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GEMEENTE KALMTHOUT

Petanqueclub Kalmthout bestaat 25 jaar

Eerbetoon voor dichteres Marleen De Crée

Overname kledingzaak Rommens

Ferm Nieuwmoer bestaat 101 jaar

Carolien Van Loon is de nieuwe directeur van  
de school Maatjes

Toerisme leeft in Kalmthout

Solidariteit met het Zuiden via projecten

Eerste 'Avond van de Ondernemer' 

Jan Gotink brengt al 30 jaar jong en oud samen rond 
visvijver in De Maatjes

Een decennium werken aan ruimte voor de fiets

Sam Bosmans en Ivo Dockx over 50 jaar sportraad

Nieuwe ruilbib bij De Gouden Triangel

Renovatie stadhuis in Antwerpen

UiTPAS is er ook voor jou

Auteur Bart Moeyaert woont bijna drie jaar in 
Kalmthout

Laadpalenplan om elektrisch rijden te ondersteunen

Sociale diensten verhuisd naar Kantine Bezemheide

Corina De Groot volgt Marc Vandezande op als  
directeur van school Heilig Hart

Feest bij Dorpshuis Nieuwmoer en  
Dorpshuis Achterbroek 

Het vrouwelijk hart
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Beste Kalmthoutenaar

Na een erg droge en heerlijk zonnige zomerperiode 

kregen we de voorbije weken alvast een eerste portie van 

typisch Belgische regendagen, met kille temperaturen.  

De herfst komt eraan: het wordt al vroeg donker ’s avonds, 

het wordt kouder en thuis moeten we de verwarming 

aanzetten om het aangenaam en gezellig te maken.

En dat wordt de volgende maanden een hele uitdaging. 

Met de exploderende energieprijzen en de peperdure 

energiecontracten moeten we met z’n allen deze 

winter extra opletten. De tijd dat we thuis of op het 

werk zorgeloos de chauffage zomaar boven de 20 

graden kunnen zetten, lijkt helemaal voorbij. Het is 

een erg zorgwekkende evolutie die iedereen hard in 

de portemonnee raakt. We zullen allemaal onze eigen 

maatregelen moeten treffen om hier samen door te 

geraken. Dat gebeurt door spaarzaam om te gaan met ons 

eigen energieverbruik. Dat kan door de verwarming wat 

lager te zetten, door minder lichten aan te steken of door 

te investeren in een goede isolatie van je woning.

Als gemeente staan we ook voor een hele uitdaging met 

deze energiecrisis. Vorig jaar betaalden we 1 miljoen euro 

aan gas- en elektriciteitsverbruik voor al het gemeentelijk 

patrimonium. Dit jaar zal die factuur oplopen tot wel 2,5 

miljoen euro vanwege de stijgende energieprijzen. En 

dus moet ook de gemeente extra maatregelen treffen om 

minder energie te verbruiken.

©Brendan Weygers

De openbare verlichting is goed voor wel 40% van het 

elektriciteitsverbruik. En dus spreekt het voor zich dat we 

meer lampen gaan doven tijdens de nachtelijke uren. De 

temperatuur in alle gemeentelijke gebouwen laten we 

zakken tot 19 graden. Beide maatregelen vormen al een 

jaarlijkse besparing van 200.000 euro. Het zijn maar twee 

voorbeelden van een snellere energiezuiniger aanpak 

van de gemeente. Deze en andere uitdagingen staan ook 

in het goedgekeurde klimaatactieplan, waarin we werk 

maken van minder CO2-uitstoot de komende jaren.

De weg naar minder energieverbruik is al lang geleden 

ingezet via allerlei ingrepen en renovaties van de vele 

gemeentelijke gebouwen. De deden we via meer isolatie, 

nieuwe beglazing, ketelrenovaties en meer energiezuinige 

verlichting. Er liggen wel 1000 zonnepanelen op daken van 

verschillende gebouwen, het zwembad werd gerenoveerd 

met energiezuinige technieken en de sporthal van 

Achterbroek werd voorzien van een warmtepomp en 

zonneboiler. Straks wordt het nieuwe gemeentehuis bijna- 

energieneutraal via geothermie, een techniek waarbij 

de temperatuur van de aarde wordt gebruikt om te 

verwarmen en te koelen.

Deze maatregelen van besparingen én investeringen 

zijn een taak van ons allemaal: gezinnen, bedrijven, 

verenigingen, het onderwijs én overheden. Daarom moeten 

we de komende maanden allemaal aan de bak bij ons thuis, 

op het werk, in de school, in het sport- of jeugdlokaal om 

het energieverbruik naar beneden te krijgen. 

Als gemeente en OCMW zullen we daarbij 

klaarstaan met tips en hulp, bovenop 

de steunmaatregelen van de andere 

overheden in ons land.

Lukas Jacobs

burgemeester
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Bijna 50 jaar

“Onze club mag dit jaar 25 kaarsjes uitblazen, maar zelf speel 

ik al bijna 50 jaar petanque. Hoewel ik nooit in Kalmthout 

woonde, maar bijna altijd in Brasschaat, ben ik hier toch al 

twaalf jaar voorzitter van Petanqueclub Kalmthout”, lacht 

Harold Van Lier (77). “Ik speelde vroeger bij de vereniging 

voor sportende werknemers van De Lijn. Daarmee speel-

den wij petanque in de Noorderkempencompetitie, waar-

onder heel spannende confrontaties met petanqueclub 

Kalmthout. Vaak viel daar de beslissing of zij of wij kampi-

oen werden in onze afdeling. Zo leerde ik enkele mensen 

van de club kennen. In 2007 zocht ik een nieuwe club en 

informeerde ik bij PCK of ik welkom was.”

In loods van Felix

“Petanqueclub Kalmthout telt momenteel nog een vijftal 

leden van het eerste uur, maar vooral de laatste jaren moch-

ten we veel nieuwe leden verwelkomen. Momenteel zitten 

we aan 95. In de beginjaren speelden we op de buitenvel-

den aan de Zwarte Hond. Bij minder goed weer trokken we 

naar de loods van wijlen Felix Bernaerts aan de Noordheu-

vel in Gooreind. In 2010 besloot de toenmalige voorzitter 

ermee op te houden, waarna ik de fakkel heb overgeno-

men”, blikt Harold terug. 

Sportpark Heikant 

“In november 2015 is de gemeente gestart met de aanleg 

van de accommodatie op Sportpark Heikant. Eerst zouden 

we als laatste club verhuizen, maar uiteindelijk zaten wij 

hier al als eerste en zijn de voetbal en de atletiek later ge-

komen”, legt Harold uit. “Wij hebben nu 13 buitenbanen en 

binnen naast onze kantine liggen er 6. Daar zijn we zeker 

tevreden mee.”

Puur plezier

“We hebben twee competitieploegen en nemen al eens 

deel aan tornooien in de buurt zoals in Wuustwezel, Ekeren 

of Meer. Maar het overgrote deel van de mensen speelt hier 

puur voor het plezier. Elke dinsdag en vrijdag komen we 

hier samen om 13 uur. Tot ongeveer 17 uur spelen we dan 

onderlinge partijtjes. Doorgaans spelen wij drie tegen drie, 

ieder met twee ballen. Het gebeurt ook dat we “doublette” 

spelen, twee tegen twee met drie ballen voor elke speler.”

Petanqueclub  
Kalmthout  
bestaat 25 jaar

“Hier spelen we  
voor ’t plezier”

Op 22 oktober 2022 bestaat PCK, Petanqueclub 

Kalmthout, precies 25 jaar. Op dinsdag- en vrij-

dagnamiddag is iedereen welkom om mee een 

balletje te gooien. Wij spraken met voorzitter Ha-

rold Van Lier over het verleden en de toekomst 

van PCK. 

Voorzitter Harold Van Lier van PCK



Melee

“Op dinsdagavond en donderdagnamiddag spelen hier 

vaste groepen en vrijdagavond reserveren we voor onze 

jongere leden. We betrekken hen zeker in onze club, want 

binnen enkele jaren is het aan hen om de fakkel over te ne-

men”, knipoogt Harold. “Elke tweede 

vrijdag en elke laatste vrijdag van de 

maand spelen we onze zogenaamde 

‘Melee’. Dat zijn interne tornooitjes 

waarbij de deelnemers drankbonne-

tjes of een fles wijn kunnen winnen.”

Eén grote familie

“Als voorzitter is het extra fijn om te 

zien hoe alle leden van PCK één grote 

familie vormen. Hier heerst altijd een 

gezellige sfeer en iedereen is bereid 

om te helpen waar nodig. Tappen, onderhoud van de vel-

den of andere klusjes voeren onze geëngageerde leden 

met veel plezier uit”, vertelt Harold. 

5

Festiviteiten

“We vieren ons 25-jarig bestaan in alle bescheidenheid. 

Eind augustus hebben we tijdens de sportdag ter gelegen-

heid van '50 jaar Sportraad Kalmthout'  onze deuren open-

gezet voor het grote publiek om de sfeer eens te komen 

opsnuiven. In oktober organiseren 

we een receptie voor alle leden en 

vertegenwoordigers van enkele 

andere clubs en van de gemeente. 

En in oktober hebben we ook onze 

jaarlijkse barbecue. Daar zullen we 

zeker klinken op ons jubileum”, be-

sluit Harold Van Lier, voorzitter van 

petanqueclub Kalmthout. 

"Als voorzitter is het extra fijn om te zien 
hoe alle leden van PCK één grote familie 
vormen. Hier heerst altijd een gezellige 
sfeer en iedereen is bereid om te helpen 

waar nodig. Tappen, onderhoud van 
de velden of andere klusjes voeren onze 

geëngageerde leden met veel plezier uit"

Rechts op de foto Robert Janssens, lid van het eerste uur van PCK

   www.petanqueclub-kalmthout.be
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Huisarts en kunstenares

Jean De Crée was enkele jaren actief als huisarts in Heide, 

maar werd dan directeur Farmacologie bij Janssen Phar-

maceutica. In Leuven leerde hij tijdens hun studententijd 

Marleen Roux, afkomstig uit Bree, kennen. Ze huwden, kwa-

men in Kalmthout wonen en kregen samen drie kinderen. 

Marleen werd later bekend als dichteres Marleen De Crée 

en was naast taalvirtuoos ook een getalenteerd beeldend 

kunstenaar. Ze illustreerde soms zelf haar dichtbundels. 

Enorme waardering 

“Marleen leefde echt voor poëzie. Zij was heel intensief be-

zig met taal. Daardoor genoot ze ook veel waardering van 

anderen, omdat ze met haar gedichten en teksten mensen 

echt wist te raken”, vertelt Fons Buyens. “Ik herinner me nog 

goed dat ik haar vele jaren geleden, tijdens een ontmoeting 

in de bibliotheek van Kalmthout, toevertrouwde dat ik haar 

Eerbetoon voor 
dichteres Marleen 
De Crée in de 
bibliotheek 

“Marleen leefde voor poëzie”

Op zaterdag 22 oktober is het precies één jaar geleden dat de Kalmthoutse dich-

teres, Marleen De Crée (80) en haar echtgenoot Jean (84) samen uit het leven 

stapten. Beiden ongeneeslijk ziek, koos het onafscheidelijke koppel uit Heide 

voor euthanasie. Eén jaar later brengt voormalig Antwerps stadsdichter en goede 

vriend, Peter Holvoet-Hanssen, in de Bib een eerbetoon aan Marleen en Jean. Ook 

Riet De Bakker en Fons Buyens, beiden uit Kalmthout en veel met taal en poëzie 

bezig, hebben het koppel goed gekend en bewonderden haar werk.

werk bewonderde. Na één seconde verbazing, antwoordde 

ze resoluut: ‘Ik heb geen bewondering nodig’. Ook die be-

scheidenheid typeerde Marleen.”

Ambassadeur

“Echtgenoot Jean was haar grootste fan. Als Marleen een 

ambassadeur was van poëzie, dan was Jean een ambassa-

deur van Marleen. Hij steunde haar door dik en dun. Bij elke 

boekvoorstelling was hij erbij. Hij was echt de drijvende 

kracht achter het succes van Marleen als kunstenares.”

Alles gelezen

“Het werk van Marleen leerde ik volledig kennen in 2018. 

Zij vroeg mij om haar in te leiden tijdens een avond in de 

Bib. Ter voorbereiding las ik toen al haar bundels, waarop ik 

me baseerde om een essay te schrijven over haar en haar 

poëzie. Bij elke bundel – ik denk dat ze er wel meer dan 25 



heeft uitgebracht – groeide mijn bewondering. Ik was echt 

vereerd dat Marleen mij vroeg om haar in te leiden. Het nu 

geplande eerbetoon is volledig terecht en ik kan de men-

sen in Kalmthout en omstreken alleen maar aanraden om 

te komen luisteren of het werk van Marleen bij een andere 

gelegenheid te ontdekken”, besluit Fons Buyens.  

“Daarover ben ik het volledig eens 

met Fons”, pikt Riet De Bakker in. “Toen 

ik naar aanleiding van dit gesprek 

grasduinde in mijn herinneringen, 

besefte ik des te meer met hoe een 

grote kunstenares ik mocht samen-

werken. Door de jaren heen bouwden 

we een vriendschapsband op, maar ik 

ben haar altijd blijven bewonderen 

en heb haar dat ook meermaals gezegd.” 

Kalmthoutse gedichtendag

“Ik leerde Marleen kennen tijdens de eerste Kalmthoutse 

gedichtendag in 2001”, herinnert Riet zich. “Cultuurplatform 

nINk liet lokale dichters voordragen op verschillende loca-

ties. Zowel Marleen als ik werkten daar aan mee. Vijf jaar la-

ter, in het voorjaar van 2006, toverde de gemeente de oude 

brandweerkazerne om tot een pop-up cultureel centrum: 

‘hangART’ of ‘den hangaar’. Op de openingsavond trad on-

der meer operazangeres An De Ridder op, afgewisseld met 

enkele boomvertellingen en poëzie, waar Marleen en ik ook 

ons werk mochten voorlezen.”

Hommage aan Marleen De Crée  

door Peter Holvoet-Hanssen 

Bib Kalmthout, Kerkeneind 23 

zaterdag 22 oktober om 20 uur 

deuren open om 19.45 uur 

gratis, reserveren via  

www.clubkalmthout.be

Dagelijks schrijven 

“Ik vind het fantastisch dat Marleen dagelijks de tijd en ruim-

te nam om te lezen en schrijven. Door haar ongelooflijke 

discipline en schrijfdrang bracht ze elke twee jaar een bun-

del uit. Zij was een vaste waarde bij uitgeverij P, waarvoor 

Marleen en Jean ook jarenlang de stand mee bemanden 

op de Antwerpse boekenbeurs. Op de omslagen van haar 

bundels stonden steeds prachtige 

foto’s, gemaakt door Jean of illustra-

ties van Marleen zelf in houtskool of 

grafisch werk van Goedele Peeters.”

Onafscheidelijk echtpaar

“Graag woonden we haar boek-

voorstellingen bij, meestal in galerij 

'De Zwarte Panter' in Antwerpen. 

Steevast was dat met een interessante inleiding, een be-

scheiden voordracht en een gezellige nababbel. En als je 

Marleen zag, zag je Jean. Echt een onafscheidelijk echtpaar. 

Eind augustus schreef Marleen me dat ze beiden terminaal 

ziek waren. Ze nodigde me uit om papier te komen halen 

om zelf op te schrijven of om uit te delen aan anderen. Het 

was een bijzondere ontmoeting die ik me nog lang zal her-

inneren. Regelmatig lees ik nog in haar bundels of denk ik 

terug aan de fijne gesprekken die ik had met Marleen en 

Jean. Zoals Fons al aanhaalde, heeft het koppel dit eerbe-

toon zeker en vast verdiend”, eindigt Riet De Bakker. 

KALMTHOUT
Club

7

"Ik vind het fantastisch dat Marleen 
dagelijks de tijd en ruimte nam om te 

lezen en schrijven. Door haar ongelooflijke 
discipline en schrijfdrang bracht ze elke 

twee jaar een bundel uit."

BIB

Fons Buyens Riet De Bakker
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Fashion Society neemt 
winkels in Kalmthout en 
Zoersel over, maar…

Rommens 
blijft een 
kledingzaak

Huis Rommens 

“Na een eerste werkervaring bij mijn 

nonkel Louis in ‘Het Engels Huis’ in 

Antwerpen, startte ik als 18-jarige 

‘Huis Rommens’ in het centrum van 

Kalmthout”, blikt André Rommens te-

rug op het prille begin. “Met ‘Huis Rom-

mens’ verkochten we alleen heren- en 

jongenskleding. Die winkel was toen 

gevestigd op de Kapellensteenweg,  

waar nu begrafenisondernemer Sereni 

(vroeger Frank Hensen) zit.”

Nieuwe winkel én damesmode 

“Op 8 juli 1967 openden we als Confec-

tie Rommens een gloednieuwe winkel 

op onze huidige locatie in Kalmthout. 

Enkele jaren later, in 1972, breidden 

we ons aanbod uit met ook dames-

kleding”, vult echtgenote Simonne 

Goossenaerts (88) aan. “En in 1981 de-

den we een tweede filiaal open van 

Confectie Rommens aan de Rodendijk 

in Zoersel. Daar bouwden we in 1994 

een nieuwe winkel en ook de zaak in 

Kalmthout heeft door de jaren heen 

heel wat renovaties en uitbreidingen 

gekend”, zegt André. 

bouwd, maar binnen de familie staat 

er niet echt een volgende generatie 

klaar om de kledingzaken over te ne-

men”, legt André uit. “Bovendien is er 

de laatste jaren ook veel veranderd in 

onze business. Vroeger kochten men-

sen voor elke feestelijke gelegenheid 

nieuwe kleren. Dat hebben we – mede 

door de coronacrisis toen veel feesten 

wegvielen – zien veranderen. In onze 

beginjaren was het voor een onder-

wijzer of bankbediende bijna ondenk-

baar om niet in een kostuum te gaan 

werken. Dat is door de jaren heen ge-

wijzigd. Zo zagen we ook ons cliënteel 

wat veranderen. En natuurlijk speelt 

ook de enorme groei van online- 

verkoop mee, al blijf ik van mening dat 

je kleren best kan passen in de winkel 

voor je ze koopt”, zegt André. 

Mooie gelegenheid

“Toen we hoorden dat Fashion Society 

– de groep achter retailketens als ZEB 

en The Fashion Store – concrete plan-

nen had om ook aan de Rodendijk een 

zaak te openen, hebben we via over-

"Toen we hoorden dat Fashion Society 
– de groep achter retailketens als 

ZEB en The Fashion Store - concrete 
plannen had om ook aan de Rodendijk 

een zaak te openen, hebben we via 
overnamehuis DaVinci contact gezocht"

De familie Rommens gaf begin augustus hun kledingzaken aan de 

Kapellensteenweg in Kalmthout en aan de Rodendijk in Zoersel over 

aan Fashion Society. Die groep zal de bekende modezaken volgend 

jaar verder omvormen tot filialen van ‘The Fashion Store’. De win-

kels van de familie Rommens blijven dus wel kledingzaken waar de 

klanten van Modecenter Rommens nog steeds stijlvolle merkkledij 

vinden. “We zijn blij dat we ons levenswerk in goede handen kunnen 

achterlaten”, vertelt oprichter André Rommens (86). 

Geen opvolging

“De laatste jaren hebben onze kinde-

ren en schoonkinderen Modecenter 

Rommens geleid en verder uitge-



namehuis DaVinci contact gezocht”, 

schetsen Bart Rommens en schoon-

broer Gert Stevens het begin van het 

overnameverhaal. “Omdat er binnen 

onze familie inderdaad geen opvol-

ging klaar staat, leek ons dit een mooie 

gelegenheid om de overname van de 

winkels in Kalmthout en Zoersel te 

concretiseren. Dat wij als Modecenter 

Rommens al een groot deel voor de 

aankomende wintercollectie inkoch-

ten, toont aan dat het overnamever-

haal snel gelopen is”, lacht Gert.

Personeel blijft

“Voor ons was het belangrijk dat de 

nieuwe uitbater ons personeel, maar 

ook onze stock mee zou overnemen. 

Verdeeld over de twee winkels stellen 

wij een 30-tal mensen te werk. Uiter-

aard verkoopsters en verkopers, maar 

bijvoorbeeld ook enkele naaisters die 

de nodige retouches doen. Iedereen 

van de familie die vandaag mee in de 

zaak zit, besloot zelf om eruit te stap-

pen, maar alle andere personeelsle-

den mogen blijven werken voor The 

Fashion Store”, legt Bart uit. 

Zelfde service

“Graag willen we van de gelegenheid 

gebruik maken om al onze klanten en 

de mensen die vroeger en nu bij ons 

werkten te bedanken voor het jaren-

lange vertrouwen. Tegelijkertijd wil-

len we de mensen meegeven dat zij 

zowel in Kalmthout als in Zoersel nog 

dezelfde merken zullen vinden. Die 

kledij zullen de nieuwe verkoopteams 

met dezelfde persoonlijke service zo-

als onze klanten het van ons gewoon 

waren aan de man of vrouw brengen”, 

besluit de familie Rommens. 
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"Graag willen we van de gelegenheid gebruik 
maken om al onze klanten en de mensen die 

vroeger en nu bij ons werkten te bedanken voor 
het jarenlange vertrouwen."
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Ferm Nieuwmoer bestaat 101 jaar

Katholiek Vormingswerk van Landelij-

ke Vrouwen en in 2020 veranderde de 

nationale beweging de naam in 'Ferm'. 

De allereerste voorzitster was Catha-

rina Ruyssers. Ze kreeg 13 kinderen, 

waardoor er nu bij onze 117 leden nog 

enkele kleindochters van haar zitten.”

Gehoopt op straatnaam

“Wij hoopten dat er op Nieuwmoer een 

straat zou komen ter ere van Catharina 

Ruyssers, omdat er nog geen enkele 

vrouwelijke straatnaam bestond in ons 

dorp. De gemeente doopte het voet- 

en fietspaadje tussen de Essensteen-

weg en de nieuw aangelegde Meester 

Van Den Eeckhautstraat tot ‘Catharina 

Ruysserspad’. Daar zijn we blij mee, 

maar hopelijk komt er ooit een straat 

waarvan het officiële adres verwijst 

De reden waarom Ferm Nieuwmoer 

haar 100ste verjaardag niet kon vieren, 

kan je al raden. Maar voor de dames 

van de voormalige Boerinnenbond 

was dat uitstel geen afstel. Op 11 juni – 

bijna dag op dag precies 101 jaar na de 

oprichting – onthulden ze op Nieuw-

moer een zitbank en een beeld. “Dit 

is een blijvende herinnering aan alle 

FERME vrouwen”, vertellen bestuurs-

leden José Kerstens, Rita De Kooning, 

Maria Mertens en Els Van Loon. 

Eerste voorzitster

“Uit het allereerste verslag weten we 

dat Boerinnengilde van Nieuwmoer 

op zondag 12 juni 1921 werd opge-

richt”, vertelt huidig voorzitster José 

Kerstens. “Vijftig jaar later werden we 

een afdeling van KVLV, wat stond voor 

naar een vrouw”, knipoogt José.

Meisjesnaam

“Catharina Ruyssers stond op de le-

denlijst als ‘Mevr. Jan Van Loon’”, vult 

bestuurslid Maria Mertens aan. “Tot 

1975 werd een meisjesnaam nooit 

vernoemd. Pas in 1984 veranderde het 

naar een dubbele familienaam, met 

die van de vrouw eerst. Nu staat er op 

een lidkaart alleen de meisjesnaam 

vermeld. In de afgelopen 101 jaar evo-

lueerde het beeld van de vrouw sterk. 

Van quasi onmondig tot de zelfbewus-

te, ferme vrouw van vandaag. De rol 

en de behoeften van vrouwen veran-

derden in de loop van de eeuw. Onze 

vereniging speelde daar gaandeweg 

op in en paste haar visie en aanbod 

daar telkens op aan.”

“Bank en beeld als 
blijvend aandenken”



Zitbank zit goed

“Als Ferm wilden we graag een zitbank 

als blijvend aandenken aan onze vrou-

wenvereniging”, legt bestuurslid-pen-

ningmeester Rita De Kooning uit. “Op 

een bank vind je rust, maar kan je ook 

andere mensen ontmoeten. Bij ons 

thuis lag nog hout en daar maakte 

mijn zoon Hans een prachtige bank 

mee, afgewerkt met ons logo. Verschil-

lende mensen lieten al weten dat ze er 

regelmatig passeren en even stoppen. 

Als je op de bank zit, kijk je uit op het 

Catharina Ruysserspadje.”

Vrouwenbeeld

“Naast de bank wilden we ook graag 

een beeld onthullen. Over wie dat 

mocht maken, moesten we niet lang 

nadenken”, lacht voorzitster José. “We 

hebben met Els Van Loon een kun-

stenares in onze bestuursploeg. Zij 

maakte een prachtig beeld.”

“Het beeld in keramiek staat symbool 

voor onze vereniging. Het stelt een 

groep vrouwen voor die net als wij sa-

menkomen. Het straalt de verbonden-

heid, de steun en de warme uit, die we 

bij elkaar vinden. We ontmoeten elkaar 

om cultuur op te snuiven, samen te 

koken, te bloemschikken, te feesten of 

één van de vele andere activiteiten die 

we doen met Ferm Nieuwmoer”, licht 

Els Van Loon toe waar ze de inspiratie 

haalde voor het beeld ter gelegenheid 

van 101 jaar Ferm Nieuwmoer. 
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“Gestart met heel 
veel goesting”

Carolien Van Loon is de nieuwe directeur van de school Maatjes

1 september was niet alleen voor de 

circa 200 kinderen van gemeente-

lijke basisschool Maatjes in Nieuw-

moer een spannende dag, maar 

ook een beetje voor Carolien Van 

Loon (42). Zij volgde daar Dirk Ver-

heyden op als nieuwe directeur. “Ik 

was niet echt op zoek naar een an-

dere job, maar toen ik de vacature 

zag, waagde ik mijn kans. Als ouder 

kende ik de school al en nu mag ik 

ze ook leiden. Ik ben alleszins met 

heel veel ‘goesting’ gestart”, klinkt 

Carolien enthousiast. 

Bekend in Nieuwmoer

“Ik ben geboren en getogen in Nieuw-

moer, waar ik al mijn hele leven woon. 

Mijn lagere schooltijd bracht ik zelf ook 

door in de Maatjes en ik zat bij Chiro 

Sloepi waar ik nu nog altijd actief ben 

als volwassen begeleidster”, vertelt Ca-

rolien Van Loon. “Mijn zoon zit hier nu 

in het zesde studiejaar en ook mijn 

dochter is nog niet zo heel lang een 

oud-leerlinge van Maatjes. Als mama 

kende ik de werking van de school dus 

al een beetje, maar dat is natuurlijk niet 

hetzelfde als er zelf mogen werken en 

het beleid mee bepalen.”

Archeologe in Nederland

“In Gent combineerde ik destijds mijn 

universitaire studies archeologie-kunst-

geschiedenis met een lerarenoplei-

ding. Als dochter van twee leerkrach-

ten wist ik al dat ik misschien ook ooit in 

het onderwijs wou stappen, maar mijn 

meisjesdroom was werken als archeo-

loge”, blikt Carolien terug op het begin 

van haar carrière. “In totaal werkte ik 18 

jaar als archeologe bij de stad Vlaardin-

gen in Nederland, niet zo ver van Rot-

terdam. Dat waren soms best pittige 

verplaatsingen, maar gelukkig moest 

ik niet alle dagen van Nieuwmoer naar 

mijn kantoor rijden.” 

Veel in scholen gewerkt

“Ik startte bij de stad Vlaardingen als ar-

cheologe, die mee opgravingen mocht 

doen. Daarna groeide ik door in een 



functie waarbij ik op basis van bodem- 

onderzoek bijvoorbeeld adviezen uit-

bracht voor bouwprojecten. De laatste 

jaren werkte ik als collectiebeheerder 

waarbij publieksvoorlichting een be-

langrijk deel van mijn job was. Samen 

met mijn team, dat grotendeels uit 

vrijwilligers bestond, moest ik opge-

graven vondsten goed bewaren, maar 

ook rondtrekken om te vertellen over 

het gevonden erfgoed. Ik ontwikkel-

de lessenpakketten die we aanboden 

aan 24 basisscholen in Vlaardingen. Zo 

werkte ik veel samen met scholen en 

soms stond ik zelf voor de klas om over 

archeologie en erfgoed te vertellen”, 

legt Carolien uit. 

Enige andere job

“Zoals ik al vertelde, was archeologie 

mijn eerste liefde. Ik had het dan ook 

erg naar mijn zin in mijn vorige job. 

Toen ik hoorde dat de gemeente een 

nieuwe directeur voor Maatjes zocht, 

dacht ik meteen: dat lijkt me nu de eni-

ge andere job waarvoor ik mijn huidi-

ge werk wel zou willen opgeven’. Zo’n 

sollicitatieprocedure verloopt altijd 

wat spannend, maar ik was heel blij 

toen ik het nieuws kreeg dat ze voor 

mij kozen.”

   

Sterk team

“Basisschool Maatjes draait erg goed 

en dat is de verdienste van een sterk 

team. Ze hebben me warm onthaald 

en ik ben met veel goesting gestart. 

In de opstartfase wil ik vooral samen 

met het personeel uitzoeken hoe we 

sommige zaken nog kunnen verster-

ken. Gaandeweg zal ik misschien hier 

of daar eigen accenten leggen, maar 

ik ben terecht gekomen in een goed 

geoliede machine die ik heel graag 

mee draaiende wil houden”, besluit 

Carolien Van Loon. 

 

In Kalmthout verwelkomen we onze bezoekers met open armen. Daar-

naast helpen we onze bezoekers zo goed mogelijk verder en maken 

we hen wegwijs in het uitgebreide toeristische aanbod. Van Grenspark 

Kalmthoutse Heide tot Arboretum Kalmthout, het Suske en Wiske Muse-

um en andere natuurgebieden zoals De Maatjes en Klein Schietveld: toe-

risme lééft in Kalmthout. In 2021 ontving Visit Kalmthout maar liefst 19 698 

unieke bezoekers. Dat maakt ons het grootste infokantoor in de regio! 

Toerisme leeft  
in Kalmthout

Voordien was er een vereniging van vrijwilligers (VVV De Kalmthoutse 

Heide) gelegen in de Heidestatiestraat. Die vrijwilligers stippelden wan-

del- en fietspaden uit in de regio en lanceerden de eerste wandelkaart van 

de Kalmthoutse Heide. Tegenwoordig hebben we twee lokale toeristische 

organisaties: enerzijds de gemeentelijke toeristische dienst Visit Kalmthout 

en anderzijds de vrijwilligersvereniging vzw Toerisme Kalmthout. Beiden 

maken deel uit van Noordertuin van Antwerpen. Dit is een regionaal toe-

ristisch samenwerkingsverband met de gemeenten Brecht, Kapellen, Sta-

broek en Wuustwezel. Visit Kalmthout en vzw Toerisme Kalmthout werken 

al sinds 1997 nauw samen om alle toeristische trekpleisters te promoten. 

Maar wat is nu eigenlijk het verschil?
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Toerisme Kalmthout

	f Vrijwilligersorganisatie

	f Aanvullende ludieke activiteiten zoals Pruuverkesroute, Hetekolenwandeling 

en Op reis in je gemeente

	f Werken samen met partners van Noordertuin Antwerpen

	f Beheren Kalmthoutse cadeaubonnen*

*De Kalmthoutse cadeaubonnen worden beheerd door Toerisme Kalmthout. Let 

op: Toerisme Kalmthout heeft geen fysiek kantoor en is enkel telefonisch of via 

e-mail bereikbaar. Voor grote bestellingen aan cadeaubonnen of op factuur kan 

je altijd contact opnemen met Toerisme Kalmthout zelf. Visit Kalmthout is enkel 

een verkooppunt, net zoals Arboretum Kalmthout, Foto Joosen en Oerlemans 

schilderswinkel.  

Visit Kalmthout

	f Gemeentelijke dienst

	f Onthaal en informatie over toeristisch aanbod, zowel voor 

eigen inwoners als bezoekers

	f Gesitueerd aan toegangspoort De Vroente van de 

Kalmthoutse Heide

	f Elke dag open 

	f Reservaties voor natuur- en toeristische gidsen in Kalmthout

	f Dé place to be voor heel wat lekkere en unieke 

streekproducten – verzamel ze allemaal in de Kalmthoutbox: 

voor jezelf of doe ‘m cadeau! 

	f Verantwoordelijk voor toeristische brochures en producten 

VISIT
KALMTHOUT

Visit Kalmthout

Putsesteenweg 131

03 666 61 01 

visit@kalmthout.be

www.visitkalmthout.be

@visitkalmthout 

 #visitkalmthout

Toerisme Kalmthout

0499 25 84 76

0498 15 29 93 

info@vvvkalmthout.be

@toerismekalmthout

Maart - oktober:

Ma - Vr:  10 - 12 uur 

 13 - 17 uur

Za - Zo:  10 - 17 uur

November - februari:

Ma - Vr:  10 - 12 uur 

 13 - 16 uur

Za - Zo:  10 - 16 uur

©
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Solidariteit met het  
Zuiden via projecten

Al vele jaren steunt de gemeente Kalmthout ontwikke-

lingsprojecten via subsidies. Die subsidies worden aange-

vraagd door inwoners die een link hebben met het project. 

In 2021 zijn er zo 16 projecten financieel ondersteund. 

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking 

(GROS) beoordeelt de aanvragen.

Sinds 2020 verhoogde de gemeente Kalmthout haar bud-

get voor ontwikkelingssamenwerking van 25 000 naar 35 

000 euro. Dat budget wordt verdeeld tussen projecten 

(17 500 euro), noodhulp bij rampen (5250 euro) en wer-

kingssubsidies voor verenigingen die in ontwikkelings-

samenwerking actief zijn (12 250 euro). Per project kan je 

maximaal 1050 euro subsidie krijgen.

Van zonne-energie tot onderwijs
De inhoud van de projecten die Kalmthout steunt, is heel 

divers en we vinden ze zowel in Afrika, Zuid Amerika als 

Azië. Samen kunnen ze 17 500 euro/jaar steun ontvangen.

De projecten zijn inhoudelijk zeer uiteenlopend. Het gaat 

om zowel zeer technische als sociale, medische en peda-

gogische projecten. 

Enkele voorbeelden van projecten:
	f Begeleiding en opstarten van zonne-

energietoepassingen in Senegal

	f Overdekken van een speelplaats en bedekken van de 

speelplaatsvloer in Egypte

	f Steun voor transport van hulpgoederen na orkaan 

Odette op de Filipijnen

	f Ondersteunen van een verbouwingsproject in het 

kader van ‘Bouwen voor de allerarmsten’ in India

	f Aankoop educatieve spelen om onderwijs te 

verbeteren in Peru

	f Bouwen van een sanitaire blok in Nigeria

	f Het voorzien van microkrediet in Tanzania

Maak kennis met de projecten!
Op woensdag 12 oktober om 19 uur organiseert de GROS 

tijdens de Week van de Fairtrade haar thema-avond in 

het Dienstencentrum De Groten Uitleg (Kerkeneind 20 te 

Kalmthout). Die avond bestaat uit twee delen. 

Eerst vertelt Oxfam-medewerker Jonathan via een boei-

ende workshop alles over wat Fair Trade juist is. Is het een 

labeltje dat simpelweg op producten wordt gekleefd? Is 

het ontwikkelingsstrategie? Of is het 

een poging om handel rechtvaardig te 

maken?

Daarna komen drie Kalmthoutenaren 

aan het woord en nemen ze ons mee 

naar de projecten die ze ondersteunen. 

We reizen deze avond naar Zuid-Afrika, 

Tanzania en Senegal.

Achteraf kan je nog napraten bij een 

eerlijk drankje en zelfgemaakte Fairtra-

de-hapjes. De thema-avond is gratis en 

inschrijven is niet nodig.

   gros@kalmthout.be 
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Het gemeentebestuur en de gemeentelijke 

ondernemersraad (GOR) organiseerden op 25 

augustus de eerste Avond van de ondernemer. 

In het prachtige decor van het Vangeertenhof 

en het Arboretum konden mensen uit het be-

drijfsleven met een zaak in Kalmthout elkaar 

in een ongedwongen sfeer ontmoeten. Wij 

vroegen aan enkele ondernemers welk bedrijf 

zij runnen en wat ze vonden van het nieuwe 

initiatief. 

Kalmthoutse ondernemers netwerken in Arboretum

Eerste Avond van de 
ondernemer valt in de smaak

 Jos Dejongh (Jos Dejongh Bouwonderneming)
“Wij zijn zeker tevreden over de opkomst op onze eer-

ste Avond van de ondernemer. Zo’n 110 ondernemers uit 

Kalmthout of met een bedrijf in onze gemeente, gingen in 

op onze uitnodiging”, zegt Jos Dejongh, voorzitter van de 

Gemeentelijke Ondernemersraad (GOR). “Met een tiental be-

drijfsleiders zitten we een viertal keer per jaar samen. Wij ad-

viseren de gemeente hoe zij bedrijven en zelfstandigen nog 

beter kan ondersteunen. Die samenwerking verloopt goed. 

De laatste jaren verliepen voor heel veel mensen toch bijzon-

der. Corona had een ongelooflijke impact op ons allemaal 

en hoe het merendeel van de ondernemers daarmee om is 

gegaan verdient zeker respect. Dat heb ik ook zo gezegd in 

mijn openingswoordje van dit netwerkmoment. In de toe-

komst plannen we zeker nog nieuwe ontmoetingen tussen 

Kalmthoutse ondernemers”, besluit Jos Dejongh. 

Jos Dejongh, voorzitter Gemeentelijke Ondernemersraad

Foto's Avond van de Ondernemer:  
©Myriam Luyckx



 Peter en Lode Beyers (Garage Beyers)
“Wij zijn een echt Kalmthouts familiebedrijf en dit jaar vieren we 

ons 30-jarig bestaan”, geven de broers Lode en Peter Beyers van de 

gelijknamige garage mee. “De meeste mensen weten wel dat wij 

lang in het centrum van Kalmthout zaten in de Molenbaan, maar 

ongeveer anderhalf jaar geleden verhuisden we onze garage naar 

de Zilverenhoeksteenweg in Nieuwmoer. Zo’n avond is zeker een 

goed initiatief. We kwamen veel bekenden tegen, maar we hebben 

zeker ook nieuwe mensen leren kennen.”

 Linda Konings (Ssoep) 
“In 2017 startte ik mijn eigen zaak, Ssoep. Vanuit Nieuw-

moer breng ik vers gemaakte soep rond naar de bedrij-

venzones in Kalmthout en Essen of bij handelszaken in 

de buurt. Zo genieten mensen van verse soep als mid-

dagmaal of het gebeurt ook dat ik bestellingen lever, die 

werknemers mee naar huis nemen als avondeten. Wat 

niet veel ondernemers weten, is dat de levering van soep 

fiscaal aftrekbaar is. Daar heb ik vanavond al veel mensen 

mee verrast”, lacht Linda.

 Dominique Fontenelle (Clover Gin)
“Ik run samen met onze drie dochters sinds 2015 het 

bedrijf Clover Gin. We zitten met onze zaak op de Bras-

schaatsteenweg. We hebben zeker klanten in de buurt, 

maar we verdelen onze gin wereldwijd”, legt Dominique 

uit. “Vanuit Kalmthout vertrekken er flessen naar Japan, 

Zuid-Korea, Amerika, maar ook in veel landen binnen 

Europa valt onze gin in de smaak. Hoewel ik nog op iets 

meer volk hoopte, vind ik het een heel leuke avond. Wat 

mij betreft, mogen ze dat vaker organiseren.” 
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Peter en Lode Beyers (Garage Beyers)

Linda Konings (Ssoep) en Dominique Fontenelle (Clover Gin)



 Evelyne Vermeersch (Vinez)
“Momenteel ben ik de opening van mijn eigen wijnhan-

del nog volop aan het voorbereiden”, vertelt Evelyne. “In 

het najaar kan iedereen bij Vinez in de Heidestatiestraat 

terecht voor een uitgebreid aanbod van wijnen. Dat de 

gemeente starters financieel ondersteunt, vind ik een 

heel goed initiatief. Voor mij vormde die steun een extra 

stimulans om mijn plannen om een eigen zaak te ope-

nen te realiseren.”

 Nathalie Brans (’t Meiklokje) 
“Drie jaar geleden nam ik in de Heidestatiestraat de zaak van 

mijn schoonouders over”, zegt Nathalie Brans. “Zo is Leonidas 

– ’t Meiklokje, de speciaalzaak in pralines, in handen van de 

derde generatie. Ik vind het een goed idee om Kalmthoutse 

ondernemers eens samen te brengen. Het is leuk om van el-

kaar te horen met wat zij bezig zijn. Zo leer je ook weer wat 

nieuwe mensen kennen.”

 Leticia Smet  (Heide City) 
“Ik baat in de Heidestatiestraat al vier jaar koffiebar Heide City 

uit. Bij ons kan je ook ontbijten of lunchen. We krijgen een heel 

verscheiden publiek over de vloer. Dat gaat van mama’s die al 

dan niet met hun kinderen langskomen tot ondernemers die bij 

een koffie over zaken praten”, lacht Leticia Smet. Zo’n avond met 

allemaal zelfstandigen is heel fijn. Je vindt al snel raakpunten om 

ook met onbekenden een babbeltje te doen.”
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v.l.n.r.: Evelyne Vermeersch (Vinez) -  
Leticia Smet (Heide City) - Nathalie Brans ('t Meiklokje)

  Wil je op de hoogte blijven van 

onze gemeentelijke activiteiten voor 

ondernemers? Stuur dan volgende 

gegevens naar an.loos@kalmthout.be: 

f Naam onderneming 

f Naam contactpersoon

f Adres

f Telefoonnummer 

f E-mailadres
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Winnaar Heikneuter
De Kalmthoutse cultuurraad reikt om de twee jaar de 

Heikneuter uit. Met deze prijs zetten ze iemand in de bloe-

metjes die zich verdienstelijk maakt 

voor het socio-culturele leven in onze 

gemeente. De Heikneuter 2021 (nu re-

cent pas uitgereikt door de pandemie) 

gaat naar Jan Gotink, voorzitter van 

Vissersclub De Maatjes in Nieuwmoer. 

Hij mocht in het bijzijn van familie en 

vrienden op 10 september de cultuur-

prijs in ontvangst nemen omdat hij al meer dan 30 jaar jong 

en oud samenbrengt rond de visvijver in de Maatjes. Wij 

zochten Jan op aan de rand van de visvijver voor een bab-

bel over veel meer dan vissen…

Eerste communie, eerste vis
“Op de dag van mijn eerste communie, een lentedag in 

1950, heb ik mijn allereerste vis gevangen. Mijn moeder was 

kwaad dat ik in mijn goed kostuum langs de kant van de 

beek zat, maar we deden in die tijd wel meer wat eigenlijk 

niet mocht”, lacht Jan. “Ik groeide als kind op in de Maatjes 

op Nieuwmoer waar we visten in de beken en ravotten 

in de natuur. Later trok ik veel op met mijn schoonbroer, 

wijlen Jos Raeymakers. Hij leerde me nog beter vissen en 

samen deden we veel wedstrijden, zowel in België als in 

Nederland.”

Voorzitter vist niet
“Ongeveer dertig jaar geleden - vissersclub De Maatjes 

bestaat nu 49 jaar – kreeg ik van het bestuur de vraag of 

ik hun nieuwe voorzitter wou worden. Ik zag dat zitten op 

één voorwaarde: ik wilde samen alles rond de visvijver pro-

per maken. Eén week nadat ik voorzitter werd, zag het er 

hier al helemaal anders uit. We snoeiden de verwilderde 

begroeiing en ruimden al het vuil op”, 

herinnert Jan zich nog goed. “We leg-

den een 60-tal visplaatsen aan. Met de 

hulp van de gemeente verstevigden 

we later de randen van de visvijver. 

Ik stopte zelf als visser. Een voorzitter 

moet er zijn voor alle leden en ieder-

een die hier passeert.”

Vissen is als corona
“Het hele jaar door komen hier veel scholen uit de wijde 

omgeving op bezoek. Samen met een 30-tal enthousiaste 

vrijwilligers laten we de kinderen kennismaken met vissen. 

Naast de schoolbezoeken organiseren wij ook speciale mo-

menten voor mensen die revalideren in De Mick of bewo-

ners van De Kade, kinderen en volwassenen met een zware 

Jan Gotink brengt al 30 jaar 
jong en oud samen rond visvijver 
in De Maatjes

“Natuurlijk ben ik blij met de erkenning, maar veel aan-

dacht krijgen als winnaar van de Heikneuter 2021 is 

eigenlijk niets voor mij. Laat mij maar rustig doen rond 

de visvijver in de Maatjes”, vertelt Jan Gotink (79). “Hier 

voel ik me letterlijk als een vis in het water en ik geniet 

ervan om jong en oud te laten kennismaken met het 

vissen. Het mooiste compliment kreeg ik ooit van een 

Nederlandse bezoeker: ‘je hoort hier de stilte’. Ik zou het 

zelf niet mooier kunnen samenvatten”, zegt Jan Gotink, 

voorzitter van Vissersclub De Maatjes.

“Je hoort hier 
de stilte”

"Iedereen is hier van harte welkom, 
maar ik verwittig je: vissen is als 

corona. Het is een virus waar je moeilijk 
vanaf raakt als het je te pakken heeft"
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mentale of fysieke beperking. Iedereen is hier van harte 

welkom, maar ik verwittig je: vissen is als corona. Het is een 

virus waar je moeilijk vanaf raakt als het je te pakken heeft”, 

knipoogt Jan.

Thuis voor iedereen
Tijdens het interview is het rond de 

visvijver een gezellige drukte want 

die vrijdagnamiddag en -avond vindt 

er een wedstrijd plaats. Niemand pas-

seert de tafel zonder uitvoerig voorzit-

ter Jan te begroeten. “Iedereen kent 

mij en ik herken bijna iedereen”, lacht 

Jan. “Intussen hebben we 400 leden en 

organiseren we een 50-tal wedstrijden 

per jaar. Daar komen ook veel vissers op af die hier geen lid 

zijn. Namen kan ik niet zo goed onthouden, maar ik zorg er 

wel voor dat iedereen zich hier thuis voelt. En we helpen 

elkaar altijd. Dat vind ik veel belangrijker dan het aantal kilo-

gram vis dat ze hier vangen.”

Slimmer dan de vis
“Veel mensen denken dat vissen gewoon een hele tijd tu-

ren is naar de dobber tot er iets beweegt, maar dat is echt 

niet zo. Als visser is het de kunst om slimmer te zijn dan 

de vissen. Daarbij moet je je goed concentreren. Dat is het 

mooie aan onze sport dat het voor zoveel verschillende 

mensen de ideale ontspanning is. Even weg van hun job 

en hun dagdagelijkse bezigheden zonder stress. Het is hier 

altijd stil. Zoals een bezoeker ooit zei: ‘Jan, je kan hier de stil-

te horen’.”

“Verdiende Heikneuter”
“Als Toerisme Kalmthout hadden wij Jan voorgedra-

gen als kandidaat en we zijn blij dat de algemene 

vergadering van de cultuurraad hem gekozen heeft 

als Heikneuter 2021”, zegt Brigitte Vandenbergh, voor-

zitster van Toerisme Kalmthout. “Wij leerden Jan ken-

nen via de activiteit ‘Op reis in je gemeente’ waarbij 

kinderen van de Kalmthoutse scholen heel enthou-

siast werden ontvangen aan de visvijver. Vooral hoe 

Jan mensen met een beperking benadert, is hartver-

warmend. En door zijn gedrevenheid wist Jan door de 

jaren heen een sterke vrijwilligersgroep uit te bouwen 

die met dezelfde passie alles rond de vijver mee op-

bouwen. De visvijver is een heel aangename plek om 

te vertoeven, ook voor niet-vissers. Er valt altijd wel 

iets te beleven”, eindigt Brigitte Vandenbergh.

Internationale erkenning
“Ons oudste lid is 85 jaar, terwijl er ook kinderen uit de la-

gere school bij sommige wedstrijden hoge ogen gooien. 

Vroeger werden jongeren al lachend weggestuurd, maar ik 

heb er mee voor gezorgd dat zowel jongere als iets oudere 

vissers zich hier samen thuis voelen. Daar hebben wij zelfs al 

twee keer de internationale EFTTA-prijs 

voor ontvangen. De EFTTA of ‘European 

Fishing Tackle Trade Association’ is een 

organisatie uit Londen, die een gere-

nommeerde prijs uitreikt aan wie iets 

bijzonders doet in de visserswereld. 

Net als met de Heikneuter in Kalmthout 

ben ik heel blij met die erkenning voor 

onze vissersclub, maar ik sta niet graag 

op een podium. Laat mij maar rustig aan de visvijver zitten 

in Nieuwmoer”, besluit Jan Gotink. 

"Het hele jaar door komen hier veel 
scholen uit de wijde omgeving op 

bezoek. Samen met een 30-tal 
enthousiaste vrijwilligers laten we de 

kinderen kennismaken met vissen."

CULTUUR
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De gemeente Kalmthout investeerde de voorbije tien jaar 

heel wat geld en tijd in een betere fietsinfrastructuur. Heel 

wat projecten zijn afgewerkt, maar er staat nog meer op de 

planning. “Fietspaden aanleggen op bestaande wegen kan 

niet op 1, 2, 3. Daarom geven we graag een overzicht mee 

van de projecten die gerealiseerd zijn en welke er nog op de 

planning staan”, zegt medewerker mobiliteit Werner Torfs.

Sinds 2011 schakelde de gemeente Kalmthout een versnel-

ling hoger op vlak van fietsinfrastructuur. “Het doel van die 

investeringen is meer, betere en veiligere fietsverbindingen 

in en doorheen de gemeente aanleggen. Zo stimuleren we 

het fietsen van jongs af aan. Want naast fietspaden nemen 

we vooral in schoolomgevingen en op routes naar scholen 

nog andere maatregelen. Denk maar aan school- en fiets-

straten”, gaat Torfs verder.

Complexe dossiers
“Fietspaden aanleggen, kan jammer genoeg niet altijd snel. 

Vaak is er overleg met en budget van andere overheden 

nodig en daarom schuiven geplande projecten regelmatig 

op in de tijd”, geeft Werner mee. “Voor gewestwegen werkt 

Kalmthout samen met Vlaanderen, voor bv. de Heikant-

straat en de fietsostrade met de provincie Antwerpen.” 

“Als het niet enkel gaat over de aanleg van een fietspad 

maar ook over nieuwe riolering of als er grond moet wor-

den aangekocht, maakt het de puzzel meer ingewikkeld. 

Vaak verlengt dat de doorlooptijd door alle wettelijke ter-

mijnen waarmee we rekening moeten houden. Los daar-

van werken we hard verder aan een aantal dossiers om 

meer en veilige fietsverbindingen uit te voeren”, besluit de 

medewerker mobiliteit.

  Welke trajecten zijn uitgevoerd? 
Fietspaden

Brasschaatsteenweg tussen Foxemaatstraat en 

Heikantstraat: gerealiseerd in 2011

Wuustwezelsteenweg: van Kerk Nieuwmoer tot 

Kapelstraat: gerealiseerd in 2015-2016

Nieuwmoerse Steenweg: van Kapelstraat tot Sterbos 

(Wuustwezel) gerealiseerd in 2014-2015

Essensteenweg: gerealiseerd in 2017-2018 

Roosendaalsebaan + kruispunt Achterbroek: 

gerealiseerd in 2019-2020

Heidestatiestraat: uitgevoerd in 2011-2012 

Fietsostrade

Kruispunt Foxemaatstraat – Heikantstraat 2022

Een decennium werken  

aan ruimte voor de fiets 
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Fietsstraten

Leopoldstraat: gerealiseerd in 2019

Fietsostrade: Frans Raatstraat, René Willemenstraat en 

Warandalei: gerealiseerd in februari 2020

Kroonstraat:  gerealiseerd in april 2020

Kneuterlaan: gerealiseerd in juni 2020 

Erasmuspad: gerealiseerd in juli 2021

Rodeweg: uitgevoerd eind augustus 2022

Fietssuggestiestroken 

Foxemaatstraat: uitgevoerd in 2017

Darm: vernieuwd in 2018

Kapelstraat: uitgevoerd in 2019

Canadezenlaan: in de schoolomgeving 3D: 

gerealiseerd in april 2020

Franse weg: uitgevoerd in zomer 2021

Bareelstraat: vernieuwd in 2021 

Turfvaartlaan: 2022

Driehoekstraat en Heikantstraat:  

uitgevoerd in mei 2022

  Op de planning
We geven een overzicht met (vermoedelijke) uitvoeringsdata. 

Fietspaden

Achterbroeksteenweg – kruispunt tot Beekdal:  

grondinnames zijn lopende, uitvoering is gepland in 2023

Brasschaatsteenweg – Heikantstraat tot Franse Weg: 

grondinnames gepland voor 2023, uitvoering 2024

Putsesteenweg: grondinnames gepland voor 2024,  

uitvoering 2025-2026

Heikantstraat - tussen Franseweg en Brasschaatsteenweg: 

rioleringsproject met nieuwe fietspaden, plannen worden in 

het najaar voorgelegd aan de bewoners

Franseweg - fietspad in de KMO-zone Bosduin: plannen in 

opmaak

Jos Tilborghstraat - fietsvoorzieningen: plannen in opmaak

MOBILITEIT

Fietsstraten

Korte Heuvelstraat: vanaf 

Kastanjedreef tot ingang 

Kalmthoutse Heide: gepland voor 

2023 na de rioleringswerken

1

1
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Wanneer kwamen jullie in de sportraad?

Ivo: “Ik kwam in 1979 bij de sportraad als vertegenwoor-

diger van turnvereniging Crescendo. Vandaag ben ik nog 

steeds actief bij die club. Al bijna vijftig jaar geef ik turnen. 

In 1986 volgde ik Jos Spiessens op als voorzitter, omdat hij 

in de politiek stapte. Zelf nam ik in 2012 ook deel aan de 

gemeenteraadsverkiezingen, waardoor Sam mij toen op-

volgde als voorzitter. Omdat ik meer dan 25 jaar voorzitter 

was, kreeg ik de titel van erevoorzitter. Daar ben ik best trots 

op (lacht).”

Sam: “Als sportraad vinden we het belangrijk om politiek 

neutraal te zijn. Hoewel dat in het verleden soms wel eens 

voor discussie zorgde, is het altijd zo geweest dat leden een 

keuze moesten maken tussen zetelen in onze adviesraad of 

een politiek mandaat. Toen Ivo in 2012 die beslissing nam, 

stelde ik me kandidaat als voorzitter. Dat ben ik nu sinds 

2013. Een zevental jaar eerder werd ik al verkozen in de 

sportraad als vertegenwoordiger vanuit de Kalmthoutse 

Tennisclub (KTC).”

In die 50 jaar waren er maar vier voorzitters?

Ivo: “Ja, dat klopt. Begin jaren ’70 werden er verschillende 

adviesraden opgericht. Je had bijvoorbeeld de ouderen-

adviesraad en in 1972 startte zo ook de sportraad, in over-

leg met toenmalig schepen van sport, Gaston Stevens.  

De eerste voorzitter was Michel Wils (1972-1979) en daarna 

kwam Jos Spiessens (1979-1986).”

Wat is de rol van de sportraad?

Sam: “Zoveel mogelijk mensen in Kalmthout alle kansen 

bieden om te sporten, vind ik het belangrijkste. Om die 

ambitie mee waar te maken, helpen we zo goed mogelijk 

het gemeentebestuur. Je kan niet van hen verwachten dat 

ze alle technische details kennen van een sporthalvloer 

of verlichting van terreinen. Toen destijds de sportzaal in 

Achterbroek en de grote sporthal van Gitok werden ge-

bouwd, ging de sportraad naar de infrastructuur in ande-

re gemeenten kijken om daarna een goed onderbouwd 

advies af te leveren. Onze rol is vooral adviserend en heel 

soms proberen we de politiek te overtuigen om nog meer 

te investeren in sportinfrastructuur of onze aanbevelingen 

zeker te volgen (lacht).”

Illustreer dat eens met enkele voorbeelden…

Ivo: “Begin jaren ’80 was er veel te doen rond langlaufen in 

de Kalmthoutse Heide en enkele jaren later rond mountain-

biken in het natuurgebied. Daar hebben we toen vanuit de 

sportraad vurig voor gepleit om die sporten, mits de nodige 

afspraken, toch toe te laten omdat veel mensen dat graag 

deden.”

Sam Bosmans en Ivo 
Dockx over 50 jaar sportraad

Sportraadvoorzitter Sam Bosmans (60) en erevoorzitter Ivo 

Dockx (69) leidden samen meer dan 35 jaar de Kalmthoutse 

sportraad. Ideale gesprekpartners voor een gezellige babbel 

op een zomers terras over 50 jaar sportraad. “Zowel vroeger 

als nu is het de voornaamste taak van de sportraad om zo-

veel mogelijk mensen in Kalmthout kansen te bieden om te 

sporten én de gemeente daarbij te helpen”, zijn Sam en Ivo 

het volmondig eens.  

“Iedereen 
laten 

sporten”

Sam Bosmans (links) en Ivo Dockx 
klinken op 50 jaar sportraad



Sam: “Dat er een Finse piste ligt rond Sportpark Heikant, die 

vandaag veel lopers en wandelaars gebruiken, mogen we 

ook een verdienste van de sportraad noemen. Soms was 

er twijfel om die piste aan te leggen, maar wij zijn blijven 

aandringen om het wel te doen.”

Uit hoeveel leden bestaat de sportraad?

Sam: “Er zijn maximaal 12 leden en om de vier jaar zijn 

er verkiezingen om hun mandaat te verlengen of nieuwe 

kandidaten op te nemen. Kalmthout telt al vele jaren de 

maximale bezetting, wat een goede zaak is. Alle mannen en 

vrouwen brengen vanuit hun sportclub of discipline veel 

ervaring en inzichten mee. En ze vormen samen een heel 

geëngageerde ploeg.”

Ivo: “Sinds 1991 heeft Kalmthout met Gino Vanthillo ook 

een voltijdse sportfunctionaris. Hij is voor de sportraad een 

belangrijke verbindingspersoon met het gemeentebestuur. 

Ook de schepen van sport woont de maandelijkse vergade-

ring bij. In die 50 jaar was er altijd een goede samenwerking 

met de betrokken schepen en het gemeentebestuur.”

Waar liggen er nog uitdagingen voor de toekomst?

Ivo: “Ik volg de sportraad nu letterlijk van aan de zijlijn, maar 

ik hoop dat ze nog vele jaren blijven voortwerken zoals ze 

bezig zijn. We beschikken in Kalmthout met het centra-

le Sportpark Heikant – waar ook nog de moderne turnhal 

komt voor wat straks de grootste sportclub van Kalmthout 

zal zijn door het samengaan van Crescendo en Gymka – en 

de andere voorzieningen in de verschillende wijken over 

heel degelijke infrastructuur. Dat is mee de verdienste van 

de sportraad. Ook met de waardering voor de Kalmthoutse 

sportkampioenen tijdens de jaarlijkse huldiging en de fes-

tiviteiten rond het 50-jarig bestaan betrekken ze veel men-

sen bij het sportgebeuren in onze gemeente.”

Sam: “We willen zeker nog meer werk maken van G-sport. 

Momenteel bestaan er bij clubs veel vragen over hoe ze dat 

het best aanpakken om sport en beweging aan te bieden 

voor mensen met een beperking, maar er is veel vraag naar. 

Met één van de werkgroepen binnen de sportraad willen 

we de clubs daar zeker nog meer in ondersteunen. En wie 

weet is er ook ergens ruimte voor overdekte tennisvelden? 

De Kalmthoutse Tennisclub is daar vragende partij voor. 

De haalbaarheid daarvan is ook iets wat de sportraad ze-

ker mee kan uitzoeken en formuleren in een advies aan het 

gemeentebestuur.”

Boek over 50 jaar bijna klaar
 

‘De Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis’, zo heet het 

boek over 50 jaar sportraad in onze gemeente. Louis van 

den Buijs, al vele jaren lid van de sportraad, coördineert 

de samenstelling van het boek. “Op circa 265 pagina’s blik-

ken we terug op de sportgeschiedenis in onze gemeente. 

We starten met een tijdslijn van belangrijke momenten in 

de Kalmthoutse sportgeschiedenis. Daarna zoomen we in 

op opvallende sportfiguren en kijken we terug op 50 jaar 

sportraad. Ook de evolutie van de accommodaties belich-

ten we. Dat gaat van zwemmen in ’t Muggenpiske in de 

Kalmthoutse Heide tot de aanleg van Sportpark Heikant”, 

schetst Louis.

“In het boek krijgt elke erkende Kalmthoutse sportvereni-

ging één pagina om zichzelf voor te stellen. Vanuit mijn 

eigen archief had ik al veel info, maar ik kreeg veel hulp 

van heel wat dorpsgenoten die me veel anekdotes over 

de Kalmthoutse sportgeschiedenis wisten te vertellen en 

prachtige foto’s bezorgden”, besluit Louis van den Buijs. 

Het boek kan je bestellen via een voorinschrijving bij 

de leden van de sportraad voor 12 euro. Wil je het aan-

kopen na de officiële voorstelling in november? Dan be-

draagt de kostprijs 16 euro. Meer info: 0477 22 24 81 of 

vandenbuijslouis@gmail.com
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Bedankt, 
sportievelingen! 

Op zondag 28 augustus vierde de sportraad van 

Kalmthout zijn 50-jarige bestaan met een heu-

se familiesportdag. En die werd een groot suc-

ces: meer dan duizend bezoekers zakten af naar 

sportpark Heikant of namen deel aan de uitge-

stippelde wandel- of fietstocht. De sportraad tel-

de ook ruim 400 kinderen en jongeren. Een heus 

succes, want zij zijn immers bepalend voor de 

toekomst van sport in Kalmthout. Bedankt aan 

iedereen die mee voor een méér dan geslaagde 

dag zorgde! 
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Ook nieuwe tafel aan 
speelpleintje Albert 
Peeterslei 

De Albert Peeterslei, Azalealaan en de Van Den 

Bogaertlei vormen samen de buurt ‘De Gouden 

Driehoek’ of ‘De Gouden Triangel’. Een nieuwe grote 

tafel én een ruilbib brengen nog wat meer leven in 

de brouwerij aan het bestaande speelpleintje in de 

buurt. “Zowel buren als passanten trekken de kast 

al eens open, waar meer in te vinden is dan boeken. 

Aan de tafel spelen de kinderen spelletjes of slaan 

buren een praatje. De ruilkast brengt zeker mensen 

samen”, vertelt initiatiefnemer Wietse Van Loon. 

Lockdown

“Tijdens de lockdown – toen iedereen thuis moest blijven 

– zag ik in onze buurt veel kinderen op hun oprit spelen. 

Toen groeide al het idee bij mij dat een grote tafel aan het 

speelpleintje wel handig zou zijn”, legt Wietse Van Loon uit. 

“Kinderen kunnen daaraan knutselen of spelletjes spelen, 

maar er gewoon zitten voor een gezellig babbeltje of om te 

picknicken kan natuurlijk ook.” 

Ruilbib

“Met steun van de gemeente konden we in april tijdens de 

Dag van de Buren onze houten tafel, in de vorm van een 

driehoek, officieel in gebruik nemen. Die dag openden we 

ook onze ruilbib”, blikt Wietse terug. “Het idee is dat mensen 

iets uit de grote, zwarte kast mogen pakken in ruil voor iets 

anders dat ze erin leggen. Omdat het meestal over boeken 

gaat, heet het een ruilbib, maar bij ons vind je er ook cd’s, 

dvd’s en kleine gezelschapsspelen in. Het merendeel van de 

boeken zijn romans, maar evengoed vind je er een kook-

boek of strips. Wij kunnen het elke Kalmthoutse buurt aan-

raden om er ook mee te starten. Het zorgt sowieso voor wat 

leven in de brouwerij en voor contact tussen de mensen. 

Volgens mij was de minibib aan de kerk van Achterbroek de 

eerste ruilbib in Kalmthout. Die stond eerst in de Zandstraat, 

maar is nadien verhuisd naar het meer centrale, vernieuwde 

kerkplein.”

Straatbarbecue

“Aan het speelpleintje lieten we ook een kleine spandoek 

plaatsen waarop we steeds de eerstvolgende activiteit in 

De Gouden Driehoek aankondigen. Dat kan gaan over de 

straatbarbecue, de garageverkoop of de nieuwjaarsdrink. 

Tijdens onze jaarlijkse straatbarbecue reiken we steeds een 

ludieke prijs uit aan een verdienstelijke buurtbewoner. Hij 

of zij ontvangt dan ‘De Gouden Triangel’ en mag die een 

jaar houden. Tijdens de coronacrisis was ik veel thuis en 

heb ik kinderen uit de buurt op-

gevangen. Ik speelde met hen 

terwijl hun ouders aan het werk 

waren. Daarvoor kreeg ik toen ‘De 

Gouden Triangel’. Als initiatiefne-

mer om ons speelpleintje nog wat 

op te waarderen, wou ik zo graag 

iets terug doen voor de erkenning 

die ik kreeg van de buren”, geeft 

Wietse nog mee.  

“Ruilbib brengt 

buren samen”
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Na een grondige restauratie en reno-

vatie van bijna vier jaar, heropende het 

Antwerpse stadhuis op 18 juni 2022. 

Een monument van meer dan 450 jaar 

omvormen tot een hedendaags huis 

vroeg om een multidisciplinair exper-

tenteam. Ontwerpteam ‘Huis van de 

stad’ is erin geslaagd om de historische 

waarde van het stadhuis te combine-

ren met hedendaagse comforteisen.  

In 2017 werd er ook een open oproep 

geplaatst via Design Vlaanderen voor 

het ontwerp van de tapijten. Samen 

met architecten Roos Cornelissen 

(rechts op de foto) en Hinke Majoor 

van Studio Lommer werd Kalmthout-

se textiel- en kostuumontwerpster 

Jente Hendrickx (links op de foto) tot 

haar grote vreugde geselecteerd voor 

het ontwerp. Vijf jaar later, na de her-

opening van het vernieuwde stadhuis, 

blikt ze tevreden terug. 

Hoe fier ben je dat je hebt 

bijgedragen aan deze 

indrukwekkende renovatie? 

Jente: “Elke keer wanneer we voor het 

Creatieve inwoonsters Kalmthout 

dragen bij aan renovatie stadhuis 

Antwerpen

stadhuis staan, kijken we opnieuw vol 

bewondering naar het prachtige ge-

bouw en kunnen we bijna niet gelo-

ven dat wij deze kans gekregen heb-

ben. Het stadhuis is al sinds jaar en dag 

een thuis voor de beste ambachtelijke 

werken. De met marmer beklede mu-

ren, de houten stoelen, de rijk ver-

sierde schouwen, de wandschilderin-

gen… Met onze interesse en ambacht 

hoopten wij daar onze hedendaagse 

kijk aan toe te kunnen voegen.”

Hadden jullie carte blanche wat 

het ontwerp betreft? 

“Ontwerpmatig waren er niet veel be-

perkingen opgelegd. Natuurlijk is het 

een hele opgave om een ontwerp te 

maken voor een tapijt in een ruimte 

die enorm beladen en vol is met karak-

teristieke materialen. We voelden me-

teen aan dat we voor de ontwerpen 

op het Schoon Verdiep naar een frisse, 

rustige ondertoon moesten zoeken. In 

de vestibule en op het eerste verdiep 

was er meer ruimte om ontwerpma-

tig iets toe te voegen aangezien deze 

ruimtes minder zwaar aanvoelen.”

Voor de productie van de tapijten 

werken jullie samen met Wendy 

Guns en Reza Ashtari van Ashtari 

Carpets. Hoe verloopt deze 

samenwerking?

“Ashtari Carpets maakt prachtige, kwa-

litatieve tapijten die tot op de knoop 

zeer nauwkeurig uitgewerkt worden. 

Wendy (foto) en Reza volgen de pro-

ductie in Nepal op en we zijn zeer te-

vreden over onze samenwerking. Het 

is een project van lange duur dus we 

moesten veel geduld oefenen vooral-

eer we ons ontwerp op ware grootte 

in de ruimtes konden zien, maar de 

resultaten zijn absoluut zoals we ge-

hoopt hadden.”

Openingsreceptie  
stadhuis op 15 juni



Op welke manier werd ingezet op 

duurzaamheid bij het ontwerp/de 

productie van de tapijten? 

“Voor de tapijten was het belangrijk dat ze lang 

kunnen meegaan. Ze worden zeer intensief be-

wandeld en moesten voldoende vlekbestendig 

zijn. De knoopdichtheid moest zeer hoog zijn 

want dit bepaalde de stevigheid van het tapijt. 

Ze zijn nabehandeld met een product en zijn 

voornamelijk gemaakt van zuivere wol. Dat 

heeft van nature uit een vuilafstotende functie. 

Naast wol zit er ook brandnetel en zijde ver-

werkt in de tapijten.”

Wist je als kind al dat je wou ontwerpen/

iets creatief wou doen?

“Ik ben altijd graag creatief bezig geweest. Als 

kind ging ik naar de tekenschool in Kalmthout 

(Pigment) en in het middelbaar volgde ik 

kunstonderwijs in Antwerpen.”

“Daarna volgde theaterkostuumontwerp aan 

de Academie voor Schone Kunsten in Ant-

werpen. Textiel fascineerde me en dus volgde 

ik de masteropleiding Textielontwerp in Gent. 

Na mijn studies liep ik enkele maanden stage in 

Parijs. Fantastisch om met de mooiste en meest 

exclusieve garens aan de slag te mogen gaan. 

Ik kan het daardoor niet laten om Parijs jaarlijks 

een bezoekje te brengen (lacht).”

Wat deed je terugkeren naar Kalmthout?

“Kalmthout is natuurlijk mooi, groen en rus-

tig en toch zijn er veel leuke initiatieven zoals 

marktjes, de Straatfeesten en de December-

winkel waar ik enkele edities bij was. Ik heb hier 

ook veel familie en vrienden wonen aangezien 

ik hier al van kleins af aan woon. Daarnaast is 

er vanuit Kalmthout een goede verbinding 

naar Antwerpen. Dat is voor mij heel handig 

aangezien ik voor grotere projecten vaak naar 

Antwerpen of Gent trek. Ik vind het ook heerlijk 

om thuis in mijn atelier te zijn, waar ik in alle rust 

mijn eigen collecties kan realiseren.” 

Naast Jente Hendrickx, heeft ook 
Anja Smets als Kalmthoutse 
inwoonster bijgedragen aan de 
renovatie van het stadhuis

“Samen met mijn collega-restaurator heb ik de historische gordijnen 

van de Raadzaal gerestaureerd. De Raadzaal is de enige ruimte in het 

stadhuis waar men de gordijnen wilde behouden. De fluwelen gordij-

nen bevonden zich in een redelijk goede staat. Ze werden eerst ge-

reinigd en daarna restaureerden we de kleine beschadigingen zoals 

scheuren in het fluweel en loszittende delen. Aan de passementen 

hebben we met verlijming (foto) de nog overblijvende zijden draad-

jes van meer dan 700 bolletjes op de houten kern vastgezet. Ook bij 

de embrasses, een systeem met koorden en kwasten dat de gordijnen 

openhoudt, was er schade aan de kwasten. Daarvan hebben we de 

gebroken houten kernen hersteld en de zijde verlijmd op het hout.” 

“Na de restauratie hebben we de gordijnen terug opgehangen in de 

Raadzaal vanop een vijf meter hoge stelling. Dat gaf een prachtig uit-

zicht! Het was heel fijn om vanuit ons specialisme een steentje te kun-

nen bijdragen aan dit grote project”, blikt Anja enthousiast terug. 

Bewonder je het werk van Jente en Anja graag van dichtbij? Bezoek 

dan zeker eens het vernieuwde stadhuis! Momenteel zijn de trouw- en 

traploper er al aanwezig. De tapijten voor het salon, het burgemees-

terkabinet, de pui van het schoonverdiep, de pui op de eerste verdie-

ping en de vestibule zijn in productie en zullen tegen het einde van 

dit jaar ook te bezichtigen zijn. De 

benedenverdieping is vrij te bezoe-

ken tijdens de openingsuren. Wil 

je ook de rest van het stadhuis be-

wonderen? Boek dan (individueel of 

als groep) een gegidste rondleiding 

via www.antwerpen.be/stadhuis.
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UiTPAS is er  
ook voor jou
De UiTPAS is jouw spaar-en voordelenkaart voor vrijetijds-

activiteiten. Je spaart punten wanneer je deelneemt aan 

cultuur-, sport-, en jeugdactiviteiten georganiseerd door 

een deelnemende gemeente of UiTPAS-partner. Ga je naar 

een concert of bezoek je een tentoonstelling in onze regio? 

Ga je zwemmen of op sportkamp? Gebruik dan je UiTPAS. 

Verzamel punten en ruil ze om voor interessante voordelen 

zoals leuke cadeaus en kortingen! 

Als je een UiTPAS koopt, krijg je meteen 3 welkomstpunten 

op je UiTPAS en een aantal verrassende welkomstvoordelen 

waar je meteen van kan profiteren (bv. in de Bib, het dien-

stencentrum, het gemeentehuis…)

Je kan punten sparen en inruilen in de regio UiTPAS Van Pol-

der tot Kempen (Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schil-

de, Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wuustwezel), maar ook 

in alle andere UiTPAS-steden en regio’s! 

HOEVEEL BETAAL IK VOOR EEN UiTPAS?   
De UiTPAS kost 5 euro per persoon. Ben je nog geen 18? 

Dan betaal je maar 2 euro. 

Heb je het financieel moeilijk? Dan is er voor jou de UiTPAS 

aan kansentarief (1 euro). Daarmee krijg je automatisch 

80% korting als je deelneemt aan een activiteit van een 

UiTPAS-partner die is aangesloten bij UiTPAS van Polder tot 

Kempen (bv. 80% korting als je gaat zwemmen of naar een 

theatervoorstelling gaat). 

Je UiTPAS is persoonlijk en onbeperkt geldig. Je moet hem 

dus maar één keer kopen. Je kan een UiTPAS kopen in:

 f Dienstencentrum De Groten Uitleg 

 f Visit Kalmthout 

 f Bib Kalmthout 

 f Jeugdbib Nieuwmoer

 f Onthaal gemeentehuis Kalmthout

Breng de identiteitskaart of de Kids-ID van je gezinsleden 

mee om een UiTPAS te kopen. Kom je in aanmerking voor 

het kansentarief? Neem dan je attest van verhoogde tege-

moetkoming of schuldbemiddeling mee (te verkrijgen bij 

bv. je OCMW of mutualiteit). 

UiTPAS, 
ALTIJD IETS 

OM NAAR UiT 
TE KIJKEN



HOE SPAAR IK PUNTEN?  
Punten sparen is heel eenvoudig: hou je kaart tegen de 

spaarzuil of scan de QR code met je smartphone als je deel-

neemt aan een activiteit. Is er een geen spaarzuil aanwezig? 

Vraag het dan aan de kassa- of onthaalmedewerker.

Je gespaarde punten kan je omruilen. Waarvoor? Dat vind 

je op www.uitpas.be/voordelen-zoeken#/voordelen. 

VRIJE TIJD

VOETBALCLUB HEIBOS:  
NIEUWE UiTPAS-AANBIEDER 
Tom Maes: “Met onze voetbalclub K. Heibos S.V. zijn 

we sinds deze zomer partner van UiTPAS. Wij vereni-

gen graag mensen en bij onze clubwerking willen we 

niemand uitsluiten. Zo staan we achter het idee om 

iedereen mee te krijgen en willen we kansen creëren 

voor alle sporters ongeacht leeftijd, niveau of finan-

ciële situatie. Voor mensen die het financieel niet 

zo breed hebben, maakt het kansentarief een groot 

verschil. Zo ontvangen houders van een UITPAS bij 

onze voetbalclub automatisch extra spaarpunten 

na betaling van het jaarlijks inschrijvingsgeld. Verder 

bekijken we intern nog de mogelijkheid om tijdens 

seizoensactiviteiten spaarpunten te kunnen omrui-

len in voordelen. Als voetbalclub zijn we alvast heel 

trots om deel uit de maken van deze samenwerking 

tussen de gemeente Kalmthout en UiTPAS.”

WAAR IN KALMTHOUT KAN IK NOG  
TERECHT MET MIJN UiTPAS? 

 f Arboretum Kalmthout

 f Bibliotheek Kalmthout en Jeugdbib Nieuwmoer

 f Bridgeclub Kalmthout

 f Chiro Si-Jo Heide-Kalmthout

 f Cultuursmakers Kalmthout

 f Digidak Kalmthout

 f Dorpshuis Nieuwmoer

 f K. Achterbroek VV

 f K. Heibos. SV

 f K. Kalmthout SK

 f KFC Nieuwmoer

 f Muzarto

 f Sapperlootjes

 f Suske en Wiskemuseum

 f Zwembad Kalmthout

OOK UiTPAS-AANBIEDER WORDEN?
Momenteel zijn er meer dan 2300 aanbieders die UiTPAS ge-

bruiken, zoals: bioscopen, zwembaden, jeugdbewegingen, 

kunstacademies, voetbalclubs, theaters... Heb jij met jouw 

organisatie ook interesse om aan te sluiten als UiTPAS-aan-

bieder en wens je graag meer info? Neem dan contact op 

via uitpas@kalmthout.be. 

Je ontdekt het volledige aanbod van de regio Van Polder tot 

Kempen via www.vanpoldertotkempen.be.
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Auteur Bart Moeyaert woont 
bijna drie jaar in Kalmthout

“Een 
geweldige 
plek”

Op vrijdag 18 november kan je in 

de bibliotheek komen luisteren 

naar het ‘levensverhaal’ van au-

teur Bart Moeyaert (58). Iedereen 

krijgt dan ook de kans om aan 

hem vragen te stellen. Wij hebben 

niet tot dan gewacht en gingen 

op bezoek bij de gerenommeerde 

Vlaamse schrijver die sinds eind 

2019 in Kalmthout woont.

te voelen in Antwerpen en verlangde 

ik meer naar rust. Mijn partner en ik 

zochten een nieuwe plek, het liefst in 

het groen. Mijn vriend vroeg me nog 

of ik niet terugwilde naar Brugge, maar 

bovenaan ons lijstje stond eigenlijk al-

lang een andere locatie.” 

Treinreis als inspiratie

“Het moet dertig jaar geleden zijn ge-

weest dat ik met de trein vanuit Brug-

ge naar Kalmthout kwam, om een 

voordracht te geven in de bibliotheek. 

Ik herinner me dat ik in Kijkuit moest 

uitstappen en te voet door een groe-

ne laan liep. Toen dacht ik al: als je hier 

mag wonen! We zijn op het best denk-

bare moment verhuisd. Eind 2019 – 

net voor het begin van de coronacrisis 

– vonden we onze woning in Heide. 

Wij wonen hier ontzettend graag. Het 

is echt een geweldige plek om te le-

ven, maar ook om te schrijven.” 

Soms een beetje te stil

“We genieten van de rust en de wis-

sel van de seizoenen. De jaargetijden 

in de stad – ik woonde in een zijstraat 

van de De Keyserlei – ervoer ik bijna 

niet meer. De voortdurende stadsge-

luiden begonnen op me in te werken. 

De stilte hier is een weldaad. Een uil in 

de nacht horen roepen, wakker wor-

den van de vroege vogels. Soms vind 

ik het hier weleens te stil”, geeft Bart 

toe. “Hier hoor ik mijn gedachten soms 

te goed, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Geboren Bruggeling 

“Hoewel mijn ouders graag hadden 

dat ik in hun buurt in Brugge bleef 

wonen, verhuisde ik als 20-jarige naar 

Brussel. In mijn zoektocht naar werk 

belandde ik in Antwerpen. Meer dan 

dertig jaar woonde ik in de stad, waar 

ik in 2006 en 2007 Stadsdichter was”, 

blikt Bart Moeyaert terug. “Later reisde 

ik voor een project twee jaar lang vaak 

naar Nederland en Duitsland. Mee 

daardoor begon ik me minder thuis 

"Eind 2019 – net voor het begin van de 
coronacrisis – vonden we onze woning 

in Heide. Wij wonen hier ontzettend 
graag. Het is echt een geweldige plek 

om te leven, maar ook om te schrijven."

"Als kind al was ik gek op 
natuurboeken en droomde 
ik ervan om boswachter te 

worden. "

Boswachter als droomjob

“Het is fantastisch om op elk moment 

van de dag naar buiten te kunnen 

stappen om een wandeling te maken. 

Op enkele minuten staan we in de 

Kalmthoutse bossen. Als kind al was 

ik gek op natuurboeken en droomde 

ik ervan om boswachter te worden. 

Al hou ik niet van de uitdrukking ‘iets 

worden’. Voor mij is iedere persoon al 

iets. Alleen duurt het soms bij de ene 

wat langer dan bij de andere voor ta-

lent boven komt drijven”, meent Bart. 

“Mij leek dat toen het ideale leven: in 

de voormiddag mijn taken doen als 

boswachter en in de namiddag schrij-
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ven. Het is een beetje anders gelopen, 

maar nu schrijf ik te midden van mijn 

eigen stukje bos”, lacht Bart.

Levensverhaal vertellen 

“De lezing die ik geef heet ‘De Wereld 

van Bart Moeyaert’. Tijdens zo’n avond 

leer je me op verschillende manieren 

kennen – wie ik ben, ook als schrij-

ver. Het woord ‘lezing’ dekt de lading 

niet. Ik vertel je een persoonlijk ver-

haal dat in 1939 begint en eindigt op 

de plek waar we op dat moment zijn. 

Op 18 november ben ik te gast in Bib 

Kalmthout. Ook op 26 januari 2023 

hoef je niet ver te rijden, want dan ben 

ik te gast in de bib van Essen. Ik kijk er-

naar uit.”

Veel meer dan 

jeugdboekenschrijver

“Ik ben erg jong gedebuteerd en merk-

te al vroeg dat mensen van labels hou-

den. Ik heb me nooit willen beperken 

tot een bepaalde doelgroep, of alleen 

maar tot schrijven van fictie. Er is poë-

zie, er zijn kinderboeken, er is theater, 

er zijn liedjesteksten voor – bijvoor-

beeld – Jo Lemaire. Ik ben graag met 

uiteenlopende projecten bezig, dat 

geeft me energie. Volgend jaar is het 

exact veertig jaar geleden dat ik met 

‘Duet met valse noten’ debuteerde. En 

nee, ik zie me morgen niet ophouden 

met schrijven”, zegt Bart overtuigd. “Ik 

ben vereerd dat de KU Leuven me als 

‘writer-in-residence’ voor het komend 

academiejaar heeft gevraagd. Dat be-

tekent dat ik het vak Schrijven ga do-

ceren aan een twintigtal studenten, 

dat ik leesclubs mag organiseren, en 

dat ik ook een thema mag kiezen dat 

vakoverkoepelend wordt behandeld. 

Ik koos voor ‘voltooid leven’. Ik probeer 

taboes te doorbreken – zoals in dit ge-

val: mensen vinden hun leven voltooid, 

en kiezen bewust voor een einde.”

Morris als vertelconcert

“In september is Morris verschenen, 

een prentenboek met tekeningen van 

Sebastiaan Van Doninck. Het verhaal 

is ook een muziekvoorstelling gewor-

den. Bij mijn verhaal is nieuwe muziek 

gecomponeerd door Koen Brandt van 

Het Geluidshuis. Op het podium wordt 

het verhaal verteld door niemand min-

der dan Martine Tanghe”, vertelt Bart, 

“Het vertelconcert met het muzieken-

semble Oxalys toert nog tot in maart 

2023 door Vlaanderen.” 

Op naar een feestjaar

“Volgend jaar belooft een feestelijk 

jaar te worden, al wil ik er niet te veel 

over verklappen”, lacht Bart. “Wat ik 

zo goed als zeker weet, is dat in het 

najaar van 2023 een nieuw boek van 

me verschijnt. Voor de mensen van 

Kalmthout heb ik een primeur: begin 

volgend jaar zul je in de Gloriëtte in 

het Arboretum even tot rust kunnen 

komen met poëzie van mij. Speciaal 

voor het Arboretum en voor die plek 

schrijf ik een gedicht”, besluit auteur 

Bart Moeyaert. 
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Het nieuwste boek van Bart Moeyaert heet Morris. Het werd 

uitgegeven bij Querido en geïllustreerd door Sebastiaan Van 

Doninck. Alle aandachtige lezers van Tussen Hei & Maatjes 

maken kans om dat boek te winnen. Mail het antwoord op 

deze vraag voor 10 oktober naar info@kalmthout.be 

“In welke stad groeide Bart Moeyaert op?” 

Voor twee winnaars ligt er een boek klaar.  

Ze worden persoonlijk verwittigd. 

win
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Laadpalenplan om elektrisch 

rijden te ondersteunen 

  “Kalmthout stelt 64 publieke laadpunten tegen 2030 voorop” 

Voor een landelijke gemeente waar het opladen bij veel mensen thuis op pri-

véterrein (garage, oprit…) gebeurt, ligt het te realiseren publieke laadpunten 

lager dan in meer stedelijke omgeving. Op basis van de principes en de doelstel-

lingen van de Vlaamse overheid, stelde de gemeente een actieplan rond duur-

zaamheid op met 64 publieke laadpunten tegen 2030.  

Om de Europese en Vlaamse klimaat-

doelstellingen te halen, moeten we 

efficiënter en duurzamer met ener-

gie omgaan. Rijden met elektrische 

wagens past in dat verhaal. Want 

daarmee kunnen we de CO2-uitstoot 

gevoelig beperken. Om dat elektrisch 

rijden ook in Kalmthout aan te moe-

digen, zijn er voldoende laadpunten 

nodig. Daarom stelde de gemeente 

Kalmthout een laadpalenplan op.

Momenteel staat er in Kalmthout 4 

publieke laadpalen: op het markt-

plein, op de parking van de Vroente, 

aan het station van Kalmthout en op 

het Willy Van der Steenplein. Samen 

zijn ze goed voor 8 laadpunten.
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Vlaanderen wil een laadpunt binnen 

de 250 meter van iedere woning voor-

zien. Als je er als eigenaar van een elek-

trische wagen geen op je eigen terrein 

kan plaatsen, zal je er een kunnen aan-

vragen binnen die afstand. 

  “Iedere gebruiker moet een 
laadpunt hebben binnen de 250 
meter van zijn woning”

Om dat te realiseren, startte het de-

partement Mobiliteit en Openbare 

Werken (MOW) eind 2021 een aanbe-

steding voor het plaatsen van laadpa-

len in de Vlaamse gemeenten. Door 

die aanbesteding kan een gemeente 

laadpalen laten plaatsen zonder zelf 

een aanbesteding te moeten houden. 

Het departement MOW berekende 

het vooropgestelde aantal laadpalen 

voor de gemeente Kalmthout. Het 

gaat over 31 laadpunten wat overeen-

komt met ongeveer 15 laadpalen. 

De laadinfrastructuur plaatsen we stra-

tegisch in functie van:

 f gebruik openbaar domein (moge-

lijkheden van lang of kort parkeren)

 f stedenbouwkundige elementen 

waaronder typologie van bebou-

wing (gesloten bebouwing zonder 

opritten)

 f woondichtheid (woonkernen)

 f functies in de omgeving (winkelen, 

recreëren, parkeren…)

MILIEU

De gemeente Kalmthout heeft volgende 

locaties aangeduid als mogelijke locaties voor de 

laadinfrastructuur:

 f parking station Heide (Hoppin-punt)

 f parking zwembad

 f parking sportpark Heikant

 f parking Zwarte Hond

 f parking gemeentehuis

 f parking bib

 f parking O*KA

 f parking sporthal GITOK II

 f parking Strijboshof

 f parking kerk Heuvel

 f parking Zuid Kalmthoutse heide

 f parking sporthal Achterbroek of kerk Achterbroek

 f Kapellensteenweg (1 laadpaal)

 f Roosendaalsebaan (1 laadpaal)

 f Essensteenweg (1 laadpaal)

Voor de overige Hoppin-punten (parking kerk Nieuwmoer, parking 

Parochiecentrum Achterbroek en Zonnedauw) zal bij de inrichting van 

die punten een laadpaal voorzien worden.

Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar:

 f je van het ene vervoersmiddel (trein, bus, deelfiets...) kan overstappen 

op het andere (door o.a. deelsystemen) waardoor reizigers met het 

geschikte vervoermiddel een verplaatsing kunnen maken

 f parkeermogelijkheden voor meerdere personenwagens en fietsen ter 

beschikking zijn 

   duurzaamheid@kalmthout.be, 03 376 49 62
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Sociale diensten  
verhuisd 
naar Kantine 
Bezemheide 

  Tkruideniertje 
Kalmthoutenaren die het financieel moeilijk hebben, kun-

nen sinds februari 2018 terecht bij Tkruideniertje, waar ze 

kwaliteitsvolle en gezonde producten kunnen kopen aan 

een verminderde prijs. 

Om er te kunnen winkelen heb je toestemming nodig van 

de sociale dienst. Je krijgt dan een klantenkaart die zes 

maanden geldig is. Daarna wordt ze verlengd of stopgezet. 

Per week kan je een maximumbedrag uitgeven, afhankelijk 

van je gezinsgrootte. 

Vrijwilligster Gis was er vanaf de start bij. Gis: “Binnen een 

half jaar vieren we al onze 5-jarige ‘jubilee’. De tijd vliegt hier 

echt voorbij. Omdat er heel wat komt bij kijken (aankoop, 

invoer, onthaal, kassa, administratie…) werken met een 

team van ongeveer 25 vrijwilligers.”

“Soms gaan mensen over hun maximumbedrag, dan moeten we 

een echte ‘gendarme’ zijn”, lacht ze.  “Maar we bouwen een band 

op met onze klanten. Heel af en toe geef ik dan al wel eens een 

‘specialleke’. En er zijn altijd wel gratis producten waarmee we ze 

blij kunnen maken. Zolang het zo plezant blijft als nu, wil ik hier 

nog heel lang werken als vrijwilligster”, klinkt het enthousiast. 

Ben je vlot in de omgang? Ben je graag onder de mensen en kan 

je je enkele uurtjes per week vrijmaken? Word dan net als Gis vrij-

williger bij Tkruideniertje! Of heb je zelf nog wat spullen over en 

wil je deze graag aan Tkruideniertje schenken? Neem dan ook 

contact op via vrijwilliger@kalmthout.be of 03 620 15 67.

   Boodschappen doen in Tkruideniertje kan elke donderdag 

van 10.30 tot 18 uur op afspraak. Wie nog geen afspraak 

heeft, is welkom na 15 uur.

Dagelijks zetten tal van vrijwilligers in onze gemeente zich 

in voor mensen die het financieel minder breed hebben. Zo 

ook Gis, Ilse en Wendy. Met veel plezier zetten zij zich in voor 

Tkruideniertje, Twinkeltje en Rap op Stap Kalmthout. Eerder 

waren die drie organisaties actief in de oude brandweerka-

zerne. Nu die wordt afgebroken, verhuisden ze in juni naar 

Kantine Bezemheide. Ook de organisaties Ligo (centrum voor 

basiseducatie) en Saamo (samenlevingsopbouw) kan je nu in 

de Gomarus Van Geelstraat vinden. Daarnaast komt dit najaar 

het project ‘Koffie & Formulieren' van CAW erbij. Dit project wil 

mensen versterken in het omgaan met hun administratie. Be-

nieuwd wat elke organisatie doet? We geven je een overzicht!



  Twinkeltje
Twikeltje is al tien jaar lang een tweedehandswinkel met tof-

fe kinderkledij en -spulletjes aan lage prijzen. De doelgroep 

is ouders van kinderen van 0 tot en met 12 jaar met een 

beperkt inkomen, of pleegouderS. Via het OCMW kunnen ze 

een gezinspas aanvragen.  

Het OCMW, gemeente Kalmthout, Gezinsbond Kalmthout 

en vele gedreven medewerkers en vrijwilligers zorgen voor 

een vlotte werking. 

Ilse: “Ik had nog wat tijd over die ik nuttig wou besteden. 

Daarom startte ik dit voorjaar als vrijwilligster. Het is een hele 

toffe ploeg en het is ontzettend leuk om zoveel mensen te 

leren kennen. Het mooie eraan vind ik dat we naast een win-

kel, ook een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders zijn. 

De koffie, thee en koekjes staan hier altijd klaar.”

Heb je nog kinderkleding te veel of babyspullen die je niet 

meer gebruikt? Breng ze dan binnen op het OCMW, dagelijks 

van 9 tot 12 uur en dinsdagavond van 19 tot 20.30 uur. En-

kel kledij en spullen in goede staat worden aangenomen. De 

kledij moet bovendien proper gewassen en gestreken zijn. 

Ilse: “Als we spullen binnenkrijgen, stel ik mezelf altijd de 

vraag of ik het mijn kinderen ook zou laten dragen. Want ik 

vind het heel belangrijk dat we een mooi aanbod hebben. 

Zelf zou ik hier ook wel willen kopen”, glimlacht ze. 

   Met een gezinspas kan je elke donderdag tussen 10.30 

en 17 uur terecht in Twinkeltje (zonder afspraak).
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  Rap Op Stap
Rap Op Stap is een 'reisbureau' voor mensen met een 

beperkt budget. Want iedereen heeft recht op vakantie 

en kwalitatieve vrijetijdsbesteding. Rap op Stap is er voor 

iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoet-

koming.

Rap Op Stap, ongeveer 4 jaar geleden opgestart, bestaat 

uit een team van 8 enthousiaste vrijwilligers. Wendy is 

één van hen en doet het nog altijd even graag als bij de 

opstart: “Met de vrijwilligers werken we met een beurtrol 

en de donderdagen dat ik niet kom, mis ik het ook echt.”

“Wat wij doen? Wij maken de mensen gelukkig”, lacht ze. 

“We plannen en boeken voor hen leuke daguitstappen 

en vakanties van a tot z. Ze kunnen bij ons ook altijd te-

recht met hun verhaal. Ons leuke aanbod doet hen ook 

terugkomen. Het is tof om hen dan met een grote glim-

lach te horen vertellen over hun vorige uitstap.”

Per jaar organiseert Rap Op Stap Kalmthout twee keer 

een uitstap in groep. Wendy: “Dit jaar zijn we naar het 

Mas en het Red Star Line museum geweest met een 25-

tal mensen. Ze betaalden 5 euro en eten en drinken was 

inbegrepen. In het najaar organiseerden we nog een uit-

stap naar Planckendael.”

   Wil je weten of Rap Op Stap iets voor jou kan beteke-

nen? De vrijwilligers bekijken graag samen met jou 

wat de mogelijkheden zijn! Je kan bij hen terecht zon-

der afspraak op maandag tussen 10 en 11.30 uur in 

Dienstencentrum De Groten Uitleg en op donderdag 

tussen 13.30 en 16 uur in Kantine Bezemheide.  

Benieuwd naar de wandelkalender en de andere  Rap op 

Stap activiteiten? Hou dan zeker hun Facebookpagina 

(Rap Op Stap Kalmthout) in de gaten! f



Corina De Groot volgt Marc 
Vandezande op als directeur van 
school Heilig Hart

Bij de start van het nieuwe schooljaar 

kreeg ook het Heilig Hart een nieuwe di-

recteur. Corina De Groot (43) volgde op 

1 september Marc Vandezande (63) op 

en leidt nu de middelbare school aan de 

Kapellensteenweg 190, pal in het cen-

trum van Kalmthout. “Ik zat hier zelf nog 

op school, toen nog wel op de vorige 

locatie aan den Heuvel, waar ik nog les 

kreeg van mijn voorganger”, herinnert 

Corina De Groot zich. 

Dierenarts van opleiding  

“In de derde graad volgde ik aan het Heilig 

Hart Humane Wetenschappen. Ik studeerde 

af in 1997 en ging daarna dierengeneeskun-

de studeren in Antwerpen en Gent, waar ik 

in 2004 mijn diploma behaalde”, blikt Corina 

terug op haar studententijd. “Ik werkte eerst 

als dierenarts, maar deed daarna een job in 

de farmaceutische industrie. Daar gaf ik trai-

ning aan dierenartsen en dierenartsassisten-

ten, waardoor ik de smaak van het lesgeven 

te pakken kreeg.”

Gewend aan grote school

“Een vriendin die op PITO werkte – de grote 

provinciale school in Stabroek – overtuigde 

me in 2009 om bij hen les te komen geven. 

Een fijne tijd, maar twee jaar geleden kreeg 

ik de vraag om bij het PITO adjunct-directeur 

te worden”, vertelt Corina. “Ondanks de hec-

tische coronaperiode deed ik die job graag. 

PITO is een heel grote school en ik miste een 

“Zat hier 
zelf nog op 
school”
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  Ligo
Online een afspraak maken? Een formulier invullen?  Werken met 

Smartschool of Itsme? Dat is niet voor iedereen gemakkelijk. In 

het Open Leersalon van Ligo kan je gewoon langskomen met een 

vraag. Katrijn van Ligo helpt je op weg: op de computer, op de smart-

phone of met pen en papier. Het Open Leersalon is volledig gratis. 

Interesse? Kom op dinsdag of donderdag van 13 tot 15.30 uur naar 

Kantine Bezemheide. Een afspraak maken is niet nodig. Tijdens 

schoolvakanties is er geen Open Leersalon.

   openleersalon.kalmthout@ligo-antwerpen.be 

0472 19 04 54

  STEK (SAAMO)
Door het bos de bomen niet meer zien: 

het kan ons allemaal overkomen. Daarom 

zorgt SAAMO voor laagdrempelige, veilige 

ontmoetingsplekken, oftewel een 'STEK'.

Een STEK is een plek waar buurtbewoners 

in contact kunnen komen met elkaar en 

met lokale hulp- en dienstverleners. Als 

bruggenbouwer tussen hulp en hulpzoe-

kende denkt SAAMO mee na over verbe-

terpunten in de dienstverlening. Mogelijke 

oplossingen spelen ze door naar het beleid. Zo werken ze aan 

betere sociale bescherming met én voor mensen.

Sinds dit voorjaar is er ook een STEK in Kalmthout. Nu dus ook 

in de kantine Bezemheide. “Elke dinsdag van 13 tot 16 uur kan 

je bij ons terecht met vragen of gewoon voor een babbeltje bij 

een gratis koffie, thee of water. Iedereen is van harte welkom. Bin-

nenkort ontdek je hier trouwens ook onze nieuwe activiteitenka-

lender”, laat opbouwwerker Mika van SAAMO enthousiast weten.

   mika.roppe@saamo.be, 0484 85 28 26.



beetje het rechtstreeks contact met 

leerlingen. Heilig Hart heeft vandaag 

een 400-tal leerlingen en een 50-tal 

leerkrachten, wat een aanzienlijk ver-

schil is met mijn vorige werkomge-

ving.”

Een beetje thuiskomen

“Toen ik hoorde dat mijn voormalige 

school een nieuwe directeur zocht, 

stelde ik me kandidaat. “Ik ken het Hei-

lig Hart als een fijne en warme omge-

ving. Ook al ben ik nog niet zolang ge-

leden gestart, voelde het voor mij een 

beetje als thuiskomen in een bekende 

omgeving”, klinkt Corina enthousiast. 

“Ook al zat ik niet op school in deze 

vestiging, ontmoet ik hier enkele oude 

bekenden. Sommige leerkrachten wa-

ren er al in mijn periode als leerling en 

van twee, waaronder Marc Vandezan-

de, kreeg ik nog les.”

Klaar voor uitdaging

“Ik ken de regio en de school, maar als 

directeur zal ik op mijn pad zeker nog 

veel nieuwe mensen ontmoeten en 

misschien aspecten van de job ont-

dekken die ik nu nog niet ken. Maar ik 

ga de uitdaging met veel plezier aan”, 

zegt Corina De Groot. 

“Dat kan ik beamen”, pikt afscheid-

nemend directeur Marc Vandezande 

in. “Ik ken Corina inderdaad nog als 

oud-leerling en was aangenaam ver-

rast te horen dat zij mijn opvolgster 

werd. Tijdens de zomervakantie heb 

ik haar zo goed mogelijk wegwijs ge-

maakt en geholpen waar ik kon.” 

Bob de Bouwer

“Ik startte in januari 2001 als vervan-

ger van Nancy Claessens die ge-

zondheidsproblemen kende. Op het 

Sint-Jozefinstituut gaf ik eerst vele 

jaren wiskunde in de derde graad, 

maar in die periode was ik leerkracht 

wetenschappen op het Heilig Hart. 

Aanvankelijk zou ik mijn voorgangster 

tijdelijk vervangen, maar dat werd uit-

eindelijk dus meer dan 21 jaar”, vertelt 

Marc. “Als directeur was ik veel bezig 

met bouwdossiers. Eerst voor de re-

novatie van de school en daarna voor 

de nieuwbouw die we in 2016 in ge-

bruik mochten nemen. Een belangrijk 

moment in de geschiedenis van de 

school omdat we toen van twee ves-

tigingsplaatsen terug naar één school 

gingen. Die hereniging is vlot verlo-

pen. Door zoveel met bouwen en ver-

bouwen bezig te zijn, kon ik het wel 

"Ik ken het Heilig Hart als een fijne en 
warme omgeving. Ook al ben ik nog 

niet zolang geleden gestart, voelde het 
voor mij een beetje als thuiskomen in 

een bekende omgeving"
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appreciëren dat de collega’s op mijn 

pensioenfeestje het liedje van ‘Bob de 

Bouwer’ zongen”, lacht Marc. 

Genieten in Ardennen

“Directeur zijn van een school zoals 

Heilig Hart is een fijne job. De stress en 

de drukte ga ik niet snel missen, maar 

het contact met collega’s, leerlingen en 

ouders zeker wel. Ik zal straks nog meer 

dan anders vertoeven in de Ardennen 

en ik kijk er echt naar uit om meer tijd 

te hebben om in mijn tuin te werken”, 

denkt Marc luidop na over zijn toe-

komstplannen. 

Bedankt 

“Graag maak ik van de gelegenheid ge-

bruik om de gemeente en burgemees-

ter Lukas Jacobs in het bijzonder te 

bedanken voor de fijne samenwerking. 

Als directeur kon ik altijd op hen reke-

nen als dat nodig was. Af en toe kwam 

hij op bezoek in onze school zoals bij de 

uitreiking van een beloning aan de klas 

die het beste scoorde tijdens de antiro-

kerscampagne”, besluit Marc Vandezan-

de, afscheidnemend directeur van het 

Heilig Hart. 

ONDERWIJS
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Na wat steun vanuit de gemeente bij 

de opstart, werd het volledig nieuwe 

concept gerund door een enthousiast 

team van vrijwilligers. Ze namen de invul-

ling van de activiteiten, het openhouden 

van het dorpshuis én de dagelijkse 

werking met volle goesting volledig op 

zich.  Na vijf jaar staat er nog altijd een 

gedreven groep vrijwilligers in – én achter 

– het Dorpshuis Nieuwmoer. Samen met 

de stuurgroep blikken we terug...

maken. Jong en oud moest zich hier thuis 

kunnen voelen.” 

Hebben jullie het gevoel dat jullie 

daarin geslaagd zijn? 

“Ja, toch wel. Iedereen is altijd welkom van 

maandag tot donderdag tussen 13 en 17 

uur en buiten deze openingsuren orga-

niseren we ook activiteiten. Daarnaast 

organiseren inwoners van Nieuwmoer en 

omgeving hier activiteiten. Zo kunnen we 

voor iedereen iets aanbieden en kunnen 

mensen met dezelfde interesses elkaar 

ontmoeten.” 

“Na de intense coronaperiode merken 

we dat er terug een positieve dynamiek 

is, zowel bij ons team van vrijwilligers als 

bij onze bezoekers en daar zijn we heel 

blij om.” 

Met hoeveel vrijwilligers runnen 

jullie het Dorpshuis?  

“Momenteel zijn we met 15 vrijwilligers. 

Elke maand komen we samen om te 

overleggen wie wanneer zal werken en 

om ideeën uit te wisselen. 

Dorpshuis 
Nieuwmoer 
viert 5-jarig 
bestaan
 

Ondertussen is het alweer 5 jaar geleden dat 

het oude kloostergebouw naast basisschool 

Maatjes werd afgebroken. Het verouderde ge-

bouw in Nieuwmoer ruimde in 2017 plaats voor 

een nieuwbouw en kreeg sindsdien een totaal 

andere gemeentelijke invulling: een ontmoe-

tingscentrum oftewel ‘Dorpshuis’ voor de inwo-

ners van Nieuwmoer en omgeving. 

Ook de stuurgroep komt maandelijks 

bijeen om de lijnen op langere termijn 

uit te tekenen.”

Wat zijn de grootste troeven van 

het Dorpshuis? 

“De vriendelijke vrijwilligers”, volgt al snel 

als antwoord met een knipoog. 

“Het voordeel van activiteiten zelf te orga-

niseren, is dat we de tarieven ervan laag 

kunnen houden. Iedereen van ons heeft 

zijn eigen interesses/hobby’s en probeert 

die op een leuke, creatieve manier in te 

zetten. Zo kunnen we het laagdrempelig 

houden.” 

“Op de bovenverdieping zitten ook de 

jeugdbib en Digidak, dus onze bezoekers 

kunnen dat dan ineens combineren. 

Bovendien is ons terras een groot succes. 

Daarmee trekken we ook veel mensen uit 

de verdere omgeving aan wanneer ze 

met de fiets voorbijkomen.”

“We horen regelmatig van onze bezoekers 

dat ze hier goed gesoigneerd worden. Als 

je hier iets bestelt, krijg je er nu bijvoor-

beeld een 21 lotje bij waarmee je iets kan 

"In de eerste plaats wilden we de 
inwoners van Nieuwmoer meer met 

elkaar in contact brengen. Jong en oud 
moet zich hier thuis kunnen voelen. "

Wat was het opzet 5 jaar geleden?  

“In de eerste plaats wilden we de inwo-

ners van Nieuwmoer meer met elkaar in 

contact brengen. Onder het moto ‘door 

en voor alle buurtbewoners’ wilden we 

er met de vrijwilligers graag het kloppend 

hart voor iedereen van Nieuwmoer van 



winnen. Of soms een glaasje advocaat. 

Die kleine extraatjes zijn de mensen 

tegenwoordig niet meer gewoon dus zo’n 

dingen doet hen zeker ook terugkomen. 

En die dankbaarheid op zo’n momenten 

maakt ook dat we het nog steeds zo 

graag doen.” 

Welke activiteiten trekken het 

meeste volk naar het Dorpshuis? 

“Onze maandelijkse bingo blijft een 

succes. Die organiseren we ook een 

paar keer per jaar voor kinderen. Ook 

op de knutselnamiddagen komen veel 

kinderen af en met Sinterklaas zelfs een 

honderdtal. Echt heel leuk om dan al die 

blije kindergezichtjes te zien. Daarnaast 

bereiken we wel wat creatievelingen 

met onze workshops en brengen de 

lezingen van het Gemenebest wel wat 

volk op de been. Als het WK voetbal is of 

wanneer er een belangrijke koers is, dan 

projecteren we die wedstrijd hier ook vaak 

op de muur. Ook onze huifkartocht met 

pannenkoeken vorige maand was een 

schot in de roos!” 

Wat staat er binnenkort nog op 

jullie agenda?  

“Op 26 oktober is er een kindercreadag 

met een knipoog naar Halloween 

en op 17 november organiseren we 

de workshop ‘Hoe organiseer ik een 

high-tea?’. Bovendien wordt november 

onze feestmaand voor het 5-jarig bestaan 

van het Dorpshuis. De invulling daarvan 

houden we nog even verrassing. Iedereen 

die mee wil vieren, houdt best onze flyer 

en de Facebookpagina in de gaten.” 

   dorpshuisnieuwmoer@kalmthout.be 

facebook.com/dorpshuisnieuwmoer

Dorpshuis 
Achterbroek 
opent op  
21 oktober

Achterbroek krijgt een eigen Dorpshuis op de 

plaats van het voormalig kloostergebouw aan 

de Achterbroeksteenweg, naast de Basisschool 

De Linde en tegenover het parochiecentrum. 

Het werd grondig gerenoveerd. Op vrijdag 

21 oktober is er de officiële opening. Ook dit 

Dorpshuis wordt gerund door vrijwilligers. 

Om van een oud gebouw een toegankelijk Dorpshuis te maken, waren heel wat 

ingrepen én dus ook handen nodig. Gemeentearbeiders, leerlingen van PTS CLW 

campus De Masten uit Kapellen én heel wat vrijwilligers werkten hard samen. 

Tom Van Gool: “Ik ben heel blij dat ik samen met mijn leerlingen heb kunnen 

bijdragen aan de opstart van dit mooie project. Zo hebben we onder andere de 

verschillende ruimtes gevloerd en nieuw sanitair voorzien. Echt tof om te ervaren dat 

er nu al zoveel vrijwilligers de handen uit de mouwen staken en zo van Dorpshuis  

Achterbroek een project vóór en dóór buurtbewoners maken.” 

Ook Gitte Anthonissen was er vanaf de start bij als vrijwilliger en leverde al haar 

bijdrage als interieurarchitect: “Beneden kan je terecht in de ontmoetingsruimte met 

keuken en bar of in het gezellig salon met bibliotheek. Of geniet van een drankje op 

het tuinterras. Op de bovenverdieping werden er verschillende muren uitgebroken 

zodat er 3 grotere ruimtes ontstonden: een creatieve ruimte, een polyvalente ruimte 

en een vergaderruimte. Ik kijk er alvast naar uit om de gerenoveerde ruimtes vanaf 

volgende maand gevuld te zien met al onze buurtbewoners.”

Dorpshuis Achterbroek wordt mee getrokken door de buurtwerker voor Zorgzaam 

Achterbroek. Fredelinde Rossaert, coördinator buurtgerichte zorg: “Vanuit het 

dorpshuis gaat de buurtwerker samen met verenigingen en mensen uit de wijk, aan 

de slag om van Achterbroek een extra zorgzame wijk te maken en legt verbindingen 

naar onze sociale dienstverlening.”

Vrijdag 21 oktober 2022 opent het nieuwe Dorpshuis officieel haar deuren. Wil je 

deze officiële opening niet missen? Kom die dag dan zeker om 15.30 uur naar het 

Dorpshuis! Volg alvast de Facebookpagina ‘Dorpshuis Achterbroek’ en wees als 

eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes en activiteiten. Vrijwilliger worden? 

Neem contact op via dorpshuisachterbroek@kalmthout.be. 
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beschadiging van het weefsel en een 

minder goede werking van het or-

gaan. De opbouw van de hartpomp is 

hetzelfde bij mannen en vrouwen, het 

vrouwenhart is wel iets kleiner dan het 

hart van een man.”

Het vrouwelijke hart:   

een geval apart 

Dokter De Maeyer: “De klachten 

die vrouwen ondervinden bij hart-

problemen zijn vaak minder typisch. 

Daarom worden ze vaak onvoldoende 

herkend. Of ze worden toegeschreven 

aan stress of klachten die passen bij de 

menopauze. Dat leidt tot een laattij-

dige diagnose van het hartprobleem, 

waardoor vrouwen vaker last hebben 

van chronische (of aanslepende) hart-

problemen. Die zijn dan veelal niet 

meer op te lossen.”

“Vrouwen worden ook op steeds jon-

gere leeftijd getroffen door hart- en 

vaatziekten: in de voorbije 15 jaar 

verdrievoudigde het percentage 

Van 26 tot 30 september is er de Week van het Hart, met op donderdag 

29 september de Wereld Hartdag. Het ideale moment om het vrouwen-

hart en hart- en vaatziekten bij vrouwen in de kijker te zetten. Want te 

vaak worden hart- en vaatziekten nog als een ‘mannenprobleem’ ge-

zien. Terwijl het doodsoorzaak nummer een is bij vrouwen in België en 

wereldwijd. Dokter Catherine De Maeyer van het Cardiologisch Cen-

trum Grens in Heide legt ons een en ander uit.

©
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vrouwen jonger dan 50 jaar dat een 

hartaanval kreeg. 

Tachtig procent van de hart- en vaat-

ziekten houdt verband met de levens-

stijl. Een brede sensibilisering is van 

zeer groot belang.”

Verschil tussen mannen- en 
vrouwenhart
“Het hart is de centrale, gespierde 

pomp in de bloedsomloop en zorgt 

ervoor dat het bloed op een regel-

matig ritme door het hele lichaam 

gepompt wordt. Als er vernauwingen 

of verstoppingen zijn in een of meer 

slagaders, dan zal dat leiden tot vb. 

een hartaanval of herseninfarct, met 

"De klachten die vrouwen ondervinden 
bij hartproblemen zijn vaak minder 

typisch. Daarom worden ze vaak 
onvoldoende herkend."

“De hartspier zelf wordt van bloed 

voorzien door de krans- of de kroon-

slagaders. Die zijn over het algemeen 

wat kleiner en fijner bij vrouwen 

waardoor ze makkelijker verstoppen. 

Daarbij komt nog dat de binnenbe-

kleding van die slagaders bij vrouwen 

gevoeliger is voor hormonen en stress, 

waardoor krampen of spasmes kun-

nen optreden.” 
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Risicofactoren voor vrouwen
“Hoge bloeddruk, verhoogde chole-

sterol, overgewicht, roken, gebrek 

beweging aan en diabetes of suiker-

ziekte zijn risicofactoren. Die zijn voor 

mannen en vrouwen gelijk, maar de 

gevolgen van sommige risicofactoren 

wegen bij vrouwen zwaarder door 

dan bij mannen. Roken is de absolute 

risicofactor nummer 1 voor vrouwen. 

Zeker gecombineerd met de ‘pil’ is ta-

bak een absolute boosdoener.”

“De vrouwelijke klachten bij een hart-

infarct (of de voorlopers ervan) zijn 

veel minder specifieke klachten dan 

bij mannen: vermoeidheid, kortade-

migheid, rugpijn, buikpijn. Ze kunnen 

veel oorzaken hebben en daarom 

schrijven we ze snel toe aan een druk 

huishouden, stress, menopauze of 

premenstruele last. Vrouwen zijn daar-

door ook minder alert. Zaak dus om 

niet te panikeren maar die zaken toch 

op te volgen.”

Wat kunnen vrouwen hieraan 
doen? 

Het lezen van dit en andere artikels, is 

een goede eerste stap. Als je begrijpt 

wat het probleem is, ben je gemoti-

veerder om het te voorkomen en aan 

te pakken. Daarom geeft dokter De 

Maeyer deze tips mee:

 f Rook niet of stop met roken

 f Beweeg meer. Verschillende grote 

organisaties bevelen dagelijks min-

stens 30 minuten matige tot krach-

tige lichaamsbeweging aan. Dit kan 

op verschillende manieren: parkeer 

je auto verder, maak dagelijks een 

mooie wandeling, neem de trap ipv 

de lift… 

 f Eet evenwichtig, met op je bord 

zoveel mogelijk groenten en peul-

vruchten. Vermijd veel kaas, brood, 

charcuterie en kant-en-klaar maal-

tijden. Hier zit vaak veel zout, sui-

ker en vet in. Gebruik plantaardige 

vetstoffen ipv de dierlijke varianten 

(boter...), maar vermijd palm- en 

kokosolie. Zoek naar andere spece-

rijen dan enkel zout. Heb je zin in 

chocolade? Kies dan voor de pure 

chocolade. 

 f Kies water boven frisdranken en 

alcohol. Niets is verboden maar 

houd water als de norm, de rest als 

uitzonderingen. 

 f Beheers je stress en zorg voor een 

goed en regelmatig slaappatroon. 

Probeer activiteiten te vinden die 

je ontspannen en doe die op regel-

matige basis.

 f Ken je cholesterolgehalte en laat 

het opvolgen (via bloedname). 

 f Laat je bloeddruk controleren/

controleer je bloeddruk zelf. Hoge 

bloeddruk is een ‘sluipmoordenaar’ 

en is een zeer belangrijke risicofac-

tor, zeker bij vrouwen. 

“En last but not least: wees alert voor 

de klachten”, besluit dokter De Maeyer. 

“Zowel als vrouw, maar ook als arts en 

omgeving. Enkel zo kunnen we tijdig 

ingrijpen als er zich een probleem 

voordoet.”

WELZIJN

"Jonge vrouwen roken vroeger en vaker, 
hebben minder lichaamsbeweging, 

hebben meer stress (privé en 
professioneel), drinken meer alcohol 
en hebben een minder evenwichtige 

voeding dan vroeger."

“Tot aan de menopauze zorgt onze 

natuurlijke oestrogenen (vrouwelijk 

hormoon) voor een hartbescherming. 

Lange tijd kregen vrouwen daardoor 

gemiddeld een tiental jaar later af te 

rekenen met hart- en vaatziekten dan 

mannen. Ingrijpende veranderingen 

in de levensstijl hebben gevolgen voor 

het hart van de vrouw. Jonge vrouwen 

roken vroeger en vaker, hebben min-

der lichaamsbeweging, hebben meer 

stress (privé en professioneel), drinken 

meer alcohol en hebben een minder 

evenwichtige voeding dan vroeger. 

Dat alles vermindert het beschermen-

de effect van de natuurlijke oestroge-

nen. Zeker na de overgang moeten 

vrouwen hier alerter voor zijn, ook 

voor de risicofactoren.” 

 Dr. Catherine De Maeyer 
is sinds 2007 cardioloog en richt-

te in 2014 het Cardiologisch 

Centrum Grens in Heide-

Kalmthout op, waar ze samen 

met haar collega-cardioloog Dr. 

Arno Gigase werkt. Ze focust in 

het bijzonder op preventieve 

cardiologie, beeldvorming en 

het vrouwenhart en is een van 

de verschillende lokale, hoogop-

geleide specialisten die ons dorp 

rijk is. 
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#KALMTHOUT, #VISITKALMTHOUT EN 
#CLUBKALMTHOUT OP INSTAGRAM

Geniet nog enkele weken van de  
‘purperen hei’ in Kalmthout! 💜🐝 
📸 @marsha.tilborghs #visitkalmthout

Haal gratis de nieuwe fiets- en wandelkaart 
(H)oogverblindend Landschap op bij Visit 

Kalmthout! #visitkalmthout

😍 WAT EEN FEEST WAS DAT SEG! Een feestavond 
met Margriet Hermans en Celien, Willy Sommers 

en Belpopband. 

Wens je een origineel streepje groen toe te 
voegen aan je huis?Maak dan van je dak een 

groene oase! 🌿

🤸⚽ 🏹 Duizend bezoekers zakten af naar 
sportpark Heikant voor de familiesportdag van 50 

jaar sportraad. 📸 M. Luyckx, F. Bastiaenssen

Ontdek lekkere gerechten en drankjes @
bosbarkalmthout! 🚲 Geniet van heerlijke 
cocktails en hapjes @bar_velo_kalmthout!

🌳 Tot eind september kan je nog overnachten 
in het botanisch paradijs  
@arboretumkalmthout.

De leiding van @chiromejoca uit #kalmthout 
wilden hun steentje bijdragen om Oekraïne te 
steunen. Er werden 2175 badges verkocht 👍

Wauw! 😍 Nog eens een dikke merci voor de 
massale opkomst tijdens de 1ste edite van 
DIESTER. Familiefestival! #clubkalmthout

Dé paarse heide is de Kalmthoutse Heide! 🌿💜 
📸 @mvh_visualz #visitkalmthout

Ontdek deze zomervakantie het ‘Blije Bijenpad’! 
🐝 👉 Haal gratis je speurtocht op bij Visit 

Kalmthout. 🐝

Fietste jij al door het nieuwe kunstwerk ‘Voor 
altijd in beweging’? 👀 🎨 



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 



KALMTHOUT
PODCASTS MET KALMTHOUTENAREN

PODCAST

podcast@kalmthout.be

Ken jij een 
Kalmthoutenaar 
met een 
interessant 
verhaal?

?

www.kalmthout.be/podcast

Voor de vierde podcast gaat 

verhalenzoeker Jeroen Franssens op de 

koffie bij Helena Vandersteen en acteur 

Alex Wilequet.

Voor elke aflevering van zijn podcast springt 

radiodocent en verhalenzoeker Jeroen 

Franssens op zijn vouwfiets en gaat hij op 

zoek naar boeiende verhalen van inwoners 

uit onze gemeente. Voor zijn vierde podcast 

ging Jeroen op de koffie bij Helena Van-

dersteen – dochter van Willy Vandersteen 

– en gelauwerd acteur Alex Wilequet (De 

Paradijsvogels). Hoewel Helena te kennen 

geeft dat velen verwachten dat ze in een 

soort Suske en Wiske museum wonen, komt 

Jeroen terecht in een eclectisch interieur vol 

mooie spullen met een ziel. 

Beluister nu  
de podcast  
van Helena 
Vandersteen 

1. Jos en Elly

(Her)beluister nu alle afleveringen van Podcast 
Kalmthout via www.kalmthout.be/podcast

2. Richard en Maria

3. Wolf Jordan

4. Helena Vandersteen en Alex Wilequet


