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Jeugdboekenmaand 2023

COMPLIMENTENDAG

Passeer jij op woensdag 1 maart 

in de Bib? Wat een goed idee! 

Op die dag delen wij namelijk 

complimentjes uit en verlaat je 

de Bib sowieso met een goed 

gevoel. 

 WO 1/03

Tijdens de openingsuren van de 

Bib, gratis, Bib Kalmthout en Bib 

Nieuwmoer 

VOORLEZEN IN DE BIB 

Kom luisteren naar de mooiste, 

grappigste en spannendste 

verhalen. Er wordt al even 

voorgelezen in Bib Kalmthout 

en Jeugdbib Nieuwmoer start 

hier vanaf woensdag 1 maart 

ook mee. Die dag zorgen we 

voor een feestelijke eerste 

voorleessessie. Ook jij bent van 

harte welkom!

 Bib Kalmthout: alle 

woensdagen (14-16 uur)  en alle 

zaterdagen (10-12 uur)

 Bib Nieuwmoer: alle 

woensdagen (14-16 uur)

NACHT IN DE BIB (9-12 J)

Ben je tussen 9 en 12 jaar oud? 

En heb je zin om een nachtje te 

kamperen tussen de boeken, 

strips of DVD’s? Reserveer dan 

een plekje in Bib Kalmthout. Je 

brengt je eigen slaapgerief mee 

(pyjama, toiletgerief, veldbed of 

luchtmatras, kussen, slaapzak). Wij 

zorgen voor een smakelijk ontbijt. 

 ZA 4/03

Start: za 4/03 om 19 uur 

Einde: zo 5/03 om 10 uur 

Bib Kalmthout, gratis, reserveren 

via kalmthout.bibliotheek.be

FILM IN DE BIB - 

FERDINAND (+6 J)

Ferdinand vertelt het verhaal 

van een grote stier met 

een klein hartje. Als hij ten 

onrechte aangezien wordt 

voor een gevaarlijk beest 

wordt hij gevangen genomen 

en weggevoerd. Vastberaden 

om terug te keren naar zijn 

familie, verzamelt hij een bont 

gezelschap om zich heen voor 

een fantastisch avontuur. 

 ZA 4/03

Deuren open: 14.45 uur, start 

film: 15 uur, Bib Kalmthout, 

gratis, reserveren via  

kalmthout.bibliotheek.be

+ 6 J

9-12 J
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GELUKSVOGELS (8-12 J)

Zin om een geluksvogel te 

knutselen? In twee uur knutsel 

je je unieke vogel en ga je met 

een tof resultaat naar huis. 

 WO 8/03

14.30 - 16.30 uur, Bib Kalmthout, 

gratis, reserveren via  

kalmthout.bibliotheek.be

GELUKSPOSTER (9-12 J)

Waar word jij blij en vrolijk van? 

Wat maakt je gelukkig? Waar 

droom je van? Kom knippen, 

scheuren, plakken en kleuren... 

en knutsel je eigen geluksposter, 

om thuis te koesteren. Eén blik 

op je favoriete geluksmomentjes 

en je dag is weer goed!

 WO 15/03

14.30 - 16.30 uur, Bib Kalmthout, 

gratis, reserveren via  

kalmthout.bibliotheek.be

KINDERYOGA (6-12 J)

Wendy Tyck geeft een yoga-

initiatie om gelukkig van te 

worden. Draag losse kledij, 

breng een dekentje en je 

lievelingsknuffel mee.

 ZA 18/03

10.30 - 11.30 uur, Bib Kalmthout, 

gratis, reserveren via  

kalmthout.bibliotheek.be

ROALD DAHL

Roald Dahl heeft prachtige 

boeken met heksen, reuzen 

en chocolade in de hoofdrol 

geschreven. In Bib Kalmthout 

worden zijn boeken héél véél 

uitgeleend, iets waar wij gelukkig 

van worden. Wist je trouwens 

dat de 100ste druk van Matilda 

op dinsdag 21 maart verschijnt? 

Tijd dus voor iets extra's, iets 

lekkers, iets waar je gelukkig 

van wordt. Tijd voor een GRATIS 

tas warme chocolademelk! 

GELUKSSTEEN (6-12 J)

Maak iemand blij met jouw 

Happy Stone. Dat is een mooi 

beschilderde steen die jij ergens 

in Kalmthout achterlaat om de 

vinder van de steen een goed 

gevoel te geven. Kortom, een 

leuke bezigheid met een mooie 

betekenis.

 WO 29/03

workshop 1: 14.00 - 15.00 uur, 

workshop 2: 15.30 - 16.30 uur

Bib Kalmthout, gratis, reserveren 

via kalmthout.bibliotheek.be

Trek je verkleedkleren aan en 

kom op zaterdag 25 maart naar 

de Bib en geniet van heerlijke 

chocolademelk.

 ZA 25/03

10 - 12 uur, Bib Kalmthout, 

gratis, op = op

Bib Kalmthout

Kerkeneind 23

bibliotheek@kalmthout.be 

kalmthout.bibliotheek.be

03 376 49 99 

8-12 J

9-12 J

6-12 J
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WORKSHOP MET FANTASIE  

 Workshop  Voel je je creativiteit 

kriebelen, maar weet je nog niet 

hoe je deze kan uiten? Je houdt 

heel erg veel van knutselen, 

frutselen, maar geen zin in al 

die rommel thuis?! Dan ben je 

bij “mijn project” aan het juiste 

adres! Aan de hand van een 3 

uur durende workshop bied 

ik je activiteiten aan waarbij 

creativiteit, fantasie en je eigen 

talent de vrije loop gaan. 

 DAGELIJKS TOT ZO 30/04

DI tot ZA: 9 tot 17 uur,  

ZO 13 tot 16 uur, € 25/workshop, 

Mijn-project, nieuwmoer-dorp 

24. Org: Mijn-project, peter@

mijn-project.be, 0473 33 24 70

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 01/03, WO 15/03 

WO 29/03

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 02/03

 DO 06/04

13.30 tot 16.30 uur, € 2,50, LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 81. 

Inschrijven aan de balie of via ldc.kruisbos@gza.be, 03 620 11 60 

LEZING OVER LEVEN EN 

WERK VAN MAURICE 

GILLIAMS 

 Lezing  Leen Huet vertelt over 

het leven en het werk van 

de Vlaamse schrijver Maurice 

Gilliams (1900 - 1982).

 VR 03/03

20 tot 22 uur, € 7, 

Huiskamerbibliotheek, Kerkstraat 

12. Org: Het Gemenebest, 

fonsbuyens@skynet.be. 

WORKSHOP KERAMIEK – 

JONGEREN (12-15 J)    

 Lessenreeks   We maken met 

klei dingen die jongeren 

aanspreken. De verschillende 

opbouwtechnieken komen aan 

bod zodat het een gevarieerd 

programma is. Eigen ideeën zijn 

altijd welkom. We bespreken dan 

samen of ze haalbaar zijn binnen 

het kader van deze workshop. 

Prijs is inclusief materiaal en 

bakkosten.

  VR 03/03 tot 31/03 (4 lessen)

19 tot 21 uur, € 125, Object K – 

Keramiste Katrien Pandelaers, 

Beeklei 7a, katrien@objectK.be, 

0494 81 62 36, inschrijven via 

www.objectk.be
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TWEEDEHANDSBEURS  

VOOR KINDERKLEDING EN 

SPEELGOED 

 Markt  Leden van Gezinsbond 

Kalmthout verkopen gebruikte 

spullen, kinderkleding tot 12 

jaar en speelgoed. De beurs 

is gratis toegankelijk voor 

iedereen. Aan leden wordt 5% 

van de aankoopprijs toegekend 

op de gezinsspaarkaart. 

 ZA 04/03

9.30 tot 12 uur, gratis, Refter 

Gitok 2, Vogelenzangstraat 10. 

Org: Gezinsbond Kalmthout, ge-

zinsbond.kalmthout@hotmail.

com, 0496 69 08 90. 

PRILLE LENTEKRIEBELS! 

 Uitstap  Samen met een natuurgids op zoek naar bijzondere 

waarnemingen. Geniet mee van de rust en de stilte tijdens 

een mooie wandeling. Zeker een aanrader! Iedereen welkom! 

Inschrijven is niet nodig.

 ZO 05/03

10 tot 12.30 uur, gratis, parking De Vroente, Putsesteenweg. Org: 

Nareka, www.kalmthout.be, 0476 67 65 41

STREEK- EN BIOMARKT

 Markt   Elke eerste zondag van de maand vind je hier unieke 

proeverijen en ambachtelijke streekproducten. Ook voor 

verse groenten, fruit, lederwaren, planten en andere leuke 

hebbedingetjes ben je op de juiste plaats. Naast de traditionele 

marktkramers kunnen ook particulieren en handelaars 

van Kalmthout producten aanbieden zolang ze maar bio, 

ambachtelijk of zelf gemaakt zijn.

ZO 05/03 

9 tot 13 uur, gratis, bibplein, Kerkeneind 23. Info via  

marktleider@kalmthout.be. Org: gemeente Kalmthout

BOEKBESPREKING 

 Lezing   Bespreking van 

‘Zelfportret’ van Jesse Ball.

 MA 06/03

14.30 tot 17.30 uur, € 10, Kunst-

huis Ernest Albert, Hortensia-

dreef 31. Org: Davidsfonds, 03 

666 42 09, www.davidsfonds.be 

©
 CV
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MEE OP STAP 

 Uitstap  Gemoedelijke wandelingen van 5 tot 7 km.  

Iedereen welkom! Vooraf inschrijven is niet nodig. 

�WO 8/3 -   Klein Schietveld, Brasschaat – samenkomst aan 

parking voor bareel in Vliegveldlaan komend van 

Essensteenweg

�WO 22/3 -   Klein Zwitserland, Heide – Samenkomst aan kerk, 

Sint-Jozeflaan 4

�WO 5/4 -   Kalmthout Centrum – Samenkomst aan kerk, 

Kerkeneind 13

�WO 19/4 -   Huijbergen (NL) – Samenkomst aan kerk, hoek 

Dorpsstraat-Boomstraat

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

rapopstap@kalmthout.be, 03 376 44 35

www.facebook.com/rapopstapkalmthout
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LEZING EN 

BOEKPRESENTATIE 1922 

MOORD IN CALMPTHOUT 

DOOR DANNY MATHYSEN. 

 Lezing  Wie is Danny Mathysen? 

Geboren in Kalmthout (°1977) 

studeerde hij biomedische 

wetenschappen aan de 

Universiteit Antwerpen. Na 

het succesvol verdedigen van 

zijn doctoraatsproefschrift 

is hij sinds 2014 als 

gastprofessor verbonden aan 

de Faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen 

van de Universiteit van 

Antwerpen.

 DO 09/03

20 tot 23 uur, € 9 (Leden: € 6), 

Strijboshof, Achterbroeksteen-

weg 69. Org: Cultuursmakers 

Kalmthout,  

kalmthout@cultuursmakers.be  

www.cultuursmakers.be/

kalmthout

OKRA ACADEMIE:  

‘EDITH PIAF’ 

 Lezing  Muzikale voorstelling over 

Edith Piaf door Peter Vereecke. 

VR 10/03

14 tot 16 uur, € 10 (leden: € 7), 

LDC Kruisbos, Kapellensteenweg 

81. Betalen aan de kassa, geen 

reservatie nodig. ldc.kruisbos@

gza.be, 03 620 11 60
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BOEKBESPREKING ‘LOLITA’ 

VAN VLADIMIR NABOKOV 

 Lezing  Cis Gommeren laat ons 

kennismaken met de verschil-

lende lagen van de roman Loli-

ta, de vroegere schandaalroman 

van Vladimir Nabokov.

VR 10/03

20 tot 22.30 uur, € 7, Huiskamer-

bibliotheek, Kerkstraat 12. Org: 

Het Gemenebest. Info & tickets 

via fonsbuyens@skynet.be. 

50 JAAR KALMTHOUTSE 

FOTOKRING 

 Evenement  De Kalmthoutse 

Fotokring viert haar 50ste 

verjaardag met een groot feest. 

Tijdens dit feest wordt ook de 

geschiedenis overlopen. De 

Fotokring nodigt dan ook alle 

leden en ex-leden uit om hierop 

aanwezig te zijn.

VR 10/03

18.30 tot 23 uur, leden: € 25,  

ex-leden en sympathisanten: 

€ 50, Strijboshof (grote zaal), 

Achterbroeksteenweg 69. 

Org: Kalmthoutse Fotokring 

vzw, alle info op www.

kalmthoutsefotokring.com. 

TONEEL FAMILIE BODEN. 

TRAGIKOMEDIE: IN DEN 

BLIJDENBERG…IS’T ALLEMAAL 

NIE ZO ERG 

 Theatervoorstelling   Sommige hebben 

een bijnaam, andere niet. Sommigen 

vinden dat erg, anderen niet. Ten-

minste zolang ze niet beseffen dat 

die bijnaam de werkelijkheid erg kort benadert. Soms hebt ge daar 

geen erg in, en dat is ook niet erg, maar als ge daar erg in krijgt dan 

kunt ge uzelf daaraan wel ergeren. Voor de rest is  

't allemaal nie zo erg. Enfin, ge kunt beter eens komen kijken.

VR 10/03, ZA 11/03, ZO 12/03, VR 17/03, ZA 18/03

20 tot 23 uur, € 7, Zaal Den Blijdenberg, Wuustwezelsteenweg 19. 

Org: Toneel Familie Boden, www.familieboden.be, 0497 51 97 17

KERAMIEKVOORMIDDAGEN - LENTE 2023 

 Lessenreeks   Tijdens deze workshop wordt er met de hand 

gewerkt met klei (dus niet aan de draaischijf ): duimpotjes, 

opbouwen met kleirollen, opbouwen met kleiplaten, werken 

met drukmallen of vormen boetseren uit een stuk klei. De 

workshop bestaat uit 8 vrijdagvoormiddagen van 10 tot 12.30 

uur. De eerste zes voormiddagen maken we dingen in klei, de 

twee laatste glazuren we de werken. 

VR 10/03 tot VR 12/05 (8 lessen)

10 tot 12.30 uur, € 245, leeftijd: + 16j - Object K – Keramiste 

Katrien Pandelaers, Beeklei 7a, katrien@objectk.be, 0494 81 62 

36, inschrijven via www.objectk.be
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BANDNIGHT @ JH GOVIO:  

COLOUR / G.U.S.T. 

 Muziek  Bandnight is ondertussen aan z’n 6de 

editie toe. Kom gratis originele bands checken 

in JH Govio, we hebben je er graag bij! 

Colour is een driekoppige rockband uit 

Kalmthout die een mix brengt van progrock 

en hardrock en o.a. doet denken aan Yes, Black 

Sabbath en Sleep. Begin dit jaar dropten ze hun 

debuutalbum! 

G.U.S.T. (op zijn Engels...maar Gust voor de 

makkers) is een three piece uit regio Turnhout. 

Na wat jammen in andere bands was het tijd 

om met wat nieuwe riffs te vozen.

ZA 11/03

20 uur, gratis, JH Govio, Dorpsstraat 1,  

info via www.govio.be, 03 666 22 24,  

info@govio.be

RADIO MARTINO IN SPACE 

 Muziek  Dj Martino neemt nog eens plaats achter 

de micro voor een volledig herziene versie van zijn 

live radio show: Radio Martino in Space! Ruim 75 

minuten lang tovert hij de meest uiteenlopende 

plaatjes op de draaitafel met als gemeenschappelijk 

onderwerp: SPACE... Steeds voorzien van de nodige 

uitleg en bijpassende jingles. Fasten your Seatbelts!

ZA 11/03

20 tot 23 uur, € 8, Kasteel Boterberg, Noordeind 97. 

Org: Storyville. Info en tickets via www.storyville.site

DENNENDAEL BUURTKOFFIE 

 Samenkomst   Buurtinitiatief met als doel de con-

tacten in de buurt te verstevigen. Buren kunnen 

van een drankje en een babbel genieten en regel-

matig vertelt een spreker over zijn of haar hobby. 

DI 14/03, 28/03, 11/04, 25/04

14 tot 17 uur, gratis, Kunsthuis Ernest Albert, Hor-

tensiadreef 31, dennendaelbuurtkoffie@gmail.com
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MOEDER KEE/CAMBUUS OP DE  

KALMTHOUTSE HEIDE

 Uitstap  Tijdens deze wandeling belicht de gids de 

Cambuus van Moeder Kee (Anna Cornelia Teysen), ergens 

in het centrale deel van de Kalmthoutse Heide, de Putse 

Moer, Oude Gemeentebossen en het zicht op Mont Noir. 

ZO 12/03

13.30 tot 16.30 uur, € 7,5 (UiTPAS € 1,5), Visit Kalmthout, 

Putsesteenweg 131. Org: Visit Kalmthout. Tickets via 

www.clubkalmthout.be  
KALMTHOUT

Club

PORTLAND

 Muziek  Portland is de magische en 

muzikale band tussen Jente Pironet 

en Sarah Pepels. Hun stemmen 

versmelten en vullen elkaar aan als 

een perfect gemixte gin & tonic: 

pittig maar rustgevend, verslavend en 

bedwelmend. Op ‘Departures’ bloeien 

Jente en Sarah open als performers en 

songwriters.

VR 17/03

20 uur, € 18 (UiTPAS € 3,6), Club K, 

Kapellensteenweg 234. Info en tickets 

via www.clubkalmthout.be  

‘ALS DE HAMER 

FILOSOFEERT’: 

LEZING OVER 

FRIEDERICH 

NIETZSCHE

 Lezing   Marc de Kesel spreekt over het 

belang van Nietzsche voor deze tijd. Met 

een coda over de Denker des Vaderlands.

VR 24/03

20 tot 22.30 uur, € 7, Huiskamer-

bibliotheek, Kerkstraat 12. Org: Het 

Gemenebest, fonsbuyens@skynet.be.

KALMTHOUT
Club

KATY TOO

 Muziek Katy Too is singer-songwriter Leen De Haes 

uit Kalmthout, afkomstig uit Heist-op-den-Berg 

(BE). Ze groeide op met haar ouders’ lp-verzameling 

uit de sixties en seventies zoals The Beatles, Bruce 

Springsteen, The Mamas and the Papas, ABBA, Dolly 

Parton... Katy Too bracht tot op heden twee full 

albums uit, ‘Quest For Honey’ (2012) en ‘Nine Lives’ 

(2016) dat goed onthaald werd door de pers en 

airplay kreeg op Radio 1 én 2. Nu is ze klaar met een 

nieuw album: ‘Fortysomething’. Een persoonlijke plaat, 

waarin de luisteraar wordt meegenomen in de wereld 

zoals Leen die ervaart als veertiger.

VR 17/03

20 uur, Dorpshuis Achterbroek, Achterbroeksteenweg 

192, gratis, inschrijven hoeft niet, www.kalmthout.be/

dorpshuisachterbroek
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FILMCONCERT VLIJT & EENDRACHT 

 Muziek - Film  Meer dan 25 jaar na het eerste filmconcert 

van deze Kalmthoutse muziekvereniging werd het tijd 

om opnieuw met filmbeelden aan de slag te gaan. 

Jeroen Van Aert monteerde meer dan één uur iconische 

filmbeelden uit een wel heel eigenzinnige collectie van 

filmklassiekers, waaronder Eyes Wide Shut, James Bond 

en Casa de Papel. Vlijt & Eendracht projecteert op een 

scherm van meer dan 15 meter breed en ook muzikaal 

zit je op het puntje van je stoel voor dit concert. 

Met beelden en muziek van films van Hollywood 

tot Bollywood speelt Vlijt & Eendracht de originele 

soundtrack onder elke filmscene. 

ZA 25/03

20 uur, € 16 (UiTPAS: € 3,2), Gitok  

Sporthal, Vogelenzangstraat 10. Info en  

tickets via www.clubkalmthout.be  

VOGELS SPOTTEN! 

 Uitstap  De Maatjes in Nieuwmoer, 

en bij uitbreiding de Matjens in 

Nederland, vormen een voor onze 

streek uitzonderlijk nat gebied 

met een rijke flora en fauna en zijn 

gelijktijdig een duidelijk restant van de 

turfwinning in onze streken. Samen 

met natuurgids Marike de Haan op 

zoek naar vogels. Iedereen welkom, 

inschrijven niet nodig. Vergeet je 

verrekijker niet!

ZA 25/03

10 tot 12.30 uur, gratis, Kerk 

Nieuwmoer, Kerkstraat. Org: Nareka, 

chrisvandersypt@skynet.be,  

www.nareka.be, 0476 67 65 41

OOPEN ATELIER 

 Familie  Onze maandelijkse OOpen Atelier is een 

ideaal moment om met je gezin te komen spelen en 

ontdekken. Gezelligheid en een hapje of een drankje 

aanwezig. Reserveren niet nodig.

ZO 26/03 en ZO 23/04

10 tot 16 uur, € 5 per kind (UiTPAS € 1), reserveren 

is niet nodig, Sapperlootjes, Achterbroeksteenweg 

86A, sebastiaan@sapperlootjes.be, 0497 27 73 04

KALMTHOUT
Club

AFTER WORK IN DORPSHUIS 

ACHTERBROEK

 Evenement   Na het werk gezellig keuvelen 

bij een drankje en lekkere versgemaakte 

hapjes ... meer moet dat niet zijn! 

VR 31/03

15 uur, Dorpshuis Achterbroek, 

Achterbroeksteenweg 192 

www.kalmthout.be/dorpshuisachterbroek
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JOODSE GESCHIEDENIS VAN HEIDE 

 Uitstap   Wist je dat Heide tussen de twee 

wereldoorlogen een ware toevloed van joodse 

mensen kende? De grote joodse aanwezigheid 

heeft een wezenlijke bijdrage geleverd in de 

explosieve groei en bloei van dorp Heide. 

Tussen 1930 en 1942 waren er minstens 700 

ingeschreven joodse inwoners. Bovendien 

kwamen er vele honderden joodse toeristen 

in de weekends en tijdens de zomermaanden 

genieten van de natuur. Voor en tijdens de 

Tweede Wereldoorlog waren vele joden 

vertrokken uit Heide en Antwerpen, maar helaas 

werden de 37 achtergebleven joodse mensen 

in Heide door de Duitsers opgepakt en naar de 

vernietigingskampen gestuurd.

ZO 26/03

14 tot 17.30 uur, € 7,5 (UiTPAS € 1,5),  

Station Heide, Heidestatieplein 2   

Org: Visit Kalmthout. Tickets via  

www.clubkalmthout.be 

BUURTKOFFIE 

 Samenkomst  Buurtkoffie is een initiatief van de 

bewoners van het wzc Sint-Vincentius en enkele 

buren uit de wijk. Elke maand zijn alle bewoners 

die dichtbij of wat verder wonen welkom voor een 

kop koffie of thee en een gezellige babbel. 

DO 30/03 en DO 30/04

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

81. Alle buren welkom! Inschrijven is niet nodig. ldc.

kruisbos@gza.be, 03 620 11 60

LAIS – DE LANGSTE NACHT 

 Muziek  Eindelijk is het zover: Laïs is terug! 

Na een release-pauze van meer dan 8 jaar, 

brengt Laïs een nieuwe plaat uit. Deze tournee 

luidt een nieuw hoofdstuk in voor Jorunn en 

Nathalie, die voortaan als duo verdergaan. 

Met beide voeten op de grond hebben ze 

de succesformule van Laïs herontdekt en 

uitgediept. Zo staan ze niet alleen in de 

Vlaamse klei, maar ook in de wereld. De 

twee dames worden voor deze nieuwe plaat 

bijgestaan door hun beide partners, Bjorn 

Eriksson en Tomas de Smet, door multi-

instrumentaliste en zangeres Esther Lybeert 

(The Antler King, ex Hooverphonic), gitarist 

Tom Theuns (Aurelí a, ex Ambrozijn) en 

drummer Roel Poriau (Rumbaristas, ex Think 

of One). De versmelting van de muzikale 

werelden van deze topmuzikanten en 

volbloedzangeressen heeft niet meer uitleg 

nodig. Sluit je ogen, geniet en dans.

ZA 01/04

20 uur, € 20 (UiTPAS € 4), Club K, 

Kapellensteenweg 234. Info en  

tickets op www.clubkalmthout.be KALMTHOUT
Club

KALMTHOUT
Club
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Leuke activiteiten in de Paasvakantie

2. SPORTKAMP PAASVAKANTIE (6-12 J)

 Sport  Jonge sportievelingen kunnen zich 

naar hartenlust uitleven in verschillende 

sport- en speldisciplines en spelenderwijs 

kennis maken met allerlei sporten. Naast deze 

leuke activiteiten staan er soms ook sportieve 

uitstappen op het programma. 

  onthaal: vanaf 9.30 tot 10 uur 

ophalen: tussen 16 en 16.30 uur

  voorbewaking vanaf 8 uur,  

nabewaking tot 17 uur

  meebrengen: lunchpakket, drank, 

sportkledij, binnensportschoeisel

 MA 3/04 - VR 7/04 (5 dagen)

 DI 4/4: bowling

 WO 5/4: handboogschieten 

 DO 6/4: zwemmen

 DI 11/04 - VR 14/04 (4 dagen)

 WO 12/4: handboogschieten 

 DO 13/4: zwemmen

Sporthal Gitok, Vogelenzangstraat 10, 

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

vanlooverenwim@gmail.com, inschrijven 

vanaf 1 maart via www.kalmthout.be/tickets      

1. 2.

©
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1. PAASSPEURTOCHT (4-10 JAAR)

 Uitstap  Paaseieren hangen vrolijk te wapperen 

in de bijzondere bomen en struiken van 

Arboretum Kalmthout. Spring, huppel of 

wandel van het ene naar het andere ei om 

de hele tuin te ontdekken. Onderweg kom 

je paashazen tegen die je vragen om iets te 

doen, te bedenken, te raden of tellen. Ben je 

helemaal rond, dan wacht je een smakelijke 

verrassing! Ideaal voor kinderen tussen 4 en 

10 jaar en hun familie. Vergeet je laarzen of 

wandelschoenen niet als het regent! 

 ZA 25/03 tot ZO 16/04 

10 tot 17 uur, toegang Arboretum -12 jaar: 

gratis, +12 jaar: € 9 (UiTPAS € 1,4 / enkel aan de 

balie), speurkaart € 2,5, Arboretum Kalmthout, 

Heuvel 8, info@arboretumkalmthout.be, 03 

666 67 41
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5. WORKSHOP KERAMIEK – KINDEREN 8 TOT 11 JAAR    

 Lessenreeks  We zitten 2 voormiddagen met onze handen 

in de klei en voor we het weten, is de tijd om. De 3de 

voormiddag schilderen we de werkjes zodat alles heel 

kleurrijk wordt! De verschillende opbouwtechnieken komen 

aan bod zodat het een gevarieerd programma is. Eigen 

ideeën zijn altijd welkom. We bespreken dan samen of ze 

haalbaar zijn binnen het kader van deze workshop. Prijs is 

inclusief materiaal en bakkosten.

 WO 12/04 - VR 14/04 (3 voormiddagen)

10 tot 12.30 uur, € 100, Object K – Keramiste Katrien 

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

inschrijven via www.objectk.be

3. KRIEBELSPORTDAG(EN) 

PAASVAKANTIE 2023 (4-5 JAAR)

 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 wordt 

afgewisseld met leuke, creatieve 

en soms rustige uitdagingen zoals 

knutselen, groepsspelen, tekenen, 

muziek, fantasie... 

  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 03/04 en DI 04/04

 DO 13/04 en VR 14/04

Sporthal Achterbroek, 

Brasschaatsteenweg 35, €15 per 

dag (UiTPAS met KT: €3 per dag), 

vanlooverenwim@gmail.com, 

inschrijven vanaf 1 maart via  

www.kalmthout.be/tickets     

4. KINDERCREA PASEN (5-12 JAAR)

 Creatief  Onder enthousiaste begeleiding gaan we 

heerlijk creatief aan de slag in het paasthema! In de 

deelnameprijs zijn alle materialen en een drankje 

inbegrepen. Inschrijven kan t.e.m. donderdag 30 maart.

 WO 5/04

14 tot 16 uur, Dorpshuis Nieuwmoer, Nieuwmoer-

Dorp 12, € 3, inschrijven via dorpshuisnieuwmoer@

kalmthout.be, 03 369 18 12, www.facebook.com/

dorpshuisnieuwmoer

3. 5.

4.
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BUITEN
SPEEL

WEKEN
3 - 19 APRIL 2023

De Paasvakantie staat dit jaar in het thema van 

Europa! Tijdens de buitenspeelweken maken 

we een rondreis doorheen Europa. Elke dag 

reizen we de gemeente rond naar één van onze 

speelterreintjes. Deze speelterreintjes worden 

telkens omgetoverd tot een van onze Europese 

landen. Zo gaan we onder andere voetballen 

in Spanje, pizza eten in Italië en knutselen 

in Frankrijk. 

Elke maandag, woensdag en vrijdag trekken we 

naar een ander speelterreintje binnen onze 

gemeente. Op dinsdag voorzien we een leuke 

uitstap voor alle kinderen tussen 8 – 11 jaar 

oud. Op donderdag trekken we eropuit met 

onze tieners tussen de 12 – 16 jaar oud. 

Naast onze activiteiten tijdens de 

buitenspeelweken kan je ook weer 

een speelstraat aanvragen. Een 

speelstraat kan georganiseerd worden op 

woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag 

tussen 13 en 17 uur. Via het formulier op onze 

website kan je een aanvraag indienen. 

De buitenspeelweken 

sluiten we feestelijk af op de 

nationale Buitenspeeldag op 

woensdag 19 april 2023. 

Tijdens de namiddag zullen 

er op verschillende plekken in de 

gemeente activiteiten voorzien 

worden waar iedereen aan kan deelnemen. Onze 

jeugdverenigingen staan dan voor je klaar om er 

een leuke namiddag van te maken. 

Kan jij ook al niet meer wachten? Bekijk dan zeker 

ons aanbod op de volgende pagina’s! 

Meer info? 

www.kalmthout.be/buitenspeelweken

jeugd@kalmthout.be of 03 376 49 50

in Kalmthout

14
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BUBBLE SOCCER 

IN SPANJE 

We starten onze rondreis door 

Europa in Spanje! Op maandag 

3 april toveren we het speelter-

reintje op de Akkerlaan volledig 

om tot een Spaans voetbaltoer-

nooi. Maar niet zomaar één! 

Om 14 uur starten we met een 

workshop Bubble Soccer. Hierbij 

kruipen we in grote bubbels en 

nemen het zo op tegen onze 

tegenstanders. Naast voetballen 

zullen we ook andere knotsgek-

ke activiteiten doen. 

Waar: speelterreintje Akkerlaan 

(centrum) 

Wanneer: maandag 3 april

13 - 16 uur. Prijs: gratis 

Inschrijven: www.kalmthout.be/

tickets vanaf 1 maart 

ROMEIN VOOR ÉÉN DAG

Kruip in het leven van de ro-

meinen en beleef de Romeinse 

verovering vanop de eerste 

rij! Samen trekken we naar het 

Gallo-Romeins Museum waar 

we alles te weten komen over 

de strijd tussen de Galliërs en 

de Romeinen. Weet jij welke 

wapens ze gebruikte in die tijd?

Waar: vertrek met de bus vanaf 

Diesterweg, Acacialaan 25

Wanneer: dinsdag 4 april 

- vertrek op Diesterweg: 8 uur

- aankomst: 17.30 uur. Prijs: € 10  

(UiTPAS met KT: € 2)

Inschrijven: www.kalmthout.be/

tickets vanaf 1 maart

STEPPEN EN  

BMX’EN DOOR 

OOSTENRIJK  

Onze volgende tussenstop 

doorheen onze rondreis is 

Oostenrijk! Hier rijd je met je 

step of BMX van de heuvels en 

bergen in het skatepark. Om 

14 uur zal er een workshop 

plaatsvinden voor alle begin-

nende steppers. Kan jij al een 

trick of een flip? Onze begelei-

ding staat voor je klaar om je 

nieuwe dingen bij te leren. 

Waar: skatepark Kalmthout 

Wanneer: woensdag 5 april 

13 - 16 uur. Prijs: gratis

Inschrijven: www.kalmthout.be/

tickets vanaf 1 maart

8-11 J

IEDEREEN

IEDEREEN

BUITEN
SPEEL

WEKEN
3 - 19 APRIL 2023
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PIZZA’S MAKEN  

IN ITALIË  

Op vrijdag trekken we met 

onze Buitenspeelweken naar 

Italië. Samen ontdekken we 

leuke spelletjes en leren we 

hoe je de beste Italiaanse 

pizza kan maken.

Waar: speelterreintje Roer-

domp (Nieuwmoer) 

Wanneer: vrijdag 7 april –  

13 - 16 uur. Prijs: gratis 

Inschrijven: www.kalmthout.be/

tickets vanaf 1 maart

EUROPA IN ÉÉN DAG  

Op dinsdag 11 april trekken we 

samen naar Brussel voor een 

dag vol leuke uitstappen. We 

starten met een bezoek aan 

het bekende Atomium. Samen 

ontdekken we de verschillende 

bollen. Na de middag zetten 

we onze tocht verder naar 

Mini-Europa. We ontdekken alle  

schatten van Europa in één dag. 

Waar: vertrek met de bus vanaf 

Diesterweg, Acacialaan 

Wanneer: dinsdag 11 april  

- vertrek op Diesterweg: 9 uur 

- aankomst: 17.30 uur. Prijs: € 15 

(UiTPAS met KT: € 3)

Inschrijven: www.kalmthout.be/

tickets vanaf 1 maart

GELLYBALL IN DUITSLAND   

De volgende stop op onze rondreis door Europa is Duitsland. 

Op woensdag organiseren we een groot Gellyball-spel. Gellyball is 

een soort paintball maar maar volledig pijnloos. Onze animatoren 

voorzien leuke spelletjes, zoals vlagenroof of 1 tegen allen.  

Waar: speelterreintje Pastoor de Keyserlaan (Heuvel) 

Wanneer: woensdag 12 april - 13 - 16 uur. Prijs: gratis 

Inschrijven: www.kalmthout.be/tickets vanaf 1 maart

8-11 J

KLIMMEN IN DE MOSTEN  

Heb je zin in avontuur en verleg 

je graag je grenzen? Dan is 

Klimpark De Mosten zeker iets 

voor jou! Op donderdag 6 april 

trekken we er samen op uit om 

te klimmen tussen de hoge 

bomen in De Mosten. De 40-tal 

klimelementen en 2 ziplines zor-

gen voor een leuke namiddag 

vol spanning en uitdaging.

Waar: vertrek met de bus vanaf 

Diesterweg, Acacialaan 25

Wanneer: donderdag 6 april   

- vertrek op Diesterweg: 10 uur  

- aankomst: 17 uur. Prijs: € 20 

(UiTPAS met KT: € 4)  

Inschrijven: www.kalmthout.be/

tickets vanaf 1 maart

12-16 J

IEDEREEN

IEDEREEN

in Kalmthout
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KNUTSELEN IN  

FRANKRIJK 

Onze rondreis door Europa 

stopt als laatste in Frankrijk. 

Haal je creativiteit maar 

al boven, want tijdens 

deze spelnamiddag 

voorzien we verschillende 

knutselmogelijkheden. Om 

14 uur start er een workshop 

macramé, maar daarnaast 

zullen er ook verschillende 

andere knutselactiviteiten 

aanwezig zijn. 

Waar: speelterreintje Bloem-

straat (Achterbroek)

Wanneer: vrijdag 14 april

13 - 16 uur. Prijs: gratis

Inschrijven: www.kalmthout.be/

tickets vanaf 1 maart

BUITENSPEELDAG 2023

De buitenspeelweken sluiten we feestelijk af met de nationale 

buitenspeeldag. Op woensdag 19 april 2023 komen we massaal 

naar buiten om samen te spelen. Vanuit de gemeente zullen er 

op verschillende plekken activiteiten voorzien worden voor alle 

kinderen en jongeren. 

Waar: Sportpark Heikant (centrum)  

Wanneer: woensdag 19 april – 13 - 16 uur. Prijs: gratis 

Heb je meer zin om thuis lekker te spelen? Geen probleem! Op 

www.kalmthout.be/buitenspeeltips vind je allerlei leuke 

spelletjes die je makkelijk zelf kan doen. 

ZWEMMEN IN LAGO DE MEERMINNEN 

Zin in een dagje waterpret? Het subtropisch zwemparadijs biedt 

een uniek beleving voor jong en oud. Ga je het liefst van de snelste 

glijbanen, wildwaterbaan of trotseer je liever de golven in het grote 

golfslagbad? Het kan allemaal!

Waar: vertrek met de bus vanaf Diesterweg, Acacialaan 

Wanneer: donderdag 13 april - vertrek op Diesterweg: 9 uur - 

aankomst: 17 uur. Prijs: € 10 (UiTPAS met KT: € 2)

Inschrijven: www.kalmthout.be/tickets vanaf 1 maart
12-16 J

IEDEREEN

IEDEREEN

MAART - APRIL 2023
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KRASLOTENACTIE

Elke bezoeker van Visit Kalmthout, Bib 

Kalmthout en dienstencentrum De Groten 

Uitleg krijgt een kraslot. Kras het vakje met 

het juiste antwoord en maak kans op een 

Europa-fiets en andere leuke prijzen. 

 ZA 1/04 - ZO 14/05

18

FIETSTOCHT ‘POP UP 

EUROPA’ VAN VISIT 

KALMTHOUT 

Ontdek dit voorjaar al fietsend 

Kalmthout én Europa. 

Tijdens je fietstocht zoek je 

op verschillende locaties in 

Kalmthout naar de vlaggen 

van alle Europese lidstaten. 

Aan elke vlag los je enkele 

vragen over de lidstaat zelf op 

en aan het einde ben je een 

echte Eur-Op-Uit-expert! 

 ZA 1/04 - ZO 14/05

Print het boekje thuis af en 

start in je eigen dorpskern of 

spring even binnen bij Visit 

Kalmthout voor een boekje. 

Gratis, 37 km

Pop up Europa

Van 1 april tot en met 14 mei 2023 staat onze gemeente 

in het teken van Europa met gratis activiteiten voor jong 

en oud. Pop up Europa is een initiatief van Europa Direct 

provincie Antwerpen in samenwerking met de gemeente 

Kalmthout om Europa dichter bij de burger te brengen. Een 

overzicht van alle activiteiten en inschrijvingslinks vind je op 

www.popupeuropa.be/kalmthout. 

EUROPA-TOMBOLA  

DORPSHUIS NIEUWMOER

Kom tijdens Pop up Europa langs 

en ontvang een gratis tombolalotje. 

Misschien ga jij wel met een van 

de talrijke prijzen aan de haal, 

zoals Belgische chocolade of bier, 

Nederlandse stroopwafels of drop, 

een Frans wijntje of Italiaans 

gezelschapsspel... 

 ZA 1/04 - ZO 14/05

Maandag t.e.m. donderdag: 13 

tot 17 uur, Dorpshuis Nieuwmoer, 

Nieuwmoer-Dorp 12

EUROPA IN DE BIB

Via themahoeken kan je 

rondreizen in Europa en 

Europese landen, auteurs, kunst 

en geschiedenis ontdekken.

Op de infostand “Zoek de 12 

verschillen” ontdek je welke 

Europese wetten een impact 

hebben op ons leven. 

Kinderen kunnen een kleurplaat 

maken van prinses Europa op 

de stier. Door die prinses uit 

een Griekse mythe kreeg ons 

continent haar naam. In ruil 

voor een kleurplaat krijgen de 

kinderen een klein geschenkje.

 ZA 1/04 - ZO 14/05

Bib Kalmthout, Kerkeneind 23

RAD VAN EUROPA

Een week voor de officiële start 

van Pop up Europa Kalmthout 

kun je het Rad van Europa al 

vinden op de zaterdagmarkt. 

Draai aan het rad, beantwoord 

een vraag over Europa en maak 

kans op toffe prijzen. 

 ZA 25/03

8 tot 12.30 uur, Marktplein 

Kalmthout, gratis deelname 



MAART - APRIL 2023

EUROPESE FILM: ZUSSEN  

(+6 JAAR / NOORS)

Vega is 9 en gaat samen met 

papa en haar kleine wildebras-

zusje Billie op trektocht door de 

wildernis. Een zalige tocht vol 

heerlijke momenten. Tot papa in 

een rotsspleet komt vast te zitten 

en zijn enkel bezeert. De zussen 

moeten op zoek naar hulp. Bang 

en ongerust gaan ze het woud 

in, maar dankzij enkele magische 

gebeurtenissen ontdekken ze krachten die ze nooit in zichzelf 

vermoed hadden. En bovenal ontdekken ze de (super)kracht van 

… zusjes!

 DO 6/04

15 tot 16.30 uur, Bib Kalmthout, Kerkeneind 23, gratis, 

inschrijven verplicht 

EUROPESE FILM: WHEN 

HITLER STOLE PINK 

RABBIT (+10 JAAR / DEENS/

TSJECHISCH)

Anna heeft het te druk met 

schoolwerk en vrienden om 

te beseffen dat de wereld op 

springen staat. Overal in Berlijn 

duiken posters op met de 

afbeelding van Hitler en de sfeer 

van oproer hangt in de straten. 

Wanneer haar vader, een joods journalist, verdwijnt en de familie 

halsoverkop moet vluchten uit Duitsland, beseft Anna dat het leven 

nooit meer hetzelfde zal zijn. Vanaf nu is ze een vluchteling, die 

nieuwe talen leert en nieuwe vrienden maakt. 

 DO 13/04

15 tot 16.30 uur, Bib Kalmthout, Kerkeneind 23, gratis, inschrijven 

verplicht 

BEZOEK AAN DE 

OPENDEURDAG VAN DE 

EUROPESE INSTELLINGEN

Op zaterdag 6 mei openen 

de Europese instellingen 

hun deuren voor het grote 

publiek. Stap mee op de bus 

en geniet van een VIP-bezoek 

aan de Europese Raad waar je 

een groepsrondleiding krijgt 

van 30 minuten. Daarna kan 

je verschillende kraampjes 

bezoeken van de lidstaten. In 

de namiddag bezoeken we 

het Europees Parlement. Breng 

een bezoek aan het halfrond 

waar 705 parlementsleden 

stemmen over de toekomst van 

Europa. Wandel rond door de 

gangen en maak kennis met 

de Europese politieke partijen. 

Daarnaast is er nog voldoende 

vrije tijd om andere Europese 

instellingen op eigen houtje te 

ontdekken.

 ZA 6/05

Vertrekplaats: station Kalmthout 

om 8.30 uur, gratis deelname, 

beperkt aantal plaatsen, 

inschrijven verplicht 

19



MAAND VAN DE MARKT

 Markt  Tijdens de maand april 

maken bezoekers van de 

wekelijkse markt in Kalmthout 

kans op tal van leuke prijzen. 

Bij iedere aankoop op de markt 

kan je deelnemen aan een 

wedstrijd. Hoe meer je koopt, 

hoe meer kans je maakt om een 

van de leuke prijzen te winnen. 

Deelnemen kan op de markt 

via de digitale wedstrijdapp of 

via www.maandvandemarkt.

be. De trekking van de winnaars 

én aansluitend de uitreiking 

volgen op zaterdag 29 april 

na de markt. Ook gemeente 

Kalmthout en de lokale 

marktkramers nemen met veel 

enthousiasme deel aan deze 

actie. Zo zetten we samen de 

wekelijkse markt in de kijker. 

ZA 1/04, ZA 8/04, ZA 

15/04, ZA 22/04, ZA 29/04

8 tot 12.30 uur, Marktplein 

Kalmthout, gratis, info via 

www.maandvandemarkt.be, 

marktleider@kalmthout.be 

03 376 49 80

LEZING: EEN KIJKJE ACHTER 

DE SCHERMEN VAN BREXIT 

Als raadgever van EU-

hoofdonderhandelaar Michel 

Barnier maakte Stefaan De Rynck 

de Brexitonderhandelingen vanop de eerste rij mee. Tijdens 

deze lezing geeft hij je een kijkje achter de schermen van deze 

historische Europese gebeurtenis. Hij vertelt hoe de eenheid 

van de 27 lidstaten van de EU stand hield ten opzichte van het 

Verenigd Koninkrijk, dat voortdurend aarzelde en veranderde 

van onderhandelaars, premiers, doelstellingen en tactiek. Van 

de stemming in de zaal tot de technische discussies brengt 

hij onverbloemd verslag uit over het proces en de obstakels 

die de uiteindelijke deal vormden. Zo leer je bijvoorbeeld dat 

de onderhandelingen met de Britse Premier Johnson eigenlijk 

makkelijker verliepen dan met zijn voorganger May. Stefaan De 

Rynck is hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese 

Commissie in België. Daarnaast is hij gastprofessor aan de 

KULeuven.

 MA 24/04

20 tot 21.30 uur, Bib Kalmthout, Kerkeneind 23, gratis toegang, 

inschrijven verplicht

20

INTERACTIEVE TENTOONSTELLING

Ontdek op een laagdrempelige manier alles over Europa in 

het dagelijks leven, krijg een update van de actualiteit, breng 

je stem uit en test je kennis over de geschiedenis. Via de 

projectdatabank leer je meer over wat er met Europees geld in 

onze provincie gebeurd. 

 ZA 1/04 - ZO 14/05

Maandag t.e.m. vrijdag: 9 tot 17 uur, Dienstencentrum De 

Groten Uitleg, Kerkeneind 20, gratis toegang
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DE BELGISCHE OOSTKANTONS   

DOOR TIM PEINEN 

 Lezing  België is een zakdoek groot. 

En toch is het water tussen Duitstalig 

België en Vlaanderen diep. De media 

brengen grote koppen over de kloof 

tussen Vlaanderen en (Franstalig) 

Wallonië, over Duitstalig België zelden 

een woord. Vlamingen en Duitstalige 

Belgen kennen elkaar niet. Over 

die laatsten is er nochtans veel te 

vertellen.

DO 13/04

20 tot 23 uur, € 9 (UiTPAS € 1,8), 

Strijboshof, Achterbroeksteenweg 

69. Org: Cultuursmakers Kalmthout, 

kalmthout@cultuursmakers.be 

www.cultuursmakers.be/kalmthout 

STREEK- EN BIOMARKT

 Markt   info zie 5/03

ZO 02/04

9 tot 13 uur, gratis, bibplein, 

Kerkeneind 23. Info via 

marktleider@kalmthout.be. 

Org: gemeente Kalmthout

BOEKBESPREKING 

 Lezing  Bespreking van ‘De weg’ 

van Cornac McCarthy. 

MA 03/04

14.30 tot 17.30 uur, € 10, Kunsthuis 

Ernest Albert, Hortensiadreef 31 

Org: Davidsfonds, 03 666 42 09 

www.davidsfonds.be 

SOLIDARITEITSONTBIJT 

VOOR BROEDERLIJK DELEN

ZO 02/04

8.30 tot 12 uur, de refter van de 

school, Schooldreef 41, 

€ 12 (kind: € 5), inschrijven voor 

29 maart bij leenverheyen58@

gmail.com

DAAR MAG JE NIET AAN DENKEN 

 Voorstelling en praatcafé   Een ontroerende eenakter over 

nalaten en voortleven met Chris Lomme en Simone 

Mils. Moeder en dochter proberen te praten over 

datgene waar je niet over praat. Waar je zelfs niet aan 

mag denken. Hun woorden zoeken liefdevol botsend 

een weg door twijfels, verlangens en verdriet, om uit te 

komen bij dat wezenlijke onderdeel van ieders leven: 

het einde en wat er daarna gebeurt. Na de voorstelling 

is er een praatcafé waar er de mogelijkheid is om vragen 

te stellen aan de notarieel juristen van Kom op tegen 

Kanker.

DO 13/04

20 uur, vrije bijdrage (de opbrengsten gaan integraal 

naar Kom op tegen Kanker), Club K, Kapellensteenweg 

234. Org: Club Kalmthout. Info en tickets op  

www.clubkalmthout.be 

KALMTHOUT
Club
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GESTAPO 

KNALLMUZIK 

 Muziek  Zingen doen ze 

in het ‘Jean-Marie Pfaff-

Duits’en hun meezingers 

‘Wir Gehen von Grond’, 

‘Angela Merkel’ en ‘Kächelwinkel Pëeters’ zijn intussen tijdloos. 

Met Gestapo Knallmuzik op de planken wordt het een 

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

de sfeer!

ZA 15/04

Deuren 21 uur, start show 22.30 uur, € 12 (UiTPAS €2,4), 

Jeugdhuis Govio, Dorpsstraat 1. Org: Club Kalmthout ism 

Jeugdhuis Govio. Tickets via  

www.clubkalmthout.be  

VORMING VAN EEN BONSAI     

 Cursus  Op zoek naar een nieuwe 

hobby? Iedere maand komt 

Bonsaiclub Kalmthout één 

zondagnamiddag samen. Zowel 

voor beginners als gevorderden.

ZO 09/04

13.30 tot 16.30 uur, € 55 per 

jaar (eerste kennismaking 

gratis), Balkenzaal Arboretum 

Kalmthout, Heuvel 8. Org: 

Bonsaiclub Kalmthout, 

bonsaivlaanderen.be/

afdelingen/kalmthout/

KALMTHOUT
Club

PLANTENDAG 

VOORJAAR 

 Uitstap  Kom op de 

Plantendag in Arboretum 

Kalmthout snuisteren 

tussen een vijftigtal 

kramen boordevol bijzondere planten, bomen, struiken, zaden, 

bollen en knollen. Je kunt er op één dag terecht bij de allerbeste 

kwekers van België en Nederland voor tuinplanten en botanische 

zeldzaamheden. Misschien ben je wel een border aan het 

aanplanten, wil je dringend je bloembakken vullen of ben je op 

zoek naar niet alledaagse groenten voor je moestuin? Op zondag 

16 april kun je ze allemaal vinden in het prachtige kader van de 

arboretumtuin. 

ZO 16/04

10 tot 17 uur, online tickets € 12 | dagkassa € 14 | gratis met 

jaarkaart, museumpas en voor kinderen -12 jaar | (UiTPAS: € 2,4; 

enkel aan de balie), Arboretum Kalmthout, Heuvel 8.  

Org: Arboretum Kalmthout, info@arboretumkalmthout.be,  

03 666 67 41

EET- EN SMULMIDDAG

 Uitstap  Samana H. Hart 

Heuvel organiseert een eet-en 

smulmiddag ten voordele van 

haar leden, (chronische)zieken 

en ouderen. Geniet van onze 

zelfgemaakte tomatensoep 

met balletjes, onze croque-

monsieurs en niet te vergeten 

onze wel bekende, overheerlijke 

pannenkoekjes en dit alles 

tegen democratische prijzen!

ZO 16/04

12 tot 18 uur, Basisschool Den 

Heuvel, Schooldreef 41
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OPENING TOERISTISCH SEIZOEN

 Uitstap   Noteer zondag 16 april 2023 alvast in je agenda want 

dan vieren we samen met jullie de publieksopening van het 

toeristisch seizoen in Kalmthout.

Visit Kalmthout nodigt iedereen uit om Kalmthout te 

(her)ontdekken tijdens verschillende activiteiten. De opening 

zal doorgaan op verschillende locaties in Kalmthout. Zoals bij 

een opening hoort, krijg je een gezellige zondag met enkele 

toeristische nieuwigheden voorgeschoteld en proef je van 

producten van lokale makelij.  

Hou zeker de website van Visit Kalmthout in de gaten, hier 

ontdek je meer over het programma. 

ZO 16/04

Verschillende locaties in Kalmthout, org: Visit Kalmthout, info via 

visit@kalmthout.be, 03 666 61 01, www.visitkalmthout.be

5E GARAGEVERKOOP 

DE GOUDEN TRIANGEL

 Markt  Gezellige garageverkoop 

waar je leuke spullen op de 

kop kan tikken bij tal van 

standhouders. Verpozen kan 

aan de bar tegenover het 

speelterreintje in de Albert 

Peeterslei waar drank en 

zoetigheden worden verkocht t.v.v. het buurtcomité. 

ZO 16/04

9 tot 15 uur, Albert Peeterslei, Azalealaan en Van den Bogaertlei, 

www.facebook.com/goudentriangel

TENTOONSTELLING VAN DE 

VERENIGING BOTANISCHE 

KUNSTENAARS NEDERLAND 

 Expo  Schaduwplanten hebben 

iets magisch. De meeste duiken 

in het vroege voorjaar op, ze 

behoren tot de eerste bloeiers 

na de grauwe winter. Maar er 

is meer dan voorjaarsbloei: ook 

later in het jaar verrassen ze ons 

door beschaduwde plekken 

op te lichten met stralende 

bloemen. Voor botanisch 

kunstenaars is deze groep 

planten een extra uitdaging. De 

vaak intense bloemkleuren of 

juist het kraakheldere wit in z'n 

volle frisheid weer te geven, de 

glans, structuur en sappigheid 

van het blad dat vol leven uit de 

grond barst te portretteren. Elke 

soort heeft z'n onderscheidende 

details.

ZA 22/04 tot ZO 25/06

Galerie vrij toegankelijk, Tuin 

betalend, Arboretum Kalmthout, 

Heuvel 8. Org: Vereniging 

Botanisch Kunstenaars Nederland, 

botanischkunstenaars-nederland.

nl, info@arboretumkalmthout.be, 

03 666 67 41
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MET EEN BEESTIGE BLIK 

Tijdens ‘Een Beestige Blik’ onderzoeken we de blik 

van Willy Vandersteen op de dierenwereld en hoe 

dit zich uit in zijn omvangrijke oeuvre. Als bezoeker 

kruip je in de huid van een dier en ontdek je zo hoe 

zij naar de wereld kijken. 

Zoek met een beestige blik 

Met een werkboekje in de hand ga je in de tuin van 

het museum op ontdekking naar dierensporen.

Kijk met een beestige blik 

Deze tentoonstelling neemt je mee naar de 

scoutstijd van Vandersteen. Als scout vertoefde hij 

vaak in de natuur en observeerde hij zo ook het 

dierenrijk. Dit vormde een bron van inspiratie voor 

latere verhalen. Wat hij de moeite van het bewaren 

vond, verzamelde hij in zijn scoutsmap. Deze wordt 

gepresenteerd in de gereconstrueerde werkkamer. 

Doe met een beestige blik 

Deze activiteit nodigt kinderen van 6 tot 12 jaar uit 

om creatief aan de slag te gaan.

ZO 23/04

10 tot 17 uur, gratis, Suske en Wiske Museum, 

Beauvoislaan 98. Reserveren is niet nodig.  

Meer info: www.suskeenwiskemuseum.be 

Erfgoeddag 

IMKERS OP DE HEIDE 

Wonende op ruwe, onvruchtbare gronden 

moesten de bewoners van Kalmthout op zoek 

naar wat het land hen te bieden had. Door 

het turfsteken werden de heidevlakten steeds 

groter. Dit had ook een grote invloed op de 

bijen en andere insecten. Heidehoning was 

van oudsher gekend voor zijn goede smaak 

en gezonde eigenschappen. Er werd dan ook 

volop geïmkerd in Kalmthout en omstreken. 

In deze tijd van klimaatverandering is de bij 

relevanter dan ooit. Op deze Erfgoeddag, met 

als thema ‘Beestig’, gaan we dieper in op de 

verhouding tussen de mens en de bij. Wat 

betekende de bij voor de Kalmthoutenaren van 

weleer en hoe gaan we nu met onze bijen om? 

ZO 23/04

10 tot 16.30 uur, gratis, Villa Zwaluwdak, 

Heuvel 39. Org: Club Kalmthout i.s.m. 

Bijenteeltmuseum en Biegilde Kalmthout. 

KALMTHOUT
Club
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SMIKKEL SMAKKELWANDELING 

– VOORJAARSEDITIE 

 Uitstap  Je struint door de 

Withoefse Heide van het Grenspark 

Kalmthoutse Heide terwijl je kijkt, 

ruikt en proeft. Onmiddellijk zal je 

versteld staan van de vele gerechtjes 

die de gids heeft klaargemaakt met 

verse kruiden, bessen en vruchten 

uit de natuur. 

�ZO 23/04

14 tot 16 uur, € 15 (UiTPAS: € 

3, -12j: € 7,5), Visit Kalmthout, 

Putsesteenweg 131. Org: 

Visit Kalmthout. Tickets via 

www.clubkalmthout.be 

TURFKOERS NIEUWMOER

Op zondag 23 april vindt de Turfkoers opnieuw plaats 

in Nieuwmoer. WIEKA vzw, WAC Team en de gemeente 

Kalmthout organiseren er twee wedstrijden: een voor 

nieuwelingen (15-16 jaar) en een voor junioren (17-

18 jaar). Start en aankomst is op Nieuwmoer-Dorp. 

Het parcours volgt de Essensteenweg, Rijkmakerlaan, 

Kievitstraat, Blikstraat, Jos Tilborghsstraat en zo opnieuw 

naar de aankomstzone. Zin in een namiddag sportief 

supportersplezier? Dan ben je meer dan welkom op de 

Turfkoers 2023!

ZO 23/04

Startplaats: Nieuwmoer-Dorp , org: WIEKA vzw, WAC Team 

en gemeente Kalmthout, www.wieka.be/turfkoers,  

www.facebook.com/turfkoers

WORKSHOP KERAMIEK 

(BEGINNERS) – APRIL EN MEI 

 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. Iedereen zal met een toffe 

kom, schaal en beker naar huis gaan. 

De workshop bestaat uit 5 avonden.

�DO 20/04 tot DO 25/05  

(5 lessen), 

19.30 tot 22 uur, € 175, Object K – 

Keramiste Katrien Pandelaers, Beeklei 

7a, katrien@objectk.be, 0494 81 62 

36, inschrijven via www.objectk.be 

KALMTHOUT
Club
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EEN LEVEN REDDEN IN EEN UURTJE TIJD? WE HEBBEN 

JOU NODIG. KOM JIJ OOK BLOED DONEREN? 

Doe de donorzelftest: www.rodekruis.be/donorzelftest. Breng 

zeker je identiteitskaart en een balpen mee! (afspraak  via 

donorportaal.rodekruis.be of 0800 777 00

DI 18/04

17.30 tot 20.30 uur, Parochiezaal,  

Prelaat Deckersstraat 8. Org: 

Rode Kruis-Vlaanderen. 

Afspraak maken via 

donorportaal.rodekruis.be, 

0800 777 00



WORKSHOP ZOMERTAS HAKEN

Misschien ligt er bij jou in de kast ook nog 

zo’n handige tas (in jute of andere stevige 

stof ) waarvan je denkt ‘zo’n geriefke maar 

spijtig van die reclame erop’. Wel daar is 

een oplossing voor... We gaan er in frisse 

zomerkleuren omheen haken, met allerlei 

restjes wol. Zo wordt die ‘vriestas’ meteen 

een tof hebbeding, waar je tijdens je 

vakantie-uitstapjes de drank lekker koel in 

kan bewaren. 

�DO 20/04, DO 27/04, DO 04/05  

(3 lessen)

13.30 tot 15.30 uur, € 9 (UiTPAS met KT: € 1,80) 

BOETSEREN

Je maakt met eenvoudige vormen 

en volumes je eigen sprekende 

beeldhouwwerkje. Wie al enige ervaring 

heeft kan haar/zijn vaardigheden verder 

komen ontwikkelen maar ook beginners 

zijn zeker welkom. We werken vanuit de 

fantasie, vanuit het geheugen of naar 

waarneming. Alles kan dus.

�MA 17/04 TOT MA 19/06 (7 lessen)

13.30 tot 16 uur, € 42 (UiTPAS met KT: € 8,4)

Inschrijven vanaf 27 maart

DC De Groten Uitleg, Kerkeneind 20

dienstencentrum@kalmthout.be 03 641 63 54

Dienstencentrum 

De Groten Uitleg 

Welzijn

OPEN LEERSALON KALMTHOUT 

Online een afspraak maken? Een formulier invullen? 

Een mail versturen? Dat is niet voor iedereen 

gemakkelijk. In het Open Leersalon Kalmthout kan 

je gewoon langskomen met een vraag. We zoeken 

samen een antwoord. Katrijn van Ligo Antwerpen 

helpt je op weg: op de computer, op de smartphone 

of met pen en papier. 

ELKE DO TOT 29/06 (niet tijdens 

schoolvakanties)

13 tot 15.30 uur, gratis, De Kantine, Gomarus van 

Geelstraat 30. Org: Ligo Antwerpen i.s.m. gemeente 

Kalmthout. Inschrijven is niet nodig. Meer info via 

openleersalon.kalmthout@ligo-antwerpen.be. 

VEERKRACHTWANDELING IN DE 

KALMTHOUTSE HEIDE 

Een veerkrachtwandeling is een wandeling in kleine 

groep waarbij we interactief aan de slag gaan met 

opdrachtjes rond zelfzorg, veerkracht, mindfulness 

en bosbaden. 

�ZO 05/03, WO 08/03,  

WO 19/04, ZO 23/04

09.30 tot 11.30 uur (WO), 8.30 tot 10.30 uur (ZO), 

€ 15, Parking Zuid, Verbindingsstraat 1. Org: Jouw 

Natuur. Info en inschrijven: leen.jouwnatuur@gmail.

com, 0486 32 44 24

ALS KLEINE KINDEREN GROOT WORDEN 

Interactieve vorming voor ouders van tieners (10-

15 jaar). De vorming helpt je bij het zoeken naar 

antwoorden op vragen rond uitgaan, alcohol en 

drugs. Aan de hand van filmpjes en voorbeelden 

bieden we tips en tricks om met je kind in gesprek 

in Kalmthout
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te gaan. Begeleiding: Kelly 

Mampaey, medewerker team 

verslavingspreventie, VAGGA.

DI 28/03

20 tot 22 uur, gratis, Jeugdhuis 

Govio, Dorpsstraat 1. Org: 

Opvoedingswinkel Brasschaat. 

Info en inschrijven via 

inschrijven@olo-rotonde.be, 

03/270 06 73

 

WORKSHOP 

LEVENSWENSEN 

De workshop focust zich op de 

levenswenskaarten en hoe deze 

te gebruiken. Aan de hand van 

37 kaarten met korte uitspraken 

kunnen mensen zelf nadenken 

over hun voorkeuren en 

wensen bij een zware ziekte 

of wanneer het levenseinde 

nadert. Het is raadzaam om 

vooraf de gratis infosessie rond 

vroegtijdige zorgplanning 

(titel: denken aan morgen, 

plan jouw zorg) te volgen.

DO 30/03

19.30 tot 22 uur, € 7,00 l CM-

leden € 5,00 l CM-leden met 

VT/AO € 2,00. CM Kantoor, 

Kapellensteenweg 75. Org: 

CM Gezondheidsfonds, 

gezondheidenparticipatie.

antwerpen@cm.be, 014 40 35 

80

Mailadressen, websites, QR-

codes, apps,… de begrippen 

vliegen je tegenwoordig om 

de oren. Allemaal leuk en 

aardig als je mee bent met 

het concept, maar wat als je er 

geen snars van begrijpt? In dat 

geval snellen de vrijwilligers 

van Digidak je te hulp. Je vindt 

Digidak op drie verschillende 

locaties in Kalmthout:

  DC De Groten Uitleg: 

Kerkeneind 20 

  Jeugdbib Nieuwmoer: 

Nieuwmoer-dorp 12 

Digidak

JOUW ACTIVITEIT IN HET 

UiTMAGAZINE  

VAN MEI EN JUNI? 

Dat kan alleen maar als je je 

activiteit in de UiTdatabank 

invoert vóór maandag 13 

maart 2023. 

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

vrijetijd@kalmthout.be

03 376 49 50

  Bib Kalmthout:  

Kerkeneind 23

  www.digidak.be, kalmthout@

digidak.be,  0483 70 59 08

LESSENREEKSEN 

   Apps voor op reis

  Digitaal opslaan

  Excel voor beginners 

  Fotobewerking 

  Handige Apps Android

  Internet en e-mail 

  Internetbankieren

  iPad voor beginners 

  Mijn online gezondheid

  Online kopen en verkopen

  Ontwerp je fotoboek

  Smartphone voor beginners 

(Android)

  Tekstverwerking met Word

  Veilig op het internet

  Wandelen en fietsen met 

RouteYou 

  Wandelen en fietsen met 

Google Maps

  Mijn gezondheid

  WhatsApp op iPhone

  WhatsApp op smartphone

  eID en ITSME




