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Beste Kalmthoutenaar,

De lente laat zich stilaan voelen en dat voelen ook 

wij in ons mooie Kalmthout. Langzaam ruimt het 

gure weer plaats voor fl inke opklaringen en ook de 

eerste lentezon lokt heel wat mensen naar buiten. 

Onze wijkvergaderingen in Achterbroek, Heide, 

Nieuwmoer, Centrum en Dorp trokken weer heel 

wat geïnteresseerde inwoners. Ik gaf er een over-

zicht van onze aanpak de voorbij jaren. Het is een 

verhaal van veel onverwachte gebeurtenissen 

met de corona-, Oekraïne- en energiecrisis en de 

impact daarvan op onze gemeentelijke fi nanciën. 

Ik gaf er toelichting over nieuwe fi etspaden, de 

bouw van de gymhal en het nieuwe gemeente-

huis en onze inspanningen voor het klimaat via 

ontharding, vergroening, meer ruimte voor water 

en groene energie. En over nog veel meer thema’s. 

Het is een presentatie met 150 beelden waarvan 

de mensen achteraf zeiden: “We wisten niet dat de 

gemeente met zoveel dingen tegelijk bezig is.” De 

vragenronde van de aanwezigen leverde opnieuw 

heel wat praktische uitdagingen op, waarmee we 

als gemeente nu aan de slag gaan.

Onze mooie natuur ontwaakt in deze periode. Dat 

zorgt enerzijds voor fraaie taferelen, anderzijds 

ontvangen we helaas ook meldingen van gewon-

de – vaak nog jonge – dieren. Gelukkig is er het 

VOC – Wilde dieren in nood – waarop we kunnen 

rekenen. Zij vertellen in dit lentemagazine over 

hun werking én wat je best doet wanneer je een 

gekwetst dier in de natuur vindt. 

Over natuur gesproken: dit thema komt uitgebreid 

aan bod in dit magazine en dat door de ogen van 

de verschillende gemeentelijke diensten. We stel-

den een droogteplan zodat we in de toekomst 

beter kunnen omgaan met waterschaarste in lan-

gere perioden van droogte. Ook Thomas van Visit 

Kalmthout, hét uithangbord van onze groene ge-

meente wat toerisme betreft, vertelt in deze editie 

over z’n werk en aanpak .

Verenigingen en ondernemers mogen uiteraard 

ook niet ontbreken. Er valt opnieuw heel wat te 

vieren in 2023. Zo viert zangkoor Aidomen zijn 

uitgestelde jubileum en mag de Kalmthoutse 

Fotokring vzw zich weldra offi  cieel Koninklijke 

Kalmthoutse Fotokring noemen. Ook de uitbaters 

van café De Zoeten Inval en Café De Sandy heb-

ben reden tot feest. En Tess Bosmans, uitbaatster 

van H’Eerlijk, vertelt over de spannende plannen 

over de nieuwe sociale brasserie in Club K waar je 

weldra terecht kan voor een hapje en een drankje.   

Beste lezer, na een lange, natte winter voelen wij 

het kriebelen om Kalmthout weer te laten bruisen. 

Jullie ook? 

Veel leesplezier!

Lukas Jacobs, 

burgemeester
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Medewerker in beeld

Wie Kalmthout zegt, zegt in één 

adem Kalmthoutse Heide. Onze na-

tuur is nationaal én internationaal 

bekend. Toch is er meer dan alleen 

het Grenspark of het Arboretum: 

onze gemeente heeft nog heel wat 

andere troeven. Denk maar aan het 

Bijenteeltmuseum, het Suske en 

Wiske Museum, de talrijke fi ets- en 

mountainbikeroutes... Het loka-

le toerisme zit dan ook in de lift. 

Jaarlijks vinden duizenden (dag)toe-

risten hun weg naar onze mooie hei-

degemeente en bijgevolg ook naar 

Visit Kalmthout. Een van de drijvende 

krachten achter ons toeristisch info-

kantoor is Thomas Verboven (34). Hij 

vertelt vol enthousiasme over zijn 

job. 

“Mijn verhaal bij Visit Kalmthout start-

te eigenlijk al in het voorjaar van 2013. 

Toen deed ik enkele maanden stage op 

de toenmalige Dienst voor Toerisme. Na 

enkele weken was ik helemaal verkocht 

en bedacht ik me dat dit wel eens mijn 

toekomstige droomjob zou kunnen zijn. 

In 2020 werd mijn droom werkelijkheid 

en ging ik aan de slag als deskundige 

toerisme.”

Waaruit bestaat jouw takenpakket? 

“Ik heb een ontzettend brede en ge-

varieerde dagindeling. Enkele dagen 

per week vind je me aan de balie van 

Visit Kalmthout, maar verder ben ik 

voornamelijk actief achter de scher-

men. Daar werk ik aan lopende pro-

jecten om het toerisme in Kalmthout 

verder te optimaliseren. Daarnaast 

sta ik het team van vrijwilligers bij en 

stuur ik aan waar nodig, zowel de gid-

sen als de vrijwilligers aan de balie. Ik 

duid eveneens natuur- en toeristische 

gidsen aan voor wandelingen in onze 

prachtige natuurgebieden en dorps-

kernen en volg ook de ticketverkoop 

op. Verder promoot ik Kalmthout als 

toeristische bestemming via verschil-

lende kanalen in de regio Kempen. Dit 

voor- en najaar verschijnt er bijvoor-

beeld een heuse ‘Kempenkanjer’ waar-

in de troeven van Kalmthout mooi in 

beeld worden gebracht. 

Hoe ervaar je dat zelf?

“Ik krijg heel wat kansen en ruimte 

om te groeien vanuit de organisatie. 

Ook de veelzijdigheid in de job zelf 

maakt dat ik het ontzettend graag 

doe. Geen enkele dag is dezelfde. Voor 

en mét mensen werken: het blijft een 

uitdagend, maar ontzettend dankbaar 

gegeven.”

“Wat ik apprecieer aan mijn job, is dat 

je je werk concreet gerealiseerd ziet en 

dat bezoekers daar enthousiast op re-

ageren. Ik kan ook altijd terugvallen op 

een sterk team van fi jne collega’s en 

vrijwilligers. Dat team staat ook altijd 

klaar om te helpen of in te springen 

waar nodig. Zonder hen zouden we 

geen dienstverlening kunnen aanbie-

den waarin we 7/7 geopend zijn. Dat 

maakt ons trouwens een van de meest 

geopende toeristische infokantoren 

van België!” 

Naast de activiteiten heeft 

Kalmthout ook heel wat te bieden 

qua streeklekkers…

“Klopt inderdaad. We bieden een 

ruim assortiment streekproduc-

ten aan, met veel liefde gemaakt 

door lokale leveranciers. Zo verko-

pen we onder meer honingpro-

ducten van het Bijenteeltmuseum, 

Thomas Verboven
Visit Kalmthout

Thomas op hét landmark van Kalmthout: de brandtoren op de Heide. 
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chocoladeproducten van Mané en 

Clover Gin. Maar ook boeken over de 

lokale geschiedenis, streekbieren en 

andere streekproducten doen het erg 

goed. Vorig jaar startten we met de 

Kalmthoutbox, waarmee je verschil-

lende streekproducten bundelt in 

een originele verpakking. Zo dragen 

we bij tot de korte keten en steunen 

we rechtstreeks de producent in de 

nabije omgeving. We merken dat 

Kalmthoutenaren heel trots zijn op 

hun gemeente. Zij kopen vaak een box 

als geschenk.”

bezoekers hun foto’s delen met de tag 

#visitkalmthout of @visitkalmthout. 

Dankzij die groep hebben we altijd 

mooi en uniek beeldmateriaal dat an-

deren verleidt om onze heidegemeen-

te te bezoeken.” 

Waarvoor zakken de meeste 

mensen af naar Kalmthout?

“De Kalmthoutse Heide en het 

Arboretum zijn uiteraard het best ge-

kend. We merken echter dat heel wat 

mensen de tijd nemen om ook de 

andere bezienswaardigheden te ont-

dekken. Dat zien we aan het aantal her-

haalbezoeken en het aantal overnach-

tingen. Bezoekers komen meerdere 

dagen of komen sneller terug omdat er 

nog heel wat te zien en te beleven valt.”

“Daarbuiten hebben we het geluk dat 

we goed gelegen zijn tussen twee 

internationale verkeerswegen. Met 

drie treinstations zijn we ook met het 

openbaar vervoer vlot bereikbaar van-

uit het binnenland. Bezoekers ontdek-

ken - bij een langer bezoek - ook an-

dere pareltjes in Kalmthout zoals het 

Klein Schietveld, de prachtige natuur 

in Achterbroek en Nieuwmoer of het 

Suske en Wiske Museum. ’t Kotje der 

Herinnering is ook een fantastische 

verborgen parel die zeker een bezoek-

je waard is!”

Hoe reageren mensen na hun bezoek?

“Bezoekers zijn erg enthousiast. Nu, de vrije-

tijdssfeer speelt daar uiteraard een rol in. 

Mensen hebben tijd, een bezoek verloopt 

gemoedelijk en ze zijn vaak aangenaam 

verrast over de vele troeven van onze ge-

meente. De mooiste complimenten zijn 

natuurlijk die aan de balie: de 20 000 bezoe-

kers per jaar worden altijd met de glimlach 

onthaald, zowel door de vaste medewerkers 

als het omvangrijke team van vrijwilligers. 

We hebben Visit Kalmthout als het ware 

zien uitgroeien tot ‘het uithangbord’ van de 

gemeente. Dat die inspanningen gewaar-

deerd worden, is een fl inke opsteker.”

Wat mogen we nog verwachten van 

Visit Kalmthout in de toekomst?

“Momenteel zijn we druk bezig met de uit-

werking van het nieuwe infokantoor voor 

Visit Kalmthout. Dat zal openen in 2024. 

Voor onze bezoekers willen we in de toe-

komst viertalige informatie voorzien en een 

vernieuwde website waarop ze vlot kunnen 

navigeren naar wat ze op zoek zijn voor of 

tijdens hun bezoek aan Kalmthout.  Het 

nieuwe infokantoor zal een open sfeer uit-

ademen en mensen uitnodigen om binnen 

te komen. We hopen dat dit het vertrek-

punt kan vormen voor een fantastische tijd 

in Kalmthout en onze mooie regio!” 

  www.visitkalmthout.be

visit@kalmthout.be, 03 666 61 01

“Wat ik erg apprecieer aan mijn 
job, is dat je je werk concreet 

gerealiseerd ziet en dat bezoekers 
daar enthousiast op reageren.”

TOERISME

Krijg je daar soms ook 

complimenten over?

“Toch wel, bijvoorbeeld van Toerisme 

Vlaanderen. Ook Kempen en de pro-

vincie Antwerpen halen ons meer en 

meer aan als voorbeeld uit de regio. 

Da’s altijd leuk om te horen natuurlijk. 

De feedback van zowel bezoekers als 

collega’s is hartverwarmend. Ook de 

fi erheid en warmte van de eigen inwo-

ners blijft me verrassen. Daarnaast is 

het samenwerken met lokale partners, 

zoals de horecazaken en de logiespart-

ners, een dankbaar gegeven. Als be-

zoekers er achter vragen, verwijzen we 

hen met plezier door naar een van de 

vele leuke plekjes in onze gemeente.” 

Dat Kalmthout in de smaak valt, 

blijkt ook uit de beelden die op 

social media verschijnen… 

“Sinds de start van onze social media-

kanalen is er zeker en vast een com-

munity ontstaan doordat heel wat 

Visit Kalmthout kan steeds rekenen op een 
uitgebreid team van vrijwilligers en gidsen.
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6 323. Dat is het aantal dieren dat vorig jaar terecht 

kwam bij ‘Wilde dieren in nood’, ook gekend als 

het VOC Brasschaat-Kapellen, één van de tien ge-

specialiseerde opvangcentra in Vlaanderen. Ook 

vanuit Kalmthout worden er regelmatig gevonden 

en gekwetste dieren binnengebracht bij het VOC. 

Van marters tot roofvogels, egels, reeën, tamme 

konijnen en zelfs occasioneel een papegaai: voor 

elk dier is er aangepaste hulp. Oprichter Marcel 

Peeters en coördinator Lindsay Bens vertellen.

Lindsay: “Eind 2006, het startjaar van het VOC, klokten 

we af op 793 dieren. Ter vergelijking: in 2021 waren dat er 

7 482 en in 2022 hielpen we 6 323 dieren. Onze werking 

heeft zich in de loop der jaren uitgebreid naar een gigan-

tisch kerngebied dat zich uitstrekt van Essen, Kalmthout en 

Hoogstraten tot de regio’s Niel, Zwijndrecht, Zoersel en al-

les daartussenin. Soms rukken we zelfs uit tot in Muizen, bij 

Planckendael. Wilde dieren krijgen het helaas steeds moei-

lijker om te overleven, onder meer doordat onze regio ver-

der verstedelijkt. Ook het uitgestrekte havengebied vormt 

een serieuze uitdaging voor wilde dieren.”

Welke dieren vangen jullie zoal op?
Lindsay: “Naast (roof )vogels, egels, reeën en eekhoorns, 

zien we regelmatig vossen, vleermuizen, hazen en marter-

achtigen. Gekwetste of zieke dieren vangen we op tot we 

ze opnieuw in de natuur kunnen loslaten. Gevonden jon-

gen brengen we met de fles groot tot ze in het wild kunnen 

overleven. Traditioneel blijven zij dan ook het langst in de 

opvang.  Daarnaast vangen we ook tamme dieren op die 

gedumpt of verwaarloosd werden. Dat kunnen kippen of 

Een kijkje achter de schermen bij VOC - Wilde Dieren in Nood

Hoe is het allemaal begonnen? 
Marcel: “Na mijn pensioen zocht ik een nuttige vrijetijdsbe-

steding. Ik was altijd een groot dierenliefhebber en begon 

stelselmatig een opvangcentrum uit te bouwen. Intussen 

zijn we 17 jaar verder en zijn we uitgegroeid tot een vol-

waardig opvangcentrum voor zieke, gewonde, gedumpte, 

verwaarloosde of illegaal gehouden dieren. Sinds de start 

van het VOC vingen we al 68 522 dieren op. De nood aan 

hulp is dus erg groot.” 

6 323 
wilde dieren 
in nood in 
2022 

Foto’s © An Meert
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konijnen zijn, maar even goed exotische - en vaak illegale - 

dieren. Zo vingen we ooit een ontsnapte Savannah kat op. 

Die werd illegaal gehouden en kon dus niet terug naar de 

eigenaar.”

Marcel: “Je houdt het soms niet voor mogelijk wat hier bin-

nenkomt. Zo heb ik in 2018 nog een wasbeer van een dak 

geplukt, samen met de brandweer” (lacht). “In het verleden 

hebben we ook een aapje opgevangen dat ontsnapt was. 

Dat dier leefde eff ectief in huis en droeg zelfs  een pamper. 

Heel bijzonder. Momenteel hebben we vooral wilde dieren 

in de opvang, maar bijvoorbeeld ook een tamme papegaai. 

Ook huisdieren zoals konijnen, parkieten, cavia’s of kippen 

komen hier af en toe terecht, al proberen we daar vooral 

door te verwijzen naar andere gespecialiseerde instanties.” 

Vraagt elk dier een aparte aanpak?
Marcel: “Op zich bestaat de verzorging voornamelijk uit 

voederen en schoonmaken, dus de basis is hetzelfde. Onze 

dierenarts onderzoekt elk dier dat binnenkomt tijdens de 

dagelijkse ronde. Zijn er specifi eke kwetsuren, dan krijgen 

onze vrijwilligers uiteraard richtlijnen voor de verzorging. 

Elke diersoort is uniek: een buizerd ga je niet op dezelfde 

manier benaderen als een egel. Onze vrijwilligers worden 

grondig opgeleid en begeleid door een van onze coördi-

natoren. Zo houden we het veilig voor zowel mens als dier.”

Lindsay: “Ons team van coördinatoren bestaat uit Kath-

leen De Vriendt, Dafne Van Mieghem en ikzelf. Naast de 

praktische kant en de administratie staan we in voor de da-

gelijkse verzorging van de dieren. Dat doen we uiteraard 

niet alleen: we kunnen rekenen op een enthousiast team 

van zo’n 80-tal actieve vrijwilligers die ons opvangcentrum 

mee draaiende houden.”  

Zijn er ook samenwerkingsverbanden met bepaalde 
gebieden, zoals bijvoorbeeld Grenspark Kalmthoutse 
Heide?
Marcel: “We werken nauw samen met bepaalde organisa-

ties. Agentschap Natuur en Bos is er daar een van. We heb-

ben regelmatig contact met Jef De Winter, die instaat voor het 

natuurbeheer van het Grenspark. Ook Natuurpunt is een van 

onze partners. In Kalmthout hebben we al een aantal keer het 

Arboretum bezocht, onder meer om egeltjes uit te zetten. Ook 

in het Grenspark en elders in Kalmthout pikken we regelmatig 

dieren op of zetten we ze opnieuw uit.” 

Tot slot: hoe word je vrijwilliger?
Lindsay: “Iedereen met een hart voor dieren en wat vrije tijd 

kan zich aanmelden. Helpende handen zijn er nooit genoeg. 

Wie interesse heeft om ons team te vervoegen, krijgt ook altijd 

een opleiding die vanaf de basis start. Zo start je eerst met 

poetsen, want dat is echt het allerbelangrijkste in een opvang-

centrum. Daarna start je met de verzorging van de eerste die-

ren: de duifj es. Lukt dat goed? Dan gaan we weer een stapje 

verder.”

Marcel: “Op het eind van het traject kan je eekhoorns en 

egels voederen. Ook roofvogels en duiven sonderen behoort 

dan tot je takenpakket. Vooraleer je daarmee kan starten, is het 

wel cruciaal dat je de basis onder de knie hebt. Het is ook niet 

zomaar een tijdverdrijf: onze vrijwilligers gaan een engage-

ment aan ten opzichte van ons team én de dieren. Wanneer 

je met (wilde) dieren werkt, bestaat het grootste deel van het 

takenpakket uit poetsen, niet uit knuff elen. Hard kunnen wer-

ken en je handen vuil durven maken, zijn basisvereisten. Zie 

je dat zitten? Dan ben je meer dan welkom om ons team te 

vervoegen!”

“Ik ben Lien, Kalmthoutenaar én 
dierenliefhebber in hart en nieren. Ik 
werk al bijna 10 jaar als vrijwilliger in 
het opvangcentrum en ben er de laatste 
jaren ook actief als dagverantwoordelijke. 
Het is zo fi jn om dankzij het VOC veel over wilde dieren te 
leren, hen beter te begrijpen en hen zo een duwtje in de rug 
kunnen geven richting de vrije natuur.” 

  Lien Van Puyenbroeck

Vlnr: oprichter Marcel en coördinatoren 
Kathleen, Lindsay en Dafne.  
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  Heb je een diertje gevonden?
 Observeer vanop een veilige afstand. 

Bepaal of het dier echt hulp nodig 

heeft. Twijfel je? Bel dan het VOC op 

het nummer 03 376 45 15.

 Benader het dier op een rustige 

manier en vermijd oogcontact.

 Vang het dier met handschoenen, 

een handdoek of een kledingstuk. 

Geef geen eten of drinken!

 Vervoer het dier in een donkere, 

geventileerde doos in alle stilte. Er 

is een wachthuisje voorzien aan de 

ingang van het VOC. Daar kan je het 

dier veilig achterlaten.

   Wil jij graag het VOC vrijblijvend 
steunen? Dat kan op verschillende 
manieren:

 Kijk eens op de webshop en ontdek 

tal van leuke hebbedingetjes. 

 Vrije giften zijn welkom via het 

rekeningnummer BE21 9731 6488 

7203.

 Schenk voeding, materiaal of 

verzorgingsmateriaal. Je vindt een 

overzicht op de website.

 ‘Adopteer’ symbolisch een van de 

dieren en voorzie het daarmee van 

zijn medische kosten, voeding en 

materiaal. 

 Word vrijwilliger en ondersteun de 

werking van het VOC. 

 Kom eens langs tijdens een van 

onze open zondagen of boek een 

groepsbezoek. 

  www.vocbrasschaatkapellen.be 

03 376 45 15

Gestart in jeugdclub 

“Ik herinner me nog exact wanneer 

wij de Kalmthoutse Fotojeugdclub 

hebben opgericht”, weet Swa. “Dat 

was op 16 februari 1973 in jeugdhuis 

Freeclub. Samen met Maria Gorissen, 

toen al mijn partner en nu nog altijd 

mijn vrouw, Bernard De Block en Leo 

Godri maakten we foto’s van fuiven en 

sportwedstrijden. Dat was vooral (ta-

fel)tennis en voetbal. Letterlijk tussen 

het poetsgerief maakten we van het 

berghok een donkere kamer om onze 

foto’s te ontwikkelen.”

Gestrand door brand 

“Van de jeugdclub verhuisden we 

naar een lege slaapkamer bij Bernard. 

Dat bleek niet ideaal, omdat we niet 

mochten langskomen als hij niet thuis 

was”, lacht Swa. “Daarna bouwden 

we een garage in onze tuin, maar die 

bleek al snel te klein omdat ons le-

denaantal groeide. Pastoor Jan Avonts 

stelde ons in 1977 de zolder boven 

ontmoetingscentrum Zonnedauw ter 

beschikking op voorwaarde dat we die 

renoveerden. Daar kwamen we meer-

maals per week samen met wat we 

toen de Kalmthoutse Fotoclub noem-

den. We vonden ons te oud om nog 

Fotojeugdclub te gebruiken. Helaas 

legde een zware brand in 1994 ons lo-

kaal volledig in de as.”

Bijna 30 jaar boven Kadrie

“We verhuisden naar de zolder boven 

Kadrie in de Driehoekstraat. Daar zit-

ten we al bijna dertig jaar”, beseft Swa. 

“Intussen heet onze vereniging al vele 

De Kalmthoutse Fotokring vzw mag zich weldra offi  cieel “Koninklijke 

Kalmthoutse Fotokring noemen” want ze bestaan 50 jaar. Voorzitter 

Swa Van Oevelen (71) is de enige van de vier oprichters die nog actief 

is. Hij ontving ons in hun clublokaal op de zolder van school Kadrie. “Bij 

ons draait het puur om gezelligheid, zonder elkaar te willen overtreff en. 

Daarom doen we geen fotowedstrijden meer”, vertelt Swa.

Kalmthoutse Fotokring 
vzw bestaat 50 jaar

De Kalmthoutse Fotokring tijdens een van hun bijeenkomsten



jaren Kalmthoutse Fotokring, maar 

veel mensen zeggen ‘de fotoclub’. We 

hebben hier studiofl itsers en ander 

materiaal om een opnamestudio in 

te richten. Een deel is een leslokaal 

om cursussen te geven. Er staan com-

puters om foto’s te bewerken en een 

printer die tot A2-formaat afdrukken 

maakt. Aan de toog drinken leden ge-

zellig iets en er is een kast vol boeken 

over kunst en fotografi e.”

Leden van overal

Voorzitter Swa wijst naar hun ‘wall of 

fame’ als we vragen hoeveel leden de 

Kalmthoutse Fotokring telt. “Op ons 

hoogtepunt telden we 174 leden. Met 

de opkomst van digitale fotografi e 

rond 2000 kwamen er veel bij leden 

bij. Door corona vielen er helaas een 

deel af. Ik schat dat we nu een 135-

tal actieve leden kennen, waarvan de 

meesten met een foto aan de muur 

hangen. Velen wonen in Kalmthout 

of buurgemeenten, maar er komen 

ook fotoliefhebbers uit Antwerpen of 

Oostmalle. En we hebben enkele Ne-

derlanders uit Roosendaal en Bergen-

op-Zoom.”

Druk programma

“Vrijdag is onze vaste clubavond. Dan 

tonen leden foto’s aan elkaar. Ze pro-

jecteren die op groot scherm en ver-

tellen er iets over, maar we maken er 

geen wedstrijd van”, benadrukt Swa. 

‘Bijna elke avond is er wel iets te doen, 

omdat wij meerdere opleidingen 

aanbieden. ‘Fotografi e Anders Gezien’ 

(FAG) duurt drie jaar één avond per 

maand. In onze masterclass werken 

ze een eigen thema uit. Daarnaast 

zijn er kortere opleidingen zoals di-

gitaal leren fotograferen, photoshop, 

studio- en fl itsfotografi e… En er is de 

multimediagroep die met hun fotoca-

mera fi lms maakt. Dat gaat over leren 

monteren, maar soms acteren ze zelf 

ook. Met onze kring organiseren we 

uitstappen om samen ergens foto’s te 

maken of naar musea of expo’s.”

Fotografi e: makkelijke hobby

“Het is niet zo eenvoudig om een jon-

ger publiek aan te trekken. Nochtans is 

iedereen welkom op onze zolder. Een 

camera is niet goedkoop, maar gaat 

vele jaren mee. Tegenwoordig kan je 

ook heel goede foto’s maken met een 

smartphone. Fotografi e is een laagdrem-

pelige en makkelijke hobby. Je kan het 

combineren met andere vrijetijdsbeste-

dingen als reizen, wandelen ... En je kan 

het ook altijd even laten liggen zonder 

dat je anderen in de problemen brengt. 

Een voetballer die enkele trainingen niet 

komt of een trompetspeler die een reeks 

repetities mist, nemen niet zo makkelijk 

hun plaats weer in.”

Feestprogramma 50 jaar 

“Natuurlijk vieren wij ons 50-jarig bestaan! 

In februari maakten we een groepsfoto 

op de trappen van het gemeentehuis. En 

onlangs boden we alle leden een diner 

aan in het Strijboshof. In samenwerking 

met fotowinkel Joosen - die ook 50 jaar 

bestaat - organiseren we tussen 1 maart 

en 31 augustus een fotowedstrijd. Ieder-

een mag foto’s insturen voor een van deze 

thema’s: fauna en fl ora, architectuur, land-

schap, mensen en ‘zot van Kalmthout’. 

De winnaars maken we bekend op onze 

jaarlijkse expo tijdens de herfstvakantie in 

Gitok. Het eerste weekend van april kan je 

trouwens het werk van onze masterclass 

bewonderen in de kapel naast ziekenhuis 

Klina in Brasschaat.”

  www.kalmthoutsefotokring.com

Podcast over Swa Van Oevelen

Onze man op de vouwfi ets, Jeroen 

Franssens, fi etste langs Swa Van 

Oevelen en maakte er een podcast 

over. Die kan je beluisteren op 

Spotify en Soundcloud. Alle info op 

www.kalmthout.be/podcast.

9

Een groepsfoto kon uiteraard niet ontbreken.

Swa Van Oevelen
KALMTHOUT

PODCAST
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Bevolkingscijfers 2022 

BEVOLKING

9 484
Mannen

17 299
Belgen

19 430
Totaal

2021
19 178

2021
9 366

2021
17 181

2021
9 812

2021
1 997

9 946
Vrouwen

2 131
Niet-Belgen

BEVOLKINGSCIJFERS OP 31 DEC 2022

Opnieuw stijgend aantal inwoners, meer 
eeuwelingen, maar wel minder geboortes

De gemeente Kalmthout klokte op 31 december 2022 af op 19 430 inwoners. Daarmee stijgt 

het bevolkingscijfer opnieuw traag, maar gestaag. Nog steeds voert het vrouwelijk aantal in-

woners de ranking aan: 9 946 vrouwen ten opzichte van 9 484 mannen. 

Ook de eeuwelingen doen het voortreff elijk: op 31 december 2022 telde onze gemeente liefst 

9 inwoners met een gezegende leeftijd boven de 100 jaar. 

Anders dan de voorbije jaren werden er minder kindjes geboren: 137 ten opzichte van 173 

vorig jaar. Wel was er bijna sprake van een status quo wat het geslacht betreft: er werden 71 

meisjes geboren en 72 jongens. Opvallend: zowel bij de jongens- als meisjesnamen verschijnt 

geen enkele vaak gegeven voornaam van 2021 in de lijst met populaire voornamen van 2022. 

De populairste voornaam van 2022 bij baby’s is Louis. Liefst vier kinderen die geboren werden 

in Kalmthout, gaan met die naam door het leven. 

Benieuwd naar alle bevolkingscijfers? Je vindt ze hieronder: 



2021

Centrum: 5 444
Dorp: 4 056
Achterbroek: 2 399
Nieuwmoer: 2 157
Hoek: 47
Heide: 5 075

173

194

75

1 085

911

POPULAIRSTE MEISJESNAMEN

POPULAIRSTE JONGENSNAMEN

4 x Louis

2 x Lucas

2 x Mats

2 x Theo

2 x Thieu

2 x Amber

2 x Jeanne

2 x Marie

2 x Nora

2 x Olivia

BEVOLKINGSCIJFERS 
PER WIJK

5 587
Centrum

4 071
Dorp

48
Hoek

2 410
Achterbroek

2 195
Nieuwmoer

5 119
Heide

68
Huwelijken

201
Overlijdens

1 178
Inwijkelingen

898
Uitwijkelingen

137
Geboorten

2022

BRUILOFTEN

EEUWELINGEN

gouden bruiloft: 
67 koppels

2021: 70

100 jaar:
5

101 jaar:
2

103 jaar:
2

diamanten bruiloft: 
28 koppels

2021: 30

briljanten bruiloft: 
16 koppels

2021: 7

platina bruiloft: 
1 koppel

2021: 0

50 60

65 70

1 355
Nederland

55 
Polen

175
Roemenië

39
Duitsland

97
Oekraïne

ANDERE NATIONALITEITEN:  TOP 5

11
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Droogteplan vult 
hemelwaterplan aan 
met concrete acties

Sinds vorig jaar heeft de gemeente Kalmthout een 

hemelwaterplan. Daarmee zet de gemeente in op 

een aantal concrete acties om beter om te gaan met 

regenwater. Zowel bij te veel als bij te weinig water. 

Vanaf 2024 verwacht de Vlaamse overheid ook een 

‘droogteplan’ van iedere gemeente. Zonder zo’n plan 

krijg je geen subsidies meer voor bijvoorbeeld riole-

ringswerken. Sinds februari 2023 heeft de gemeente 

Kalmthout haar droogteplan klaar.

Periodes van droogte zullen in de toekomst meer en meer 

voorkomen. De gevolgen daarvan zijn in eerste instantie 

merkbaar in natuur- en landbouwgebieden, omdat die 

(nog) niet voorzien zijn op extreme weersomstandigheden. 

In droge periodes moeten we ervoor zorgen dat meer wa-

ter lokaal gehouden wordt. 

In het droogteplan focussen we ons op drie algemene 

thema’s:

 Grondwaterwinningen en bronbemalingen

 Ontharding, hergebruik en infi ltratie

 Groen-blauwe dooradering

Daarnaast worden er ook voor de volgende gebieden 

specifi eke maatregelen tegen verdroging uitgewerkt:

 Landbouwgebieden (waterconservering)

 Natuurgebieden (vernattingen)

 Bebouwde gebieden (ontharding en groen blauwe 

voorzieningen)

Grondwaterwinning en bronbemalingen
Bemaling is het tijdelijk oppompen van grondwater bij 

bouwwerken om bijvoorbeeld een kelder te kunnen 

bouwen. Die bemalingen dragen bij aan de toenemen-

de droogte. We willen ervoor zorgen dat het water meer 

ter plaatse wordt gehouden en niet rechtstreeks geloosd 

wordt op de riolering. Dat kan door een stappenplan:

 Wij beperken het opgepompte debiet en het water 

wordt best in de directe omgeving terug geïnfi ltreerd. 

 Als dat niet kan, is het hergebruik van het water mis-

schien mogelijk. 

 Pas als laatste optie mag het opgepompte grondwater 

geloosd worden in een waterloop.

 Kan ook dat niet? Dan pas mag het water in de riolering 

terechtkomen. 

12 stuwbeheer van grachten



OPENBARE 
WERKEN
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Daarnaast moeten zowel de gemeente als haar inwoners 

maximaal inzetten op ontharding en het ter plaatse laten 

infi ltreren van hemelwater. Door bijvoorbeeld schotten in 

grachten te plaatsen, stroomt water trager weg en krijgt het 

de kans om meer lokaal in de grond te sijpelen.

Waterconservering
Lokale landbouwers kunnen, als het mogelijk is, spaarbek-

kens aanleggen om (gedeeltelijk) te kunnen overschakelen 

van grondwater naar hemelwater om akkers en weilanden 

te besproeien. Daarnaast spelen grachten en sloten in land-

bouwgebied een belangrijke rol om water langer te plaatse 

vast te houden in droge periodes.

Groen-blauwe aders
De gemeente besteedt bij nieuwe ontwikkelingen extra 

aandacht aan ‘groen-blauwe aders’. Dat zijn landschappelij-

ke systemen die voldoende ruimte maken voor water, zoals 

wadi’s (Groenhof ) of brede grachten (Rozeneind). Die wa-

teraders worden voorzien van struiken en bomen zodat ze 

ook voor dieren een doorgang vormen.

Vernatten van natuurgebieden
In Kalmthout heb je drie natuurgebieden die te kampen 

hebben met verdroging: de Kalmthoutse Heide, de Maatjes 

en het Klein Schietveld. In het droogteplan wordt bekeken 

of een aanpassing aan de waterhuishouding in de omge-

ving van die gebieden kan helpen om verdroging tegen te 

gaan. Een concreet voorbeeld is De Maatjes, waarover je op 

de volgende pagina’s meer leest.

  openbare.werken@kalmthout.be

www.kalmthout.be/hemelwaterdroogteplan

buff erbekken achter OCMW Kalmthout

water uit bronbemaling geloosd in 
een gracht ipv de riolering



Herstel van rietmoeras 
en natte graslanden in 
De Maatjes

De werken passen in het Blue Deal 

programma, dat streeft naar het her-

stellen van natte natuur. Die gebieden 

staan gekend om hun sponswerking 

en vormen belangrijke koolstofopslag-

plaatsen waardoor hun herstel mee de 

negatieve eff ecten van de klimaatver-

andering tegengaan.

Europese beschermde natuur
De Maatjes vormt samen met de 

Nederlandse Matjens één grens-

overschrijdend natuurgebied dat 

verschillende Europees beschermde 

vogelsoorten gebruiken als voedsel- 

en broedgebied. De Maatjes maakt 

deel van uit het Natura2000-netwerk 

als Europees vogelrichtlijngebied.

Door verdroging verdween veel kwali-

teitsvol leefgebied. Zo nam de opper-

vlakte van het bestaande rietmoeras 

de laatste jaren verder af wat nadelig 

is voor moerasvogels zoals de bruine 

kiekendief, de roerdomp en de blauw-

borst. Ook de weinige natte graslanden 

in De Maatjes lijden onder de gevolgen 

van verdroging en zijn belangrijk als 

leefgebied voor soorten zoals de regen-

wulp, de blauwe kiekendief, de kemp-

haan… Daarom is het belangrijk om 

in te grijpen en het leefgebied van die 

vogelsoorten te herstellen en de natte 

natuur terug te laten komen. 

Uitbreiding bestaand rietmoeras
De Maatjes zijn het laatste restant van 

een groot moerasgebied dat werd 

gebruikt voor turfwinning. Daarvoor 

werden verschillende waterlopen en 

grachten aangelegd en werd het oor-

spronkelijk erg natte gebied gedrai-

neerd en verkleinde het leefgebied 

van verschillende moerasvogelsoor-

ten. Het laatste stuk rietmoeras is bo-

vendien ook nog eens ‘lek’. Daarom 

worden de gaten gedicht in de dijk 

rond het moeras zodat het niet leeg-

stroomt in de Broekloop.  

Er komt een uitbreiding van het riet-

moeras door de aanleg van brede, 

ondiepe geulen op het perceel ten 

zuiden van het huidige moeras. Om 

dat te vernatten, wordt de ‘bouwvoor’ 

afgegraven. Dat is de bovenste grond-

laag waar de wortels van planten in 

14
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Met een aantal doordachte in-

richtingswerken in De Maatjes 

herstelt het Agentschap voor 

Natuur en Bos (ANB) het leefge-

bied van Europees beschermde 

vogelsoorten. De verbetering 

van de natuur maakt het gebied 

niet alleen waardevoller voor de 

kenmerkende moerassoorten, 

maar ook voor de bezoekers. 

Toekomstbeeld van De Maatjes
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groeien. Doel is een voedselarmere 

bodem in functie van de geplande 

natuurontwikkeling. Met een stuw kan 

het waterpeil van het rietmoeras dan 

geregeld worden en ontwikkelt er zich 

riet. Het landriet verspreidt geleidelijk 

via de schuine oevers zodat er water-

riet wordt gevormd: een ideaal leefge-

bied voor moerasvogels. 

Herstel natte graslanden 
Oorspronkelijk was het moeras omge-

ven door een grote oppervlakte natte 

extensieve graslanden die nu terugge-

drongen zijn tot het natuurreservaat. 

Doordat het grondwater in de zomer 

erg diep wegzakt, vallen die graslan-

den te vroeg op het jaar droog. 

Om de graslanden opnieuw aantrek-

kelijk te maken voor weide- en wa-

tervogels wordt de bouwvoor op drie 

locaties binnen het natuurreservaat 

afgegraven om vernatting mogelijk 

te maken. Vervolgens herstelt ANB de 

historische laantjesstructuur zodat 

die in het voorjaar het voedselge-

bied vormt voor vele vogelsoorten. 

Fasering van de werken 
Natuurherstel betekent werken 

in het terrein. Om een meer open 

moeras te krijgen, worden struik- 

en boomopslag op de af te gra-

ven percelen verwijderd (start na 

het broedseizoen in augustus). 

Daarna wordt het historisch huis-

vuilstort verwijderd en starten de 

graafwerken. Als de weersomstandig-

heden meezitten, zijn de werken in 

het late najaar van 2023 afgerond. 

Infowandeling in april 
Op 22 april om 10 uur organiseert  

ANB een infowandeling over de ge-

plande inrichtingswerken. Meer infor-

matie en de inschrijvingslink vind je  

op www.natuurenbos.be/infowan-

deling-de-maatjes. 

Het is belangrijk om in te grijpen en 
het leefgebied van die vogelsoorten 

te herstellen en de natte natuur 
terug te laten komen.
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Toekomstbeeld van De Maatjes

Moerasvogels vinden hun weg terug naar de Maatjes.



16

Bistro H’eerlijk opent 
midden april de deuren

Hoe kwam het idee van Bistro H’eerlijk tot stand?
Tess: “Ik ben altijd al sociaal geëngageerd geweest. Tijdens 

mijn job bij Berkenbeek - de school voor Buitengewoon 

Onderwijs in Wuustwezel - groeide de goesting om te star-

ten met een sociale brasserie. Daarmee kon ik de ervaring 

die ik eerder opdeed in de horeca en de zorg bundelen. Ik 

deelde mijn idee met Monnikenheide-Spectrum. Ook zij 

waren enthousiast over het concept en sprongen mee op 

de kar. Samen met de gemeente Kalmthout bekeken we 

enkele opties voor een locatie. Zo kwam de ruimte in het 

voormalige Volkshuis - nu Club K - uit de bus. We zijn volop 

bezig met de voorbereidingen, vanaf begin april neem ik de 

uitbating van Bistro H’eerlijk op mij.”

Alike: “Toen Tess het concept voorstelde, wisten we me-

teen dat we deze kans moesten grijpen. Bij Monnikenhei-

de-Spectrum begeleiden we mensen met een verstande-

lijke beperking en we bieden hen zinvolle dagbestedingen 

aan. Daarvoor hebben we al heel wat ateliers op verschil-

lende locaties: een houtatelier, een zeepatelier, een bakkerij, 

ateliers voor semi-industrieel werk zoals mailings voorbe-

reiden of inpakwerk en veel meer. In die ateliers is er een 

breed gamma aan arbeidsgerichte activiteiten mogelijk. 

Een sociale brasserie past daar perfect bij. Zo overtuigden 

we Emmaüs vzw, de koepel waartoe wij behoren, van het 

project, dat ze mee fi nancieren.”

Worden de cliënten begeleid tijdens hun werkdag? 
Tess: “Jazeker. Zelf zal ik me voornamelijk bezighouden 

met de zakelijke kant: bestellingen voor drank plaatsen, or-

ganiseren, de administratie op orde houden... Ik houd ook 

een oogje in het zeil op de werkvloer en sta mee in voor 

de begeleiding. Maar ook vaste krachten van Monnikenhei-

de-Spectrum ondersteunen onze werknemers.”

Alike: “Professionele begeleiding is onmisbaar, al heeft de 

ene cliënt daar meer behoefte aan dan de andere. Het be-

langrijkste is dat ze zich goed voelen in hun job en dat zij 

hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten, ook al hebben 

sommigen wat meer nood aan zorg. We screenden alle 

zorgvuldig en ze doorliepen een aangepaste sollicitatie-

Nieuwe sociale 
brasserie 
in voormalige 
Volkshuis 

Vanaf april kan je in het voormalige Volkshuis op 

de Kapellensteenweg terecht bij sociale brasserie 

Bistro H’eerlijk. De brasserie zal cliënten van Mon-

nikenheide-Spectrum tewerkstellen, zowel in de 

keuken als in de zaal. De sociale brasserie is het re-

sultaat van een samenwerking tussen de gemeen-

te Kalmthout, Monnikenheide-Spectrum en Tess 

Bosmans. Tess neemt de uitbating van de brasserie 

op zich. Wij gingen alvast een kijkje nemen en kre-

gen tekst en uitleg van initiatiefneemster Tess en 

Alike Voorintholt, afdelingshoofd bij Monniken-

heide-Spectrum. 

Tess en Alike verheugen zich alvast op de opening van H’eerlijk.



procedure. Dat is voor ons én voor hen belangrijk: de dag-

besteding moet aangepast zijn aan de noden en kwalitei-

ten van de cliënt. Uiteindelijk werken zij op vrijwillige basis 

in de brasserie, dus het is belangrijk dat hun job aansluit 

op hun interesses én mogelijkheden. Er zullen dagelijks een 

vijftal cliënten aan het werk zijn. Nie-

mand zal er dagelijks zijn, dus in totaal 

zullen er ongeveer 20 cliënten aan de 

slag kunnen.”

Niet alleen Bistro H’eerlijk wordt 
gehuisvest in het voormalige 
Volkshuis. Ook Club Kalmthout 
heeft er zijn uitvalsbasis...
Tess: “Sinds 1 januari is de gemeente Kalmthout de uit-

bater van het cultuurcentrum, omgedoopt tot ‘Club K’. De 

bestemming voor culturele en gemeenschapsvormende 

activiteiten blijft behouden. Club Kalmthout gebruikt die 

locatie, maar je kan die ook huren als vereniging of parti-

culier. Vanzelfsprekend blijven de vaste verenigingen hun 

vertrouwde plek in het voormalige Volkshuis behouden.”

Wat mogen we verwachten tijdens een bezoek aan 

“Tijdens de weekends en ’s avonds blijft de brasse-

rie toegankelijk, zij het dan onder de vleugels van Club 

Kalmthout. Een maaltijd of nagerechtje bestellen kan dan 

niet, genieten van een drankje wel.”

Alike: “Op termijn passen we het con-

cept mogelijk nog wat aan, maar we heb-

ben beslist om laagdrempelig te starten. 

Het is niet onze ambitie om meteen uit-

gebreide ontbijtbuffetten of brunches te 

organiseren. Het moet haalbaar blijven 

voor de mensen die er tewerkgesteld 

worden. Begin april organiseren we een 

try-out, waar familieleden en vrienden 

van onze cliënten langskomen. Dat geeft hen de kans om 

eens te proefdraaien en alles te leren kennen. Na de paas-

vakantie openen we onze deuren voor het grote publiek 

en gaan we voor een simpele, maar smakelijke lunchkaart. 

Iedereen is van harte welkom!”

 h.eerlijkbistro@gmail.com

 

Bistro H’eerlijk  
Kapellensteenweg 234 

0494 84 16 58

  @bistroh’eerlijk

Openingsuren: 

Maandag:  10 - 16 uur

Dinsdag:  12 - 16 uur

Woensdag:  10 - 16 uur

Donderdag:  10 - 16 uur

Vrijdag:   10 - 16 uur

“Na de paasvakantie openen we 
onze deuren voor het grote publiek 

en gaan we voor een simpele, maar 
smakelijke lunchkaart. Iedereen is 

van harte welkom!”
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Monnikenheide-Spectrum is op zoek naar 
cliënten die willen werken in de sociale 
brasserie Bistro H’eerlijk:
Lijkt het jou leuk om achter de bar te staan, help je 

graag in de bediening of sta je liever in de keuken? Als 

je zin hebt om te werken en graag wil bijleren, is dit 

je kans. Neem contact op met met Ellen Scheepers via 

ellen.scheepers@emmaus.be. 

Bistro H’eerlijk?
Tess: “We zullen elke werkdag open zijn. Iedereen is over-

dag welkom voor een heerlijke én eerlijke maaltijd. In Bis-

tro H’eerlijk kan je genieten van simpele, maar smaakvolle 

gerechten zoals soep, broodjes of croques. Vanaf 14 uur 

sluit onze keuken, maar kan je hier nog altijd terecht voor 

een dampende kop koffie of een lekker stukje taart. Wil je 

enkel iets drinken? Ook dat is perfect mogelijk. Bovendien 

verkopen we in samenwerking met de Kringwinkel leuke 

hebbedingetjes en meubels. Alles wat je ziet, is te koop aan 

een democratische prijs. Zo stimuleren we meteen ook de 

circulaire economie.”
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Internationale beeldhouwers extra attractie voor én op 25ste Hoevefeesten
“Beelden zien groeien”

Tijdens het weekend van 16 tot 18 juni 

vinden de 25ste Hoevefeesten plaats. 

De Landelijke Gilde biedt zoals elk 

jaar een gevarieerd programma aan 

om jong en oud kennis te laten maken 

met de landbouw. “In samenwerking 

met de Kalmthoutse beeldhouwer 

Jorg Van Daele en de gemeente zor-

gen we voor een leuk extraatje”, zegt 

Jos Arnouts. “Twee weken voor de 

Hoevefeesten, maar ook in ons week-

end kan je hier dagelijks internatio-

nale beeldhouwers aan het werk zien. 

Kom langs en ontdek hoe de beelden 

groeien”, nodigt Jorg Van Daele uit.

Thuismatch

Beeldhouwer Jorg Van Daele uit Nieuw-

moer weet intussen heel goed hoe hij zo’n 

internationaal beeldhouwerssympo-

sium moet organiseren. “Zelf nam ik 

wereldwijd al 46 keer deel aan sym-

posia en mocht ik al in verschillende 

landen curator zijn. Ondertussen staan 

er, verdeeld over alle continenten in 

30 landen, 39 monumentale beelden 

van mij rond het thema vrede. En toch 

ben ik heel tevreden dat ik van de ge-

meente de kans krijg om deze ‘thuis-

match’ te spelen”, lacht Jorg. “Door de 

jaren heen bouwde ik een netwerk 

uit met kunstenaars van over de hele 

wereld. Zes van hen zakken af naar 

Kalmthout voor het symposium ‘Gren-

zeloze Vrede’ van 2 tot 18 juni. Na een 

eerste bijeenkomst van beeldhouwers 

in de jaren 1980 aan het Cuylitshof is 

het volgens mij de tweede keer dat 

het plaatsvindt in onze gemeente, 

maar eigenlijk de eerste keer op deze 

manier. In 2021 werkte ik als beeldhou-

wer/curator mee aan een gelijkaardig 

evenement in Essen.”

6 internationale kunstenaars

“Uit Korea verwelkomen we Hoyoung 

Im en uit China Sihua Qian. Door de 

wisselende coronamaatregelen in hun 

thuislanden zal het nog even span-

nend zijn, maar we gaan ervan uit dat 

zij zonder problemen hier raken. Anna 

Korver komt uit Nieuw-Zeeland, Mi-

chel Levchenko uit Oekraïne en Wiktor 

Kopacz uit Polen. Selene Frosini reist 

vanuit Italië naar Kalmthout. Samen 

met die zes internationale kunstenaars 

zal ik ook zelf een beeld maken. Naast 

v.l.n.r.: Jorg Van Daele (mede-organisator), Gudrun Van Tichelen (cultuurdienst 
gemeente Kalmthout), Jos Arnouts (Landelijke Gilde), Silke Lathouwers (schepen 
van cultuur) en Kelly Milbou (cultuurdienst gemeente Kalmthout)
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de gemeenten Kalmthout en Essen 

engageerden we vier privésponsors 

die de kunstwerken na het symposium 

aankopen.”

Starten met dezelfde blok

“Vanuit de groeve in Soignies in Hene- 

gouwen lieten we zeven grote blokken 

in blauwe hardsteen (arduin) leveren op 

’t Cruysackershof aan het Kruisbos. Eén 

blok weegt tussen de 2,5 en 3 ton en 

is dezelfde startbasis voor elke beeld-

houwer. Alle deelnemers werken aan 

hun beeld vanaf 2 juni. Je kan de kun-

stenaars steeds aanspreken, maar via 

een QR-code zullen mensen ook info 

krijgen over de beeldhouwers en hun 

werk. Op zondag 18 juni, de slotdag 

van de Hoevefeesten, zal alles te be-

wonderen zijn voor het grote publiek. 

Kom zeker eerder al eens een kijkje 

nemen hoe de monumentale blokken 

arduin evolueren tot prachtige vredes-

beelden”, klinkt de uitnodiging van Jorg 

Van Daele. 

2 weken extra

“Speciaal voor onze 25ste editie zullen 

de Hoevefeesten dus niet alleen een 

weekend duren, maar twee weken 

extra”, benadrukt Jos Arnouts. “Vanaf 

2 juni stellen we ons terrein open om 

het beeldhouwerssymposium te vol-

gen. Op weekdagen kan je tussen 13 

en 17 uur komen kijken, in het week-

end tussen 10 en 17 uur. Met de Lan-

delijke Gilde richten we een cafetaria 

in. Ideaal voor wandelaars of fi etsers 

om even op adem te komen bij ons 

en terwijl een kijkje te nemen bij de 

beeldhouwers.” 

Klassieke formule

“Het beeldhouwerssymposium is een 

heel leuk extraatje voor onze jubile-

umeditie. Verder presenteren wij de 

25ste Hoevefeesten volgens onze ge-

smaakte succesformule. Op vrijdag-

avond is er de tractorwijding en een 

boerenbal. Ook dit jaar starten er bij 

goed weer vanop onze site luchtbal-

lonvaarten. Zaterdag is er onze kinder-

namiddag en op zondag zal er van ’s 

morgens vroeg tot ’s avonds laat van 

alles te beleven zijn. Veel kan ik daar 

nog niet over verklappen, maar ’t zal 

beslist de moeite zijn om langs te ko-

men”, besluit Jos Arnouts.

25ste Hoevefeesten

“Voor de mensen die vertrouwd zijn 

met de opstelling van de Hoevefees-

ten - zoals ze nu al voor de vijfde keer 

plaatshebben bij ons op ’t Cruysac-

kershof - kan ik zeggen dat de beeld-

houwers zullen werken vooraan op 

het terrein waar de vorige jaren de ket-

tingzaagsculpturen werden gemaakt”, 

pikt Jos Arnouts in. “De kunstenaars die 

prachtige houten beelden maken, zijn 

zeker ook weer van de partij, maar krij-

gen een andere plaats tijdens de 25ste 

Hoevefeesten.”

Internationale kunstenaars:

Sihua Qian 
China

Hoyoung Im 
Korea

Anna Korver
Nieuw-Zeeland

Michael Levchenko 
Oekraïne 

Selene Frosini 
Italië

Wiktor Kopach
Polen

Jorg Van Daele
België  

“Eén blok weegt tussen de 2,5 en 
3 ton en is dezelfde startbasis voor 

elke beeldhouwer. ”

Tijdens de Hoevefeesten krijg je een uniek inzicht en 
zie je live hoe beelden gemaakt worden.
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Koen Van Saet baat al 15 jaar 
café Zoeten Inval uit

“De tijd vliegt als je je amuseert”, lachen Koen Van Saet 

en Lidewy Van Hove. Zij namen vijftien jaar geleden café 

De Zoeten Inval over. Dat vierden ze op 25 maart met een 

nostalgische avond waarbij enkele van hun voorgangers 

nog eens mee achter de toog stonden van het oudste café 

van Kalmthout. 

destijds werd gebouwd op de plaats 

van het zaaltje? Wat we nu kennen als 

het café werd later bijgebouwd. In het 

begin heette de zaak De Nachtegael 

en nog later ’t Hoeksken. Ik denk dat 

de naam ‘Zoeten Inval’ ongeveer 100 

jaar in gebruik is, maar het café bestaat 

al veel langer. De eerste verwijzingen 

in een geschiedenisboekje dat ik kreeg 

van iemand op het gemeentehuis 

gaan terug tot 1675. De naam Zoeten 

Inval verwijst naar de imkers die hier 

vroeger hun stamcafé hadden. De 

bijengilde ontwierp een logo met een 

man die in een vat vol honing viel. 

Je zag alleen zijn voeten nog na zijn 

‘zoeten val’ in de ton”, legt Koen uit.

Gratis zaaltje
“Veel mensen kennen De Zoeten 

Inval natuurlijk van de Straatfeesten 

of van het festivalletje Easywood in 

september, maar weinigen weten dat 

we ons zaaltje gratis ter beschikking 

stellen voor fuiven, feestjes of 

bijeenkomsten zoals een vergadering 

van een vereniging”, geeft Koen mee. 

“Laat maar weten wat je plannen 

zijn. Samen met ons gedreven team  

bezorgen we jullie hier een fi jne 

avond.”

Praatcafé
“We vierden ons 15-jarig jubileum 

met een nostalgische avond op 

25 maart. Mensen haalden in het 

praatcafé herinneringen op aan hun 

tijd in De Zoeten Inval. Dat ze enkele 

oude bekenden achter de toog zagen 

als Hans en Hilde of Olivier droeg 

daar zeker toe bij. Daarna kroop Gert 

Pauwels aka DJ Wafels achter de 

draaitafel en konden jong en oud hun 

dansbenen bovenhalen.”

“Leuke 
hobby die 
nog lang 
mag duren”

Tijd vliegt
“Toen wij in 2008 aan dit avontuur 

begonnen, hadden we eigenlijk 

geen idee van hoe lang wij De 

Zoeten Inval zouden openhouden. 

Sommige uitbaters bleven hier lange 

tijd, maar de man waar wij het van 

hebben overgenomen was niet zo 

lang cafébaas. Toch zijn de afgelopen 

vijftien jaar voor ons voorbij gevlogen. 

Het is naast onze andere job een 

leuke hobby die nog lang mag blijven 

duren”, vertellen Koen en Lidewy. 

Rijke geschiedenis
“Bij de renovatie van het zaaltje in 2015 

kozen we voor twee oude foto’s om 

de ramen af te dekken. De ene foto 

dateert uit 1916, de andere uit 1937. 

Toen ben ik veel te weten gekomen 

over de geschiedenis van het café”, 

blikt Koen terug. “Wist je dat het café 

Lidewy en Koen, al 15 jaar lang de uitbaters 
van de Zoeten Inval.
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Café De Sandy al 10 jaar 
lang in handen van Katleen

“Vaste 
klanten zien 
we vaker 
dan familie”

Katleen Verwimp houdt al 10 jaar café De Sandy open 

in de schaduw van het station van Heide. “Begin maart 

vierden we dat uitgebreid en aansluitend maakten we van 

de gelegenheid gebruik om het interieur van onze bruine 

kroeg op te frissen. Wie het nog niet zag, moet maar eens 

langskomen”, zeggen Katleen en haar partner Jonath.

Geen stap in het onbekende
“Op 1 maart 2013 nam ik café De Sandy 

over van de toenmalige uitbaatster 

Nathalie. Ik kende de zaak goed, want 

ik werkte hier vroeger al toen Sabine 

nog achter de toog stond. Intussen 

bouwde ik heel wat horeca-ervaring 

op, want hiervoor tapte ik in café De 

Zoeten Inval en hielp ik in restaurant 

De Kar. Het was dus zeker geen stap 

in het onbekende toen ik tien jaar 

geleden de uitbating van café De 

Sandy overnam. Dat hebben we begin 

maart dan ook uitgebreid gevierd met 

onder meer optredens van zanger 

JP Chacon - de zoon van een vaste 

klant - en de Kalmthoutse coverband 

Casserole Fermer. Die kennen we 

niet alleen als ambiancemakers op 

het podium, maar ook als onze vaste 

wielerploeg”, lacht Katleen. “Na de 

optredens zorgde DJ Prego nog voor 

een heel leuk feestje.”

Veel verhalen over Sandy
“Wij schatten dat café De Sandy 

ongeveer 75 jaar bestaat aan het 

Heidestatieplein”, vult Jonath aan. 

Hij helpt vaak in het café, maar 

combineert dat nog met een voltijdse 

job. “Vanwaar de naam Sandy komt, 

weten wij ook niet juist. Je hoort 

verschillende verhalen”, lacht het 

koppel. “Soms zeggen ze dat het 

vernoemd is naar een Canadese 

soldaat of naar een vaste klant die een 

paard zou hebben meegebracht naar 

het café. Anderen vertellen dat de man 

van de allereerste uitbaatster - die een 

schilderswinkeltje had naast het café - 

Sandy heette.”

Gevraagd: personeel
“Na tien jaar houden wij nog altijd 

graag café. Het contact met vaste 

klanten - die je vaker ziet dan je familie - 

is heel fi jn. Met speciale gelegenheden 

zoals de koers begin augustus of de 

braderij in september zouden we graag 

iets extra doen, maar vaak ontbreekt het 

ons aan tijd en helpende handen. Wie 

zich geroepen voelt om in café De Sandy 

te helpen, mag het altijd laten weten”, 

klinkt de oproep van Katleen en Jonath.

Bruine kroeg voor jong en oud
“Wij willen de Sandy nog vele jaren 

een goed draaiende bruine kroeg 

voor jong en oud laten zijn. Naast een 

uitgebreide drankenkaart vallen onze 

croques en pizza’s erg in de smaak. Voor 

wielertoeristen maakten we een speciaal 

fi etsrek waarin ze veilig hun stalen ros 

kunnen plaatsen. In de winter serveren 

we voor hen en voor andere klanten 

gratis soep op zondag”, geven Katleen en 

Jonath nog mee. Je hoort het: allemaal 

extra troeven waarom het de moeite 

loont om eens te passeren in café De 

Sandy aan het Heidestatieplein.

Katleen en Jonath verwelkomen 
iedereen met open armen.



Antwerpen naar het zuiden aan het 

opschuiven. We spreken dan over 

Schoten, Schilde en Ranst.  Het gaat 

om een beschermde soort, dus we 

kijken nu wat er nodig is om dat veilig 

te laten verlopen”, zegt Boers. 

Het is een diersoort die erg verborgen 

leeft en is daardoor minder gekend. 

Natuurpunt kent ook nog geen 

verblijfplaatsen in onze regio. “Wel 

sneuvelen ze helaas geregeld als 

verkeersslachtoff er. Vooral in de regio 

Kalmthout-Kapellen-Brasschaat zijn er 

jaarlijks meerdere dieren die onder de 

wielen sterven”, weet Kris Boers. “Met 

dit onderzoeksproject willen we te 

weten komen waar de marters wegen 

oversteken, waar ze rusten en jongen 

ter wereld brengen… Om die vragen 

te beantwoorden, zijn gps-zenders 

aan een halsband een heel geschikte 

methode.”

Nestkasten van Gitok als rust- en 

nestplaats

Om bijkomend onderzoek te doen 

naar de verblijfplaatsen, maakte Gitok 

uit Kalmthout meerdere nestkasten 

voor boommarters. “Die nestkasten 

hingen we op verschillende plekken 

in het Klein Schietveld en Grenspark 

Kalmthoutse Heide”, vertelt Kris. 

“Met een camera in (enkele van) die 

nestkasten verzamelen we én een 

hoop educatief materiaal én beelden 

van de keelvlekken van de dieren voor 

verder onderzoek.”

Nestkasten
van Gitok voor 
boommarters als 
deel van onderzoek

De laatste 15 jaar is de boommarter 

aan een heuse opmars bezig in 

Vlaanderen. Het grootste deel 

van de Vlaamse populatie leeft 

in de provincie Antwerpen, 

vooral in de regio Kalmthout-

Kapellen-Brasschaat. De provincie 

Antwerpen geeft Natuurpunt 

subsidies om onderzoek te 

doen naar de boommarter. “Met 

deze subsidie kunnen we die 

beschermde soort beter leren 

kennen en gerichte maatregelen 

voorstellen”, vertelt Kris Boers 

van de zoogdierenwerkgroep van 

Natuurpunt.

“Met gps-toestellen kijken we 

hoe boommarters zich door het 

landschap verplaatsen. Zo kunnen 

we zien waar ze wegen oversteken 

en nesten bouwen. Dat is voor ons 

belangrijk, want we kunnen dan 

gerichte maatregelen voorstellen aan 

de gemeente of de provincie om de 

dieren te beschermen”, gaat Kris verder. 

“ De soort was lange tijd uit Vlaanderen 

verdwenen. Sinds een tiental jaar 

zijn ze aan een opmars bezig.  De 

dieren zijn nu langs de oostkant van 

Quinten De Clerck is leerling op Gitok 

en maakte mee de nestkasten voor de 

steenmarters. “We kregen een plan van 

hoe de kasten er moesten uitzien. Het 

zijn hoge en robuuste kasten met twee 

ingangen onderaan. De marters kruipen 

dan omhoog om in een centrale kamer 

terecht te komen. Het dak lieten we in 

aluminium plooien door de leerlingen 

van de richting loodgieterij en sanitair. 

Boommarters gebruiken blijkbaar de 

bovenkant van hun nest ook als toilet. 

Met dat aluminium dak blijft dat iets of 

wat proper”, besluit Quinten. 

Aangereden boommarter gespot? 

Laat het weten!

Jammer genoeg sneuvelen er in onze 

regio jaarlijks een aantal boommarters 

in het verkeer. Door deze dieren in 

te zamelen verzamelt het Instituut 

voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 

veel nuttige informatie over het 

voedingspatroon en de voortplanting 

van die dieren. Het INBO zamelt ook 

andere marterachtigen (uitgezonderd 

steenmarter) en roofdieren in.

Spot je zo’n verkeersslachtoff ers? 

Meld dat dan aan het secretariaat van 

Natuurpunt op 03 541 58 25. Buiten 

de kantooruren contacteer je een 

vrijwilliger. De gegevens vind je op 

www.inbo.be/marternetwerk. Geef 

zoveel mogelijk informatie mee: exacte 

locatie, kilometerpaal, kenmerken van 

het dier en eventueel een foto. 
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De installatie van de nestkasten

Quinten De Clerck
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Peter Cosyns (rechts), voorzitter van tennisclub 
KTC, verwelkomt Glenn en Sarah als nieuwe 
uitbaters van de Zwarte Hond

Sociaal leven in Kalmthout
“We verhuisden recent naar Kalmthout, 

waar Sarah grotendeels haar jeugd 

doorbracht”, zegt Glenn. “Samen heb-

ben we vier kinderen die voetballen bij 

Heibos of hier tenniskampjes volgden. 

We hebben ons sociaal leven hier en 

speelden al langer met het idee om iets 

in de horeca te doen. Toen vrienden 

vertelden dat de tennisclub een oproep 

deed voor nieuwe uitbaters, reageerde 

ik daarop. Daarna zat ik samen met de 

gemeente en is alles vrij snel gegaan.”

Horeca-ervaring opgebouwd
“Voor mij is dit geen stap in het on-

bekende”, gaat Glenn verder. “Met het 

evenementenbureau van mijn vader 

organiseerde ik al bedrijfsfeesten. 

Daarnaast baatte ik in Antwerpen een 

B&B uit, met een restaurant en evene-

mentenlocatie bij. En ik had vijf jaar het 

Antwerps café Apropos.”

Stelselmatig uitbouwen
“We heropenen als ‘gewoon café’ met 

enkele snacks op de kaart. Die breiden 

we stelselmatig uit. Spaghetti of kip 

met frietjes zal je zeker kunnen eten. Er 

bestaan ideeën voor een winterterras, 

maar dat laten we afhangen van de 

noden die we ontdekken bij klanten.”

Levendige jeugdherinneringen
“Als we vroeger bij mijn bomma Elza 

Stevens kwamen, speelden we hier al”, 

weet Sarah nog. “De broer van mijn 

grootmoeder - oud-schepen van sport 

Gaston Stevens - legde hier mee de eer-

ste steen. En nonkel Guy was een van 

“We willen hier terug de gezellige 
ontmoetingsplek maken zoals ik die 

ken uit mijn kindertijd.”

Glenn Devalck heropent café 
aan sportcentrum

“De Zwarte 
Hond 
nieuw leven 
inblazen”

Gezellig iets drinken na het tennissen, padellen of voetballen 

op sportcentrum De Zwarte Hond aan de Heikantstraat. Of er 

gewoon passeren tijdens een wandeling of fi etstocht. Binnen-

kort kan het opnieuw! In de eerste helft van april heropent 

Glenn Devalck De Zwarte Hond. “We willen snel weer openen 

en dan stelselmatig opbouwen tot een leuke ontmoetings-

plaats voor sporters én niet-sporters”, vertelt Glenn, die je 

vooral achter de toog zal zien. Zijn partner Sarah Stevens, die 

voltijds werkt, springt bij waar ze kan.

de eerste lesgevers van de Kalmthout-

se Tennisclub en een geëngageerd lid 

van de sportraad. Straks staat er dus 

terug ‘ne Stevens’ op De Zwarte Hond”, 

lacht Sarah. “We willen er opnieuw de 

gezellige ontmoetingsplek maken zo-

als ik ze ken uit mijn kindertijd.”

“Heel tevreden”
Met een 500-tal leden is tennis- en 

padelclub KTC de grootste club op De 

Zwarte Hond. “Natuurlijk zijn we te-

vreden dat er opnieuw uitbaters zijn. 

Onze leden en de voetbalploegen die 

hier spelen, kijken ernaar uit om na het 

sporten iets te drinken of te eten. Wij 

wensen Glenn en Sarah veel succes”, 

klinkt de verwelkoming van Peter Co-

syns, voorzitter van tennisclub KTC. 
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Voor de job zelf verplaatst Lieve zich met de elektrische 

fi ets: “Inmiddels heb ik al heel wat kilometers overbrugd in 

de streek. Zo leer ik Kalmthout en de andere gemeenten 

snel kennen. Ik maak regelmatig een plannetje met ver-

schillende routes om langs alle speelpleintjes te fi etsen of ik 

rijd langs de straten waarover we eerder al een melding kre-

gen. Intussen begin ik al aardig mijn weg te kennen. Enkel 

de straatnamen zijn nog wat moeilijk, 

maar alles op zijn tijd.”

“Ik werkte de afgelopen 15 jaar voor de 

middelbare school Don Bosco in Ho-

boken. Door mijn verhuizing naar Es-

sen was ik echt lang onderweg met de 

trein. Bovendien was ik stilaan uitgeke-

ken op mijn werk daar. Daarbovenop 

had ik al eens 5 jaar aan wijkwerking 

gedaan in Antwerpen, dus de job was mij niet volledig on-

bekend. Intussen zitten de eerste maanden er op. Door de 

uitgestrektheid van het gebied is het onmogelijk om elke 

dag mijn ronde te doen in zowel Kalmthout, Wuustwezel 

als Essen. Daarom wisselt mijn werkschema af, zodat ik re-

gelmatig in elke gemeente te zien ben. Wie weet, kan het 

voor aandachtige bewoners wel een nieuwe hobby wor-

den om ‘de gemeenschapswacht’ te spotten (lacht).”

Wij wensen je heel veel succes, Lieve! 

  info@pzgrens.be, pz.grens@police.belgium.eu

03 620 29 29

De gemeenten Kalmthout, Essen en Wuustwezel en 

de Politiezone Grens schakelen sinds begin 2023 

gemeenschapswachten in om de veiligheid in het 

straatbeeld en de toegankelijkheid naar onze dienst-

verlening te vergroten. Gemeenschapswacht Lieve 

(60) bijt de spits af.

Lieve wordt aangestuurd door politiezone Grens. Hoewel 

haar uitvalsbasis het politiekantoor van Essen wordt, zal 

ze de politie ook bijstaan in Kalmthout of Wuustwezel. Lie-

ve wordt meteen de eerste intergemeentelijke gemeen-

schapswacht in de regio. Een primeur voor Kalmthout en 

buurgemeenten dus! 

“Een gemeenschapswacht is een 

centraal, herkenbaar en laagdrem-

pelig aanspreekpunt voor de bur-

gers”, vertelt Lieve. “Ik ben heel 

herkenbaar omdat ik het typische 

paarse uniform van de gemeen-

schapswachters draag. Mijn taken 

zijn mensen sensibiliseren, infor-

meren, begeleiden - bijvoorbeeld 

met de straat over te steken, want 

ik ben ook gemachtigd opzichter - en in het uiterste geval 

ook sanctioneren. Voor dat laatste volg ik een opleiding tot 

GAS-ambtenaar. Af en toe krijg ik wel wat verbaasde blikken 

omdat de job nog niet helemaal ingeburgerd is in deze re-

gio. Als ik uitleg wat ik doe, krijg ik wel alleen maar positieve 

reacties, ook van jongere inwoners.”

Lieve woont pas sinds vorig jaar in deze regio. Ze is afkomstig 

uit Hoboken. “Ik ben de liefde gevolgd”, lacht Lieve. “Ik moet 

zeggen dat de regio mij best bevalt. Dat je zo dicht bij de na-

tuur kan wonen, is fantastisch. Enig nadeel is dat je soms een 

auto nodig hebt. Die had ik in Hoboken niet.”

“Door de uitgestrektheid van het gebied 
is het onmogelijk om elke dag mijn 
ronde te doen in zowel Kalmthout, 

Wuustwezel als Essen. Daarom wisselt 
mijn werkschema af, zodat ik regelmatig 

in elke gemeente te zien ben. ”

Lieve zal ook opduiken in het Kalmthoutse straatbeeld.

Meer paars in het 
straatbeeld: PZ Grens
krijgt voortaan hulp 
van intergemeentelijke 
gemeenschapswacht 
Lieve 



Vrijwilliger Rob brengt boeken van bib naar crèches

“Kindjes noemen mij opa”

Rob Spitaels (71) doet al meer dan vijf jaar 

vrijwilligerswerk voor de Bib Kalmthout. Recent 

kreeg hij er via Boekstart nog een taak bij. “Ik breng 

een rugzak vol boeken naar de crèche. De kinderen 

reageren enthousiast als ze mij zien verschijnen met 

een lading nieuwe prentenboeken. Ze noemen mij er al 

opa”, lacht Rob. 

Gedreven vrijwilliger
“Na mijn pensioen wou ik mijn vrije tijd nuttig invullen met 

vrijwilligerswerk. Naast helpen bij culturele evenementen 

van de Zomer van Antwerpen, Cinema Polygoon en Club 

Kalmthout werk ik sinds 2017 ook als vrijwilliger voor de 

bibliotheek van Kalmthout. Ik lees graag en via mijn werk 

voor de Bib ontmoet ik veel mensen die dat ook graag doen”, 

vertelt Rob.

Boeken bezorgen
“Ik breng één keer per maand boeken rond voor ‘Bib 

aan huis’ en ik spring bij tijdens activiteiten zoals een 

boekenverkoop of voordrachten. Via het project Boekstart 

kreeg ik de vraag om boeken te brengen naar crèches 

in Kalmthout. Wij vullen een speciale rugzak met een 

vijftiental boeken. Het gaat vooral om prentenboeken 

voor peuters of boeken met leuke verhalen om voor te 

lezen. Eén keer per maand passeer ik aan crèches om een 

nieuwe lading boeken te bezorgen en de vorige rugzak 

mee te nemen.”

Warm onthaal
“Ik vind het fi jn dat mensen mijn vrijwilligerswerk 

waarderen. De begeleiding in de crèches bezorgt me een 

warm onthaal en sommige kindjes spreken me zelfs aan 

met opa. Ik hoop met het afl everen van de boekenrugzak 

bij te dragen aan het promoten van lezen bij opgroeiende 

kinderen. Hopelijk blijven ze lezen en taalgevoel 

ontwikkelen, zodat ze niet langdurig zitten te gamen of 

op sociale media op hun smartphone zitten te tokkelen”, 

knipoogt Rob. 

Fijn project
“Als bibliotheek hebben we niet getwijfeld om al in 

2018 in te tekenen op het Boekstart-project. Het doel 

is om kinderen op jonge leeftijd te laten genieten van 

taal en boeken. Zo opent er voor hen een wereld van 

verbeelding en nieuwe woorden”, legt Ann Wodinski, 

adjunct-bibliothecaris, uit. 

“Kalmthout bezorgt als erkende Boekstartgemeente 

een boekenpakket aan ouders van een baby tussen 

negen en vijftien maanden. Eerst gaat dat via Kind & 

Gezin, daarna via de Bib. We breidden onze collectie 

voor baby’s en peuters uit met voel, knisper- en 

badboekjes. Een ander deel van Boekstart zijn boeken 

voor crèches om jonge kinderen te bereiken. We zijn 

blij dat we op mensen als Rob kunnen rekenen. We 

organiseren op de jaarlijkse Boekstart-dag in mei 

een toff e activiteit voor de allerkleinsten. Meer info 

vind je op onze website en Facebook-pagina”, geeft 

bibliothecaris Ilona Bosman nog mee.  
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Rob levert de boeken steevast per fi ets af.
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Ontdek wat Europa 
voor jou betekent 
met Pop up Europa

De Europese Unie (EU) speelt een 

belangrijke rol in ons dagelijks 

leven. Met Pop up Europa wil Eu-

ropa Direct van de provincie Ant-

werpen tonen wat de EU doet en 

hoe de EU werkt. Samen met de 

gemeente Kalmthout werkten ze 

een programma met activiteiten 

op maat uit. Jeannette Zuidema 

van de Provincie Antwerpen geeft 

ons meer info.

Jeannette: “Gemeentebesturen zijn de 

ideale partner, want het is de overheid 

die het dichtst bij de burger staat. Drie 

tot zes weken lang dompelen we jul-

lie gemeente in Europese sferen. Er 

zijn culturele activiteiten zoals fi lms, 

lezingen en tentoonstellingen, maar 

ook wedstrijden en activiteiten voor 

scholen.” 

“Naast burgers informeren, stimuleren 

we het gesprek over de EU. Zo kan 

je je stem uitbrengen tijdens de ten-

toonstelling en organiseren we een 

debat voor jongeren. Pop up Europa 

Kalmthout loopt van 1 april tot en 

met 14 mei. Info over het programma 

vind je op www.popupeuropa.be/

kalmthout.”

Voor jong en oud
“Door de combinatie van activiteiten 

bereiken we heel verschillende lagen 

van de bevolking en leeftijdsgroepen: 

bezoekers van de wekelijkse markt, 

kinderen en jongeren op scholen, 

volgers van de actualiteit, cultuurlief-

hebbers en bezoekers van de Bib. In 

het programma zit voor iedere inwo-

ner wel iets tofs om aan mee te doen.”

Europa in Kalmthout
“Het Grenspark Kalmthoutse Heide zit 

vol met ‘Europa’. Zo is het gebied een 

erkend beschermd Natura 2000 ge-

bied, dat waardevolle natuur in Euro-

pa moet beschermen. In het verleden 

werden er bijvoorbeeld toegankelijke 

wandelpaden aangelegd”, weet Jean-

nette. “Het Grenspark neemt ook deel 

aan onderzoeks- en innovatieprojec-

ten. Zo werd binnen project ‘Grasgoed’ 

onderzocht hoe maaisel gebruikt kan 

worden als duurzame grondstof voor 

brandstof, bodemverbeteraar, veevoer 

of vezels voor verpakkingsmateriaal.”

“Ook de herinrichting van het kerk-

plein Nieuwmoer gebeurde in het ver-

leden met Europese steun. En dankzij 

Wifi 4EU kan je in Kalmthout gratis 

op Wifi  surfen op zo’n tiental open-

bare plaatsen: het gemeentehuis, Bib 

Kalmthout, Sportpark Heikant, Dorpshuis 

Nieuwmoer… Zonder dat mensen het 

vaak beseff en, investeert Europa dus 

heel wat bij jou in de buurt.” 

“Maar ook thuis kom je constant in con-

tact met de EU. Zo begint het `s morgens 

al in de badkamer. Op alle verzorgings-

producten moet van Europa een ingredi-

entenlijst staan zodat je goed weet wat je 

gebruikt. Daarnaast mag cosmetica niet 

op dieren getest zijn. Het energielabel 

waarmee je te weten komt hoeveel ener-

gie een huishoudelijk apparaat verbruikt? 

De code op het eitje dat je eet bij je ont-

bijt? Ook dat is allemaal Europese wetge-

ving. Europa is dus veel dichterbij dan je 

denkt”, besluit Jeannette Zuidema. 

  www.popupeuropa.be/

kalmthout



Zangkoor Aidomen, Grieks voor ‘wij zingen’, bestond 

in 2021 al 50 jaar. Om gekende redenen konden ze dat 

toen niet vieren, waardoor het Kalmthoutse koor dit 

jaar zingt en klinkt op hun jubileum. Dat deden ze met 

een receptie voor hun leden begin maart, maar koor-

leden Jef Van Den Heuvel en Marijke Niemans blikken 

graag terug op ruim een halve eeuw ‘zingen op den 

Heuvel’. 

Gegroeid vanuit kerk 
“Begin april 1971 had het zangkoor, dat toen misvieringen 

in de Heilig Hartkerk van Heuvel opluisterde, de ambitie om 

ook buiten de kerk op te treden. Dat was de aanleiding om 

het ‘Heuvelkoor’ op te richten, het koor dat zong op ‘den 

Heuvel’”, vertelt Jef Van Den Heuvel die al lid is sinds het pril-

le begin. “Al snel volgde een reeks optredens in en buiten 

Kalmthout. De cultuurraad richtte een koorfestival in en we 

zongen in de kerstviering in het rusthuis. We luisterden hu-

welijksmissen op en organiseerden zelf een koorfeest.”

Tournee in Engeland 
“Na de aansluiting bij de Vlaamse Federatie voor Jonge 

Koren (VFJK) en de aanstelling van Maurice Fransen als di-

rigent volgden er heel wat nieuwe projecten. Er kwamen 

koorweekends en we namen deel aan Europa Cantat en 

provinciale zangwedstrijden. We deden speciale repetities 

met een stempedagoge en naast twee eigen concerten die 

we jaarlijks organiseerden, namen we in 1999 deel aan een 

koorconcerttournee in Engeland”, herinnert Jef zich nog.

Nieuwe plaatsen, nieuwe naam
“Omdat we ondertussen met ons koor op zoveel andere 

plaatsen mochten zingen dan op ‘den Heuvel’ stelde onze 

toenmalige voorzitter in 1988 voor om een nieuwe naam 

te kiezen. Sindsdien heten we Aidomen, het Grieks voor ‘Wij 

Zingen’, in plaats van ‘Heuvelkoor’. We repeteren - behalve 

in de zomervakantie - normaal elke maandag van 20.15 tot 

22.15 uur in het fanfarelokaal naast de school in de School-

dreef. Na de repetitie blijven de meesten nog gezellig na-

praten.”

Gezocht: dirigent
“De afgelopen 52 jaar telden we ongeveer 155 leden. Van-

daag de dag zijn er nog een dertigtal mensen actief. Ons 

zangkoor bestaat uit sopranen, alten, tenoren en bassen. 

Die groep is op zoek naar een nieuwe dirigent in opvolging 

van Jef De Becker (1971-1974), Maurice Franssen (1975-

2002), Philippe Poot (2003-2014) en Kristin Roland (2015-

2022). Iedereen die interesse heeft om samen fi jne momen-

ten te beleven met een gedreven Kalmthouts zangkoor, 

mag het laten weten”, geeft Marijke Niemans nog mee. 

aidomen.music.blogaidomen.music.blog
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Koor Aidomen viert 
uitgesteld jubileum

Aidomen in 1976

Aidomen in 2022

“Wij zingen 
al meer dan 
50 jaar”
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Gestart als schoolsport
“Mia Schellekens-Mees, een licentiaat 

lichamelijke opvoeding/kinesiste, or-

ganiseerde al voor 1963 bewegings-

lessen voor de dames van Kristelijke 

Arbeiders Vrouwengilde. De jaren 

daarna bleef zij zich ontfermen over 

de damesafdeling van de turnvereni-

ging. Tijdens de Vlaamse kermis in 

1963 op de meisjesschool Stella Ma-

ris in Kalmthout werden er plannen 

gesmeed om de meisjes die nable-

ven op school turnen aan te bieden. 

Emiel De Jongh, Jos Van Herck, Jozef 

Geuens, Alidoor Noppe en Lieve Cap-

puyns staan in onze clubgeschiedenis 

bekend als de grondleggers van onze 

vereniging”, legt Cynthia uit.

Groeiende turnkring
“In juni 1963 informeerde toenmalig 

burgemeester-senator Fernand Pairon 

naar de aansluiting bij K.K.A.T (Konink-

lijke Katholieke Antwerpse Turngouw). 

John Gotink, turnleerkracht bij Gitok 

kreeg de vraag om zich bezig te 

houden met de oprichting van een 

turnkring. Op de bestuursvergade-

ring van 22 juni 1965 stelde Mia Mees 

‘Crescendo’ - Latijn voor groeien - voor 

als naam. Toen was de tijd rijp om de 

vereniging offi  cieel aan te sluiten bij 

K.K.A.T. (jongens) en de meisjes bij 

K.A.J.T. (Katholieke Antwerpse Juff ers 

Turngouw). Sinds 27 september 1965 

startten de wekelijkse turnlessen in de 

zaal van school Kadrie voor meisjes, 

jongens, dames en heren”, blikt Cyn-

thia verder terug op de ontstaansge-

schiedenis. 

Meer dan 300 leden
“Nu bieden we meer dan 300 leden 

turnen aan in diezelfde turnzaal van 

Kadrie en in de sporthal van Gitok. 

Onze grootste groep, ongeveer 70%, 

zijn recreanten die zich uitleven op de 

airtrack (een lange, opgeblazen mat). 

Zij doen hier allerhande oefeningen 

op zoals koprol of salto en gebruiken 

soms trampolines. Voor wie zich daar 

meer op wil toeleggen, hebben we 

een aparte trampolinegroep. Met een 

aantal geselecteerde gymnasten doen 

we ook aan tumbling. Zij trainen en 

nemen deel aan wedstrijden in die dis-

cipline. Kleuters zijn welkom vanaf 2,5 

jaar en verdelen we in drie groepen. 

Met ‘Bewegen Op Maat’ verwelkomen 

we één keer om de twee weken een 

groep leden met een meervoudige 

beperking”, geeft Cynthia mee.

Muzikaal turntheater
“Wie erbij was tijdens het weekend van 

11 en 12 februari in sporthal ’t Kooike 

in Kapellen zal beamen dat we van 

het turnfeest ter gelegenheid van ons 

60-jarig bestaan iets heel bijzonders 

maakten”, kijkt Cynthia terug. Dirigent 

Peter Knockaert schreef speciaal voor 

die gelegenheid muziek. Die werd live 

gespeeld en gezongen door leden van 

de Academie van Muziek en Woord uit 

Brasschaat. Drie voorstellingen lang 

lieten onze gymnasten zich begelei-

den en dat zorgde voor een bijzonder 

2023 is een bijzonder jaar voor 

turnkring Crescendo Turnsport 

Kalmthout. Vorige maand vier-

den ze met een spectaculair 

‘muzikaal turntheater’ hun 

60-jarig bestaan. Dit najaar 

wacht de langverwachte ver-

huis naar de nieuwe turnhal 

in Sportpark Heikant. “Zo’n 

verhuizing, met de bijhorende 

fusie met turnkring Gymka, is 

toch wel bijzonder. Je mag zeker 

spreken van een mijlpaal in de 

60-jarige geschiedenis van onze 

vereniging”, beaamt Cynthia De 

Jong, al zo’n 40 jaar (hoofd)les-

geefster bij Crescendo. 

Bijzonder jubileumjaar 
voor Crescendo 
Turnsport Kalmthout

Zestig jaar Crescendo werd groots gevierd.



muzikaal turntheater. Een schitterende 

apotheose op 60 jaar turnkring”, beseft 

Cynthia. 

Nieuwe turnhal, nieuwe vereniging
“Sinds februari 2003, dus 20 jaar lang, 

was onze officiële naam Crescendo 

Turnsport Kalmthout. Met de nakende 

verhuizing naar de turnhal in Sport-

park Heikant verdwijnt die naam. We 

starten, samen met Gymka - waar we 

één grote, nieuwe turnvereniging mee 

gaan vormen - een nieuw verhaal on-

der een nieuwe naam die later bekend 

zal gemaakt worden”, legt Cynthia uit. 

“De uurroosters van beide verenigin-

gen kunnen we grotendeels behou-

den, omdat de turnhal groot genoeg 

is om verschillende groepen op een-

zelfde moment te laten trainen. Het 

samensmelten van de turnkringen zal 

geleidelijk aan verlopen. In september 

starten alle leden bij hun vertrouwde 

groep en lesgevers. Alleen de kleuters 

zullen we al meteen samenvoegen tot 

één grote groep omdat zij met zoveel 

zijn. Onze heren, BBB-groep en Bewe-

gen Op Maat verhuizen waarschijnlijk 

niet mee en blijven turnen op hun vas-

te locatie.”

Klaar voor de toekomst
“Graag wil ik via deze weg iedereen be-

danken die van bij de oprichting tot op 

vandaag heeft bijgedragen aan de wer-

king en de familiale sfeer binnen Cres-

cendo. De stap naar één grote, nieuwe 

turnvereniging in een spiksplinternieu-

we turnhal is heel groot, maar zien we 

als een belangrijke uitdaging. We zijn 

ervan overtuigd dat we zo onze leden 

nog meer sport- en turnplezier kunnen 

aanbieden en dat het ons als vereni-

ging sterker maakt voor de toekomst”, 

besluit Cynthia De Jong.   
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Albert Boiy is een tevreden klant van Thuiszorg Kalmthout, die 50 jaar bestaat

“Zorg volledig op maat”

8.30 uur  
starten met een kop koffie
 “Albert (80) woont na het over-

lijden van zijn vrouw al 22 jaar 

alleen. Elke donderdag beginnen 

we met een kopje koffie en bied ik 

vooral een luisterend oor”, vertelt Angela. 

“Samen overlopen we welke lichte huishoudelijke 

taken hij door mij wil laten doen en we maken 

samen een boodschappenlijstje.”

“Ik ben heel tevreden over de dienst thuiszorg. 

Ze geven me echt zorg op maat. We gaan altijd 

naar de winkel op donderdag, maar soms brengt 

Angela me ook naar de dokter als dat nodig is of 

stoppen we aan de apotheek”, pikt Albert in. 

9.15 uur  
kleine huishoudelijke taken 

“Echt poetsen doe ik als verzor-

gende niet. Daarvoor zijn er de 

collega’s van de poetsdienst”, 

zegt Angela. “Kleine huishou-

delijke taken zoals het bed 

verschonen of iets afwassen, doe 

ik wel.”

11.15 uur
boodschappen uitladen

“Bij thuiskomst van de winkel 

help ik Albert bij het uitladen 

van de boodschappen”, toont 

Angela. “Samen overlopen we wat 

er in de diepvries moet en wat in de 

ijskast. Zo kan hij weer een week verder zonder veel 

inkopen te moeten doen. Daarna praten we nog wat 

terwijl hij even rust. Bij andere cliënten gebeurt het 

soms dat we kaarten of samen koken, maar hier doe 

ik dat niet.”

10.30 uur
samen naar de winkel
“Als ons lijstje klaar is, rijden we 

samen naar de supermarkt. 

Angela is een goede chauffeur”, 

lacht Albert. “Ik reed vroeger met 

een schoolbus, dus ik weet wat het 

is om mensen mee te nemen. Zelf rij ik 

niet meer. Soms doe ik wel een beroep op de Minder 

Mobielen Centrale.”

       

11.45 uur 
administratie in orde maken
“Aan het einde van mijn shift - 

die twee of vier uur duurt bij één 

cliënt - maak ik de administratie 

in orde”, be- schrijft Angela. “In de 

‘Thuiszorgschrift’ vul ik kort in wat we die 

dag hebben gedaan. Bij een cliënt met dementie die 

elke dag hulp krijgt, is het interessant om bijvoorbeeld 

te vermelden wat ze hebben gegeten, zodat een colle-

ga de dag erna niet hetzelfde klaarmaakt.”

WELZIJN

De dienst Thuiszorg van OCMW Kalmthout 

bestaat 50 jaar. Zij bieden gezinszorg, poets- 

hulp of karweihulp. Albert Boiy is een van de 

mensen in Kalmthout die gebruik maakt van 

de thuishulpdiensten. Angela Van Gulik komt 

sinds 2,5 jaar elke donderdagvoormiddag bij 

hem over de vloer. Wij gingen een keer mee om 

te zien wat zij via de dienst Thuiszorg allemaal 

doet voor Albert. 

1
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50 jaar Thuiszorg in cijfers
 De dienst ‘Bejaardenhulp’ van OCMW Kalmthout 

startte op 15 februari 1973 met 6 bejaardenhelpsters
voor 38 cliënten. 
 Ook in 1973 begonnen ze met het bezorgen 

van diepvriesmaaltijden op 125 à 150 adressen.
Daarvoor hadden ze 1 bestelwagen en 3 grote 
diepvriezers.
 In 1975 begon de dienst schoonmaak met 1 
schoonmaakster.
 In 1978 startte de klusdienst, wat vandaag dienst 

karweihulp heet. Onder bepaalde voorwaarden kan je 

die dienst karweien laten doen voor jou. 

Huldiging sportlaureaten

Sportraad zet kampioenen
in de bloemetjes

Vorig jaar kon de sportraad de Kalmthoutse sportlaureaten niet 

huldigen, maar dat maakten ze op 27 januari dubbel en dik goed. 

Dorpsgenoten die in 2021 en/of 2022 een uitzonderlijke prestatie 

neerzetten in hun sportieve hobby of met hun team of individueel 

een kampioenstitel behaalden, werden in de bloemetjes gezet. Een 

dikke profi ciat aan alle laureaten van wie we er nog enkelen aan het 

woord laten. 

LUNE SANDERS

“Paardrijden zit in 
mijn bloed”

 Lune Sanders (13) werd met haar 

pony Carino provinciaal kampioen 

dressuur. “Ik kreeg de paardenmicrobe 

van mijn mama. Overgrootvader 

Louis van Hooijdonk was van beroep 

hengstenhouder. Zo ben ik al de 

vierde generatie in onze familie die 

tussen de paarden opgroeit. Mijn 

grootvader is mijn trainer en mijn zus 

en nicht rijden ook.”

“Dagelijks verzorg ik onze pony’s, 

waar ik dressuur- en springtrainingen 

mee doe. Gesteund door mijn ouders 

en grootouders neem ik deel aan 

wedstrijden, meestal in de provincie 

Antwerpen en soms ook net over de 

grens in Nederland. Ik ben aangesloten 

bij LRV Taxandria in Wuustwezel met 

terreinen aan het Kattegat. Daar train 

ik vanaf april één keer per week voor 

het achttalnummer. In die discipline 

werden we met ons team in 2022 

provinciaal en nationaal kampioen. 

In Kalmthout rij ik vaak in het bos 

Wolfsheuvel in Achterbroek of de 

Kalmthoutse Heide. Een prachtig 

decor!”

“Ik werd provinciaal kampioen 

dressuur, maar mijn hart ligt meer bij 

springen en eventing. Eventing is een 

combinatie van dressuur, springen 

en cross. Een beetje de triatlon van 

de paardensport”, legt Lune uit. “In 

december mocht ik aan Jumping 

Mechelen deelnemen. Mijn droom 

is om nog veel grote wedstrijden te 

rijden en nog titels te behalen. Ik blijf 

hard werken om die droom waar te 

maken.” 

 Vandaag werkt de dienst Thuiszorg met 11 poetshulpen 
en 20 verzorgenden waaronder Angela. Zij bieden aan 

113 mensen gezinszorg en aan 151 cliënten poetshulp. 

  thuiszorg@kalmthout.be, 03 376 44 40
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“Onze zoon Joren (13) voetbalt en doet atletiek, maar 

moest niet mee op het podium”, lachen Joris Luyckx en 

Ine Wuyts. Dochter Kato (11) werd kampioen 60m, 200m 

en verspringen, zoon Wout (8) kroonde zich tot kampioen 

kogelstoten. 

“Wij vonden onze allereerste huldiging best spannend. 

Gelukkig waren er wat vrienden van de atletiekclub bij”, 

zegt Kato. “Ik vind het gewoon een heel mooie trofee”, klinkt 

Wout enthousiast. Joris werd gehuldigd als kampioen op 

1500m en 10 000m bij de mannen 40+, maar de meest 

opmerkelijke prestatie leverde hij met zijn vrouw Ine: ze 

liepen de Bello Gallico, een wedstrijd van 160km (!) in Oud-

Heverlee. 

“Jarenlang speelden we samen korfbal. Dat bleek niet 

combineerbaar met de hobby’s van de kinderen. Met de 

verhuizing van de voetbal naar het Sportpark ontdekten 

we de atletiekclub. Zo begonnen Ine en ik te lopen in 

clubverband. Mijn eerste langere wedstrijd was de Crètes 

De Spa (21km) in 2016. Dat smaakte naar meer”, vertelt Joris. 

“Vorig jaar liep ik al 80km van de Bello Gallico”, pikt Ine in. 

“Dat is één van vier wedstrijden in de Legends serie, naast 

Great Escape (160km in Ardennen), Legends Trail (250km 

in Ardennen) en Another OneBitesTheDust (elk uur 6km, 

tot 160km). Bello Gallico leek ons de meest toegankelijke 

ondanks de datum half december.”

“We stonden om 4 uur aan de start met 184 deelnemers, 

waarvan er 132 de finish bereikten. Ik kwam aan in 23 uur 

en 58 minuten. Na 31 uur, dus twee nachten in de vrieskou, 

arriveerden ook Ine en haar vriendin Irith”, blikt Joris terug.

“We deden al een trail van 80 km en stapten de dodentocht, 

maar de weersomstandigheden maakten dit erg zwaar. 

Terwijl heel Kalmthout aan het schaatsen was, maalden 

wij kilometers. Toen iedereen voldaan in bed kroop en 

droomde van het ijs, waren we nog altijd aan het lopen in 

de hoop ons op te warmen in de bevoorradingsposten om 

de 20 km”, schetst Ine.

“Bij Bello Gallico volg je een afgepijlde tocht. Je loopt eerst 

80km in de ene richting tot aan de sporthal. Daarna andersom 

zodat je na 160km er terug aankomt. Ine en ik kwamen elkaar 

één keer tegen. Bellen lukte nooit: bij -10°C is dat het laatste 

wat je wilt doen om in de telefoon naar elkaar te bibberen 

hoe zwaar het is. Maar je denkt de hele tijd aan elkaar en 

hoopt dat het met de andere beter gaat”, lacht Joris.

“Ik wil eens skyrunning doen waarbij je in de bergen geen 

paden kan volgen, maar alleen richtingaanwijzers”, geeft 

Joris nog mee. “Samen met mijn vriendin zou ik willen 

starten in de 80km van Great Escape”, klinkt de ambitie van 

Ine. “Graag bedanken we de sportraad en de gemeente 

dat ze ook minder bekende sportprestaties in de kijker 

zetten. En we hopen dat het ons en anderen inspireert om 

uitdagingen te blijven aangaan”, besluiten Joris en Ine. 

JORIS, INE, WOUT EN KATO

“Vier kampioenen in  
één gezin”
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“We zijn fi er dat drie groepen werden gehuldigd als Belgisch 

kampioen”, vertelt Jole Elseviers van Jole Dance Academy die 

sinds 2018 bestaat in Kalmthout. “Na een tweede plaats in 2019 

werden onze ‘Cool Kids Crew’, onze jongste hiphopdansers, 

Belgisch kampioen bij de Belgian Cheerleading Federation (BCF). 

J-SQUAD werd in 2019 en 2022 Belgisch kampioen in hun reeks. 

Onze DIVISION groep behaalde de titel ‘Grand Champion’ op 

internationale danswedstrijden in Parijs (2019) en Amsterdam 

(2022). In die jaren kroonden ze zich ook tot Belgisch kampioen.”

“Die titels zijn de kroon op het harde werk dat we met onze 

dansschool doen. Elke dinsdag en zaterdag beoefenen we met 

een 90-tal leden - meisjes en jongens tussen vijf en bijna dertig 

jaar - dansstijlen als hip hop, moderne dans of cheerleading 

in de danszaal van turnkring Gymka. Binnenkort verhuizen we 

mee naar de nieuwe turnhal in het Sportpark. Hopelijk mogen 

we daar nog veel nieuwe leden verwelkomen. Dan wil ik ook 

met mini kids starten, zodat ik mijn tweeling kan meenemen”, 

lacht Jole.

“Zelf begon ik met dansen op 12 jaar. Ik vind het fantastisch om 

de dansmicrobe door te geven aan zoveel enthousiaste dansers. 

Naast veel oefenen, nemen we deel aan wedstrijden, soms ook 

in het buitenland. In 2014 was ik Belgisch kampioen solodansen 

en als achtergronddanseres maakte ik grote shows mee. 

Het is enorm leuk dat we dat met ons nieuw JDA-showteam 

ook mogen doen. Zo stonden we vorige maand nog in het 

Sportpaleis”, besluit Jole. 

www.joledanceacademy.com

 JOLE DANCE ACADEMY

“Drie dansgroepen 
Belgisch kampioen”  
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Jole met haar dansteam

Division in Amsterdam
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Historisch spektakel beeldt einde van Tweede Wereldoorlog in Kalmthout uit 

“Operation Pheasant zorgde voor 

bevrijding Kalmthout”

Op zondag 22 oktober kan iedereen in Nieuwmoer “Operation 

Pheasant” (Operatie Fazant) herbeleven. Tussen 20 oktober en 4 

november 1944 werd tijdens Operation Pheasant een deel van 

Noord-België en van Noord-Brabant in Nederland bevrijd. Dat leid-

de ook tot het einde van de Tweede Wereldoorlog in Kalmthout. “Die 

militaire operatie is niet zo bekend omdat er weinig over werd ver-

teld. Bijna 80 jaar later willen wij iedereen Operation Pheasant laten 

herbeleven met een historisch spektakel”, vertellen Sidney Hessel-

berth en Rudi Smeets. Zij coördineren samen met Stijn Steegen het 

grote re-enactmentevenement.

Hoelang zijn jullie al bezig met het 

oorlogsverleden?

Sidney: “Ik luisterde altijd heel gepas-

sioneerd naar de oorlogsverhalen van 

mijn grootvader. Sinds 1998 is het mijn 

hobby. In 2000 sloot ik aan bij Mars, 

de grootste vereniging van Nederland 

voor militaire, levende geschiedenis. 

Door re-enactment herdenken wij de 

Britse en Amerikaanse bevrijders van 

onze regio. Dat doen we om de vier à 

vijf jaar met groots opgezette histori-

sche spektakels, maar even vaak met 

ingetogen kleinschaligere herden-

kingsmomenten.”

Rudi: “In Kalmthout kennen veel 

mensen mij van onze zaak PP Textiel. 

Dat ik Amerikaans oorlogsmateriaal 

verzamel en in 1999 de ‘Second Ar-

mored Division’ oprichtte is minder 

bekend Wij verzamelen voertuigen en 

origineel oorlogsmateriaal van Ame-

rikanen. Op een internationaal her-

denkingsmoment in het Nederlandse 

Bussem in 1999 ontmoette ik Sidney. 

Het klikte meteen en we werken nog 

steeds samen.”

militair kamp op zoals dat in die buurt 

ook in 1944 gebeurde. Zondag 22 

oktober is het grote publiek welkom 

tussen 10 en 17 uur. Je kan er gratis 

een indrukwekkende verzameling van 

voertuigen en origineel oorlogsmate-

riaal bewonderen.”

Sidney: “In de loop van de dag bren-

gen we twee keer een historisch spek-

takel dat ongeveer 45 minuten duurt. 

Zo laten we de mensen het hoogte-

punt van Operation Pheasant herbele-

ven. Alle wapens zijn onklaar gemaakt 

en we werken met losse flodders. In 

totaal werken aan het re-enactment-

spektakel een kleine 300 mensen mee. 

Zij komen uit 17 verschillende landen 

speciaal naar Kalmthout. Naast de Be-

nelux zullen er ook ‘militairen’ zijn uit 

Amerika, Canada, Australië, Duitsland 

of Zwitserland om maar enkele landen 

te noemen.”

Jullie willen alles correct 

nabootsen?

Sidney: “Absoluut! Wij dragen alle-

maal de juiste uniformen en wapens. 

De voertuigen passen we aan naar 

de nummers die er in die periode op 

mochten staan. Sommigen noemen 

wat wij doen oneerbiedig ‘soldaatje 

spelen’, maar dat doen we zeker niet. 

Wij willen de mannen én vrouwen die 

voor ons aan het front streden, bedan-

ken en herdenken. Door hun verhaal 

te vertellen, hopen we nooit meer een 

wereldoorlog mee te maken, maar die 

periode mogen we nooit vergeten.”

Wat betekende ‘Operation 

Pheasant’? 

Sidney: “Het was één van de grootste 

operaties tijdens de Tweede Wereld-

oorlog in West-Europa. De Amerikaan-

se 104th Infantry Division, ook gekend 

als de Timber Wolves, onder leiding 

van generaal-majoor Allen Terry vocht 

hier samen met de Britse 147th Royal 

Tank Regiment. Eerste luitenant Cecil 

H. Bolton ontving later de ‘Medal of 

Honor’, de hoogste Amerikaanse dap-

perheidsonderscheiding voor wat hij 

deed tijdens ‘Operation Pheasant’.”

Rudi: “De militaire operatie was de 

rechtstreekse aanleiding voor de 

bevrijding van onze regio. Vanuit 

Kalmthout (Nieuwmoer) trokken ze 

verder naar Brasschaat, Achtmaal, Zun-

dert, Rijsbergen, Ruc-phen tot in Et-

ten-Leur. Dat exacte traject volgen wij 

eind oktober.”

Wat is er te zien op 22 oktober? 

Rudi: “Op de terreinen van DBT aan 

de Magermanse Heide in Nieuwmoer 

slaan we letterlijk enkele dagen ons 



Rudi: “Ik doe zeker mijn baard af, want 

dat mocht toen niet. Het dragen van 

brillen en horloges kon ook niet. Een 

snor mocht zolang ze in een gasmas-

ker paste. We bouwen echt een au-

thentiek kamp op, waarbij we eten 

bereiden in een veldkeuken en onze 

internationale gasten overnachten in 

tenten.”
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Op maandag verwelkomen jullie 

scholen. 

Rudi: “Zaterdag ontvangen we alleen 

leden en zondag is de publieksdag. 

Maandagochtend stellen we het kamp 

open voor leerlingen uit de zesde leer-

jaren van alle Kalmthoutse scholen. Ze 

krijgen rondleidingen.”

Sidney: “Wij willen de jeugd het ver-

haal vertellen over wat jonge mensen 

voor hen in 1944 hebben gedaan. 

Amerikanen van 18-19 jaar kwamen 

naar hier terwijl ze België of Nederland 

amper kenden. Op het thuisfront werd 

soms zelfs gedacht dat ze op vakan-

tie kwamen, maar niets bleek minder 

waar. Hun strijd voor onze vrijheid wil-

len wij blijvend herdenken.”

Na Nieuwmoer reizen jullie verder 

door?  

Sidney: “Maandagnamiddag verhui-

zen wij naar Brasschaat. Van daaruit 

volgen we dag per dag de route van 

Operation Pheasant. Op 28 oktober 

sluiten we af met een groots spektakel 

in Etten-Leur. Uiteraard zijn mensen 

uit Kalmthout en omgeving ook daar 

welkom!”

“Op de terreinen van DBT aan de 
Magermanse Heide in Nieuwmoer 

slaan we letterlijk enkele dagen ons 
militair kamp op zoals dat in die 
buurt ook in 1944 gebeurde. ”

Rudi Smeets Sidney Hesselberth 
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Aan historische foto’s geen gebrek



POP UP

EUROP

KALMTHO

EUROPA

IN DE BIB

DOORLOPEND

BIB KALMTHOUT

FIETSTOCHT

'POP UP EUROPA'

DOORLOPEND

VISIT KALMTHOUT

INTERACTIEVE

TENTOONSTELLING

DOORLOPEND

DC DE GROTEN UITLEG

BEZOEK EUROPESE

INSTELLINGEN

6/5 - HELE DAG

BRUSSEL

F I L M S ✦ L E Z I N G E N ✦

B O E K E N & V E R H A L E N ✦

C U L T U U R ✦ S P E L L E T J E S ✦

G E S C H I E D E N I S & A C T U A L I T E I T ✦

W E D S T R I J D E N ✦ & N O G V E E L M E E R

ONTDEK EUROPA IN KALMTHOUT

1 APRIL - 14 MEI 2023

VERSCHILLENDE LOCATIES IN KALMTHOUT

WWW.POPUPEUROPA.BE/KALMTHOUT


