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JOUW ACTIVITEIT IN HET UiTMAGAZINE  
VAN JANUARI EN FEBRUARI? 
Dat kan alleen maar als je je activiteit in de 
UiTdatabank invoert vóór woensdag  
15 november 2022. 

Info: dienst vrije tijd, 03 376 49 50, vrijetijd@kalmthout.be 
 www.kalmthout.be.  
Verantw. uitg.: Lukas Jacobs, burgemeester  
Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

De herfstkleuren zijn terug! En daar zijn we blij om 

want die vormen een extra mooi kader voor onze 

buitenactiviteiten dit najaar. Het ideale moment 

om naar buiten te trekken voor een stevige 

wandeling en meteen ook foto’s te nemen. Ga 

mee op pad met een van onze toeristische gidsen, 

Nareka of Rap op Stap. Heb je kindjes bij? Doe dan 

een leuke speurtocht en maak er samen een vrolijk 

herfstfeest van. 

Dankzij de talrijke organisatoren die onze 

gemeente doen bruisen, kunnen we je dit 

najaar weer een gevarieerd vrijetijdsaanbod 

voorschotelen. Zo staan er heel wat lezingen en 

lessenreeksen gepland en kan je deelnemen aan 

tal van workshops. 

In november en december zijn er verschillende 

redenen om te vieren. Zo bestaat het Dorpshuis 

Nieuwmoer 5 jaar. De vrijwilligers voorzien dit 

najaar tal van leuke activiteiten en leggen je graag 

extra in de watten. Of de Rode Duivels de finale 

van het WK 2022 zullen halen, blijft voorlopig 

hopen. Wat wel al vaststaat, is dat ‘Kalmthout 

Goes Qatar’ het Marktplein zal omtoveren tot 

een heus feestplein! Wil je helemaal in de sfeer 

van de gezellige feestdagen komen? Met het 

kerstconcert, de workshop kerstbloemschikken en 

de kerststallententoonstelling lukt dit vanzelf. 

Neem er dus zeker je agenda al bij, bestel tijdig 

tickets en je zal je geen moment vervelen in 

Kalmthout! 

in Kalmthout
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NOVEMBER - DECEMBER 2022

CLUBTENTOONSTELLING 

'STRAATFOTOGRAFIE' 

  Tentoonstelling   De leden van 

de Kalmthoutse fotokring vzw 

stellen hun werken tentoon 

rond het thema 'straatfotografie'. 

De mensen van de 

multimediagroep vertonen hun 

films en ook de eindwerken van 

de mensen die een driejaarlijkse 

opleiding volgden bij de kring 

zijn te bewonderen. 

 ZA 29/10 – ZO 6/11 

Polyvalente zalen Gitok, 

Vogelenzangstraat,  

www.kalmthoutsefotokring.com, 

stephaan.merckx@skynet.be, 

org: Kalmthoutse fotokring vzw

MARBLE SOUNDS

Al meer dan 10 jaar blijft Pieter Van Dessel zichzelf muzikaal 

uitdagen. Op zijn vijfde album doet hij dat niet door grenzen 

te verleggen, maar net door dieper tot in de kern van Marble 

Sounds door te dringen. De naam van de band is de titel van 

het vijfde album. Vooruitgeschoven singles ‘Quiet’, ‘Never Leave 

My Heart’ en ‘Axolotl’ hadden al laten horen hoe de nieuwe 

horizonten van Marble Sounds klinken: songs die zich vanuit een 

bezwerende piano, strijkers en Van Dessels fluweelzachte stem 

ontvouwen tot weelderig georkestreerde indiepopparels. ‘Quiet’ 

speelde zelfs een hoofdrol in de finale van de populaire Netflix-/

tv-serie ‘Undercover’. In november gaat Marble Sounds uitgebreid 

touren in de mooiste zalen van de Lage Landen, daarvoor spelen 

ze eerst nog een try-out show in Mimuze. Org: Mimuze i.s.m. Vaneir

 ZO 30/10

Deuren: 19 uur, start 20 uur, € 16 (aan de kassa: € 20), 

Mimuze, Brasschaatsteenweg 268B, tickets via www.mimuze.be, 

info via info@mimuze.be, 03 369 06 01

BATON ROUGE

  Concert   Muziekzondag in O*KA-Centrum. Talentvolle groep uit 

eigen streek. Swingende muziek van de jaren 50 tot nu in een 

eigen jasje, aangevuld met eigen nummers. Ambiance verzekerd. 

 ZO 30/10

15 tot 18 uur, gratis, OKA-centrum, Kapellensteenweg 234, 

info en reserveren via www.okacentrum.com/agenda of info@

okacentrum.com. Met steun van gemeente Kalmthout
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7 tips om te doen 

6-12 J +4 J 6-13 J

4-12 J

1. SPEURTOCHT  

‘BLIJE BIJENPAD’ (6-12 J) 

 Zoektocht   N.a.v. de ‘Week van de 

Bij’ sloegen Bijenteeltmuseum 

Kalmthout, Visit Kalmthout en 

het Duurzaam Educatiepunt De 

Vroente de (bijen)vleugels in 

elkaar en stippelden een leuke 

speurtocht (2,7 km) uit voor 

kinderen in de Withoefse Heide: 

‘het Blije Bijenpad’. 

 01/07 – 13/11

Gratis, digitaal via izi.Travel of 

haal de papieren versie op bij 

Visit Kalmthout, Putsesteenweg 

131, www.visitkalmthout.be 

visit@kalmthout.be  

03 666 61 01
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2. ANNA’S STEEN - NEEF! (4+)

  Theater   Een verhaal vol plezier 

en ironie over twee vrienden die 

heel verschillend zijn en elkaar 

niet kunnen missen…Gebaseerd 

op de heerlijk geestige verhalen 

over WOLF en HOND van Sylvia 

Vanden Heede (schrijfster van o.a. 

de succesreeks VOS en HAAS).

Spel: o.a. Alain Rinckhout, Bart 

Embrechts + een derde acteur/

muzikant; scenografie en ontwerp: 

Miep Embrechts; regie: Bart 

Embrechts; techniek: David Wellens; 

productieleiding: An Lombaerts

 WO 2/11

15 uur (foyer open: 14.45 uur),  

€ 7 (UiTPAS met KT: € 1,40), Mimuze, 

Brasschaatsteenweg 268B, tickets 

via www.clubkalmthout.be

KALMTHOUT
Club

tijdens de herfstvakantie

3. HERFSTPEURTOCHT 

KASTANJEFEEST (4-12 J)

  Uitstap   De mooie collectie 

kastanjes van Arboretum 

Kalmthout maakt zich dit 

najaar op voor een geweldig 

feest. Neem deel aan de 

speurtocht met spelletjes 

en opdrachten over de 

kastanjes van de mooie ar-

boretumtuin. Vergeet geen 

regenbestendige schoenen. 

 ZA 8/10 – ZO 6/11

10 tot 17 uur (ook op  

zon- en feestdagen),  

Prijs: speurtocht  

€ 2,5 (UiTPAS met KT: € 0,50), 

kinderen: gratis toegang 

tot de tuin, Arboretum 

Kalmthout

Heuvel 8, 03 666 67 41

www.arboretumkalmthout.be, 

info@arboretumkalmthout.be
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4. FILM IN DE BIB - 

CORGI (6-7 J)

 Film  Het verhaal volgt 

de avonturen van Rex, 

de meest geliefde hond 

van de Britse vorstin. 

Wanneer hij op een dag 

van zijn bazin gescheiden raakt, stuit hij op 

een vechtclub waar allerlei verschillende 

honden het tegen elkaar opnemen. Tijdens 

zijn zoektocht om de koningin terug te 

vinden, wordt Rex verliefd en ontdekt hij 

zijn ware aard.

 DO 3/11

15 uur (deuren: 14.45 uur), gratis  

Bib Kalmthout, Kerkeneind 23 inschrijven 

via www.clubkalmthout.be

7. SPORTKAMP HERFSTVAKANTIE (6-13 J)

Jonge sportievelingen kunnen zich naar hartenlust 

uitleven in verschillende sport- en speldisciplines 

en spelenderwijs kennis maken met allerlei sporten. 

Naast deze leuke activiteiten staan er soms ook 

sportieve uitstappen op het programma. 

  onthaal: vanaf 9.30 tot 10 uur,  

ophalen: tussen 16 en 16.30 uur

  voorbewaking vanaf 8 uur, nabewaking tot 17 uur

  meebrengen: lunchpakket, drank, sportkledij, 

binnensportschoeisel

 MA 31/10 - VR 4/11 (niet op di 1/11)

Sporthal Gitok, Vogelenzangstraat 10, 

€15 per dag (UiTPAS met KT: €3 per dag), 

vanlooverenwim@gmail.com, inschrijven via 

kalmthout.ticketgang.eu 

6. KLEUTERKAMP HERFSTVAKANTIE (4-6 J)

Op een speelse manier werken we met kleuters 

rond verschillende vaardigheden zoals bewegen, 

lopen, springen, glijden, klimmen, evenwicht... Alsook 

allerlei spelen, sporten, parcours,... Dit alles wordt 

afgewisseld met leuke, creatieve en soms rustige 

uitdagingen zoals knutselen, groepsspelen, tekenen, 

muziek, fantasie... Dit allemaal met heel veel plezier. 

  onthaal: vanaf 9.30 tot 10 uur, ophalen: tussen 16 

en 16.30 uur

  voorbewaking vanaf 8 uur, nabewaking tot 17 uur

  meebrengen: lunchpakket, drank, sportkledij, 

binnensportschoeisel

 DO 3/11 en VR 4/11

Sporthal Achterbroek, Brasschaatsteenweg 

35, €15 per dag (UiTPAS met KT: €3 per dag), 

vanlooverenwim@gmail.com, inschrijven via 

kalmthout.ticketgang.eu

5. SPEURTOCHT 

BROEDERLIJK DELEN 

Safiya woont in het 

Sengelase dorpje Léyène. 

Samen met haar kan je op 

zoektocht gaan doorheen 

Kalmthout en intussen zowel Senegal als 

Kalmthout beter leren kennen. De route 

start aan het Station Kalmthout en is 4 km 

lang. 

ZA 01/10 - ZO 26/02/23

€ 2 (UiTPAS met KT: € 0,40) de opbrengst 

wordt integraal gestort aan Broederlijk 

Delen, verkooppunt: Visit Kalmthout, 

Putsesteenweg 131 en Bib Kalmthout, 

Kerkeneind 23, info via visit@kalmthout.be, 

03 666 61 01 

VISIT
KALMTHOUT

BROEDERLIJK

DELEN
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MEE OP STAP 

 Uitstap  Gemoedelijke wandelingen van 5 tot 7 km.  

Iedereen welkom! Vooraf inschrijven is niet nodig. 

�WO 2/11 -  Tussen 2 rustplaatsen, Dienstencentrum De Groten 

Uitleg, Kerkeneind 20 

�WO 16/11 -  Gooreind, Domein Zusters Franciscanessen, 

Bredabaan 737 (Wuustwezel).

WO 30/11 - Zwanenberg, Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69

�WO 14/12 - De Maatjes, Visvijver De Maatjes, Hanneke Wiewauw  

WO 28/12 -  Kalmthoutse Heide, parking De Vroente, 

Putsesteenweg 129

14 tot 16.30 uur, gratis, org: Rap Op Stap Kalmthout 

rapopstap@kalmthout.be, 03 620 15 67

BINGO 

  Spel   Flory en zijn team 

staan enthousiast achter de 

bingotafel en brengen mooie 

prijzen mee! 

DO 3/11

DO 1/12 

13.30 tot 16.30 uur, € 2,50, LDC 

Kruisbos Kapellensteenweg 

81, inschrijven aan de balie of 

via ldc.kruisbos@gza.be 

03 620 11 60 

in Kalmthout

LAATSTE 

RUSTPLAATS  

VAN HEIDE 

 Uitstap  De begraafplaats 

van Heide is een unieke 

laatste rustplaats met 

een eigen verhaal. Tijdens deze wandeling wordt uitgeweid over de 

geschiedenis van het begraven. Op vele zerken vind je interessante 

funeraire symbolen en verwijzingen naar planten, waarvan 

sommigen al eeuwen worden gebruikt. 

ZO 6/11 

13 tot 14.30 uur, €7,50 (UiTPAS met KT €1,50), begraafplaats Heide, 

Vredelaan 1, tickets via www.clubkalmthout.be, visit@kalmthout.be, 

03 666 61 01
KALMTHOUT

Club
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DAG VAN DE STILTE

10 toffe gedichten met daaraan 

10 uitdagende activiteiten 

gekoppeld. 

 ZO 30/10

10 tot 12.30 uur, gratis, De 

Vroente, Putsesteenweg 129, 

inschr via www.devroente.be, 

org: Grenspark Kalmthoutse 

Heide ism IVN Groene Zoom
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LEESGROEP

Bespreking van het boek "Een 

ladder naar de hemel" van John 

Boyne. 

MA 7/11

14.30 tot 17.30 uur, €10, 

Kunsthuis Ernest Albert, 

Hortensiadreef 31, 03 666 42 09, 

org: Davidsfonds 

OP STAP MET EEN 

NATUURGIDS 

 Uitstap  Op 6 november kan 

je voor een ontspannende 

en leerrijke wandeling mee 

met een natuurgids van 

Nareka. Inschrijven niet 

nodig, iedereen welkom. 

Stapschoenen niet vergeten.

ZO 6/11 

10 tot 12.30 uur, gratis, 

vertrekplaats: parking De 

Vroente, Putsesteenweg 

www.nareka.be, 

chrisvandersypt@skynet.be, 

0476 67 65 41

DENNENDAEL  

BUURTKOFFIE

 Uitstap  Buurtinitiatief met als 

doel de contacten in onze 

buurt te verstevigen. Buren 

kunnen van een drankje en een 

babbel genieten. Ook hebben 

wij regelmatig een spreker die 

vertelt over zijn/haar hobby.

  DI 8/11, DI 22/11

  DI 6/12, DI 20/12

Van 14 tot 17 uur, gratis, 

Kunsthuis Ernest Albert, 

Hortensiadreef 31, dennendael-

buurtkoffie@gmail.com
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CURSUS 

MODERNE 

BRIDGE VOOR 

BEGINNERS

  Spel   Klavertje 4 en BC Kwadraat 

organiseren van 26 oktober 

tot 19 april opnieuw een 

Bridge cursus. Bridge is een 

leuke, universele denksport 

waarbij je logisch denken, 

geduld, concentratie en 

samenwerkingsvaardigheden 

traint. Iedereen is welkom 

want iedereen kan het leren! 

Hieronder vind je alvast de data 

voor november en december.

WO 9/11, 16/11, 23/11, 

30/11, 7/12, 14/12

19 tot 21.30 uur, €99 (UiTPAS met 

KT €19,80), Dienstencentrum 

De Groten Uitleg, Kerkeneind 

20, meer info en inschrijven via 

jefvanginneken@gmail.com of 

0494 640 055

CREATIEVE 

KINDERWORKSHOPS (5-12 J) 

 Workshop  In een huiselijke 

omgeving en in kleine groep 

op eigen tempo al spelend 

experimenteren en creatief bezig 

zijn

 WO 9/11  Jungle dieren

 WO 14/12 Kerstdecoratie

14 tot 17 uur, € 25, Studio Elan 

Krenkhoek 4, 0495 35 42 15, elienhendrickx55@gmail.com
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REPAIR CAFE 

Kleine huishoudelijke toestellen, maar ook 

kleine toestellen met mechanische defecten 

worden gerepareerd na afspraak terwijl je wacht. 

Wasmachines, grasmachines, noch gsm’s, laptops 

of pc’s komen niet in aanmerking. De reparatie 

wordt gratis uitgevoerd, tenzij er materiaalkosten 

zijn. Maak een afspraak om eventuele wachttijden 

te vermijden. Omschrijf daarbij duidelijk het toestel, 

het merk en het defect en voeg indien mogelijk 

een foto toe. 

 WO 9/11, WO 23/11, WO 7/12, WO 21/12

9 tot 12 uur, gratis, LDC Kruisbos, 

Kapellensteenweg 81, Org: LDC Kruisbos, 

inschrijven via balie LDC Kruisbos, ldc.kruisbos@

gza.be, 03 620 11 60

KOUSEN BREIEN 

  Workshop    Met de energieprijzen die de pan 

uit swingen, zullen we er zelf ook wat aan 

moeten doen. Wie de komende winter alvast 

geen koude voeten wil hebben, schrijft zich 

best nu al in voor deze workshop!  

 DO 10/11

 DO 17/11

 DO 1/12

 DO 15/12

 DO 22/12 

13.30 tot 15.30 uur, €15 (UiTPAS met KT €3), 

Dienstencentrum De Groten Uitleg, Kerkeneind 

20, dienstencentrum@ocmwkalmthout.be, 03 

641 63 54

PUZZELKAMPIOENSCHAP 

  Spel   Zin om mee te puzzelen? 

Puzzel dan met je ploeg (max. 

4 personen) zo snel mogelijk 

de gezinsbondpuzzel. Zo worden jullie de 

puzzelkampioen van onze gemeente! 

 VR 11/11 

13.30 tot 16.30 uur, €15, Trefpunt Heide, Statielei 

9, inschrijven via gezinsbond.kalmthout@hotmail.

com, 0496 69 08 90 (max. 10 ploegen) 
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JOO JOO EYEBALLS 

  Concert   4 kameraden met een hart voor funky 

bluesrock. Deze inspiratie is te horen in hun 

toegankelijke, bluesminded muziek die hier en 

daar een rauw kantje heeft. Hun volledige EP ‘Are 

We All’ komt uit op 31 oktober. Wil je hem graag als 

eerste live horen? Kom dan op 11 november naar 

Mimuze! 

 VR 11/11

19.30 tot 23 uur, vvk €12 (staand concert),  

Mimuze, Brasschaatsteenweg 268 B, tickets via  

www.mimuze.be, info@mimuze.be, 03 369 06 01
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GENIETEN MET JE ZINTUIGEN

 Uitstap  Laat je tijdens deze mooie wandeling 

verrassen in het gebied rond de nieuwe 

uitkijktoren. Een natuurgids van Nareka gidst 

je door de mooie natuur van de Kalmthoutse 

Heide. Inschrijven niet nodig, iedereen welkom. 

Stapschoenen niet vergeten.

 ZA 12/11 

14 tot 16.30 uur, gratis, vertrekplaats: infobord 

in de Korte Heuvelstraat, www.nareka.be, 

chrisvandersypt@skynet.be, 0476 67 65 41

GESTAPO KNALLMUZIK 

  Muziek   Elektropoppretband in hart en nieren 

die we waarschijnlijk niet meer moeten 

voorstellen. Zingen doen ze in het ‘Jean-Marie 

Pfaff-Duits’en hun meezingers ‘Wir Gehen von 

Grond’,  ‘Angela Merkel’ en ‘Kächelwinkel Pëeters’ 

zijn intussen tijdloos. Met Gestapo Knallmuzik 

op de planken wordt het een onvergetelijk 

feest! Voor en na de show zorgen lokale dj’s 

voor de sfeer.

 ZA 12/11 

22.30 uur, €12 (UiTPAS met KT €2,40) 

Jeugdhuis GOVIO Dorpstraat 1 

info en tickets via  

www.clubkalmthout.be 

KALMTHOUT
Club

SUNDAY'S MIMUZE JAM

 Concert  Alle muzikanten zijn welkom om vanaf 

18 uur mee te komen ‘jammen’ in de concertzaal! 

Breng zeker je instrument mee want alle 

muziekstijlen zijn welkom.

 ZO 13/11

Van 18 tot 23 uur, gratis, Mimuze, Brasschaatsteen- 

weg 268 B, info@mimuze.be, www.mimuze.be

DOODENDRAAD 

 Uitstap  Wereldoorlog I en II lieten sporen na in 

Kalmthout. De gids toont je onder andere de 

Duitse weg, bomkraters en de verblijfplaatsen 

van spionnen en weerstanders. Ook leert hij je 

hoe je levend de draad overschrijdt. 

 ZO 13/11 

13 tot 15.30 uur, €7,50 (UiTPAS met KT €1,50),  

4 km, tickets via www.clubkalmthout.be,  

visit@kalmthout.be, 03 666 61 01

KALMTHOUT
Club
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1. 5 JAAR DORPSHUIS NIEUWMOER 

 Festiviteit  Het dorpshuis bestaat 5 jaar en dat mag 

gevierd worden! De vrijwilligers leggen bezoekers 

vandaag extra in de watten. Gratis iets lekkers bij de 

koffie, een smakelijk hapje bij de herfstbar en een 

optreden van dos Sonidos zorgen voor een prima 

feestsfeer! Iedereen is van harte welkom!

 DO 10/11

13 tot 17 uur en 19 tot 22 uur, gratis

2. WORKSHOP HIGH TEA 

 Workshop   Hoe organiseer je een echte High Tea? Leer 

- door zelf te proeven! - hoe je vrienden en familie kan 

verwennen met een fijne en sfeervolle party. In de 

deelnameprijs zit heel wat lekkers en elke deelnemer 

krijgt een 'tealicious'-attentie mee naar huis! 

 DO 17/11

13.30 tot 16.30 uur, €10, voor alle leeftijden

3. SUPERBINGO 

 Spel   Tal van mooie prijzen en leuke verrassingen 

te winnen waaronder handige waardebonnen 

van Middenstand Nieuwmoer! 

 MA 21/11

13.30 tot 16.30 uur, € 5, voor alle leeftijden

4. DORPSHELD PETER GENYN VERTELT 

 Lezing  “Hoe moet het nu verder?” De hamvraag 

in het leven van olympisch kampioen Peter 

Genyn. Iedereen wordt in het leven wel 

eens geconfronteerd met deze vraag. In een 

uiteenzetting met beeldmateriaal vertelt Peter 

hoe hij hiermee is omgegaan.

 VR 25/11 

20 tot 22 uur (deuren open om 19.30 uur), gratis, 

voor alle leeftijden

Dorpshuis Nieuwmoer bestaat 5 jaar!

10
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5. KERSTBLOEMSCHIKKEN

  Workshop   We maken een compact kerststuk. 

Je zorgt zelf voor een pot (ovaal of recht 

naar keuze), 2 of 4 kaarsen en heel veel klein 

kerstmateriaal zoals diverse propjes, besjes, 

kerstballetjes, kerstversiering. Het groen en de 

oasis zal ter plaatse zijn. Max. 12 deelnemers.

 DO 15/12

13.30 tot 16.30 uur, €5, voor alle leeftijden

6. KERSTSTALLENTENTOONSTELLING    

 Tentoonstelling  Kom tijdens de openingsuren 

van het dorpshuis tal van prachtige 

kerststallen bewonderen. Snuif er de gezellige 

eindejaarssfeer op onder het genot van een 

dampende, huisbereide glühwein.

 MA 19/12 – DO 29/12

Dorpshuis Nieuwmoer, Dorp 12 

dorpshuisnieuwmoer@kalmthout.be 

03 369 18 12

www.facebook.com/dorpshuisnieuwmoer

5.

6.

Mailadressen, websites, QR-codes, apps,… de begrippen 

vliegen je tegenwoordig om de oren. Allemaal leuk en 

aardig als je mee bent met het concept, maar wat als 

je er geen snars van begrijpt? In dat geval snellen de 

vrijwilligers van Digidak je te hulp. Je vindt Digidak op drie 

verschillende locaties in Kalmthout:

  DC De Groten Uitleg: Kerkeneind 20 

  Jeugdbib Nieuwmoer: Nieuwmoer-dorp 12 

  Bib Kalmthout: Kerkeneind 23

  www.digidak.be, kalmthout@digidak.be, 0483 70 59 08

LESSENREEKSEN 

   Internet en e-mail 

   Windows 10

   Smartphone voor beginners

   iPad voor beginners

   Wegwijs in de Cloud 

   EID en itsme 

   Handige Apps voor iPad en iPhone

   Handige Apps Android

   Apps voor op reis

   Internetbankieren

   Mijn online gezondheid

   Excel voor beginners

   PowerPoint voor beginners

   Wandelen en fietsen met RouteYou  

   Videobellen

   WhatsApp  op iPhone

   Ontwerp je fotoboek

   Online kopen en verkopen

Digidak

NOVEMBER - DECEMBER 2022
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WATERSTOF 

 Lezing   We zitten in een diepe 

energiecrisis, het zou moeten 

gedaan zijn met fossiele 

brandstoffen en mogelijk 

kernenergie. Maar wat zijn de 

alternatieven? Adwin Martens, 

directeur bij WaterstofNet, meent 

de oplossing van deze crisis te 

kennen: waterstof. Een boeiende 

voordracht, gebracht op een 

eenvoudige manier. 

 DO 17/11

20 tot 22 uur, €7 (leden €5), 

Schuttershof Sint-Jorisgilde, 

Kruisbos 2, Leo Vanwesenbeeck, 

03/666 63 12, org: Davidsfonds 

Kalmthout 

JERON DEWULF 

 Theatervoorstelling  In “Er was eens… Jeron Dewulf” toetst Jeron 

de harde realiteit aan het parallelle universum van de sprookjes. 

We gaan lachen met wolven, prinsessen en opgegeten groot-

moeders en heel misschien eindigt de avond wel met “en ze 

leefden nog lang en gelukkig”. 

 DO 17/11

20 uur, €15 (UiTPAS met KT €3), O*KA-Centrum Kapellensteenweg 

234, info en tickets via www.clubkalmthout.be

KALMTHOUT
Club

DE NATUUR IN MET JOERI CORTENS

 Lezing  Er was eens… een boek. Het was 

een beetje anders dan de andere boeken. 

Over een gezin dat regelmatig de natuur 

intrekt. Vol avonturen die inspireren 

en doen wegdromen. Bol van scherpe 

observaties, weetjes en inzichten in de 

natuur van de lage landen. Nu is er een 

lezing. Ze is een beetje anders dan andere lezingen. Natuur blijft de 

groene draad, maar met een vleugje humor, een streepje muziek 

en een tikkeltje theater krijgen de vertellingen meer kleur dan een 

zonsondergang op een zwoele zomeravond. Je kan deze avond live 

of online volgen. 

 DO 17/11 

16.30 tot 22 uur, gratis,  ’t Centrum Heide, Heidestatieplein 8, 

devroente.omgeving@vlaanderen.be, inschrijven via  

www.omgeving.vlaanderen.be
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WEGWIJS IN 

ZORGPLANNING

   Info   Tijdens deze infosessie 

wordt stilgestaan bij een aantal 

thema’s rond het levenseinde: 

de bestaande wilsverklaringen 

en het belang van het aandui-

den van een vertrouwensper-

soon, vertegenwoordiger en 

bewindvoerder. Ook onderwer-

pen als de zorgvolmacht en het 

belang van tijdige zorgplanning 

komen aan bod.

 DO 17/11 

14 tot 16 uur, gratis, LDC Kruisbos, 

Kapellensteenweg 81, ldc.

kruisbos@gza.be, 03 620 11 60
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SUPERBINGO

  Spel   Deze bingo op 18 

november loont de moeite: 

een prijzenpot van maar liefst 

€4500!  

 VR 18/11 

20 uur (deuren open vanaf 

18 uur), parochiecentrum 

Achterbroek, Achterbroek-

steenweg 209, reserveren 

is aangeraden via info@

debuddys.be of 0496124829, 

org: Duikclub de Buddy's vzw 

WORKSHOP KERAMIEK 

(BEGINNERS)     

  Lessenreeks   Onder begeleiding van 

keramiste Katrien Pandelaers leer je 

de verschillende opbouwtechnieken 

zodat je theelichtjes, serveerschalen of vaasjes kan maken: ideaal als 

decoratie of geschenkje tijdens de feestdagen! 

 VR 18/11, 25/11, 2/12, 9/12, 16/12 

19.30 tot 22 uur, €175 voor 5 lessen, Object K, Beeklei 7a, inschrijven 

via www.objectk.be, katrien@objectk.be, 0494 81 62 36
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HET BEGON IN 

MUZARTO... 

  Concert   Zes jonge 

professionele 

muzikanten zorgen 

voor een gevarieerd middagprogramma. Hun passie voor muziek 

verbindt hen, naast het feit dat de eerste muzikale stappen 

werden gezet in Muzarto. Dit concert kadert in het 50-jarig 

bestaan van deze academie voor muziek, woordkunst-drama, 

dans en beeld. 

 ZO 20/11

15 uur, €10 (UiTPAS met KT €2), St Jozefkerk Heide, 

 Sint-Jozeflaan 4, info en  

tickets via www.clubkalmthout.be

KALMTHOUT
Club

OP STAP IN DE MAATJES 

 Uitstap   Een mooie, gegidste 

wandeling door de prachtige 

natuur. Inschrijven niet nodig, 

iedereen welkom. Stapschoenen 

niet vergeten. 

 ZO 20/11

10 tot 12.30 uur, gratis, 

vertrekplaats: Kerk Nieuwmoer, 

Kerkstraat,  

www.nareka.be, 

chrisvandersypt@skynet.be, 0476 

67 65 41

DE DUINEN DER GEFUSILLEERDEN 

 Lezing  Gedurende de oorlog brachten de nazi's 182 geëxecuteerden 

vanuit heel het land naar een begraafplaats in de bossen van een ver 

verborgen oord in Limburg. Over het bestaan van die plek wist tijdens 

de oorlog niemand iets in dit land. Slechts drie inlichtingsagenten 

rapporteerden naar Londen over dit mysterieus kerkhof.

 DO 24/11

20 tot 23 uur (deuren open om 19 uur), €8,  Strijboshof, Achterbroek-

steenweg 69, inschrijven via kalmthout@cultuursmakers.be 



in Kalmthout

Kunstendag voor kinderen: 

‘Natuurtalenten’

1. SAPPERLOOTJES (3M-3JAAR)

Bij Sapperlootjes creëren we in de StudiOO een 

aanbod speciaal voor onze allerkleinsten (vanaf 3 

maanden tot 3 jaar). Als ouder begeleid je je baby of 

peuter doorheen een installatie waar de zintuigen van 

de kinderen door spel, auditieve en visuele prikkels 

worden geprikkeld en uitgedaagd. 

  Sapperlootjes - StudiOO, Achterbroeksteenweg 86a

  Je kan inschrijven voor de sessie van 10, 11, 12, 13, 

14, 15 of 16 uur.

  10 kinderen met begeleider per sessie.

  Die dag is het ook OOpen atelier waar kinderen van 

2-10 jaar kunnen beleven en ontdekken in onze vaste 

installaties en speelhoeken in de Atelier. (10 tot 17 uur)

2. STUDIO MUS (4-7 JAAR)

Egeltje Prikkebol heeft een groot probleem. 

Er viel iets in z’n stekels en daar wil hij vanaf! 

Kom mee ontdekken bij welke dieren uit 

het herfstbos hij allemaal ten rade gaat. We 

kijken eerst naar een poppenspel van Egeltje 

Prikkebol en gaan daarna met natuurlijke 

knutselmaterialen aan de slag. Kom jij 

gezellig meedoen?

  Bib Kalmthout, Kerkeneind 23

 Sessie 1: 10.30 - 12.00 uur

 Sessie 2: 13.30 - 15.00 uur

 10 kinderen per sessie

3. FONZZ (10-12 JAAR)

Ben jij een kunstenaar voor één dag, die 

volop experimenteren mag. Dan kan ik jou 

vast wat inspireren om woord en beeld te 

combineren.

 fONZZ, Tulpenlaan 21

 sessie 1: 10 - 12 uur

 sessie 2: 14 - 16 uur

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN  

(TOT 12 J) 

Kom genieten van een waaier aan prikkelende 

workshops op verschillende momenten en 

locaties in de gemeente. 

 ZO 20/11 

€ 4 (UiTPAS met KT €0,80), 

bibliotheek@kalmthout.be 

inschrijven via www.clubkalmthout.be 

org: gemeente Kalmthout en Bib Kalmthout ism 

Sapperlootjes, Studio Mus: Pigment en fONZZ

KALMTHOUT
Club
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KALMTHOUT GOES QATAR 

 Evenement   Tijdens het WK 2022 zenden we alle 

wedstrijden van de Rode Duivels uit op groot 

scherm op het Marktplein! In een super grote 

verwarmde tent, én met extra evenementen dit jaar! 

  WO 23/11 België – Canada  

(20 uur, open vanaf 17 uur) 

  ZO 27/11 België – Marokko  

(14 uur, open vanaf 11 uur) 

  DO 1/12 België – Kroatië  

(16 uur, open vanaf 14 uur) 

Gratis, Marktplein, Pastoor Weytslaan, org: KG 

Productions, kalmthoutgoesqatar@gmail.com

KALMTHOUT 

GOES PARTY 

 Evenement   Dance 

with the Devils! 

Letterlijk dan, want 

op 19 november 

en 3 december 

toveren we het 

Marktplein om tot 

een heus feestplein! 

Onder andere 

Camille, Kobe Ilsen 

& Viktor Verhulst, Discobaar A Moeder en enkele 

lokale dj’s komen de boel op stelten zetten. 

Hopelijk tot dan! 

 ZA 19/11:   21 – 02 uur: Ilsen & Verhulst

 ZA 3/12:  14 – 18 uur: Camille

 21 – 02 uur: Discobaar A Moeder

€ 10 - 12 (kassa: €15) Marktplein, 

Pastoor Weytslaan, org: KG Productions, 

kalmthoutgoesqatar@gmail.com, tickets via 

kalmthout-goes.eventsquare.store

©
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4. PIGMENT (6-12 JAAR)

Je wordt meegevoerd in de fantasiewereld van 

Damiaan Jacobs, die speciaal voor deze dag een 

‘natuurrijke’ voorstelling maakt: TAKOPTAKAF. 

“Wat zou er wemelen in de bomen?” Na de 

voorstelling kan je je creatief uitleven in de 

ateliers van academie StLucas/Pigment. Je gaat 

naar huis met een bijzonder kunstwerk en een 

verse portie fantasie.

  Academie St-Lucas/Pigment, Van den 

Bogaertlei 5

 sessie 1: 13 - 14.30 uur

 sessie 2: 15 - 16.30 uur

‘KOM OP VERHAAL’ 

  Workshop   Tijdens deze schrijfworkshop wakkert 

filosofe, schrijfster en redacteur Elselien Dijkstra je 

verbeeldingskracht aan door fragmenten te lezen 

en door te wandelen in de tuin. Dankzij korte 

schrijfopdrachten in de tuin ontdek je je eigen 

creativiteit, nieuwe personages en verhalen. 

 VR 25/11

9.30 tot 12.30 uur, €45 (jaarkaarthouder €40), 

UiTPAS met KT €9, Arboretum Kalmthout, 

Heuvel 8, www.arboretumkalmthout.be, 

info@arboretumkalmthout.be, 03 666 67 41 

HERFSTWANDELING KRUISBOS

Een prachtige wandeling van 20 km in de 

noordrand van het Grenspark Kalmthoutse 

Heide, o.l.v. gids Guido Michiels. Na 10 km een 

middagpauze bij taverne Familieland. 

 DO 24/11

9.30 tot 16 uur, gratis, vertrekplaats: parking 

Noord op de Verbindingsstraat, te bereiken via 

de Wildert. Inschr via ldc.kruisbos@gza.be, 03 

620 11 60 of aan de balie van LDC Kruisbos, 

Kapellensteenweg 81
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CODERDOJO (7-18 J)

  Workshop   CoderDojo organiseert 

gratis programmeerclubs, de 

zogenaamde "Dojo's". Je leert er 

programmeren, websites maken, 

apps en spelletjes ontwikkelen,… 

Elke deelnemer brengt een laptop 

mee. Als je er geen hebt, dan geef 

je dit aan bij de inschrijving. Ben 

je jonger dan 12 jaar dan dien je 

begeleid te worden door een 

volwassene. 

 ZA 26/11 

14 tot 16.30 uur, gratis, Bib 

Kalmthout, Kerkeneind 23, 

inschrijven verplicht via  

www.coderdojobelgium.be

OKRA ACADEMIE: 

'JAPAN, FASCINEREND 

ONVATBAAR LAND VAN 

DE RIJZENDE ZON' 

  Lezing   Een land met 

prachtige sierlijke tempels, indrukwekkende paleizen en kastelen 

waar de samoerai waken. Tegelijkertijd vind je in Japan de grootste 

en drukste metro van de wereld, de allernieuwste technologische 

snufjes en futuristische architectuur. Ook de Japanse beleefdheid 

en bizarre omgangsvormen zijn verbazingwekkend. Guido Vervoort 

vertelt je er graag alles over aan de hand van zijn reisreportage. 

 VR 25/11

14 tot 16 uur, €10 (betalen aan de kassa, geen reservatie nodig), LDC 

Kruisbos Kapellensteenweg 81, ldc.kruisbos@gza.be, 03 620 11 60

ADRIAAN DE 

ROOVER INVITES 

- HET IS GEEN 

RECHTE LIJN 

  Concert   - “Adriaan de 

Roover manipuleert 

zijn sampler en laptop 

zoals een impressionist verf en penseel hanteert: veel effect met 

weinig middelen”, klonk het in De Morgen. Adriaan, geboren en 

getogen in Kalmthout, speelde al in concertzalen als Ancienne 

Belgique, Trix, Paradiso, Roma, Vooruit en op festivals als 

Pukkelpop, Eurosonic en Gent Jazz. Deze avond is een eerbetoon 

aan mensen die hem hielpen op zijn muzikale pad, met wie hij 

samenwerkt of die hem inspireren. O.a. op het programma: VIO, 

Dienne, Lotte Dodion, Aidomen, Laura De Jongh, Avondlicht, 

Juul de Roover, DJ Stick, Sam Loos… 

 VR 25/11

20 uur, € 15 (UiTPAS met KT: € 3) 

O*KA-Centrum Kapellensteenweg 234 

Info en tickets via www.clubkalmthout.be

in Kalmthout

KALMTHOUT
Club
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LEZING "PACIFIC CREST 

TRAIL"

Lian en André de Jel uit 

Horendonk, hebben de Pacific 

Crest Trail  in één stuk gedaan 

waarbij ze een half jaar in een 

klein ultralicht tentje sliepen. 

Zij schreven er het prachtige 

boek: “Een half jaar met drie 

onderbroeken” over. Een avond 

vol met prachtige foto’s en 

filmbeelden.

 ZA 26/11

19.45 tot 22.30 uur, € 7 (leden: € 

5), Hof Ter Weyden, Greefstraat 

1, 2910 Essen, Org: Natuurpunt 

Noorderkempen, joris.pinseel@

fulladsl.be, 03 667 57 97
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LAATSTE RUSTPLAATS KALMTHOUT-CENTRUM 

 Uitstap   De begraafplaats in het centrum van Kalmthout is een 

unieke laatste rustplaats met een eigen verhaal. Tijdens deze 

wandeling wordt uitgeweid over de geschiedenis van het 

begraven. Op vele zerken vind je interessante funeraire symbolen 

en verwijzingen naar planten, waarvan sommigen al eeuwen 

worden gebruikt. Je houdt halt bij markante grafmonumenten en 

bekende voorvaderen. Je verneemt wat hondenslagers en rijke 

stinkerds te maken hebben met begraafplaatsen en leert oude 

gebruiken en nieuwe rituelen kennen.

 ZO 27/11

13 tot 14.30 uur, €7,50 (UiTPAS met KT €1,50), begraafplaats 

Centrum, Kerkeneind 23, tickets via www.clubkalmthout.be 

visit@kalmthout.be, 03 666 61 01
KALMTHOUT

Club

PIMPULA (4-7 JAAR)

 Theater  Lola Orlanda 

Hernández springt met een 

parachute uit het vliegtuig en 

(be)landt zo in België. Ze heeft 

een sombrero op en spreekt 

Spaans. Ze heeft ook een koffer 

bij zich, met hoeden en petten, 

uit andere culturen. Dankzij die 

magische hoeden kan ze ook 

Nederlands, Frans en Engels 

spreken. En zelfs Vogels, Vis en 

Kats! Maar er is één hoed bij 

die problemen geeft: wanneer 

ze die opzet komt er niets uit 

haar mond. Die arme hoed 

heeft geen taal. Dus besluit Lola 

om samen met de kinderen 

een nieuwe taal te maken: 

‘PIMPULA’.

 ZA 26/11

14.45 uur (start voorstelling: 15 

uur), € 3 (UiTPAS met KT: € 0,60), 

Bib Kalmthout, Kerkeneind 23, 

tickets via www.clubkalmthout.

be, 03 666 54 32, bibliotheek@

kalmthout.be

DE SLEUTEL VAN DE 

SINT (+4 J) 

  Theatervoorstelling   Meer 

en meer schoorstenen 

verdwijnen en dus heeft 

de Sint steeds creatievere 

manieren nodig om de pakjes te bezorgen. Maak kennis met 

Krik Krak, de Sinterlijke Sleuteldrager! Hij heeft een héél grote 

verantwoordelijkheid. Want wàt als hij de sleutel verliest die 

toegang biedt tot alle huizen? Zijn verstrooidheid, maakt zijn 

taak extra moeilijk. Herinnert hij zich op tijd welke sleutel weer 

voor welke deur is? En raakt de Sint dus op 6 december wel 

binnen met al zijn pakjes? Met jullie hulp komt het vast weer 

helemaal goed! Een spiksplinternieuwe, leerrijke en interactieve 

Sintvoorstelling van De Proefkonijnen. Na afloop kunnen de 

kinderen op de foto met de Sint en pieten.

 WO 30/11 

13.30 tot 14.30 uur / 16 tot 17 uur, €5 (UiTPAS met KT €1)  

O*KA-Centrum Kapellensteenweg 234, info en tickets via  

www.clubkalmthout.be
KALMTHOUT

Club

+4 J
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17DE NEW JORG GALLERY 

  Tentoonstelling   Jorg Van Daele 

nodigt in december opnieuw 

een mooi gezelschap van 

buitenlandse kunstenaars uit in 

zijn galerij. Kom er genieten van 

een culturele mix van artiesten, 

iedereen welkom! 

  ZO 4/12, VR 9/12

   ZO 11/12, VR 16/12

  ZO 18/12

13 tot 17 uur, gratis, New Jorg 

Gallery Spreeuwstraat 6,  

www.newjorggallery.be, 

newjorggallery@telenet.be 

0479 51 90 71

LEESGROEP 

Bespreking van het boek 

“Herinneringen aan de toekomst” 

van Siri Hustvedt.

 MA 5/12

14.30 tot 17.30 uur, €10, Kunsthuis 

Ernest Albert, Hortensiadreef 31, 

03 666 42 09, org: Davidsfonds 

in Kalmthout

KERAMISCHE OBJECTEN 

EN POTVORMEN 

  Tentoonstelling   Als keramiste 

is Katrien Pandelaers 

(Kalmthout) geïntrigeerd 

door organische vormen 

en kleuren. Wanneer je 

haar werk in het Arboretum 

komt bewonderen, zal je 

merken dat ze zich hierbij laat 

inspireren door de texturen 

van bomen en planten, 

vormen van stenen en 

takken, holtes in bomen en 

rotsen… een echte aanrader! 

 DO 1/12 – ZA 31/12 

Elke dag van 10 tot 17 uur 

(uitgezonderd op 25/12), 

galerie vrij toegankelijk 

(tuin betalend), Arboretum 

Kalmthout, Heuvel 8, www.

arboretumkalmthout.be, 

info@arboretumkalmthout.

be, 03 666 67 41

OKRA ACADEMIE: 

'BEETHOVEN' 

  Lezing   Jos Meersmans was 

tot zijn pensionering eind 2011 

leraar aan het Conservatorium 

van Leuven en jarenlang was hij 

medewerker van BRT 3, Radio 3 

(nu Klara). Op 2 december deelt 

hij graag wat hij weet over zijn 

idool en staat hij stil bij de liefdes 

en passies van Ludwig van 

Beethoven en bij wat hem zo 

groot maakte. 

 VR 2/12 

14 tot 16 uur, €10 (betalen aan 

de kassa, geen reservatie nodig), 

LDC Kruisbos Kapellensteenweg 

81, ldc.kruisbos@gza.be, 03 620 

11 60

WINTERWANDELING OP DE 

KALMTHOUTSE HEIDE 

 Uitstap   Ook tijdens de 

winterperiode is het aangenaam 

wandelen door de mooie natuur 

van de Kalmthoutse Heide. 

Voorzie stevige waterdichte 

schoenen en stap mee met 

een natuurgids van Nareka! 

Inschrijven niet nodig, iedereen 

welkom. 

 ZA 3/12 

10 tot 12.30 uur, gratis, 

vertrekplaats: parking De 

Vroente, Putsesteenweg, 

www.nareka.be, 

chrisvandersypt@skynet.be, 0476 

67 65 41©
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SLOVENIE DOCUMENTAIRE 

DOOR DEMARSIN-OPSOMER  

Slovenië biedt adembenemende 

landschappen, prachtige grotten, 

glooiende wijngaarden… en 

stille getuigen van een bewogen 

geschiedenis. 

 DO 8/12 

14 tot 17 uur (deuren open om 13 

uur), €8, Strijboshof, Achterbroek-

CINEMA-AVOND - 

DE FUNKY DISCO 

EDITIE 

 Film   Kom genieten 

van een heerlijke 

filmavond op groot 

scherm! Aangepaste 

disco-snacks worden 

voorzien en na de 

film is er een funky 

afterparty met dj’s 

en disco-bingo. Met 

‘Saturday Night Fever’ 

kiezen we voor een 

kleurrijke muziekfilm waarin John Travolta zich ontpopt tot de 

koning van de dansvloer. De ideale avondactiviteit voor zowel 

de studenten die even willen ontspannen tijdens hun laatste 

examens, als voor zij die het einde van de examens al kunnen 

vieren.

  ZA 10/12 

20.30 uur, €3 (UiTPAS met KT €0,60), Jeugdhuis GOVIO, 

Dorpstraat 1

KALMTHOUT
Club

steenweg 69, inschrijven via kalmthout@cultuursmakers.be 

DON GIOVANNI VAN 

MOZART 

  Lezing   Historicus en muzieklief-

hebber Jean Charles Matthees-

sens belicht de omstandighe-

den en het wereldbeeld waarin 

‘Don Giovanni’ tot stand kwam. 

Enkele pakkende muziekfrag-

menten zullen deze opera tot 

leven brengen. 

 DI 13/12 

20 tot 22 uur, €7 (leden €5), 

Schuttershof Sint-Jorisgilde, 

Kruisbos 2, Leo Vanwesenbeeck, 

03/666 63 12, org: Davidsfonds 

Kalmthout 

KERSTMARKT STREEK- EN 

BIOMARKT

  Markt   Scoor tijdens de feestdagen 

met een uniek cadeau, dat niet alleen 

lief is voor je portemonnee, maar 

ook nog eens lokaal geproduceerd 

of biologisch verantwoord. Je vindt 

het allemaal op de kersteditie van 

de streek- en biomarkt. Snuisteren 

en snuffelen tussen de verschillende 

kraampjes, genieten van een heerlijk 

hapje of drankje tussendoor en een 

fijn tijdverdrijf op zondag: what’s not 

to like?  

 ZO 11/12

10 tot 16 uur, gratis, bibplein, 

Kerkeneind 23

Info via de Facebookpagina van 

‘Streek- en biomarkt Kalmthout’   

met steun van gemeente Kalmthout



LEUGENS EN LIEFDE  

AAN DE GRENS 

 Uitstap   De theaterwandeling 

van en met Zjosfinks is steeds 

een belevenis. Elke wandeling 

is gebaseerd op geschiedenis 

en legenden, een combinatie 

van waarheid en fictie. Tijdens 

de wandeling (+/- 3km) rond 

de dorpskern van Nieuwmoer 

kom je meer te weten over turf 

en turfstekers, maar ook over de 

waarheid in de liefde. 

 ZA 17/12

19 tot 21 uur, €8 (UiTPAS met KT 

€1,60), vertrekplaats: Den Turfsteker, 

Nieuwmoer Dorp 51, tickets via 

www.clubkalmthout.be 

MERDAN TAPLAK ORKESTAR 

  Muziek   Als er iemand een feest 

kan bouwen waar echt iedereen 

van gaat swingen, is het Merdan 

Taplak wel. Samen met zijn orkest verzoent hij in een passionele 

mix melodieën uit alle werelddelen met elektronische 

dansmuziek. De combinatie van Merdan’s DJ-kunsten, zijn 

humoristische aanpak en een atypische Balkan Beats brassband, 

zijn de ingrediënten voor een waanzinnige live reputatie in 

binnen- en buitenland! Ook in het O*KA-Centrum zal hij een 

unieke live-set brengen die je niet snel zal vergeten. 

 ZA 17/12

21 uur, €15 (UiTPAS met KT €3),  

O*KA-Centrum Kapellensteenweg 234,  

info en tickets via www.clubkalmthout.be
KALMTHOUT

Club

in Kalmthout

KALMTHOUT
Club

TRAILRUN 

KALMTHOUTSE 

HEIDE 

 Sport  Nog snel 

wat calorieën 

verbranden voor je 

dit jaar de feestdagen induikt? Dan nodigen we je graag uit voor 

onze derde editie van de Trailrun Kalmthoutse Heide ten voordele 

van (lokale) goede doelen. Je kan kiezen tussen 11 km, 21 km, 32 

km en de mythische trailmarathon van 42 km. Voor loopfanaten, 

natuurliefhebbers én wandelaars een unieke gelegenheid om 

de Kalmthoutse Heide (beter) te leren verkennen want ook nu 

weer is de organisatie erin geslaagd om nieuwe singletracks 

en duinpaden te ontdekken! Nagenieten doen we tijdens een 

afterdrink met barbecue. 

 ZO 18/12 

Vertrek tussen 8 en 11 uur aan voetbalclub Heibos SV, 

Vredelaan 19, verplicht inschrijven voor 13/12 via www.

trailrunkalmthoutseheide.be, org: Kalmthoutse Loopvrienden 

KERSTCONCERT

Kom mee genieten van het 

prachtige kerstconcert ‘Hodie 

Christus Natus Est’ van het koor 

Aidomen en instrumentaal 

ensemble o.l.v. Krisin Roland. 

 ZA 17/12 

20 tot 22 uur, vvk €12 (kassa €15), 

-16 jaar gratis, O.L.V. Kerk Heilig 

Hart, Heuvel 16 B, tickets via 

aidomenkoor@gmail.com 



NOVEMBER - DECEMBER 2022

1.  WINTERSPEURTOCHT  

(4-10 J) 

 Uitstap   Normaal verstoppen de 

kabouters zich, maar deze winter 

mag je voor ’n keer met hen mee 

op stap in het Arboretum! Volg de 

kabouterwegwijzers en kijk eens 

binnen in hun huisjes. Zie je een 

rode kaboutermuts, dan is het tijd 

voor een spelletje, een raadsel 

of een opdracht. Op het einde 

van de speurtocht mag je jezelf 

een echte arboretumkabouter 

noemen! 

 ZA 17/12 – ZO 8/01

Elke dag van 10 tot 17 uur (ook 

op zon- en feestdagen), kinderen 

-12 jaar bezoeken de tuin gratis, 

speurkaart €2,5 (UiTPAS met KT  

€ 0,50), enkel aan de balie te koop, 

Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, 

www.arboretumkalmthout.be, 

info@arboretumkalmthout.be 

03 666 67 41

2. DE FLUMMELS (8-9 J) 

 Film  1835, de Galapagoseilanden. Ed en zijn zus Bo zijn 

Flummels – schattige, pluizige beestjes in de vorm van een 

donut. Ze zijn onhandig, allesbehalve populair en doen heel erg 

hun best om erbij te horen.

 WO 28/12 

15 uur, gratis, Bib Kalmthout, Kerkeneind 23, inschrijven via 

www.clubkalmthout.be

3. E.T (10-12 J) 

 Film  Op een dag ontdekt Elliott in de tuin een buitenaards 

wezentje. Eerst schrikken ze zich allebei te pletter, maar daarna 

sluiten ze al snel vriendschap. E.T heeft echter heimwee naar 

zijn planeet en de aardse atmosfeer tast zijn gezondheid aan. 

Ook Elliott voelt zich niet lekker. Hun band is immers zo hecht 

geworden dat ze dezelfde gevoelens ervaren.

 WO 4/01 

15 uur, gratis, Bib Kalmthout, Kerkeneind 23, inschrijven via 

www.clubkalmthout.be

Activiteiten in de kerstvakantie
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8-12 J4.

4. PIV HUVLUV - DE ALLEREERSTE KEER (8-12 J) 

 Theatervoorstelling  In ‘De allereerste keer’ beleef je Piv’s groei naar 

zelfstandigheid: de mislukkingen, de onverwachte wendingen, de gênante 

situaties, de overwinningen, de trauma’s… Ze passeren allemaal de revue 

en wekken óf herkenning óf verlangen op, naar die eigen allereerste keer. Hij 

heeft het over zijn eerste boek, de eerste keer alleen thuis, voor de eerste keer 

boodschappen mogen doen, de eerste spreekbeurt, het eerste liefje en nog 

zoveel meer. Een unieke en grappige voorstelling! 

 DO 29/12

14 uur, €7 (UiTPAS met KT €1,40), O*KA-Centrum Kapellensteenweg 234, info en 

tickets via www.clubkalmthout.be

KALMTHOUT
Club

in Kalmthout
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6. SPORTKAMP KERSTVAKANTIE (6-13 J)

Jonge sportievelingen kunnen zich naar hartenlust 

uitleven in verschillende sport- en speldisciplines 

en spelenderwijs kennis maken met allerlei 

sporten. Naast deze leuke activiteiten staan er soms 

ook sportieve uitstappen op het programma. 

  onthaal: vanaf 9.30 tot 10 uur,  

ophalen: tussen 16 en 16.30 uur

  voorbewaking vanaf 8 uur, nabewaking tot 17 uur

  meebrengen: lunchpakket, drank, sportkledij, 

binnensportschoeisel

 MA 2/01/23 - VR 6/01/23

Sporthal Gitok, Vogelenzangstraat 10, 

€15 per dag (UiTPAS met KT: €3 per dag), 

vanlooverenwim@gmail.com, inschrijven via 

kalmthout.ticketgang.eu 

5. KLEUTERKAMP KERSTVAKANTIE (4-6 J)

Op een speelse manier werken we met 

kleuters rond verschillende vaardigheden zoals 

bewegen, lopen, springen, glijden, klimmen, 

evenwicht... Alsook allerlei spelen, sporten, 

parcours,... Dit alles wordt afgewisseld met 

leuke, creatieve en soms rustige uitdagingen 

zoals knutselen, groepsspelen, tekenen, 

muziek, fantasie... Dit allemaal met heel veel 

plezier. 

  onthaal: vanaf 9.30 tot 10 uur, ophalen: 

tussen 16 en 16.30 uur

  voorbewaking vanaf 8 uur, nabewaking tot 

17 uur

  meebrengen: lunchpakket, drank, 

sportkledij, binnensportschoeisel

 DO 5/01/23 en VR 6/01/23

Sporthal Achterbroek, Brasschaatsteenweg 

35, €15 per dag (UiTPAS met KT: €3 per dag), 

vanlooverenwim@gmail.com, inschrijven via 

kalmthout.ticketgang.eu

6-13 J6.



SEPTEMBER - OKTOBER 2022

INFOSESSIES OVER  

BURN-OUT 

 Lezing  Praktijk de Giraf 

organiseert 5 infosessies rond 

het thema 'burn-out'. De sessies 

worden begeleid onder twee 

ervaren psychologen. De 

groepen zijn beperkt tot max. 

6 pers. 

 verschillende startdata

€30 per sessie (1,5 uur), www.

praktijkdegiraf.be, Leopoldstraat 

24, aanmelden via ilse@

praktijkdegiraf.be, 0468206631 of 

esthervonarx@praktijkdegiraf.be, 

0476228642 

BABYMASSAGE

In deze workshop leer je onder 

begeleiding van een deskundige 

je baby op een speelse en 

creatieve manier masseren. 

Voor baby’s tussen 6 weken 

en 6 maanden, vergezeld van 

mama, papa of grootouder. 

Meebrengen: neutrale 

massageolie voor je baby en een 

grote handdoek.

 DO 3/11 en 1/12

9.30 tot 11.30 uur, gratis, Huis 

van het Kind, Kapellensteenweg 

170, gezondheidenparticipatie.

antwerpen@cm.be, org: CM 

Gezondheidsfonds 

AVOCADO/DESIGN VOOR 

ZAAD 

  Tentoonstelling   Hippe koks 

en gezondheidsgoeroes 

prijzen de avocado de hemel 

in als superfood. Het is niet 

alleen lekker en gezond, maar 

ook een plezier om je eigen 

plant uit de pit op te kweken. 

Designers van over de hele 

wereld weten dat, en springen 

op de avocado-hype. Kom 

je ogen de kost geven en 

bewonder een uitgebreide 

designcollectie in Arboretum 

Kalmthout. Aan inspiratie geen 

gebrek, en misschien bedenk 

je wel je eigen ontwerp!

 ZA 17/12 – ZO 8/01

Elke dag (uitgezonderd op 

25/12 en 1/1) van 10 tot 17 

uur, Arboretum Kalmthout, 

Heuvel 8, toegang inbegrepen 

in je ticket voor de tuin (€ 7 | € 

1,40 UiTPAS met kansentarief 

| jaarkaart, museumpas, 

kinderen -12 jaar gratis), 

www.arboretumkalmthout.be, 

info@arboretumkalmthout.be, 

03 666 67 41

Welzijn 23
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REGULEREN VAN ONRUST BIJ 

KINDEREN EN JONGEREN ALS 

GEVOLG VAN INGRIJPENDE 

GEBEURTENISSEN 

 Lezing  In deze lezing krijg je inzicht 

in welke effecten ingrijpende 

gebeurtenissen (acuut of 

chronisch) kunnen hebben op 

kinderen en jongeren. Hoe (veer)

krachtig is het natuurlijk zelfhelend 

vermogen? Klinisch psychologe 

Veerle Jacobs reikt je allerlei tips, 

ook fysieke oefeningen. 

 MA 14/11

20 tot 22 uur, gratis, Strijboshof 

Achterbroeksesteenweg 69, 

inschrijven@olo.be, 03/633 99 05, 

org: Opvoedingswinkel Brasschaat 

FAMILIEGROEP 

JONGDEMENTIE - REGIO 

NOORDERKEMPEN 

 Cursus  In de Familiegroep 

Jongdementie Noorderkempen 

komen mantelzorgers en 

familieleden van personen met 

jongdementie samen om info, 

ervaringen en steun uit te wisselen. 

 DO 8/12 

14 tot 16 uur, gratis, wzc Sint-

Vincentius, Kapellensteenweg 

81, noorderkempen@

alzheimerligavlaanderen.be 

03 620 11 40 
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