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JOUW ACTIVITEIT IN HET UiTMAGAZINE  
VAN MAART EN APRIL? 
Dat kan alleen maar als je je activiteit in de 
UiTdatabank invoert vóór maandag  
16 januari 2023. 

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

Beste inwoner,

Betoverende natuurpracht dankzij de Hamamelis-

collectie en sneeuwklokjes in Arboretum 

Kalmthout. Daverende lachsalvo’s tijdens de 

performance van stand-up comedian Bert 

Kruismans in het OKA-centrum. Ontspannende 

wandelingen langs de mooiste plekjes van 

Kalmthout. We zetten het jaar 2023 alvast 

veelbelovend in. 

Op het programma staan sport en spel, taal, 

muziek en literatuur, verschillende voorstellingen 

en speurtochten, workshops…  

Kortom: een programma waarin variëteit een 

sleutelrol speelt. Of je nu een poëet bent of 

iemand die graag met zijn handen werkt, of je nu 

houdt van levendige activiteiten of net geniet van 

prikkelarme bezigheden - in januari en februari 

verveel je je geen moment dankzij het uitgebreide 

vrijetijdsaanbod van Kalmthout. 

Beleef, ervaar, ondervind,… maar bovenal: geniet! 

www.uitinkalmthout.be

vrijetijd@kalmthout.be

03 376 49 50
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SPEURTOCHT 

BROEDERLIJK DELEN 

 Uitstap   Safiya woont in het 

Senegelase dorpje Léyène. Ga 

samen met haar op zoektocht 

doorheen Kalmthout en leer 

intussen zowel Senegal als 

Kalmthout beter kennen. De 

route start aan het Station 

Kalmthout en is 4 km lang. 

 ZA 01/10/22 - ZO 26/02/23

€ 2 (UiTPAS met KT: € 0,40) de 

opbrengst wordt integraal 

gestort aan Broederlijk Delen, 

verkooppunt: Visit Kalmthout, 

Putsesteenweg 131 en Bib 

Kalmthout, Kerkeneind 23 

info via visit@kalmthout.be 

03 666 61 01 

WINTERSPEURTOCHT: OP STAP 

MET KABOUTERS ( -12 J)

 Uitstap   Mogen we je een geheimpje 

verklappen? Al jarenlang wonen er 

kabouters in de tuin van Arboretum 

Kalmthout! Ze helpen met tuinieren, 

hangen naamkaartjes aan de bomen, helpen zieke vogels en 

egels verzorgen en nog zo veel meer. Normaal verstoppen 

ze zich, maar deze winter mag je voor een keer mee op stap. 

Volg de kabouterwegwijzers in de tuin en kijk eens binnen 

in hun huisjes. Zie je een rode kaboutermuts? Dan is het tijd 

voor een spelletje, een raadsel of een opdracht. Op het einde 

van de speurtocht mag je jezelf een echte arboretumkabouter 

noemen! 

 ZA 17/12/22 – ZO 8/01/23

10 tot 17 uur, € 2,5 (UiTPAS met KT: € 0,50) enkel aan de balie 

te koop, Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, org: Arboretum 

Kalmthout, www.arboretumkalmthout.be, 03 666 67 41

SPORTKAMP  

KERSTVAKANTIE (6-12 J)

 Sport   Jonge sportievelingen 

kunnen zich naar hartenlust 

uitleven in verschillende sport- en speldisciplines en spelenderwijs 

kennismaken met allerlei sporten. Naast deze leuke activiteiten 

staan er soms ook sportieve uitstappen op het programma. 

  onthaal: vanaf 9.30 tot 10 uur,  

ophalen: tussen 16 en 16.30 uur

  voorbewaking vanaf 8 uur, nabewaking tot 17 uur

  meebrengen: lunchpakket, drank, sportkledij, 

binnensportschoeisel

 MA 2/01 - VR 6/01  (5 dagen)

Sporthal Gitok, Vogelenzangstraat 10, € 15 per dag (UiTPAS met 

KT: € 3 per dag), vanlooverenwim@gmail.com, inschrijven via 

kalmthout.ticketgang.eu 

6-12 J
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KERSTKNUTSELKAMP (6 – 11 J )

 Creatief   Yihaaaaa. Er komt ook weer een 

knutselkamp in de kerstvakantie. Atelier 

Fonzz haalt ook dan weer alles uit de kast 

om er een megacool knutselkamp van te 

maken. We knutselen met verschillende 

materialen, technieken en gebruiken de 

leukste kleurtjes. 

 MA 2/01 – VR 6/01

9 tot 16 uur, € 180, inclusief tussendoortjes (appel en koekje), 

drinken, Atelier Fonzz, Tulpenlaan 21, org: Fonzz, www.fonzz.be, 

meebrengen: lunch, max. 12 kinderen per groepje

STRIPTOER IN HET SUSKE EN WISKE MUSEUM (6-12 J )

 Uitstap  In de oude villa van Willy Vandersteen vind je het 

Suske en Wiske museum. Ga er op Striptoer en ontdek door 

leuke opdrachten wat je allemaal nodig hebt voor een goed 

stripverhaal. Dit is het begin van een eigen avontuur, waarbij 

een tijdreisje natuurlijk niet mag ontbreken. De plaatsen voor 

de Striptoer zijn beperkt. 

 MA 2/01 – ZO 8/01

10 tot 17 uur, € 10 (UiTPAS met KT: € 2) – tickets op voorhand 

bestellen, Suske en Wiske Museum, Beauvoislaan 98 

www.suskeenwiskemuseum.be 

E.T (+ 10 JAAR) 

 Film  Op een dag ontdekt Elliott 

in de tuin een buitenaards 

wezentje. Eerst schrikken ze zich 

allebei te pletter, maar daarna 

sluiten ze al snel vriendschap. 

E.T heeft echter heimwee 

naar zijn planeet en de aardse 

atmosfeer tast zijn gezondheid 

aan. Ook Elliott voelt zich niet 

lekker. Hun band is immers zo 

hecht geworden dat ze dezelfde 

gevoelens ervaren...

 WO 4/01 

15 uur, gratis, Bib Kalmthout, 

Kerkeneind 23, inschrijven via 

www.clubkalmthout.be

KALMTHOUT
Club

6-12 J

6-11 J

+ 10  J
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KLEUTERKAMP 

KERSTVAKANTIE (4-6 J)

 Sport   Op een speelse manier 

werken we met kleuters rond 

verschillende vaardigheden 

zoals bewegen, lopen, springen, 

glijden, klimmen, evenwicht... 

Alsook allerlei spelen, sporten, 

parcours,... Dit alles wordt 

afgewisseld met leuke, creatieve 

en soms rustige uitdagingen 

zoals knutselen, groepsspelen, 

tekenen, muziek, fantasie... Dit 

allemaal met heel veel plezier. 

  onthaal: vanaf 9.30 tot 10 uur, 

ophalen: tussen 16 en 16.30 

uur

  voorbewaking vanaf 8 uur, 

nabewaking tot 17 uur

  meebrengen: lunchpakket, 

drank, sportkledij, 

binnensportschoeisel

 DO 5/01 en VR 6/01

Sporthal Achterbroek, 

Brasschaatsteenweg 35, € 15 

per dag (UiTPAS met KT: € 3 per 

dag), vanlooverenwim@gmail.

com, inschrijven via kalmthout.

ticketgang.eu

HAMAMELISFEEST

 Tentoonstelling   Een bloeiende toverhazelaar - ook gekend als 

Hamamelis - is een spektakel. Honderden struiken hangen in 

deze wintermaanden vol gele, rode en oranje bloemen en 

verspreiden een zoete geur. De verzameling toverhazelaars 

in Arboretum Kalmthout is de grootste in heel Europa en 

bevat enkele van de oudste exemplaren. Een bewegwijzerde 

Hamamamelisroute leidt je langs de bloeiende toverhazelaars 

in Arboretum Kalmthout. 

 DO 5/01- ZO 26/02

Van 10 tot 17 uur, € 9 – bezoek aan de tuin inbegrepen in 

toegangsticket Museumpas/jaarkaart of -12 gratis (UiTPAS met 

KT: € 1,80), org: Arboretum Kalmthout, Heuvel 8 

www.arboretumkalmthout.be, 03 666 67 41

NIEUWJAARSWANDELING!

 Uitstap  Samen met een natuurgids een 

deugddoende wandeling langs mooie 

paadjes door de Kalmthoutse Heide.

 ZA 7/01 

10 tot 12.30 uur, gratis, parking De 

Vroente, Putsesteenweg, org: Nareka 

chrisvandersypt@skynet.be 

0476 67 65 41, www.nareka.be 
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NATUUR IN TEXTIEL

 Tentoonstelling   Vooral de schoonheid, 

maar ook de kwetsbaarheid van de 

natuur, vormen de inspiratiebronnen 

van de kunstwerken van Mia Nelen. 

De wandcollages zijn gemaakt van 

gerecycleerde stoffen en andere hergebruikte textiele 

materialen. 

 ZA 7/01 – ZO 26/02 

10 tot 17 uur, gratis toegang – tuin betalend, Arboretum 

Kalmthout, Heuvel 8, org: Arboretum Kalmthout 

info@arboretumkalmthout.be, 03 666 67 41

KALMTHOUT VIERT 

NIEUWJAAR

Op 8 januari is het feest 

in Kalmthout. Die zondag 

zetten we namelijk met z’n 

allen feestelijk het nieuwe 

jaar in. De omgeving van het 

gemeentehuis wordt voor 

de gelegenheid omgetoverd 

tot een feeëriek winterdorp. 

Droom weg bij dansende 

lichtjes, warm op met een kop 

dampende soep of glühwein 

en klink met vrienden, buren 

en kennissen op het nieuwe 

jaar.

Die dag trakteert de gemeente 

alle Kalmthoutenaren op 

een smakelijke hap: er 

worden gratis soep en frieten 

uitgedeeld. Daarnaast tekenen 

ook enkele verenigingen 

present voor de verkoop van 

drank en streekproducten. Met 

de opbrengst van de drank- en 

streekproducten hebben de 

verenigingen een extra centje 

om hun clubklas te spijzen.

 ZO 8/01

16 tot 20 uur, gratis, 

Plein Kerkeneind, org: 

gemeente Kalmthout 

vrijetijd@kalmthout.be  

03 376 49 50

Kalmthout 
viert 

nieuwjaar

Gratis soep 
en frieten

Zondag 8 januari 2023
16 tot 20 uur

Kerkeneind kalmthout

-
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WIJNWIJS IN VIER 

AVONDEN

 Lessenreeks  Kan je genieten 

van een glas wijn en wil je er 

graag wat meer over weten? 

Dan is deze wijncursus iets 

voor jou. De lessenreeks 

bestaat uit vier gezellige 

en leerrijke avonden in 

kleine groep. Naast theorie 

is er veel ruimte voor 

ruiken en proeven, je leert 

smaakprofielen herkennen en we bespreken de verschillende 

wijnstijlen. Voorkennis is niet vereist, elke wijnliefhebber is welkom. 

 DI 10/01, 17/01, 24/01, 31/01

19.30 tot 22 uur, € 180 – inclusief het proeven van 8 wijnen per 

avond, Coffee Corner Station Kalmthout, Statieplein 2, org: modest, 

www.meneermodest.be, steven@meneermodest.be, 0497 60 11 20

MEE OP STAP – HEUVEL 

 Uitstap   We wandelen 

ongeveer 5 tot 6,5 km door 

de wijk Heuvel. Iedereen 

welkom! Vooraf inschrijven is 

niet nodig. 

 WO 11/01

14 tot 16.30 uur, gratis, Kerk 

Heuvel, Heuvel 16, org: Rap 

op Stap Kalmthout

WORKSHOP KERAMIEK 

(BEGINNERS) (+16)

 Lessenreeks  De verschillende 

basis opbouwtechnieken 

komen aan bod: het 

duimpotje, opbouwen met 

kleirollen, werken op en in 

mallen en als laatste gaan we 

aan de slag met kleiplaten. 

De laatste avond glazuren we de gemaakte voorwerpen. De 

workshop is opgebouwd vanuit de verschillende technieken. 

Iedereen zal met een toffe kom, schaal en beker naar huis gaan. 

De workshop bestaat uit 5 avonden. De eerste 3 avonden maken 

we objecten in klei, de twee laatste glazuren we de werken.

 DO 12/01, 19/01, 26/01, 2/02, 9/02

9.30 tot 22 uur, € 175, Object K – Keramiste Katrien Pandelaers, 

Beeklei 7a, katrien@objectK.be, 0494 81 62 36

DENNENDAEL 

BUURTKOFFIE

  Samenkomst    

Buurtinitiatief 

met als doel de 

contacten in onze buurt te 

verstevigen. Buren kunnen van 

een drankje en een babbel 

genieten. Ook hebben wij 

regelmatig een spreker die 

vertelt over zijn/haar hobby.

 DI 17/01, DI 31/01

 DI 14/02, DI 28/02

14 tot 17 uur, gratis, Kunsthuis 

Ernest Albert, Hortensiadreef 31,  

dennendaelbuurtkoffie@ 

gmail.com
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REBELS OKRA: FILM I.S.M. VICTORIA 

DE LUXE – OVER BEELDVORMING VAN 

OUDEREN 

 Film  Victoria Deluxe werkt samen met Ann 

Peuteman, Brecht Van Hoenacker en een groep 

mensen van 75+ aan ‘REBELS’, een documentaire 

over manieren waarop ouderen proberen om de 

touwtjes van hun eigen leven zoveel mogelijk in 

handen te houden. 

 VR 20/01

14 tot 16 uur, € 10 (OKRA-leden: € 7 OKRA), 

LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81, Org: LDC 

Kruisbos, Betalen aan kassa, geen reservatie 

nodig, ldc.kruisbos@gza.be, 03 620 11 60

AQUARIUS , DE TIJD DIE NU BEGONNEN IS

 Lezing  We leven van dag tot dag en van jaar 

tot jaar. Maar in de tijd zijn er nog grotere cycli. 

Een nieuwe tijd ‘Aquarius’ is aangebroken. Deze 

brengt veranderingen met zich mee, zowel m.b.t. 

het klimaat als het bestuur van de maatschappij. 

Marcus Van Loon is al meer dan 20 jaar bezig 

met deze tijd en geeft mensen graag tips om te 

kunnen begrijpen wat er nu gebeurt in de wereld. 

 VR 20/01

20 tot 22 uur, € 7, Dorpshuis Nieuwmoer, 

Nieuwmoer-Dorp 12, dorpshuisnieuwmoer@

kalmthout.be, 03 369 18 12

BOEKVOORSTELLING KARIN BORGHOUTS

 Lezing  Karin Borghouts, professioneel 

kunstfotograaf uit Kalmthout, heeft een nieuw 

fotoboek ‘A Painter’s House’ gemaakt over het 

huis van de schilder Marten Melsen in Stabroek. 

Adriaan - de oudste zoon van Melsen - woonde 

met zijn gezin in Heide. Vele mensen herinneren 

zich ongetwijfeld deze familie met 7 kinderen. 

Jan Melsen voert al 30 jaar onderzoek naar zijn grootvader Marten. Samen brengen Karin en Jan 

het verhaal in woord én beeld over het huis van de kunstschilder Marten Melsen (1870-1947). Een 

heerlijke avond in de Bib met woord én beeld. 

 ZA 21/01

19 uur, gratis, Bib Kalmthout, Kerkeneind 23 

org: Club Kalmthout, www.clubkalmthout.be KALMTHOUT
Club
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HEICROSS – FAMILIE CYCLOCROSS SPEKTAKEL

 Sport  Familie cyclocross spektakel met tien veldritwedstrijden 

voor alle leeftijden: Vijf kinderreeksen en vijf reeksen voor 

volwassenen (incl. een G-reeks). MTB en andere fietsen (geen 

E-bikes) ook toegelaten. In samenwerking en ten voordele van 

Oscare vzw, kinderbrandwondenfonds.

 ZA 21/01

Heidestatieplein rond St.-Jozefkerk Heide, org: Lukebiker 

Triatlon Team, www.heicross.be

TOAST LITERAIR: “ ‘T IS OOK MAAR DOODGAAN” DOOR  

JAN AERTSEN

 Lezing  Schrijver en boerenzoon JAN AERTSEN graaft in eigen 

familiegeschiedenis. Hij komt zijn boek " 't Is ook maar doodgaan" 

voorstellen. Hij vertelt over een paar generaties landbouwers die in 

het gareel gehouden werden door de pastoor en de notaris en met 

hard wroeten leerden hoe de wereld draait en hoe de kleine mens 

daarin moet overleven. Het wordt een boeiend familieverhaal maar 

ook een tragische familiesaga in de lange twintigste eeuw. Zijn 

verhaal speelt zich af in Loenhout. 

 ZO 22/01

9.30 tot 12 uur, € 15 – 9.30 uur lekker en gezellig ontbijt,  

Schuttershof Sint-Jorisgilde, Kruisbos 2, org: Davidsfonds  

Kalmthout, leovanwesenbeeck@skynet.be, 03 666 63 12

BERT KRUISMANS 

 Comedy  Met een totaal nieuwe 

show komt Bert Kruismans naar 

Kalmthout. Hij heeft het over 

het rare gedrag van zichzelf, de 

mensen rondom hem en de 

mensen die, vaak ongevraagd, 

in ons leven verschijnen. We 

hebben met corona een zeer 

vreemde periode achter de 

rug. En volgens sommige 

experts ging dat achteraf ons 

leven stevig veranderen. Is dat 

ondertussen ook gebeurd? 

Goeie vraag, met misschien een 

begin van een antwoord.

 ZO 22/01

14 tot 17 uur, € 15 (UiTPAS 

met KT: € 3 ), OKA-Centrum, 

Kapellensteenweg 234, 

org: Club Kalmthout i.s.m. 

Cultuursmakers, info en tickets 

via www.clubkalmthout.be

KALMTHOUT
Club
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FOTOGRAFIE ANDERS GEZIEN

 Lessenreeks  Een fotografische opleiding 

van drie jaar van de Kalmthoutse 

Fotokring vzw. Tijdens deze opleiding 

leer je je toestel kennen alsook hoe 

je verschillende zaken op een mooie 

manier in beeld kan brengen. Je krijgt 

uitleg over diverse zaken en opdrachten 

die nadien besproken worden. Ook een 

beetje fotogeschiedenis zit in het pakket. 

Voorkennis is echt niet nodig en je bent 

meteen ook lid van de fotokring. .

 VANAF WO 25/01

20 tot 22 uur, € 85, gemeentelijke 

basisschool Kadrie, lokaal Kalmthoutse 

fotokring vzw, Driehoekstraat 41 

stephaan.merckx@skynet.be

MULTIMEDIA QUIZ OUDERCOMITE 

SCOUTS 44E SINT MAARTEN

Quiz -8e algemene multimedia quiz tvv 

de 1000 km van Kom op tegen Kanker.

 ZA 28/01

20 uur, € 15 per ploeg – 6 personen per 

ploeg, GITOK 2 – refter, Vogelenzangstraat 

10, org: oudercomité scouts 44e 

Sint-Maarten, inschrijven via: danny.

heestermans@skynet.be, 0473 23 14 54

PLATENBEURS   Evenement   

Platenbeurs: plaatjes en praatjes

Ga op zoek naar die gouden vondst ter aanvulling 

van je vinyl-collectie, een cadeau voor een vriend 

of kom gewoon langs om de sfeer op te snuiven. 

Naast een ruim aanbod vinylplaten is er ook 

randanimatie voorzien. Met live radio door Sam 

Loos en verschillende muzikale gasten, muziekcafé. 

Muzikale lezing over Jack White door Maarten 

Schuermans

Tijdens de platenbeurs kan je om 15 uur luisteren 

naar de muzikale lezing van Maarten Schuermans 

over Jack White, zijn bands en natuurlijk zijn 

platenlabel Third Man Records.

Afterparty platenbeurs met Discobaar A 

Moeder, TwiZters en Sam Loos

De afterparty is al een tijdje uitverkocht. Wil je 

er toch nog bij zijn? Kom dan overdag naar de 

platenbeurs en maak kans op een gratis duoticket. 

 ZA 28/01

 platenbeurs: 12 - 18 uur, muziekcafé: 12 - 21 

uur, gratis toegang 

lezing: 15 - 16.30 uur, € 7 (UiTPAS met KT: € 1,40)

  afterparty: 21 - 3 uur, € 12 (UiTPAS met KT: € 3) 

(afterparty is uitverkocht)

O*KA-Centrum, Kapellensteenweg 234, Club 

Kalmthout ism Maarten Schuermans en De Klank 

Boetiek, info en tickets via www.clubkalmthout.be

KALMTHOUT
Club
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MISS HAMAMELIS 2023

 Tentoonstelling  Breng een 

takje van een bloeiende 

toverhazelaar uit je eigen tuin 

mee en laat het meedingen 

naar de begeerde titel 

‘Miss Hamamelis 2023’. 

Alle ingezonden takjes 

worden opgesteld in een 

presentatiestand in het 

onthaalgebouw, waarna een 

publieks- en professionele 

jury de tentoongestelde 

inzendingen zal beoordelen. 

De mooist bloeiende takken 

bekronen ze met ‘Miss 

Hamamelis 2023’. 

 ZO 29/01

10 tot 17 uur, deelname 

wedstrijd gratis, € 9 

(toegang tuin inbegrepen) 

Museumpas/jaarkaart of 

-12 gratis (UiTPAS met KT: 

€ 1,80), Heuvel 8 www.

arboretumkalmthout.be 03 

666 67 41

AUTEURSLEZING: 

MAUD 

VANHAUWAERT 

 Lezing  Dichteres Maud 

Vanhauwaert schrijft en maakt. 

Ze is steeds op zoek naar nieuwe 

verschijningsvormen voor de 

poëzie. Zo maakte ze al een 

gedicht in de vorm van een 

gezelschapsspel, een viewmaster, 

een parkeerschijf en een reeks 

woordeloze gedichten. 

 WO 1/02

20 uur, € 5 (UiTPAS met KT: € 1), Bib 

Kalmthout, Kerkeneind 23, info en 

tickets op www.clubkalmthout.be

OKRA ACADEMIE: 

‘HEKSEN’

 Lezing  Stadsgids Walter 

Clement vertelt een 

meeslepend verhaal over 

de heksengeschiedenis van 

Antwerpen. 

 VR 3/02

14 tot 16 uur, € 10 (OKRA-

leden: € 7), LDC Kruisbos, 

Kapellensteenweg 81, betalen 

aan de kassa, geen reservatie 

nodig, ldc.kruisbos@gza.be 

03 620 11 60

MESKEREM MEES – CAESAR TOUR

 Concert  Neem een stemgeluid zo 

helder als bronwater, voeg een gulle 

dosis puurheid toe en werk af met 

een portie eigenzinnigheid, en je hebt 

Meskerem Mees. Louter met behulp 

van haar intrigerende stem, haar 

akoestische gitaar en de cello van Frederik Daelemans, tovert ze 

haar zorgvuldig opgebouwde songs om tot zoete earcandy. 

 VR 3/02

20 uur, € 21 (UiTPAS met KT: € 4,20), St Jozefkerk Heide 

Sint-Jozeflaan 4, org: Club Kalmthout, info en tickets  

op www.clubkalmthout.be

KALMTHOUT
Club

KALMTHOUT
Club
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XINK – REÜNIETOUR

 Concert  Iedereen kent ‘De 

vriendschapsband’, dé 

megahit en debuutsingle 

van XINK. Jong en oud 

kunnen deze song van voor 

naar achter nog meezingen. 

Exact 20 jaar later staan de 

broederduo’s Meukens en 

Valkiers opnieuw zij aan zij 

op het podium als XINK. 

Om het feest helemaal 

compleet te maken, wordt 

deze nillies night feestelijk 

afgesloten met een 

wervelende en compleet 

foute DJ set van ‘Omdat het 

kan Soundsystem’. Of zoals 

hij het zelf zegt: ‘This TikTok 

legend and ‘shtampking’ 

blends every possible genre.

 ZA 4/02

22 uur, € 12 (UiTPAS met 

KT: € 2,4), Jeugdhuis Govio, 

Dorpsstraat 1, ism JH 

Govio, info en tickets op 

www.clubkalmthout.be

WINTERSTAPWANDELING

 Uitstap  Ook in de winter valt 

er heel wat te beleven op de 

Kalmthoutse Heide. Ga mee 

op stap met een natuurgids en 

geniet van de rust en de stilte 

op een mooie, gevarieerde 

wandeling! 

 ZO 5/02

10 tot 12.30 uur, gratis, inschrijven is niet nodig - parking De 

Vroente, Putsesteenweg, org: Nareka, chrisvandersypt@skynet.be, 

0476 67 65 41

SNEEUWKLOKJESDAGEN

 Uitstap  Het festivalseizoen van de sneeuwklokjes is 

aangebroken: met duizenden tegelijk duiken ze op onder 

statige bomen in het Arboretum. Samen vormen ze prachtige 

tapijten vol zachtjes knikkende kopjes, meewiegend in de ijzige 

wind. Sneeuwklokjes of Galanthus komen oorspronkelijk niet 

uit onze streken, maar verwilderden en zijn nu zelfs in heel 

wat bossen terug te vinden. Want sneeuwklokjes bestaan in 

duizenden verschillende soorten. Er zijn er met net iets gelere 

blaadjes, met net iets groenere kroontjes en zelfs met dubbele 

bloemen! 

 ZA 11/02 – ZO 26/02

10 tot 17 uur, tarieven via www.arboretumkalmthout.be,  

Arboretum Kalmthout, Heuvel 8, info@arboretumkalmthout.be, 

03 666 67 41

©
 H

ar
ry

 va
n d

er
 H

or
st

©
 Pr

ov
. A

nt
we

rp
en

KALMTHOUT
Club



13

JANUARI - FEBRUARI 2023

SNEEUWKLOKJES-VERZAMELAARSDAG

 Beurs  Sneeuwklokjesfans missen deze zaterdag 

maar beter niet. De crème de la crème van 

de sneeuwklokjesverkopers verzamelt zich in 

de loods van Arboretum Kalmthout om er de 

mooiste Galanthus-soorten te verkopen. 

 ZA 11/02

11 tot 15.30 uur, prijs inbegrepen in 

toegangsticket tuin tarieven via www.

arboretumkalmthout.be, org: Arboretum 

Kalmthout, Heuvel 8, 03 666 67 41

MIREILLE 

VAESSEN  

ZINGT EDITH PIAF 

 Muziek  Mireille 

Vaessen zingt al van 

kleins af aan: Intieme 

liefdesliedjes, 

jazz, blues, Franse 

chansons. Veel verschillende stijlen, met als 

gemene deler dat de muziek en de teksten 

haar raken. 

 ZA 11/02

20 tot 23 uur, € 15 (+ reservatiekost), OKA-

centrum, Kapellensteenweg 234, org: 

Cultuurmakers, www.cultuursmakers.be

DWARS DOOR DE GREEF 

 Uitstap  De Greef is een gebied gelegen 

tussen Kalmthout en Wildert en spreekt tot de 

verbeelding. Interessante verhalen over het 

vroegere kasteel van de familie Donnet, de 

turfvaart en het moeren of de gesneuvelde 

ontmijners, ... stuk voor stuk Kalmthoutse 

geschiedenis en weinig gekend. Uiteraard hoort 

gewoon genieten van de mooie natuur er ook 

bij. Toeristische gids Peter Van Looveren neemt 

je graag mee op deze boeiende wandeling. 

 ZO 12/02

14 tot 16.30 uur, € 5 drankje inbegrepen, hoek 

De Greef/ Het Ziel, org: VVV Toerisme Kalmthout, 

info@vvvkalmthout.be 
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ECOLOGISCH MOESTUINIEREN

 Cursus  Veel mensen hebben de weg naar de 

natuur terug ontdekt. Heb je ook interesse 

om zelf groenten te kweken? Dan leert VELT 

(vereniging ecologisch leven en tuinieren) 

je graag de basisprincipes van ecologisch 

tuinieren en krijg je tal van tips om succesvol 

te starten met een eigen moestuin.

 DI 7/2, 14/2, 21/2, 28/2

19.30 tot 22 uur, €24 voor 4 vormingsavonden 

Dorpshuis Nieuwmoer, Nieuwmoer-Dorp 12  

dorpshuisnieuwmoer@kalmthout.be  

03 369 18 12, www.facebook.com/

dorpshuisnieuwmoer
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ANKE VERSCHUEREN – I’M 

NOT GONNA WRITE YOU A 

LOVE SONG 

 Woord   I’m not gonna write you 

a love song is een poëtische 

dj performance. Aan de hand 

van liefdesliedjesteksten 

uit alle tijden probeert 

woordkunstenaar en zangeres 

Anke te achterhalen wat 

verliefdheid eigenlijk is en 

waarom het voor haar al 

zo lang een synoniem voor 

onmogelijkheid is. Samen met 

haar loopstation legt ze de 

popmuziek hartstochtelijk op 

de rooster. We kwelen mee met 

de radio en denken dat we het 

over de zoete liefde hebben, 

maar eigenlijk bezingen we 

gevaarlijke obsessies. 

 DI 14/02

20 uur, € 12 (UiTPAS met 

KT: € 2,4), OKA-centrum, 

Kapellensteenweg 234 

info en tickets op  

www.clubkalmthout.be

OKRA ACADEMIE: ‘WAAR STAAT EUROPA VANDAAG?’ 

 Lezing   Politicoloog Hendrik Vos kan als geen ander uitleggen wat 

Europa is en waar het continent voor staat. Hij is als hoogleraar 

verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de 

Universiteit Gent. Hij schreef samen met VRT-journalist Rob 

Heirbaut het boek “Hoe Europa ons leven beïnvloedt”. 

 VR 17/02

14 tot 16 uur, € 10 – OKRA-lid € 7, LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 

81, Org: LDC Kruisbos, Betalen aan kassa, geen reservatie nodig,   

ldc.kruisbos@gza.be, 03 620 11 60 

KLASSIEK IN DE KERK: ARTE AMANTI 

 Muziek   Het kamermuziekfestival Arte Amanti brengt internationale 

solisten op plaatsen buiten het reguliere concertcircuit. De eer 

van het openingsconcert 2023 valt Kalmthout te beurt met een 

avond kamermuziek door de jonge Bulgaarse stervioliste Kristina 

Georgieva en de Wit-Russische pianiste Dasha Moroz-Khidasheli. 

Het begin van het concert wordt zoals steeds toevertrouwd aan 

een jong lokaal talent. Dit jaar kleuren de klanken van klassieke 

gitariste Emma Wills, oud-leerlinge van Muzarto, het programma. 

 ZA 18/02

20 uur (deuren open: 19.30 uur), € 15 (UiTPAS met KT: € 3) 

Sint-Jozefkerk Heide, Sint-Jozeflaan 4, info en tickets op  

www.clubkalmthout.be
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SKI- EN SNOWBOARDDAG  

VOOR TIENERS

 Sport   Alle skiërs en snowboarders, zowel 

gevorderden als beginners, krijgen anderhalf 

uur les van gediplomeerde monitoren. 

Nadien kunnen ze hun aangeleerde kunstjes 

en technieken nog oefenen tijdens een half 

uur vrij skiën of snowboarden.

 MA 20/02

Snowworld (Rucphen), vertrekplaats: 

zwembad Kalmthout, Kapellensteenweg 90, 

8.30 tot 10.30 uur, € 25 (UiTPAS met KT: € 5), 

inschrijven via kalmthout.ticketgang.eu 

SPORTKAMPEN KROKUSVAKANTIE

 Sport   Jonge sportievelingen kunnen zich naar 

hartenlust uitleven in verschillende sport- en 

speldisciplines en spelenderwijs kennismaken met 

allerlei sporten. 

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

16.30 uur

  voorbewaking vanaf 8 uur, nabewaking tot 17 uur

  meebrengen: lunchpakket, drank, sportkledij, 

binnensportschoeisel

   3 - 5 jaar: MA 20/02 - DI 21/02 (2 dagen) 

Sporthal Achterbroek, Brasschaatsteenweg 35

   6 - 12 jaar: MA 20/02 - DI 21/02 (2 dagen) 

Sporthal GITOK, Vogelenzangstraat 10

   6 - 12 jaar: WO 22/02 - VR 24/02 (3 dagen) 

Sportzaal GITOK Heide, Kapellensteenweg 501

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

vanlooverenwim@gmail.com, inschrijven  

via kalmthout.ticketgang.eu 

FILM IN DE BIB: 

DOLFJE WEERWOLFJE 

 (+6 JAAR)

Als de zachtaardige 

Dolfje op de nacht van 

zijn zevende verjaardag 

plotseling verandert in 

een wit pluizig weerwolfje, weet hij niet wat 

hem overkomt. Dolfje worstelt met zichzelf 

omdat het onbevangen wolfje ‘s nachts tot 

heel andere dingen in staat is dan de verlegen 

jongen overdag. Zal het hem lukken zichzelf 

te accepteren zoals hij is? Gebaseerd op de 

gelijknamige boekenreeks van Paul van Loon.

 DO 23/02

15 uur, gratis, Bib Kalmthout, Kerkeneind 23 

inschrijven via www.clubkalmthout.be

WANDELING MET GIDS: ARTIESTEN, 

ANARCHISTEN EN NUDISTEN

Heide-Kalmthout is vandaag een respectabele 

residentiële gemeente in het groen, maar 

120 jaar geleden waren er enkel woeste 

heidegebieden, veel zand, enkele bomen, 

en nauwelijks enige bewoning. De streek 

veranderde compleet toen in 1854 een spoorlijn 

tussen Antwerpen en Amsterdam werd 

ingehuldigd. De gids doet graag het ganse 

verhaal voor je uit de doeken.

 ZO 26/02

14 uur, startplaats: station Heide, 

Heidestatieplein 2, € 7,5 (UiTPAS met KT:  

€ 1,5), Org: Visit Kalmthout, 03 666 61 01 

visit@kalmthout.be 

KALMTHOUT
Club



CURSUS STUDIOFOTOGRAFIE 

 Lessenreeks  Wil je eens iets anders? De cursus 

studiofotografie bestaat uit 4 lessen waarvan 

1 theorie en 3 praktijklessen. De deelnemers 

moeten over een digitale camera beschikken. 

Geen voorkennis vereist.

 MA 27/02, 6/03, 13/03 en 20/03

19.30 tot 22 uur, € 99, Lokaal Kalmthoutse 

fotokring- zolder Kadrie, Driehoekstraat 41, org: 

Kalmthoutse fotokring vzw, 0497 13 33 25 
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CURSUS: TUINIEREN 

KAN JE LEREN!

 Lessenreeks  Je tuin op de 

juiste manier onderhouden 

is voor ieder van ons 

verschillend. Elke tuin en tuinsituatie is anders, en dat 

maakt het onderwerp nu juist zo boeiend. In deze 

vierdelige cursus bestudeer je de basisprincipes en 

zekerheden van het tuinieren: de natuur, de planten, 

de bodem en de omgeving. Samen met een grondige 

portie theorie, bekijk je praktijkvoorbeelden en leer je 

hoe je een tuin op een ecologische manier aanlegt en 

onderhoudt.

 MA 27/02, 6/03, 13/03, 20/03

19.15 tot 21.30 uur, € 95, € 90 jaarkaarthouder 

(UiTPAS met KT: € 19), UiTPAS tickets enkel aan de 

balie, Arboretum Kalmthout, Heuvel 8 

www.arboretumkalmthout.be, 03 666 67 41
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EUROPA IN WOELIG 

WATER – ROB HEIRBAUT 

 Lezing   De voordracht 

"Europa in woelig water" 

gaat over de vele crisissen die de Europese 

Unie de voorbije jaren heeft moeten doorstaan. 

De oorlog in Oekraïne, de coronacrisis, en 

daarvoor ook nog de brexit, migratiecrisis en 

eurocrisis. De 27 landen van de Europese Unie 

zijn het niet altijd eens over hoe ze een crisis 

moeten aanpakken. 

 MA 27/02

14 uur, € 15 (leden: € 12) – Koffie en 

gebak inbegrepen, Neos Kalmthout, 

Achterbroeksteenweg 69, org: Neos Kalmthout, 

iantonissen@hotmail.com  

MIME WAVE – THUIS (2 – 6 J)

 Familie  ‘Thuis’ is een betoverende 

solovoorstelling waarin Anastasiia het 

publiek meeneemt in de door haarzelf 

geïllustreerde wereld met woordenloos spel 

en geprojecteerde animaties.

 VR 24/02

Voorstelling 1: 11 uur (foyer open: 10.15 uur)

Voorstelling 2: 14 uur (foyer open: 13.15 uur)

€ 5 (UiTPAS met KT: € 1), OKA-centrum, 

Kapellensteenweg 234, info en tickets op 

www.clubkalmthout.be

KALMTHOUT
Club



EEN LEVEN REDDEN IN EEN UURTJE TIJD? 

WE HEBBEN JOU NODIG. KOM JIJ OOK 

BLOED DONEREN? 

  Zorg  Doe eerst de donorzelftest:  

www.rodekruis.be/donorzelftest. Breng 

zeker je identiteitskaart en een balpen mee! 

 DI 17/01

17.30 tot 20.30 uur, Parochiezaal, Prelaat 

Deckersstraat 8, org: Rode Kruis-Vlaanderen, 

afspraak maken via donorportaal.rodekruis.be, 

0800 777 00

REPAIR CAFE 

Kleine huishoudelijke toestellen, maar ook 

kleine toestellen met mechanische defecten 

worden gerepareerd na afspraak terwijl je wacht. 

Wasmachines, grasmachines, gsm’s, laptops of pc’s 

komen niet in aanmerking. De reparatie wordt gratis 

uitgevoerd, tenzij er materiaalkosten zijn. Maak een 

afspraak om eventuele wachttijden te vermijden. 

Omschrijf daarbij duidelijk het toestel, het merk en 

het defect en voeg indien mogelijk een foto toe. 

 WO 4/01, WO 18/01, WO 01/02, WO 15/02

9 tot 12 uur, gratis, LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 

81, Org: LDC Kruisbos, inschrijven via balie LDC 

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

BINGO

 Spel   Flory en zijn team staan enthousiast achter de 

bingotafel en brengen mooie prijzen mee!

 DO 5/01, 2/02

13.30 tot 16.30 uur, tien bingokaarten kosten € 2,50, 

inschrijven is noodzakelijk aan de balie van LDC 

Kruisbos, Kapellensteenweg 81, tel. 03 620 11 60 of 

via mail ldc.kruisbos@gza.be

BUURTKOFFIE

Buurtkoffie is een initiatief van de bewoners van 

het wzc Sint-Vincentius en enkele buren uit de wijk. 

 DO 26/01 EN DO 23/02

14 tot 16 uur, € 2, LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 

81, ldc.kruisbos@gza.be, 03 620 11 60. Alle buren 

welkom! Inschrijven is niet noodzakelijk. 

Dienstencentrum Kruisbos MINDFULNESS KENNISMAKING

 Lessenreeks  Loop jij jezelf in de hectiek van het 

dagelijkse leven voorbij? Met stress, spanning, 

piekeren, burn-out,... tot gevolg? Mindfulness is 

je aandacht brengen naar het huidige moment 

en destructieve automatische patronen leren 

herkennen. Het effect hiervan is dat je bewuster 

begint te leven en meer oog krijgt voor de 

positieve dingen. Na deze kennismakingsles 

kan je beslissen of je deelneemt aan de 8 weken 

training. 

 DI 10/01 en 24/01

19.30 tot 21.30 uur, € 30, Trefpunt Heide, 

Statielei 9, kristel@zinnebeeld.be 
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Lessenreeksen in het dienstencentrum 

De Groten Uitleg 

WAARNEMINGSTEKENEN 

BEGINNERS

 Je leert op een eenvoudige ma-

nier om de vorm van een voor-

werp over te brengen op papier. 

Je kijkt naar verhoudingen en 

perspectief, naar licht en donker.

  MA 16/01 TOT MA 27/03 

(10 lessen)

9.30 tot 12 uur, € 50  

(UiTPAS met KT: € 10)  

WAARNEMINGSTEKENEN 

GEVORDERDEN

Je oefent de basistechnieken 

verder en leert hoe je met licht en 

donker meer diepte kan geven aan 

de voorwerpen om een meer re-

alistische tekening te maken. Ook 

wie de beginnersreeks niet volgde, 

maar de beginselen van waarne-

mingstekenen al een beetje onder 

de knie heeft, is zeker welkom.

  DI 17/01 TOT DI 28/03  

(10 lessen)

Van 13.30 tot 16 uur, € 50 (UiTPAS 

met KT: € 10)  

BOETSEREN

Je maakt met eenvoudige 

vormen en volumes je eigen 

beeldhouwwerkje. Wie al enige 

ervaring heeft, kan haar/zijn 

vaardigheden verder ontwik-

kelen, maar ook beginners 

zijn zeker welkom. We werken 

vanuit de fantasie, vanuit het 

geheugen of naar waarneming. 

  MA 16/01 TOT MA 27/03 

(10 lessen)

Van 13.30 tot 16 uur, € 50 (UiT-

PAS met KT: € 10)  

ENGELSE LES VOOR 

BEGINNERS

Je leert samen de taal die Jan 

Becaus zo mooi kan uitspreken. 

Je hebt geen voorkennis nodig. 

Stap voor stap leert onze vrij-

williger je de Engelse woorden-

schat en grammatica.

  VR 13/01 TOT VR 24/03  

(10 lessen)

9.15 tot 10.45 uur, € 15  

(UiTPAS met KT: € 3)  

NAAICLUB 

“DE UITLEGGERS”

Heb jij ook de naaimicrobe te 

pakken? Wil je door het maken 

van een unieke creatie je eigen 

stijl benadrukken? Kom dan 

naar onze naaiclub. Een erva-

ringsdeskundige staat je met 

raad en daad bij en helpt je bij 

het uitzoeken van een geschikt 

model, het overnemen van het 

patroon, het knippen van de 

stof en het in elkaar naaien.

  MA 16/01 TOT MA 27/03  

(6 lessen)

Van 9.30 tot 12 uur, € 12 (UiTPAS 

met KT: € 2,4)

BEWEGEN OP MUZIEK

In deze lessenreeks maak je de 

armen en benen los op muziek. 

Je doet eenvoudige gymnastiek- 

oefeningen en enkele bewe-

gingsdansen op ‘populaire’ num-

mers. Je moet geen gymnastiek- 

of danservaring hebben, zin om 

te bewegen is voldoende!
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  VR 13/01 TOT VR 24/03  

(10 lessen)

Van 11 tot 12 uur, € 15 (UiTPAS 

met KT: € 3)  

MEDITATIE

De meditaties en lichaamsoe-

feningen brengen je in rust 

en ontspanning. Je hoeft niet 

te kunnen mediteren. Het zijn 

moderne technieken (zoals 

mindfulness) en ook zeer oude 

werkwijzen, met ondersteuning 

voor depressie en burn-out. 

Enkele voordelen: een goede 

remedie tegen afgeslotenheid 

of vereenzaming. Je gedach-

ten/geest komen tot rust. De 

zenuwen ontspannen en het 

afweersysteem versterkt.

  VR 13/01 TOT VR 31/03  

(11 lessen)

9 tot 11 uur, € 50  

(UiTPAS met KT: € 10)  

YOGA

Door een combinatie van 

relaxatie, ademhalingsoefe-

ningen en lichaamsbeweging 

brengt yoga balans in je leven. 

Evenwicht tussen lichaam en 

geest vloeit hieruit voort. Doe 

mee en breng losse kledij en je 

yoga-ma(a)tje mee.

  WO 11/01 TOT WO 29/03   

(11 lessen)

GROEP 1: van 9 tot 10.30 uur

GROEP 2: van 10.30 tot 12 uur

€ 50 (UiTPAS met KT: € 10)

TAI CHI

Tai Chi is als een gevecht in slow 

motion tegen een onzichtbare 

vijand. Deze bewegingen ope-

nen onze gewrichten en sterken 

onze pezen. Het tempo ligt 

laag, de bewegingen zijn zacht. 

Iedereen kan deze methode van 

bewegen mee beoefenen.

�DI 10/01 TOT DI 28/03  

(11 lessen)

GROEP 1: van 9 tot 10.15 uur

GROEP 2: van 10.15 tot 11.30 uur

€ 50 (UiTPAS met KT: € 10)
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Inschrijvingen starten op 

maandag 19/02/2022 

DC De Groten Uitleg 

Kerkeneind 20

dienstencentrum@

kalmthout.be 

03 641 63 54

JANUARI - FEBRUARI 2023

Mailadressen, websites, QR-

codes, apps,… de begrippen 

vliegen je tegenwoordig om de 

oren. Allemaal leuk en aardig als 

je mee bent met het concept, 

maar wat als je er geen snars van 

begrijpt? In dat geval snellen de 

vrijwilligers van Digidak je te hulp. 

Digidak organiseert initiaties op 

beginnersniveau voor computer, 

tablet en smartphone. Elke initiatie 

bestaat uit maximum drie lessen 

van drie uur. Je vindt Digidak 

op drie verschillende locaties in 

Kalmthout:

  DC De Groten Uitleg:  

Kerkeneind 20 

  Jeugdbib Nieuwmoer:  

Nieuwmoer-dorp 12 

  Bib Kalmthout:  

Kerkeneind 23

  www.digidak.be, kalmthout@

digidak.be, 0483 70 59 08

LESSENREEKSEN 

  Accounts aanmaken 

  Computergebruik voor beginners 

  Fotobewerking 

  Handige apps Android

  Internet en e-mail 

  iPhone voor beginners

Digidak



Doe de speurtocht 
van Broederlijk 
Delen/Senegal
De opbrengst wordt integraal 

gestort aan Broederlijk Delen. 

Te koop bij Visit Kalmthout  

en Bib Kalmthout  

€ 2 - UiTPAS met KT: € 0,40

Afstand: 4 km

Startplaats: 
station Kalmthout

VISIT
KALMTHOUT

BROEDERLIJK

DELEN


