Linsi Mimuze uit. 

Naast de instrumentenwinkel Het Muziekhuis hebben we hier 

een eigen muziekacademie met ondertussen 300 leerlingen 

en een concertzaal. Onder de noemer ‘Club Kalmthout’ vin-

den hier ook vaak optredens plaats in samenwerking met de 

gemeente.”

Ivan: “Ik kom nog veel in Kalmthout, maar ik woon nu in 

Sint-Lenaarts (Brecht). Daar heb ik een eigen opnamestudio, 

waar we veel muziek vormgeven voor Bart Peeters. De nieuw-

ste plaat hebben we daar tijdens de lockdown zo goed als he-

lemaal gemaakt.”

Ivan, jij geeft ook les aan de muziekacademie in 

Brasschaat? 

“Ja, intussen al vele jaren. Ik geef uiteraard accordeon (lacht) 

en dat zowel in de richting klassieke muziek als in de afdeling 

‘lichte muziek’ (pop, rock, jazz). Veel mensen in Kalmthout ken-

nen onze vader van zijn zaak in sanitair of van de politiek, maar 

hij was ook een uitstekend accordeonspeler. Hij heeft ons de 

liefde voor dat instrument met de paplepel ingegeven. Ver-

der doceer ik aan de academie in Brasschaat muziektheater 

en ‘elektronische en experimentele muziek’. Mijn jongste 

leerling is zes jaar en de oudste is er 82. Je bent dus nooit te 

oud om te starten met muziek.”

Hoelang zijn jullie al (professioneel) met muziek 

bezig?  

Mike: “Qua studies legden Ivan en ik hetzelfde traject af. Na 

het GIB in Brasschaat volgden we de richting Muziek aan 

de kunsthumaniora in Brussel. Daar leerden we veel volk 

kennen die nu ook professioneel met muziek bezig zijn, 

zoals Winok Seresia, beter bekend als Kapitein Winokio of 

de broers Philippe en Alain Bokken van The Magical Flying 

Thunderbirds. Ooit hebben we – dat moet zo’n dertig jaar 

geleden zijn – met enkele kameraden van de kunsthumani-

ora in de grote tent van de Straatfeesten in Kalmthout op-

getreden, nog na het concert van Frank Boeijen. Een onver-

getelijke ervaring, zeker als je kijkt waar iedereen die toen 

mee op het podium stond nu terecht is gekomen (lacht).”

Ivan: “Na de kunsthumaniora in Brussel volgden we aan 

het conservatorium in Antwerpen nog een master in mu-

ziek, optie accordeon en de pedagogische opleiding om les 

te geven.”

Jullie delen niet alleen het podium met Bart Peeters.

Ivan: “Een van de voordelen aan Bart Peeters en De Ideale 

Mannen is dat het management steeds in blokken werkt. 

Dat betekent dat het soms om heel intense weken gaat 

zoals voor de Lotto Arena, maar ook dat we soms weken 

niet optreden. Zeker in de zomer lassen we een pauze in. 

En dat geeft ruimte voor andere zaken. Jarenlang speelde ik 

bij Kapitein Winokio, maar dat bouw ik nu af. Af en toe doen 

we nog ‘Smeulders & Smeulders’ en ik treed op met Emile 

Verstraeten, de violist uit de band van Bart. In de toekomst 

zou ik graag een soloproject doen.”

Mike: “Naast wat al eerder aan bod kwam, speel ik samen 

met Piet Van den Heuvel, percussionist bij Bart Peeters. Het 

grappige is dat Bart altijd komt kijken als er leden van zijn 

begeleidingsband andere muzikale projecten doen.”

Is Bart Peeters naast het podium ook zo chaotisch?

Mike: “Absoluut niet! Veel mensen zien hem alleen als een 

vat vol energie die helemaal uit de bol gaat tijdens optre-

dens, maar wij kennen hem als een rustig en veelzijdig man. 
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Voor ons bleef hij altijd ‘den Bart’ zoals hij op die eerste 

zomeravond hier binnenstapte.”

Ivan: “Het is ongelooflijk om Bart bezig te zien in de voor-

bereidingen van grote concerten. Dat zagen we tijdens 

Nekka Nacht in 2008 en nu ook met de Lotto Arena. Hij 

bedenkt werkelijk de volledige show zelf tot in de kleinste 

details. Nu was dat bijvoorbeeld hoe we een 500-koppig 

koor veilig mee op het podium konden nemen op een 

stelling, maar even goed bepaalt hij welke filters er wan-

neer op welke spots moeten zitten.”

Hoe blij zijn jullie dat optreden weer kan? 

Ivan: “Natuurlijk genieten we van elk optreden, maar na 

die lange pauze voelde het in het begin ook wat vreemd 

aan. Alsof iedereen zich opnieuw moest opladen en dat 

lukte niet altijd even vlot. Anderzijds genoot ik van de 

lockdown. Ik zei al dat we toen de nieuwe plaat maakten 

en ineens was er tijd om andere dingen te doen. Intussen 

zit mijn agenda weer overvol en rush ik van de ene af-

spraak naar de andere. Dat heb ik niet echt gemist (lacht).”

Mike: “Ik kijk ook een beetje met een dubbel gevoel terug 

op die bijzondere periode. Onze concertzaal bleef dicht, 

maar in de academie geven we veel les één op één of in 

kleine groepen. Die werking bleef dus grotendeels door-

lopen. In de periode dat de winkel open mocht, verkoch-

ten we veel piano’s. Blijkbaar grepen veel mensen de lock-

down aan om (terug) met muziek te beginnen. Dat vinden 

wij als muzikanten fantastisch.”

Bedankt voor de fijne babbel en tot een volgende 

gelegenheid, op of naast een podium, al dan niet in 

hometown Kalmthout. 

©Hugo Van Beveren
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11 jaar na laatste grote heidebrand

“Kalmthoutse 
Heide herstelt 
langzaam”

Onlangs, op 25 mei, was het precies elf jaar gele-

den dat de laatste grote heidebrand 450 hectare 

van de Kalmthoutse heide verwoestte. Boswach-

ter Jef De Winter en regiobeheerder Jop Hermans 

leggen uit welke maatregelen sindsdien werden 

genomen om enerzijds het risico op een heide-

brand te beperken en anderzijds het herstel van 

de natuur te bevorderen. “De Kalmthoutse heide 

herstelt langzaam, maar de droogte en de vele be-

zoekers maken het de natuur niet gemakkelijk.”

Hoe is het met de Kalmthoutse Heide 11 jaar 

later? 

Jef: “De laatste grote heidebrand richtte enorm veel 

schade aan omdat die tijdens het broedseizoen uitbrak. 

Zo’n 450 hectare heide ging in de vlammen op. Daar-

naast verloren op de grond broedende vogels - zoals de 

boomleeuwerik of nachtzwaluw - hun nest met eieren 

of jongen. Andere dieren zoals de rugstreeppad, levend-

barende hagedis of de gladde slang waren helaas ook te 

traag om het vuur voor te blijven. Dankzij beheersmaat-

regelen zitten de zeldzame soorten bijna terug op het 

niveau van elf jaar geleden, maar je kan jammer genoeg 

niet zeggen dat het heel goed gaat met de Kalmthout-

se heide. Het reservaat lijdt hard onder de droogte, de 

aanrijking van stikstof en de vele bezoekers. Daardoor 

krijgt de natuur niet altijd de nodige rust om optimaal 

te herstellen.”



Hoe verkleinen jullie het risico op een heidebrand?

Jop: “Het gaat om een totaalpakket van beheersmaatre-

gelen, maar ik zal enkele concrete voorbeelden toelichten. 

Door schapen en runderen te laten grazen, vermindert de 

aanwezigheid van dorre resten van grassen zoals pijpen-

strootje. Aan de randen van bossen stimuleren we de om-

vorming van naaldbomen naar loofbomen om de kans te 

verkleinen dat een brand uitbreidt via de kruinen van bo-

men. Minder opvallend, maar niet minder belangrijk, zijn 

kleine ingrepen en grotere projecten die ervoor zorgen dat 

er zo weinig mogelijk water onnodig het natuurgebied uit-

stroomt. Een belangrijke maatregel is dat we werken met 

brandgrenzen. Dit zijn bepaalde lijnen waarop de hulp-

diensten zich kunnen oriënteren. In samenwerking met ge-

meente Kalmthout namen we ook de nieuwe brandtoren 

in gebruik. Vrijwillige brandtorenwachters bemannen de 42 

meter hoge uitkijktoren, want hoe sneller we een rookpluim 

detecteren en lokaliseren, hoe efficiënter de nooddiensten 

kunnen ingrijpen.”

Brandpreventie zorgt soms voor vragen bij 

bezoekers.

Jop: “Net als de Kalmthoutse Heide herbergt Klein 

Schietveld veel brandgevoelige natuur. Daarom zetten we 

sinds lange tijd intensief in op brandpreventie. De komen-

de jaren zullen we meer grassen maaien en jonge berken 

en dennen verwijderen. Die werkzaamheden rond brand-

preventie zorgen soms enige tijd voor een minder aantrek-

kelijk uitzicht en roepen soms vragen op bij bezoekers. We 

benadrukken graag dat we steeds alle beheersmaatregelen 

nemen om de natuur en de omgeving zo goed mogelijk te 

beschermen.”  

Welke tips geven jullie aan de vele bezoekers?

Jef: “Natuurbranden ontstaan zelden uit zichzelf. Bezoekers 

en mensen die in de heide werken, spelen een belangrij-

ke rol bij het vermijden van branden. De tips die we geven 

klinken logisch, maar we herhalen ze graag:

	 Informeer welke brandcode geldt tijdens jouw bezoek 

en wees je bewust van het brandgevaar

	 Rook nergens in het natuurgebied, ook niet waar jij denkt 

dat het minder gevaarlijk is

	 Maak geen open vuur, ook niet om te koken

	 Ga tijdens brandgevoelige periodes niet te ver in de hei-

de. Informeer vooraf hoe je snel het gebied kan verlaten. 

Er is niet overal bereik van mobiele netwerken.

	 Laat kinderen niet alleen in de Kalmthoutse heide
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Naast een tuinsafarikit, krijg je ook verschillende tips waar je 

meteen of in het najaar mee aan de slag kan. Het tuinadvies 

duurt ongeveer twee uur. In die tijd leer je bijvoorbeeld hoe 

egels, salamanders of pimpelmeesjes naar jouw tuin kijken. 

Een gratis tuinbezoek van een tuinranger vraag je eenvou-

dig aan via de website www.tuinrangers.be. 

 

Andere milieuacties…

Om je een handje te helpen om je tuin natuurlijk en kli-

maatbestendig te maken, organiseert de gemeente deze 

zomer twee acties waarbij inwoners aan sterk verminder-

de prijzen inheems plantgoed kunnen aankopen. De actie 

‘1.000 bomen’ organiseert de gemeente samen met IGEAN 

en het Regionaal Landschap de Voorkempen en voor de ac-

tie ‘Behaag… natuurlijk’ werkt gemeente Kalmthout samen 

met Natuurpunt.

1.000 bomen

Met de groepsaankoop ‘1.000 bomen’ biedt de gemeente 

kwalitatieve inheemse bomen en fruitbomen aan voor een 

goede prijs. IGEAN en het Regionaal Landschap de Voor-

kempen maakten een selectie van inheemse boomsoorten 

en hoogstammige fruitbomen. Bestel je bomen op www.

igean.be/1000bomen. De levering van de bomen voor-

zien we eind november.

Nodig eens een 
tuinranger uit in je tuin

In jouw tuin leeft meer dan je denkt. Alle dieren 

en planten vormen de biodiversiteit in jouw tuin. 

Helaas krijgen veel dieren het steeds moeilijker 

in onze leefomgeving. Tuindraad, zwembaden en 

gemillimeterde gazons maken de tuinen onaan-

trekkelijk en soms zelfs ronduit gevaarlijk voor 

de ‘tuinbewoners’. En dat brengt de biodiversiteit 

in gevaar.

Tuinrangers

Om de biodiversiteit een handje te helpen, wil de gemeen-

te van alle tuinen stapstenen maken voor fauna en flora tus-

sen verschillende natuurgebieden in Kalmthout. Zo voelen 

onze tuinen niet vreemd aan voor de omgeving, maar ma-

ken ze hier juist deel van uit. Hiervoor schakelt de gemeen-

te Tuinrangers in.

Advies op maat

Tuinrangers zijn een initiatief van het Agentschap voor Na-

tuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid. Speciaal opge-

leide vrijwilligers brengen advies uit voor het creëren van 

een natuurvriendelijke en klimaatrobuuste tuin. Op uitno-

diging brengt de tuinranger een bezoekje aan jouw tuin en 

toont je het verrassende biologische leven in je achtertuin. 



Behaag… natuurlijk!

Via de ‘Behaag… natuurlijk’-actie kunnen inwoners 

haagplanten, houtkanten, knotwilgen en laagstammige 

fruitbomen aanschaffen. Het doel van de actie is om 

tuinen en erven te voorzien van streekeigen planten. 

Inheemse hagen en struiken genieten de voorkeur 

op draadafsluitingen en houten of betonnen panelen. 

Het aanplanten van streekeigen hagen en houtkanten 

verhoogt de waarde van het landschap voor plant en 

dier en voor de wandelaar aanzienlijk. Vanaf augustus 

kan je haagplanten bestellen via een bestelformulier. 

De levering van het plantgoed is voorzien eind 

november. Houd de website www.kalmthout.be/ 

behaag-natuurlijk in het oog voor meer informatie. 

Brochures en bestelformulieren vind je eind augustus in de 

bibliotheek en op de milieudienst in het gemeentehuis.

Klimaat op de voorgrond

Al deze acties dragen bij tot de klimaatdoelstellingen die 

de gemeente wilt realiseren in 2030. De doelstelling is om 

als gemeente Kalmthout één extra boom en één halve me-

ter haag per inwoner aan te planten op ons grondgebied 

tegen 2030. Niet alleen op openbaar domein, maar ook in 

particuliere tuinen. Alleen zo kunnen we het hoofd bieden 

aan klimaatrisico’s, zoals hitte en droogte. Zo maken we 

onze omgeving groener en aantrekkelijker voor fauna en 

flora en ook klimaatrobuuster.

   www.tuinrangers.be 

www.igean.be/1000bomen 

www.antwerpennoord.be/natuur-actief/zelf-aan-

de-slag/behaag-natuurlijk/ 

 

Milieudienst, milieu@kalmthout.be, 03 376 49 90

MILIEU
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Zwaluwen in 
huis? Vraag een 
subsidie aan

Omdat zwaluwen heel standvastig zijn, is het van belang 

om hun nesten steeds te laten hangen en te beschermen. 

Bovendien zijn het beschermde vogels. Dit maakt dat ook 

hun nesten beschermd zijn.

Om zwaluwnesten te beschermen, kan je een subsidie van 

de gemeente ontvangen. Het gaat om een  tegemoetko-

ming voor eventuele overlast die zwaluwen veroorzaken 

bij het broeden of grootbrengen van de jongen. 

Het aanvraagformulier voor de subsidie voor zwaluwnes-

ten vind je terug op www.kalmthout.be/zwaluwen. Als 

je in het verleden al een aanvraag deed, kan je die een-

voudig telefonisch verlengen. Vermeld hiervoor je naam, 

adres, het aantal nesten en - indien gewijzigd - jouw reke-

ningnummer. Zo helpen we samen de zwaluw.

   www.kalmthout.be/zwaluwen 

dave.degraef@kalmthout.be, 03 376 49 90
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Gemeentediensten verhuizen naar Driehoekstraat en Zonnedauw

“Dienstverlening blijft  
centraal in Kalmthout”

Ontmoetingscentrum Zonnedauw

“De dienst openbare werken zit momenteel op de eerste ver-

dieping van de oude brandweerkazerne. Zij verhuizen nog 

voor de start van de zomervakantie naar ontmoetingscen-

trum Zonnedauw aan de Kapellensteenweg 170. Als ze het 

huidige gemeentehuis afbreken, komen ook de collega’s van 

ruimtelijke ordening en de milieudienst naar daar. Zo zitten 

alle diensten die met ‘omgeving en vergunningen’ te maken 

hebben samen in hetzelfde gebouw.” 

Oude brandweerkazerne

“Na de verhuis van openbare werken wt eerst de 

oude brandweerkazerne afgebroken om de grond 

onder de kazerne en de parking daarachter te sane-

ren. Voor de oude brandweerkazerne hier in de jaren 

’60 werd gebouwd, stond hier namelijk een gascen-

trale. De vervuilde grond wordt afgegraven. Vervol-

gens worden de kantoren van het huidige gemeen-

tehuis rond de jaarwisseling afgebroken. Zo ontstaat 

hier een propere site om het nieuwe gemeentehuis 

op te bouwen.”

In afwachting van een nieuw gemeentehuis aan het Kerkeneind verhuizen alle diensten rond 

de jaarwisseling naar tijdelijke locaties in de directe omgeving. Zo vindt bijvoorbeeld de dienst 

Bevolking onderdak in de Driehoekstraat, terwijl de dienst Openbare Werken al in de zomer naar  

het ontmoetingscentrum Zonnedauw trekt. “Belangrijk voor de mensen is dat alle gemeentelijke 

diensten in het centrum van Kalmthout blijven”, legt gebouwenbeheerder Tom Schrooyen uit.
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Driehoekstraat 48 

“De andere diensten die nu in het gemeentehuis zitten 

zoals onthaal, bevolking, burgerzaken, secretariaat en fi-

nanciën verhuizen naar Driehoekstraat 48. Ze nemen het 

pand in gebruik waar tot voor kort een boekhoudkan-

toor was gevestigd. Dat is schuin tegenover de ‘chapel’, 

de voormalige pastoorswoning waar nu al een hele tijd 

alle vrijetijdsdiensten en de communicatiedienst geves-

tigd zijn. Ook de ambulancedienst van Kalmthout heeft 

daar zijn uitvalsbasis."

Trouwen in Arboretum

“Het monumentale gebouw met de leeuwen, 

waar de raadzaal ook in zit, wordt uiteraard 

niet afgebroken, maar het wordt wel grondig 

gerenoveerd. Zo komen er onder meer extra 

ramen in. Dit betekent dat de raadzaal tijdelijk 

buiten gebruik zal zijn. Voor de gemeenteraad 

en andere vergaderingen zoekt de gemeente 

een alternatieve locatie. De huwelijken worden 

tijdens de verbouwingen voltrokken in het Van-

geertenhof van het Arboretum.”

Iedereen onder één dak

“Als alles volgens plan verloopt, zal de ver-

huisoperatie ongeveer twee jaar duren. In 

totaal zullen 18 medewerkers in Zonnedauw 

werken en een 25-tal collega’s Driehoek-

straat 48 als werkplek krijgen. In 2025 hopen 

wij vanuit die locaties, maar ook vanuit de 

voormalige pastorij en een 40-tal medewer-

kers van het OCMW die nu nog aan Heuvel 

zitten, allemaal samen te brengen onder 

hetzelfde dak in het nieuwe gemeentehuis”, 

kijkt gebouwenbeheerder Tom Schrooyen al 

vooruit.

   

19

©
St

ijn
 By

 M
e

©
Ar

bo
re

tu
m

 Ka
lm

th
ou

t



Sportraad 
Kalmthout 
bestaat 50 jaar

Dit jaar viert Sportraad Kalmthout zijn 50-jarig 

bestaan. Om dit gouden jubileum te vieren, staan 

er verschillende festiviteiten op het programma. 

Boek 50 jaar Sportraad – Louis van den Buijs
In het najaar verschijnt ook nog het boek “De gouden sport-

geschiedenis van Kalmthout”. Louis van den Buijs maakt een 

overzicht van de rijke en verrassende geschiedenis van de 

Kalmthoutse sport. Opvallende sportfiguren, de evolutie 

van de accommodaties en de werking van de sportraad 

worden niet vergeten. 

Familiesportdag
Er wordt een heuse familiesportdag georganiseerd. Die 

vindt plaats op sportpark Heikant op zondag 28 augustus 

van 10 tot 17 uur. Groot, klein, oud, jong,... iedereen is wel-

kom. Inschrijven is niet nodig.

Tijdens de sportdag kan je genieten van verschillende ac-

tiviteiten zoals: springkastelen, little kids play zone, eendjes 

vissen, darts, gekke fietsen-parcours, trampolines, klimmuur, 

stormbanen enz. Verschillende sportverenigingen zullen 

ook voor de nodige ambiance zorgen en verder is een fiets- 

en wandeltoer voorzien. Ontdek landelijk Kalmthout en 

bosrijk Heide via een mooie fietstocht (20 km). De wandel-

route (5 km) leert je enkele Kalmthoutse doorsteekwegjes 

kennen. Uiteraard kunnen hapjes en drankjes niet ontbre-

ken op deze sportieve dag!

Feestviering
Op 18 november is een feestviering gepland met de sport-

verenigingen en aanverwanten van de sport in Kalmthout. 

Een terugblik op het reilen en zeilen van 50 jaar sportraad 

staat centraal. Sprekers van de sportraad zullen met 

feiten en ludieke anekdotes deze kleurrijke geschie-

denis van de sportraad en de sport in Kalmthout 

belichten. Een bekende Kalmthoutse atleet zal deze 

avond gevierd worden. De avond wordt afgesloten 

met een receptie.

SPORTPARK
HEIKANT

FAMILIEFAMILIE
SPORTDAG

ZONDAG  
28 AUGUSTUS 

2022
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Gezocht: Kalmthoutse sportgeschiedenis

Heb je zelf een weetje of anekdote over de Kalmthout-

se sportgeschiedenis? Neem dan contact op met Louis 

van den Buijs. Alle info is welkom. Het boek kan je vanaf 

11 juni bestellen via een formulier op de website van 

Kalmthout voor 12 euro of later kopen voor 16 euro.

   0477 22 24 81, vandenbuijslouis@gmail.com

    www.kalmthout.be/50-jaar-sportraad  

Facebook: 50 jaar gemeentelijke sportraad
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Wis Stoop werkt al meer 
dan 56 jaar in de horeca

“Zowel mijn ouders als mijn schoonouders hielden 

café, waardoor ik vroeger meermaals zei dat ik dat 

zelf nooit zou doen, maar kijk waar we vandaag 

staan”, lacht Wis Stoop (78). Samen met haar zoon 

Gino van Beeck houdt ze nu al meer dan twintig 

jaar het Sportcafé open aan de sporthal van Gitok 

in de Vogelenzangstraat. “Alles bij elkaar werk ik 

al meer dan 56 jaar in de horeca. En zolang ik me 

goed voel, blijf ik dat doen”, vertelt Wis.

“Sportcafé  
houdt me  
jong!”

Café De Heidebloem

“Mijn ouders, Wim Stoop en Maria Calluy, baatten vele jaren 

café De Heidebloem uit. Dat was op de Kapellensteenweg, 

ongeveer waar nu apotheek Franck is”, vertelt Wis. “Als 13-ja-

rig meisje hielp ik na school en in het weekend achter de 

toog. Dat heb ik ongeveer zeven jaar gedaan. In 1970 open-

de ik mijn eerste eigen horecazaak in Putte: café Kerkzicht 

aan de Albert Louisastraat. Dat hebben we tien jaar open 

gehouden; daarna startten we in Kalmthout een nieuw 

avontuur…”

Discotheek Vredeburg

“In 1980 openden mijn man en ik discotheek Vredeburg aan 

de Kapellensteenweg. In die tijd was dat één van de weini-

ge dancings in deze regio. Later werkte ook onze enige zoon 

Gino – die veel mensen in Kalmthout kennen van Frituur 

Gino en het eigen ambianceterras met de Straatfeesten – en 

onze schoondochter mee in Vredeburg. In 1997 besloten we 

om de discotheek te sluiten. Toen dacht ik dat het na bijna 

35 jaar in de horeca misschien eens tijd was voor iets anders, 

maar dat duurde niet lang”, lacht Wis. 

Sportcafé  

“In 2000 vroeg Gino of ik het zag zitten om hem te helpen 

bij de uitbating van het Sportcafé aan de sporthal in de Vo-

gelenzangstraat. En zo werk ik hier nu al 22 jaar, waardoor ik 

alles samen al meer dan 56 jaar in de horeca werk”, blikt Wis 

terug. “Het Sportcafé is open op maandag, woensdag, vrijdag 

en zaterdag. Natuurlijk hangt de drukte wat samen met wat 

er in de sporthal te doen is. Zo komt er bijvoorbeeld op vrij-

dagavond veel volk van de Kalmthoutse zaalvoetballiga over 

de vloer. Ook ouders komen vaak iets drinken terwijl hun kin-

deren dansles volgen. Steeds meer mensen vinden de weg 

naar het Sportcafé om hier een verjaardagsfeestje te geven of 

om een andere gelegenheid te vieren zoals een pensioen of 

een jubileum.”

Blijven gaan

“Hoewel ik vroeger vaak zei dat ik zelf geen café zou ope-

nen, doe ik dit werk heel graag. En zolang ik kan lopen, blijf 

ik doorgaan”, zegt Wis overtuigd. “Ik hou van het contact met 

de klanten. Je komt veel te weten én het omgaan met de 

mensen houdt me jong. Door de jaren heen zag ik heel wat 

veranderen. Het meest opvallende is het aantal cafés, natuur-

lijk veel minder dan vroeger en zeker ook het aanbod. Toen ik 

als kind hielp in het café van mijn ouders, kwam je bij wijze 

van spreken toe met pils, cola en limonade, maar vandaag de 

dag is er een heel uitgebreid gamma. Daarom ook dat we in 

het Sportcafé recent investeerden in nieuwe koeltogen om 

alle dranken goed te bewaren en mooi te presenteren. Wie 

dit leest, moet maar eens komen kijken”, klinkt de uitnodiging 

van Wis Stoop.    
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Bestrijd ratten 
en vermijd een 
rattenplaag

Ratten als ongewenste gasten in en 

rond de tuin vormen een regelmatig 

terugkerend probleem. Doordat ze 

niet kieskeurig zijn, vinden ze overal 

voedsel in hun omgeving. Neem dus 

de nodige voorzorgsmaatregelen en 

maak je huis en tuin zo onaantrekkelijk 

mogelijk voor ratten. 

Bruine rat

De meeste rattenplagen worden ver-

oorzaakt door de bruine rat. Deze alles-

eters stellen zich perfect tevreden met 

voedselresten, maar zijn vooral verzot 

op brood en granen. Of het nu gaat 

om een park waar eenden gevoederd 

worden met brood of compostbakken 

met voedselresten: ratten doen zich 

graag tegoed aan al dat lekkers. Ook 

kippenrennen met graan zijn een echt 

paradijs voor hen. Door vuilnis goed af 

te sluiten en voedselbronnen te ver-

wijderen, maak je het ratten flink moei-

lijk en kan je hen proberen te weren. 

Wat kan je zelf doen?

Wist je dat je wettelijk verplicht bent 

om ratten te bestrijden op je eigen-

dom? Je vindt verschillende soorten 

bestrijdingsmiddelen bij de meeste 

tuincentra. Lokaaspasta in zakjes is 

de beste vorm van rattenvergif. De 

zakjes worden in een stuk regenbuis, 

een gesloten bakje of kistje met kleine 

opening bevestigd zodat kinderen of 

onschuldige dieren er niet bij kunnen. 

Gebruik nooit zakjes die gevuld zijn 

met vergiftigde graantjes! Het risico 

bestaat immers dat andere dieren het 

lokaas verplaatsen en het vervolgens 

opgegeten wordt door vogels of an-

dere onschuldige (huis)dieren. Zorg er 

dus zeker voor dat je de juiste midde-

len gebruikt. Was ook altijd je handen 

nadat je het vergif hebt geplaatst, want 

het gaat om erg schadelijke stoffen. 

Wat doet de gemeente?

Vanuit de gemeente levert de groen-

dienst verschillende inspanningen 

om ratten te bestrijden. Zo worden 

er onder andere rattenbakken of bui-

zen geplaatst in de grachten. Ratten 

gebruiken grachten immers om zich 

ongezien te verplaatsen. Daarnaast 

maken ze er ook hun nesten. Ook het 

Agentschap Wegen en Verkeer be-

strijdt ratten in de grachtkanten. Zij 

nemen de gewestwegen voor hun 

rekening. 

De gemeentediensten zelf verdelen 

geen rattenvergif onder de inwoners. 

De gemeente Kalmthout heeft hier-

voor geen erkenning. Voor de bestrij-

ding van ratten kan je de nodige middelen 

kopen in de gespecialiseerde tuincentra in 

de buurt.

Preventie

Voorkomen is altijd beter dan genezen, 

ook bij rattenplagen. Weet je niet goed 

hoe je er aan moet beginnen? Op de mili-

eudienst vind je een handige brochure die 

je een heel eind op weg helpt. We geven je 

graag alvast enkele tips mee: 

	 Verzamel huishoudelijk afval in contai-

ners die daarvoor bestemd zijn;

	 Laat geen voedselresten rondslingeren;

	 Voeder kippen, konijnen of andere huis-

dieren ’s morgens. Laat 's avonds nooit 

voedsel staan;

	 Bewaar dierenvoeders in gesloten vaten 

of containers;

	 Ruim ook bijgebouwen regelmatig op: 

zo voorkom je dat ratten daar nesten 

bouwen;

	 Gebruik alleen voederplankjes voor tuin-

vogels bij strenge vorst of sneeuwval;

	 Sluikstorten van keukenafval in zwerf-

vuilbakjes is strafbaar.

 
   milieu@kalmthout.be 

03 376 49 90

Agentschap Wegen en Verkeer 

district Brecht, 03 330 12 60 wegen.

antwerpen@vlaanderen.be

MILIEU
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Nieuw parkje 
rond oudste 
boom

Vlonderpad rond 
Cassenboom

Beschermd monument
De exacte leeftijd van de Cassenboom kennen we niet, 

maar de zomereik die ook gekend is als ‘Kassemse eik’ werd 

in de 19de eeuw aangeplant door toenmalig burgemeester 

Cornelius Cas. Dat maakt de boom minstens 150 jaar oud.

Sinds februari 1944 is de Cassenboom - met een stamom-

trek van liefst 530 cm en een perimeter van 25 meter rond-

om - beschermd als cultuurhistorisch landschap. 

Beheersplan
Tot nu toe waren het vooral buren of studenten van de 

naastgelegen school Gitok die vertoefden in het parkje 

rond de Cassenboom. Door de site op te waarderen, hoopt 

de gemeente meer bezoekers te trekken naar de oudste 

boom van Kalmthout. Om die heraanleg in goede banen 

te leiden, werd een beheersplan opgesteld. Daarin werd 

bepaald hoe de gemeente te werk ging bij de heraanleg – 

bijvoorbeeld welke nieuwe aanplantingen het meest aan-

gewezen zijn – maar ook hoe de site de komende jaren zal 

onderhouden worden. Het beheersplan bewaart een even-

wicht tussen de natuur, het beschermde monument en het 

openbare karakter van het parkje.

Vlonderpad
De eerste 25 meter rondom de boom wordt mee be-

schermd. Om te vermijden dat stappende bezoekers de 

grond verdichten en wortels beschadigen, werd een vlon-

derpad aangelegd. Dit is een verhoogde, houten construc-

tie, ook toegankelijk met een kinderwagen of rolstoel. Het 

vlonderpad loopt volledig rond de boom, zodat je vanuit 

verschillende plaatsen de Cassenboom kan bewonderen. 

De vergroeide struiken belemmerden tot nu toe groten-

deels het zicht op de boom.

Zitten en genieten
Naast het vlonderpad komen vlakbij de Cassenboom nog 

zitbanken en een picknicktafel. Informatieborden vertellen 

de geschiedenis van de monumentale zomereik en leggen 

ook uit waarom het verboden is om de perimeter rond de 

boom te betreden. Aan de ingang van het parkje staat sinds 

kort ook een bijenhotel. Zo krijgen bijvoorbeeld de lagere 

scholen die de Cassenboom bezoeken de kans om iets te 

leren over de bijen en de vlinders die de nieuwe beplanting 

aantrekt.  

‘De Cassenboom’, de monumentale zomereik op de 

hoek van de Cassenboomlaan en het Heuvelspad, is 

de oudste boom van Kalmthout. Om meer mensen 

de kans te geven de prachtige boom te bewonderen, 

legde de gemeente een vlonderpad aan. Vanop een 

houten constructie kan je helemaal rond de Cassen-

boom wandelen zonder schade aan te richten.
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Huwelijksjubilarissen 
schuiven aan voor brunch

Gezonde lucht

“Door de gezonde lucht in Kalmthout tellen 

we elk jaar meer jubilarissen”, vertelde burge-

meester Lukas Jacobs in zijn speech. “Vroe-

ger ging ik of één van de schepenen altijd 

langs bij de mensen als ze een gouden (50), 

diamanten (60), briljanten (65) of platina (70) 

huwelijk vierden, maar enkele jaren geleden 

kozen we voor de formule van een brunch 

waarop we alle koppels in de bloemetjes zet-

ten. Elk paar ontvangt bloemen, maar ook een 

medaille en een oorkonde met felicitaties van 

het koningspaar. De koppels die destijds in 

Kalmthout huwden, ontvangen ook nog een 

ingekaderde replica van hun huwelijksakte. 

Precies op de dag van de feestelijke 

brunch vierden drie aanwezige koppels 

hun zestigste huwelijksverjaardag. Net 

als dit jaar was het toen blijkbaar ook een 

heel zonnige dag…

Liefst 115 koppels vieren in 2022 een bij-

zondere huwelijksverjaardag. Zij delen 

al 50, 60, 65 of zelfs 70 jaar lief en leed 

in Kalmthout. De gemeente nodigde 

de koppels die destijds ook in de eerste 

helft van het jaar trouwden uit voor een 

brunch op 12 mei in Strijboshof. De an-

dere huwelijksjubilarissen krijgen in het 

najaar een uitnodiging. 

 “Mekaar graag zien”
Isabelle Van Laken (79) stapte op 12 mei 1962 in Antwerpen in het huwe-

lijksbootje met haar echtgenoot Jaak De Roover (81). “We leerden elkaar 

kennen in dancing Pallieter in Schilde. Trouwen deden we in Antwerpen, 

maar we woonden lang in Putte-Kapellen. Sinds een drietal jaar wonen we 

in de Heidestatiestraat in Kalmthout. We hebben een zoon, drie kleinkinde-

ren en ook al vier achterkleinkinderen. Het geheim van een goed huwelijk? 

Mekaar graag zien. En zelfs als je maar even het huis uit bent om naar de 

winkel te gaan, toch een kusje geven als je vertrekt en als je weer thuis 

komt”, klinkt de gouden raad van dit diamanten bruidspaar. 
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Jubilarissen 

in cijfers

 “Soms eens ruzie maken”
Vera Lytens (84) en Roger Leemans (81), beiden afkomstig uit Kapellen waar ze elkaar 

leerden kennen in het uitgaansleven, gaven elkaar zestig jaar geleden hun ja-woord in 

Brasschaat. “Wij wonen graag in Kalmthout. Eerst woonden we in de Canadezenlaan, nu 

al vijf jaar op de Kapellensteenweg in Heide. Wij hebben een zoon en een dochter. Die 

schonken ons drie kleinkinderen en een achterkleinkind. Hoe je zestig jaar bij elkaar kan 

blijven? Door af en toe eens goed ‘ambras’ te maken en het dan snel weer bij te leggen”, 

klinkt het al lachend bij Roger en Vera. 

 “Gezond blijven en beetje geluk” 

Ook Lucienne Antonissen (84) uit Wildert en Lucien 

Andriessen (83) van Nieuwmoer leerden elkaar kennen 

op de kermis en waren op 12 mei precies 60 jaar ge-

trouwd. “Nadat burgemeester Fernand Pairon ons huwe-

lijk bezegelde, woonden wij altijd in Kalmthout. Eerst in 

het dorp in de Kapellaan en daarna bouwden wij in Ach-

terbroek. Dat huis ruilden we enkele jaren geleden in voor 

een appartement op de Achterbroeksteenweg. Wij heb-

ben twee zonen, waarvan er helaas een gestorven is aan 

de gevolgen van covid-19. Verder bestaat onze familie uit 

een kleindochter en twee achterkleinkinderen. Wat onze 

succesformule is voor 60 jaar huwelijk? Zorgen dat je in 

goede gezondheid verkeert. Wij hebben veel gefietst en 

gewandeld en proberen nu ook nog in beweging te blij-

ven. En een beetje geluk hebben, hoort er ook bij”, geeft 

het diamanten bruidspaar toe. 

115  
koppels

2 koppels 
70 jaar

29 koppels 
60 jaar

16 koppels 
65 jaar

68 koppels 
50 jaar

70

60

65

50



Een dikke merci voor…

Bedankt Jaro!

Jaro De Bruyne overleed onverwacht op 16 mei 2021. Bijna exact één jaar later, 

op zaterdag 14 mei bracht Kalmthout een prachtig en zonovergoten eerbetoon 

aan hun supervrijwilliger. Verenigingen waar Jaro actief was, sloegen de handen 

in elkaar. Zo kon je op en rond het terrein van voetbalclub Heibos G-sporters in 

actie zien. Na wielerwedstrijden, voetbalmatchen en een tennisinitiatie bege-

leidde Harmonie Bos & Hei de mensen naar het Heidestatieplein. Zij zorgden 

hier samen met de Kalmthoutse coverbands Casserole Fermer, The Eggs én Bart 

Kaell voor grote ambiance. De vele foto’s op sociale media laten je nog eens na-

genieten van de mooie herdenkingsdag. Met de opbrengsten van het Jaro-feest 

wordt een meerijfiets - ter waarde van 10.000 euro - geschonken aan Kon Tiki-De 

Kade (Heder). Merci dat jij erbij was op Bedankt Jaro!  
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“Als gemeentelijke groendienst willen we turfgebruik zo 

veel mogelijk minimaliseren, al is dat niet zo eenvoudig. Turf 

is immers al heel wat jaren ingeburgerd. Quasi alle commer-

ciële potgrond bestaat voornamelijk uit turf en is bovendien 

goedkoop. Toch willen we die switch maken waar het kan.”

Inmiddels werden er al heel wat verschillende turfvrije pot-

gronden op de markt geïntroduceerd. Leveranciers van 

turfvrije potgrond hebben elk hun eigen samenstelling. 

Deze bestaan meestal uit een men-

geling van gecomposteerde blad- 

en boomschorscompost, natuurlijke 

compost, kokosvezel, mineralen en 

meststoffen. Bij elke leverancier is er 

weliswaar een verschil in de samen-

stelling of meststoffen, maar er wordt 

dus geen turf gebruikt. Dit biedt dus 

een waardig alternatief. 

Wil je graag zelf een alternatief ont-

wikkelen? Dan kan je je eigen com-

post of bladeren uit je tuin gebruiken. 

Zelfgemaakte compost of bladmulch maakt een enorm ver-

schil voor de bodem in je (moes)tuin én geeft je bovendien 

veel voldoening. Inwerken van compost in de bodem ver-

hoogt het bodemleven. Het mulchen van plantvakken of 

borders met compost of blad brengt eveneens enorm veel 

Hoewel onze regio een rijke geschiedenis van turf-

winning kent, heeft het gebruik ervan een serieuze 

weerslag op het milieu. Steeds meer organisaties en 

particulieren kiezen dan ook voor duurzame alter-

natieven bij het aanplanten van bloembakken of het 

gebruik in de tuin. Ook gemeente Kalmthout kiest 

vanaf dit jaar resoluut voor turfvrije potgrond in de 

plantsoenen waar dat kan. Deskundige Kris Dictus 

licht toe. 

“Jaarlijks kopen we voor de gemeen-

telijke plantsoenen meer dan 300 

zakken potgrond van 40 liter aan. 

Die gebruiken we bij het aanplanten 

en aanvullen van bloembakken en 

perken voor de eenjarigen”, vertelt 

Kris. “Nochtans hebben onze een-

jarigen de turfhoudende potgrond 

niet echt nodig. Turf is voedselarm en 

verhoogt weliswaar het waterhou-

dend vermogen, maar heeft verder 

geen meerwaarde voor het actieve bodemleven.  Turf maakt 

een bodem luchtiger, maar op zandgrond is dat echter niet 

nodig. Zandgrond heeft vooral structuur nodig. Die krijg je 

vooral door verteerd organisch materiaal (compost, verteerd 

blad, humus of droge stof ) in de grond te brengen.”

Gemeente Kalmthout  
kiest voortaan voor  
turfvrije potgrond (waar het kan)

"Door duurzame alternatieven 
te gebruiken, beperken we onze 

klimatologische en ecologische impact 
als gemeente. Daarmee zijn we één van 

de eerste gemeenten in onze regio en 
daar zijn we best trots op."
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leven in de bodem en zorgt ervoor dat de toplaag minder 

snel opdroogt. Dat bespaart je meteen heel wat water.

“Na een paar kleine testen ervaren we ook dat turfvrije pot-

grond minder snel uitdroogt als turfhoudende mengsels en 

dat deze ook beter water opneemt bij droogte”, geeft Kris 

nog mee. “Als gemeente willen wij elke (hobby)tuinier aan-

sporen om even stil te staan bij de aankoop van potgrond. 

Grijp niet automatisch naar je vast merk, maar denk eens na 

over de alternatieven. Als we met z’n allen ons koopgedrag 

wijzigen, kunnen we wel degelijk een verschil maken in de 

klimaatstrijd.” 

Wat is het?

Turf is een delfstof zoals aardolie of steenkool en dus ook 

niet hernieuwbaar. Concreet: het is eeuwenoud, compact 

en afgestorven plantenmateriaal, afkomstig van bomen en 

planten. Natte, moerassige veengebieden capteren gedu-

rende duizenden jaren CO2. Om turf te ontginnen, worden 

gebieden drooggelegd. Door de ontginning komt al de op-

geslagen CO2 terug vrij. Dat is bijzonder belastend voor het 

milieu. 

Potgrond is rijk aan turf en/of veen dat ontgonnen wordt in 

Ierland of elders in Europa, zoals Scandinavië, Estland, Polen, 

… De ontginning heeft een grote negatieve impact op het 

klimaat en de opwarming van de aarde. Volgens cijfers slaat 

‘levend’ veenmoeras 20 keer meer CO2 op dan een gemid-

deld bos. 

Hoe werkt turfontginning?

	 Moeras wordt drooggelegd om turf te ontginnen

	 Door het droogleggen wordt er geen CO2 meer opge-

slagen

	 Door turfontginning komt de reeds opgeslagen CO2 

komt terug vrij in de atmosfeer – dit verhoogt de opwar-

ming van de aarde

	 De opgeslagen gassen die zo vrijkomen, zijn verantwoor-

delijk voor méér uitstoot dan het volledige vliegverkeer! 

	 Los van deze klimatologische impact zorgt de turfont-

ginning ook voor het verdwijnen van heel grote habitats 

van verschillende specifieke planten en dieren. Veenge-

bieden fungeren ook als regulerende ‘sponzen’ voor re-

genwater.

Scoren op SDG-vlak

Als gemeente engageerden we ons voor het 

SDG-programma (Sustainable Development 

Goals) van de VN. Daarmee willen we duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen behalen op verschillende vlak-

ken, waaronder op milieuvlak. Door duurzame alternatieven 

te gebruiken, beperken we onze klimatologische en ecolo-

gische impact als gemeente. Daarmee zijn we één van de 

eerste gemeenten in onze regio en daar zijn we best trots 

op.

 

   kris.dictus@kalmthout.be, 03 376 49 71
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Kalmthoutse 
gastgezinnen 
vangen 
Oekraïense 
vluchtelingen op

 Koppel met twee zoontjes woont bij Luk Van der Veken en Hilde Werkers

 “Heel dankbaar”
Verdeeld over enkele Kalmthoutse gastgezinnen en de grotere loca-

ties Diesterweg en Zon en Hei in de Max Temmermanlaan verblijven 

er 126 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in Kalmthout. In totaal von-

den 45 mannen en 81 vrouwen - allemaal tussen 0 en 73 jaar - een 

veilig onderdak in onze gemeente. Wij spraken met twee Kalmthout-

se gastgezinnen die vol lof spreken over de mensen die ze tijdelijk 

opvangen. “Ze zijn enorm dankbaar en doen veel moeite om zich te 

integreren”, vertellen zowel Luk Van der Veken en Hilde Werkers als 

Laurent Devos. 

“Spreken al beetje Nederlands”
“Wij werkten bijna 35 jaar als pleeggezin en crisisopvang. 

Daarnaast hebben we ongeveer twintig jaar een B&B uitge-

baat, dus wij zijn het gewoon om ‘vreemden’ in en rond ons 

huis te hebben”, vertellen Luk en Hilde. “Achteraan onze wo-

ning hebben we een aparte leefruimte met een keukenhoek 

om te koken. Daar wonen sinds 30 maart Anna (27) en haar 

man Aghasi (37) met hun twee zoontjes Arsen (3) en Artur (7). 

De jongetjes gaan naar kleuterschool 3D, waar de mama twee 

keer per week Nederlandse les volgt, samen met andere moe-

ders”, pikt Hilde in.

Tekenfilms
“Anna spreekt alleen Russisch, Aghasi spreekt wel een beetje 

Engels. Met de hulp van gebaren en af en toe een vertaalpro-

gramma op de computer of smartphone verstaan we elkaar. 

Wij proberen hun Nederlandse uitspraak bij te schaven en 

dat lukt vrij vlot. Op één televisiekanaal (Telenet 406) kunnen 

ze programma’s volgen in hun taal, maar we merken dat de 

zoontjes tekenfilms die ze van thuis kennen, in het Nederlands 

bekijken. Daar pikken de kinderen heel wat woorden uit op.”

Gevlucht uit Odessa
“Het gezin vluchtte met hun eigen auto uit havenstad Odes-

sa naar Kalmthout. Zij hadden veel kledij en ander gerief mee, 

waardoor ze hier relatief weinig nodig hebben. De eerste week 

hebben wij hen intensief begeleid om zoveel mogelijk adminis-

tratie in orde te krijgen zoals een paspoort en een aansluiting 

bij het ziekenfonds. Die mensen zijn echt heel dankbaar – Anna 

verwent ons graag met haar zelfgemaakte gebak en ze willen 

hier graag werken. Hij doet dat bij een bedrijf in Bosduin en zij 

is gestart als poetshulp. Met een eigen inkomen hopen ze een 

huis te huren en voor langere tijd hier te blijven. Bij ons kunnen 

ze zeker voor een jaar terecht. Daarna zien we wel. Zo’n gezin in 

huis pakken is zeker een avontuur, maar tot nu toe valt het voor 

alle partijen goed mee”, besluiten Luk en Hilde.  
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 Laurent Devos vangt Karim op
“Toffe gast”
Begin april trok Karim – een 21-jarige student uit 

Kiev – in bij Laurent Devos. 

“Toen ik hoorde dat overal in Vlaanderen vluchtelingen 

uit Oekraïne werden opgevangen, nam ik de impulsie-

ve beslissing om ook iets te doen voor iemand in nood”, 

begint Laurent zijn verhaal. “Uit de tweede groep die in 

Kalmthout arriveerde, werd Karim aan mij toegewezen. 

Hij is de zoon van een Jordaanse vader en een Oekraïen-

se moeder. Het gezin leefde even ondergedoken in de 

metro van Kiev waar Karim aan de universiteit studeerde. 

Toen zijn ouders en zussen naar Jordanië vluchtten, bleek 

er iets niet in orde met zijn paspoort. Daardoor mocht hij 

niet mee. Hij zag het echt niet zitten om naar het front te 

gaan en daarom vluchtte hij naar ons land.”

Samen eten
“Karim heeft dagelijks contact met zijn familie in Jordanië 

en met vrienden in Kiev. Dat verloopt vlot via Whatsapp. 

Ik heb al kort met zijn ouders gesproken. Die mensen zijn 

ontzettend dankbaar dat hun zoon hier mag verblijven. 

Karim heeft hier een eigen kamer, omdat mijn zonen en 

dochter het huis uit zijn. De andere leefruimtes delen we. 

Ik vind het belangrijk om samen te eten. Dat vind ik een 

ideale gelegenheid om te communiceren met elkaar. In 

het begin wou hij zo snel mogelijk van tafel, maar al snel 

begreep hij dat samen eten en terwijl praten heel gezel-

lig kan zijn”, lacht Laurent. “Wat ook fantastisch is om te 

zien, is hoe zijn moeder hem via videobellen begeleidt 

om Karim soms voor mij te laten koken.”

Op kot
“Hoelang hij nog blijft weet ik niet, maar ik vermoed ze-

ker tot het einde van het jaar. Na een korte job in een 

Kalmthouts informaticabedrijf, probeert hij nu ander 

werk te vinden.  En ik help hem uitzoeken of hij zijn stu-

dies hier in het Engels kan verderzetten. Als dat lukt, ver-

huist hij misschien naar een studentenkamer, maar voor-

lopig kan hij hier blijven. Echt een toffe gast. Voor mij en 

mijn zonen – die er regelmatig op uit trekken met Karim 

– is het een boeiende ervaring. We zijn blij dat we hem 

hebben leren kennen en kunnen helpen”, besluit Laurent 

Devos. 

 Oekraïens café
“Elke dinsdag organiseren we met de hulp van vrijwilli-

gers een Oekraïens café in Diesterweg”, vertelt Kristien 

Van Holderbeke. Zij coördineert vanuit het OCMW de 

opvang van de vluchtelingen in Kalmthout. “Mensen die 

in onze gemeente verblijven, ontmoeten hier landgeno-

ten. Gastgezinnen krijgen de kans om ervaringen uit te 

wisselen. Medewerkers van het OCMW zijn aanwezig om 

vragen te beantwoorden. Twee keer koppelden we een 

thema aan het café: werk en vrije tijd. Op de avond rond 

werk boden werkgevers jobs aan die ook werden inge-

vuld door mensen uit Oekraïne.” 

“Op de vlucht voor de oorlog werden de mensen hier 

warm en hartelijk onthaald. Zo zorgden Taverne Den En-

gel en Frituur Gino voor een warme maaltijd en Belgische 

frietjes bij hun aankomst”, geeft Kristien nog mee. 
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Uniek boek 
“De Heidebloem kijkt in het boek ‘100+1’ dat binnenkort 

verkrijgbaar zal zijn terug op hun lange geschiedenis. 

Maandenlang grasduinden we in archieven en ontdekten 

we foto’s die bij mensen thuis in schoendozen stof vergaar-

den. Samen met tientallen interviews goten we alle info in 

een overzicht van de geschiedenis van de Heidebloem. Het 

resultaat is een turf van meer dan tweehonderd bladzijden, 

opgeleukt met foto’s van vroeger tot nu”, verklapt auteur 

Gino.

Een lach en een traan
“Dat ik intussen meer dan de helft van het bestaan van de 

Heidebloem van dichtbij mocht meemaken, is een groot 

voordeel. Als kleinzoon van een van de medestichters zat ik 

kort bij de bron qua informatie. Bij het schrijven en samen-

stellen van het boek kon ik rekenen op drie rechterhanden. 

Fleur De Backer, Kim Mous en Carmen Van Oers waren niet 

alleen mijn klankbord, maar hielpen ook de mooiste, leuk-

ste en relevantste verhalen te distilleren uit een overaan-

bod van anekdotes. Zij zorgden voor de juiste verhouding 

tussen een lach en een traan. Met zorg keken we erop toe 

dat er aandacht is voor de hoogtepunten, zonder voorbij te 

gaan aan de minder vrolijke momenten in de 101 jaar van 

muziekvereniging De Heidebloem”, gaat Gino verder.

Muziekvereniging De Heidebloem bestond in 2021 

precies 100 jaar. Het was één van de vele evene-

menten die door de pandemie niet gevierd kon 

worden zoals gepland. “Het was geen fijn gevoel 

dat we een eeuw blaasmuziek in Nieuwmoer niet 

mochten vieren, maar we bleven niet bij de pakken 

zitten. Wij brachten een boek uit over de geschie-

denis van onze vereniging en vieren nu de 101ste 

verjaardag met meerdere optredens”, vertelt Gino 

Van Oers van De Heidebloem.  

Fanfaremaatschappij
“Opzoekingswerk leerde ons dat op 1 februari 1921‘To-

neel- en Fanfaremaatschappij De Heidebloem werd 

opgericht, een idee van E.H. Cuypers, onderpastoor in 

Nieuwmoer. Ook mijn grootvader Jules Van Oers was 

stichtend lid”, blikt Gino terug. “Zoals bekend strooide co-

rona roet in het eten om ons 100-jarig bestaan te vieren, 

maar voor De Heidebloem is uitstel geen afstel. Na 2,5 

jaar zonder publieke activiteiten trad onze vereniging de 

afgelopen maanden opnieuw naar buiten.”

De Heidebloem 
bestaat 101 
jaar!

Nieuwmoerse  
muziekvereniging  
haalt jubileumfeest in



Jubilieumconcert ‘100+1’
“Twirling De Heidebloem, onze twirl/dansafdeling, bracht 

begin april de show ‘Back to the Future’ in de sporthal van 

Rouwmoer. Eind april volgde het opleidingsorkest ‘New 

Musica’ met hun concert Lentekriebels. Met ons groot con-

certorkest mochten we op 7 en 8 mei eindelijk weer op een 

podium spelen. Voor het jubileumconcert ‘100+1’ toverden 

we de kerk van Nieuwmoer met zwarte doeken om tot een 

sfeervolle concertzaal. In vijftien nummers bracht het orkest 

onze geschiedenis op een ludieke manier. Een creatieve 

presentatie zorgde dat het geen saaie opsomming van ge-

speelde werken werd. De geslaagde bijdragen van solisten 

op viool, klarinet, euphonium, zang en zelfs een aanbeeld 

zorgden voor verrassende en soms grappige wendingen. 

Complimenten stroomden binnen over de muzikale kwa-

liteit, de kracht van het verhaal en de presentatie. Het con-

cept viel erg in de smaak. ’t Was duidelijk: twee jaar corona 

en een reeks tegenslagen kreeg onze vereniging niet klein”, 

zegt Gino.

Nieuw logo
“Met de terugkeer naar het publiek stelden we ook ons nieuw 

logo voor. We kozen voor een minimalistische weergave van 

een heideplantje, drie takjes die verwijzen naar de drie-een-

heid van de vereniging: groot concertorkest, opleidingsor-

kest New Musica en de twirl/dans afdeling. Bovendien kan 

je er een link in zien naar twee dirigeerstokjes en een twirlba-

ton”, geeft Gino nog mee. 
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Band Night in 
JH Govio

Kom op zaterdag 30 juli genieten van geweldige live mu-

ziek in jeugdhuis Govio! Band Night is een nieuw concept. 

De organisatoren willen -samen met Jeugdhuis Govio en 

jeugddienst Kalmthout - het publiek opnieuw laten ge-

nieten van livemuziek. Band Night biedt startende bands 

een podium. Jong of oud? Je bent meer dan welkom om 

te komen genieten!

Muzikanten gezocht
Bij deze doet Jeugdhuis Govio ook een oproep voor de 

volgende edities. Zij zoeken bands, DJ’s, solo-artiesten… 

Ben je geen muzikant, maar zet jij graag je schouders mee 

onder het concept? Jeugdhuis Govio zoekt altijd helpen-

de handen bij het organiseren, opstellen, opruimen en 

tappen. Meld je aan via thomassegaert@gmail.com of 

spring eens binnen in JH Govio.

   www.govio.be, info@govio.be, 03 666 22 24
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Schatten van Vlieg
Gezocht: speurneuzen

Zoek jij mee naar de Schatten van Vlieg in de Bib? 

Ben jij een echte speurneus? Zet je neus op scherp en 

snuffel je een weg door de opdrachten. Wanneer je de 

schatkist vindt, maak je kans op een toffe verrassing!

Vanaf 1 juli kan je deze zomerse zoektocht ontdekken in 

Bib Kalmthout. Dit loopt tot 1 september.

Voor kinderen tussen 6-12 jaar

GRATIS activiteit

Reserveren is niet nodig

Tijdens de openingsuren van de bibliotheek

De Leesjury in Bib Kalmthout
Lees je graag of luister je graag naar verhalen? Ben je 

tussen  zes en dertien jaar oud? Dan ben je welkom 

om vier zaterdagen te komen mee doen-denken-spe-

len-praten over  acht  verschillende  kinder- en jeugd-

boeken, speciaal voor jouw leeftijd geselecteerd.

Als jurylid kies je zelf op het einde van het leesjaar (van 

september tot half maart) welk boek volgens jou mag 

winnen. De winnende boeken maken we bekend op 

een groots  slotfeest, waar je ook  de auteurs  van de 

boeken zal ontmoeten.

De begeleiders van de zaterdagen nodigen je uit om 

samen met hen de boeken te bespreken. Zij zorgen er 

elke keer voor dat je leuke spelletjes kan spelen, figu-

ren uit de boeken kan knutselen, een zoektocht naar 

een plaats uit het boek kan doen en nog veel meer.

Lees je niet zo vlot? Of luister je liever naar het verhaal? 

Vraag dan in de bib even hulp aan de balie. We 

installeren dan samen een luisterapp op je smartphone 

of tablet. Interesse voor De Leesjury? Je kan je al 

inschrijven voor het leesjaar 2022-2023 door een 

berichtje te sturen naar bibliotheek@kalmthout.be. 

 

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!

    kalmthout.bibliotheek.be/de-leesjury

BIB

    Bib Kalmthout 

Kerkeneind 23 

03 666 54 32, bibliotheek@kalmthout.be 

kalmthout.bibliotheek.be

UiTPAS-voordeel: gratis 
Suske & Wiske strip  
‘De Beestige Brug’
In De Beestige Brug onder-

vinden Suske en Wiske aan 

den lijve hoe het is om een 

dier te zijn in Vlaanderen. 

Hoe omruilen?

Deze strip is een UiTPAS-voordeel bij 10 punten. Je kan 

de strip elke dag afhalen in Bib Kalmthout, Kerkeneind 23 

in Kalmthout. Dit voordeel wordt aangeboden door UiT-

PAS Van Polder tot Kempen.
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Energie- en klimaatactieplan 

Gemeente wil uitgroeien 
tot klimaatneutrale 
organisatie

Zonnepanelen en laadpalen
“Dit najaar zullen er meer laadpalen voor elektrische voer-

tuigen in onze gemeente komen. Elektrificatie speelt een 

belangrijke rol in de mobiliteit van de toekomst, maar dan 

moet je de mensen voldoende kansen bieden om hun voer-

tuig onderweg op te laden”, beseft Dave. “Op verschillende 

gemeentelijke gebouwen plaatsten we al zonnepanelen, 

waarbij burgers mee konden investeren in de aankoop. Zo 

genieten ze mee van het rendement van de zonnepane-

len. Achter het OCMW-gebouw aan den Heuvel komt een 

nieuw retentiebekken om bij hevige regenval het water van 

de Dorpsbeek op te vangen. In samenspraak met de buurt 

verwijderde de gemeente de verharde voetpaden rond de 

Pastoor De Keyserlaan. Zo is meer ruimte voor groen en in-

filtreert het hemelwater beter in de grond. Ontharden waar 

het kan, is een belangrijk actiepunt. In totaal willen we 1m² 

per inwoner of 19.000 m² ontharden.” 

Klimaatverandering blijft wereldwijd een gro-

te uitdaging. Samenwerking tussen lokale en 

hogere overheden is noodzakelijk. Kalmthout 

stelde net als veel andere steden en gemeen-

ten een energie- en klimaatactieplan op, dat 

werd goedgekeurd door gemeenteraad. “De 

belangrijkste doelstelling is 40% minder CO2 

in 2030. Daarnaast wil de gemeente klimaatri-

sico’s zoals wateroverlast, hittestress en droog-

te beperken en iedereen toegang geven tot een 

duurzame en veilige energievoorziening”, legt 

duurzaamheidsambtenaar Dave De Graef uit. 

Klimaatneutrale organisatie
“De ambitie van de gemeente is om in 2030 de CO2-uitstoot 

met 40% te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 

2011. Concreet betekent dit voor Kalmthout dat wij in 2030 

nog maximum 48.055 ton CO2 mogen uitstoten tegenover 

80.093 ton in 2011. Zo zullen het nieuwe gemeentehuis en 

de turnhal op Sportpark Heikant energieneutraal zijn qua 

verwarming en warm water. De openbare verlichting scha-

kelen we volledig over op LED-verlichting en bij de aan-

koop van nieuwe voertuigen opteren we zoveel mogelijk 

voor elektrische wagens. Zo wil de gemeente uitgroeien tot 

een klimaatneutrale organisatie”, schetst Dave De Graef.

"Op verschillende gemeentelijke 
gebouwen plaatsten we 

zonnepanelen, waarbij burgers mee 
konden investeren in de aankoop. "



Premies en groepsaankopen
“Iedereen kan een belangrijke bijdrage leveren om minder 

CO2 uit te stoten. Vooral in onze woningen en de manier 

waarop we ons verplaatsen, valt nog veel winst te boeken”, 

klinkt Dave overtuigd. “In de toekomst voorziet de gemeen-

te duurzaamheidspremies om mensen aan te moedigen 

te investeren in thuisbatterijen, zonneboilers, hemelwater-

putten,… Daarnaast organiseert de gemeente, samen met 

intercommunale IGEAN, jaarlijks enkele groepsaankopen 

rond bijvoorbeeld spouwmuurisolatie of groendaken.”

“Iedereen kan een belangrijke bijdrage leveren 
om minder CO2 uit te stoten. Vooral in onze 

woningen en de manier waarop we ons 
verplaatsen, valt nog veel winst te boeken."

Denk aan je (klein)kinderen
“Het klimaatactieplan is ambitieus, maar we moeten er sa-

men aan werken. Als we in de toekomst klimaatrisico’s als 

droogte en wateroverlast willen beperken én iedereen toe-

gang willen geven tot betaalbare en veilige energievoor-

ziening, moet er iets veranderen. Plant bomen in plaats van 

er te rooien, hergebruik meer hemelwater, maak meer ver-

plaatsingen per fiets, spring zuinig en doordacht om met 

energie. Zorg dat onze (klein)kinderen ons niet kunnen ver-

wijten dat we te laks zijn omgesprongen met het klimaat”, 

besluit duurzaamheidsambtenaar Dave De Graef. 

   duurzaamheid@kalmthout.be 

03 376 49 90

Alicia Van Ballaert pakt zilveren 
medaille op wereldkampioenschap 
Kyokushin Karate

“Kroon op  
het werk”

Terwijl haar vrienden en vriendinnen zich uitleefden op 

de Straatfeesten knokte Alicia Van Ballaert (18) zich tij-

dens het Pinksterweekend in het Spaanse Valencia naar 

de zilveren medaille op het WK Kyokushin Karate. “Ik was 

net op tijd terug in Kalmthout om zondagnacht nog en-

kele uurtjes van de Straatfeesten mee te pikken”, lacht 

Alicia kort na haar sterke prestatie op het wereldkampi-

oenschap voor U21.

Echte karatefamilie
“Als kind wou ik graag judo doen, maar uiteindelijk 

bleek dat karate bij de Mas Oyama Kalmthout Kyo-

kushin Karate beter in de planning van ons gezin paste”, 

vertelt Alicia. “En daar ben ik nu wel blij om: intussen be-

oefen ik deze discipline al twaalf jaar. Ondertussen heb 

ik ook mijn zus, broer en papa zo ver gekregen om aan 

karate te doen. We voelen ons heel goed in onze club 

in Kalmthout, waarbij ik 2 à 3 keer per week train in de 

turnzaal van Gitok aan de Vogelenzangstraat, achter de 

grote sporthal.” 
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Alicia Van Bellaert links op de foto



Tweede wedstrijd
“Na het Belgisch Kampioenschap was dit wereldkampioen-

schap pas mijn tweede wedstrijd bij de volwassenen (tot 

21 jaar). Ik trok – als enige van onze club, maar wel samen 

met mijn coach en onze voorzitter Joke De Borger en mijn 

ouders als supporters - zonder al te hoge verwachtingen 

naar Valencia, maar hoopte stiekem wel op het podium. Er 

namen negen dames deel. Zij kwamen uit thuisland Span-

je, maar bijvoorbeeld ook onder meer uit Oekraïne, Kazach-

stan of Polen. Uiteindelijk verloor ik in de finale nipt van een 

tegenstander uit Bulgarije. Ik ben zeker blij met die zilveren 

medaille op mijn eerste WK. Ik zie het als de kroon op het 

werk na een intensieve voorbereiding”, blikt Alicia tevreden 

terug.
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Het moeilijkste vind ik dat je tijdens een wedstrijd onder 

hoge druk goed geconcentreerd moet blijven. Je weet dat 

je klappen zal incasseren, maar je moet er ook op de juiste 

momenten uitdelen”, is Alicia duidelijk.

Druk najaar
“We genieten zeker nog even na van deze zilveren medaille, 

maar daarna start de voorbereiding op een druk najaar. In 

oktober vecht ik op het Europees Kampioenschap in Barce-

lona en ook nog dit jaar staat het West-Europees Kampioen-

schap in Nederland op het programma. Hopelijk kan ik op 

die wedstrijden even sterk voor de dag komen, of wie weet 

zelfs nog een trapje hoger eindigen”, besluit Alicia Van Bal-

laert ambitieus. 

"We voelen ons heel goed in onze club in 
Kalmthout, waarbij ik 2 à 3 keer per week train in 
de turnzaal van Gitok aan de Vogelenzangstraat, 

achter de grote sporthal.” 

Full contact
“Kyokushin Karate is een gevechtssport met ‘full contact’. 

Dat betekent dat een duel in principe duurt tot één van de 

twee knock out gaat, of toch aangeeft niet meer verder te 

kunnen. Gemiddeld duurt een kamp twee à zes minuten. 

Zilveren medaille voor Alicia Van Bellaert (links op de foto)

Alicia Van Bellaert links op de foto
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1. BLIJE BIJENPAD

N.a.v. de ‘Week van de Bij’ sloegen 

Bijenteeltmuseum Kalmthout, Visit 

Kalmthout en het Duurzaam Educatie-

punt De Vroente de (bijen)vleugels in 

elkaar en stippelden een leuke speur-

tocht uit voor kinderen in de Withoefse 

Heide: ‘het Blije Bijenpad’.

De digitale speurtocht kan je gratis 

downloaden op izi.Travel, een handige 

app wanneer je op stap bent. De digi-

tale route start aan de kruising met de 

Koningin Astridlaan en het Zavelbaan-

tje van de Withoefse Heide, vlakbij sta-

tion Heide. Wie graag met een mooie 

papieren versie op stap gaat, kan deze 

gratis ophalen bij Visit Kalmthout of 

downloaden via www.visitkalmthout.

be. Deze tocht start dan ook uit vanuit 

de bezoekerspoort De Vroente. 

Visit Kalmthout is elke weekdag open 

tussen 10 en 12 uur en 13 en 17 uur, 
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op weekenddagen doorlopend open 

tussen 10 en 17 uur.

De speurtocht is 2,7 km lang en ideaal 

voor 6-12 jarigen. Je kan de speurtocht 

volgen vanaf woensdag 1 juni en t.e.m. 

zondag 13 november 2022.

Tip: download izi.Travel en de speur-

tocht al op voorhand. Kan je niet kie-

zen? Combineer dan alle-bij de speur-

tochten!

Bij Visit Kalmthout kan je ook gratis een 

leuke bijenkrant ophalen. Let wel op: 

de voorraad is beperkt! 😊

Top 5 van leukste 
zomeractiviteiten  
van Visit Kalmthout

2. ARBORETUM KALMTHOUT

Wist je dat er kunstenaars waren die 

als geen ander zonnebloemen kon-

den schilderen of die een voorliefde 

hadden voor waterlelies, dahlia’s en 

andere felgekleurde bloemen? En ken 

je de kunstige architect die een dak in 

de vorm van een blad van een boom 

bouwde?

 

Volg de zomerspeurtocht in Arbore-

tum Kalmthout en duik in de wereld 

van de natuurkunstenaars. Zet je artis-

tieke bril op en kijk mee naar hun favo-

riete planten, bloemen en bomen. Er 

zijn leuke opdrachten en spelletjes in 

de arboretumtuin. Wie weet, maak je 

wel je eigen kunstwerkjes. Hoe heerlijk 

is het om te wandelen in de schaduw 

van eeuwenoude bomen, te snuiven 

aan bloeiende bloemen en te luisteren 

naar zoemende bijen en kwakende 

kikkers? De zomerspeurtocht brengt 

je middenin een botanisch paradijs 

op zoveel knutselideeën dat je er een 

vakantie lang mee kunt vullen!  De zo-

merspeurtocht is ideaal voor 4- tot 10 - 

jarigen. 

  www.arboretumkalmthout.be 

03 666 67 41 

info@arboretumkalmthout.be
   visit@kalmthout.be 

03 666 61 01
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TOERISME
3.  ONTDEK NIEUWE WANDELPADEN IN GRENSPARK  

KALMTHOUTSE HEIDE

Mont Noir (6 KM)

Mont Noir verwijst naar een stuk grond dat vanouds bekend staat 

als Zwarte Heuvel. De Brusselse industrieel Mignot kocht een pa-

viljoen in de 19de eeuw na een Wereldtentoonstelling. Dat liet hij overbren-

gen naar zijn landgoed, waar hij het ‘Mont Noir’ doopte. Tegelijkertijd liet Mig-

not de heide ontginnen en een park aanleggen met lanen, vijvers, zuilen en 

beelden. Die zijn ondertussen allemaal verdwenen, alleen de zuilen staan er 

nog. Dat op de purperen wegwijzertjes drie zuilen zijn afgebeeld, is dan ook 

geen toeval: ze verwijzen naar het landgoed van toen. 

Als je wandelpad Mont Noir (6 km) wil ontdekken, moet je eerst een deel van 

de wandeling Schaap of Ree doen. Mont Noir ligt immers dieper in het Gren-

spark verscholen op het voormalig privé landgoed Mont Noir.

Buizerd (6,6 KM)

Deze wandeling bevindt zich in de Steertse Heide. Je vertrekt aan 

parking Noord in de Verbindingsstraat (aan de kant van Essen). 

Het geluid van vogels en de wind in de bomen vergezellen je heel de wan-

deling en met wat geluk zie je misschien wel een buizerd of een ree. Op deze 

wandeling vind je waarschijnlijk de stilste plekjes van heel het Grenspark. Dat 

komt omdat De Buizerd het verst is verwijderd van bestaande (snel)wegen. 

Wandelpad Buizerd loopt voor een groot deel samen met een ruiterroute.

De Buizerd neemt je 6,6 km mee door bosgebied, langs oude dreven en open 

landbouwgebied. Je wandelt een stukje door de heide, maar De Buizerd laat 

je vooral kennismaken met de weilanden van Grenspark Kalmthoutse Heide.

Ontdek ook het nieuwe wandelpad Calmeyn (8,5 km) in Essen of Mammoet 

(2,2 km) in Ossendrecht (NL).

Tip: je kan de nieuwe bezoekerskaarten (€2) aankopen bij Visit Kalmthout of 

als welkomstvoordeel gratis omruilen via je UiTPAS.

   www.grensparkkalmthoutseheide.com

4.  ONTDEK KALMTHOUT MET EEN 

GIDS

Wil je Kalmthout beter leren kennen, 

een stukje geschiedenis opsnuiven of de 

mooie natuur ontdekken? Ga dan eens 

op stap in de heidegemeente met een 

toeristische- of natuurgids.  Onze toeristi-

sche gidsen hebben een prachtig aanbod 

uitgewerkt met verschillende themawan-

delingen. Ontdek ze allemaal via www.

visitkalmthout.be. 

Zondag 21 augustus gaat Jan Ingelbrecht 

trouwens op zoek naar de geschiedenis 

van de Cambuus en Moeder Kee. Reser-

veer zeker je plekje voor deze kalender-

wandeling via www.clubkalmthout.be/

tickets of ontdek het spectaculaire aan-

bod kalenderwandelingen voor dit najaar! 

Wandel je graag in de prachtige natuur? 

Maar wil je er meer over te weten komen?  

Reserveer dan via Visit Kalmthout een na-

tuurgids van Nareka die je met kennis en 

passie meer kan vertellen over de natuur 

in en rond Grenspark Kalmthoutse Heide.

   visit@kalmthout.be 

03 666 61 01

5. 25 JAAR SUSKE EN WISKE MUSEUM

Het is feest in het Suske en Wiske Museum, 

want het leukste kindermuseum van Vlaan-

deren bestaat 25 jaar! Om dit te vieren, zet 

het museum deze zomer alle stripreeksen 

van Willy Vandersteen in het zonnetje. 

   www.suskeenwiskemuseum.be 
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Dames 1 
Fixit naar 
allerhoogste 
niveau

Topvolleybal in Kalmthout

De eerste damesploeg van volleybalclub Fixit zorgde voor een heuse 

stunt. Ze speelden kampioen en promoveren zo naar de Liga, de aller-

hoogste reeks in het Belgische vrouwenvolleybal. “In het voetbal zou-

den wij nu tegen Anderlecht, Club Brugge of Antwerp spelen. Soms 

beseffen we zelf nog niet goed wat ons is overkomen”, lacht speelster 

Sara Janssens.

Hoe onverwacht kwam die titel?
Sara: “Heel onverwacht! Voor aan-

vang van het seizoen leek een plaats 

in de top drie van Nationale 1 ons 

het hoogst haalbare. Twee matchen 

voor het einde van de competitie la-

gen we zes punten achter op leider 

Volley Haasrode Leuven. Zij moesten 

nog maar één puntje halen uit twee 

wedstrijden, waardoor we toen onze 

titeldroom al een beetje hadden laten 

varen. Leuven verloor verrassend op 

de voorlaatste speeldag, waardoor de 

beslissing zou vallen op 23 april. Wij 

wonnen onze laatste match, maar pas 

tijdens het slotwoord van onze coach 

kwam het bericht binnen dat Leuven 

had verloren in Zoersel.”

De Liga vraagt wel wat 
aanpassingen, ook naast het veld. 
Sara: “Hoewel de zaal in Achterbroek 

geen ideale sporthal is voor volleybal 

op het allerhoogste niveau, voldoet ze 

nipt aan de opgelegde afmetingen. 

Vanaf september spelen wij dus sowie-

so onze thuismatchen nog op zondag-

namiddag in Achterbroek. Nieuw is 

dat we nu een elektronisch scorebord 

en boarding rond het terrein moeten 

plaatsen. Ook onkosten voor verplaat-

singen en scheidsrechters stijgen.”

Daarom starten jullie een 
crowdfunding.
Sara: “Wij hebben inderdaad een 

crowdfunding opgestart. Zo hopen we 

in totaal 20.000 euro op te halen om 

de onverwachte investeringen mee te 

betalen. Naast ons team heeft de club 

nog een groot aantal jeugdploegen 

en andere seniorenteams waar ook 

heel wat budget voor nodig is.”

Komen er nog nieuwe speelsters bij? 

Sara: “Dat zal het bestuur samen met 

onze coaches Ignace Claes, Jasper 

Wuyts en Steven Verresen bekijken, 

maar heel fel zal ons team niet veran-

deren. Met Hélène Mertens en ik heb-

ben we twee speelsters die hun volle-

dige jeugdopleiding bij Fixit kregen. 

Dat is vrij uitzonderlijk op dit niveau. 

Verder hebben we speelsters uit de 

buurt zoals Ekeren en Sint-Job, maar 

ook dames die afkomstig zijn uit Wes-

terlo, Leuven of Geel. Zij spelen intus-

sen al enkele seizoenen hier waardoor 

ze zich thuis voelen in Kalmthout.”

“Met de crowdfunding hopen 
we in totaal 20.000 euro op 
te halen om de onverwachte 

investeringen mee te betalen."



Kunstwerk onthuld aan rand 
van Kalmthoutse Heide

“Eén bronzen 
beeld eert veel 

Heldinnen”
Wie langs de Korte Heuvelstraat de Kalmthoutse 

Heide binnenkomt, merkt aan de rechterkant een 

nieuw kunstwerk op. Het levensgrote bronzen 

vrouwenbeeld, gemaakt door Raf Thys, is een 

eerbetoon aan alle vrouwen die actief waren in het 

verzet tijdens WOI. Met gevaar voor eigen leven 

smokkelden de Heldinnen van de oorlog talloze 

brieven, waren en mensen door ‘den Doodendraad’ 

die bijna op dezelfde plaats stond.

alleen voor zij die in WOI heldendaden deden, maar ook 

al daarvoor en nog lang daarna. Met de onthulling van dit 

beeld op deze plek ging een stoute droom van ons vader 

en ons moeder in vervulling. Het bronzen beeld kenmerkt 

de bekende stijl van ons vader. Die zie je onder meer ook 

terug in het beeld van Moeder Kee dat sinds 2012 aan het 

Heidestatieplein staat.”

Blijven kijken 

“Elke voorbijganger kan naar dit beeld blijven kijken en 

steeds nieuwe dingen ontdekken”, legden Kamiel en Anton 

uit. “De vrouw kijkt achterom om te zien of ze niet wordt 

achtervolgd. De duif op haar hoofd – het symbool voor 

vrede – doet hetzelfde. De brieven in haar hand verwijzen 

naar smokkelwaar. Al verstopte Mieke en andere vrouwen 

destijds brieven op heel andere plaatsen dan gewoon in 

hun handen. De onderkledij vervaardigde ons vader uit 

alledaagse voorwerpen zoals een pollepel of een citroen-

pers, gecombineerd met takken uit de Kalmthoutse Heide. 

De lichte kleur van de sokkel en het brons zorgen ervoor 

dat het kunstwerk onopvallend in de omgeving past. Toch 

hopen we dat veel bezoekers hier even halt houden om de 

Heldin te bekijken”, besloten Kamiel en Anton Thys.   

Mieke Boden

“Mijn vrouw, Riet Van Den Bleeken, vertelde me vaak over 

haar grootmoeder, Mieke Boden uit Wildert”, zegt kunste-

naar Raf Thys. “Zij kreeg de eretitel ‘Heldin uit WOI’, maar 

natuurlijk zijn er nog veel andere vrouwen, ook zonder 

erkenning, die tijdens de wereldoorlog mensen hielpen 

bij het smokkelen of vluchten via den Doodendraad. Riet 

vroeg mij om een beeld te maken van haar grootmoeder 

en samen droomden we ervan dat het beeld hier een plaats 

zou krijgen aan de rand van de Kalmthoutse Heide. Helaas 

overleed Riet en heeft ze het beeld niet meer gezien. We 

kozen 28 mei, de derde verjaardag van haar sterfdag, om 

het beeld in het bijzijn van veel familie en vrienden te ont-

hullen”, vertelt Raf. 

Bekende stijl

Na een muzikaal intermezzo door harmonie Vlijt & Eendracht 

en koor Aidomen – waar hun moeder Riet destijds ook bij 

zong – lichtten zonen Kamiel en Anton toe hoe zij het beeld 

tot stand zagen komen. “Zowel voor ons vader als voor ons 

een emotioneel proces, maar met een prachtig eindresul-

taat. Hier staat één heldin symbool voor alle vrouwen, niet 

CULTUUR
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#KALMTHOUT, #VISITKALMTHOUT EN 
#CLUBKALMTHOUT OP INSTAGRAM

Het bronzen standbeeld 'Heldin', van kunstenaar 
Raf Thys, werd op de Kalmthoutse Heide onthuld. 

#visitkalmthout #heldinnen #WOI

Een volle kerk, prachtige muziek van Indra 
Persoons en een oververdiende staande ovatie 
voor deze talentvolle Kalmthoutse componiste!

Ben jij ook al een kijkje komen nemen op de 
nieuwe brand- en uitkijktoren? 🔥 

 @liesjeribbens #visitkalmthout

Op de Internationale Dag tegen Homofobie en 
Transfobie  rolt de gemeente Kalmthout het 

regenboogplan uit. 🌈💛💚💙

Tijs Vanneste, u was gewéldig! Heel erg bedankt 
voor je mooie show! #clubkalmthout

Heb jij onze nieuwe (tijdelijke) locatie al 
ontdekt? 🌿#visitkalmthout

Een terugblik naar zondag 29 mei... toen vond 
opnieuw het Kampioenschap van Kalmthout 

plaats in het centrum van onze gemeente 🏆.

Club Kalmthout Zomert 2022: een zomer naar 
ieders goesting 🎉🎊 #clubkalmthout

Ken je deze verborgen parel in Kalmthout? 🤔 
👉 ‘t Kotje der Herinnering! #visitkalmthout

Onze bekende Kalmthoutse striphelden beleven 
een nieuw avontuur in de Kalmthoutse Heide! 🌿

💥 #visitkalmthout #suskeenwiske

😍👶 Op vrijdag 13 mei werd Lola Vandermast 
geboren. Met de komst van Lola kan haar familie 

zich voortaan een viergeslacht noemen.

Trots op ons nieuw toeristisch magazine 
 2022-2023! 💜 #visitkalmthout



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 



ATV-Vertellingen
MA 25.07.22

Arboretum KalmthoutBert Kruismans

Klassiek in de kerk
DO 07.07.22

St.-Jozefkerk HeideIZAR DUO

DIESTER.
ZO 10.07.22

Familiefestival in het groen Diesterweg

Willy Sommers

IZAR DUO

DIESTER.

Margriet Hermans & Celien

Willy Sommers Belpopband

Feest op het Marktplein 
ZO 14.08.22

Marktplein
Bert Kruismans

Belpopband

Margriet Hermans 
& Celien

gratis
toegang

www.clubkalmthout.be 


