
Fijn wonen in
Kalmthoutse
buurten

We kennen ze allemaal in

Kalmthout : onze buurten.

Tussen Heide en Nieuwmoer

liggen verschillende buurten

waar de bewoners zich thuis

voelen. Je woont er, je groeit er

op, je speelt er, je gaat er naar

school, je bent er actief en

vooral ... je leert er de

buurtbewoners kennen. En dat

lukt aardig in Kalmthout.

Als gemeente doen we ons best

om het buurtleven zo goed

mogelijk te ondersteunen.

CD&V Kalmthout vindt het

belangrijk dat mensen de kans

krijgen om elkaar beter te leren

kennen. Dat kan ook dankzij de

vele vrijwilligers die zich

inzetten voor het buurtleven. En

die zetten we in deze

'buurtkrant' graag even in de

kijker. Hun werk is belangeloos,

maar van goud waard voor een

gezellige en een bonte buurt.

Lukas Jacobs

burgemeester
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Vernieuwde speelterreintjes
brengen buurtbewoners samen

De vijf wijken in Kalmthout tellen wel 20

mooie speelterreintjes. Elke buurt heeft er

één. De gemeente investeert er graag in. De

speeltoestellen, de zitbanken en de groene

omgeving brengen er jong en oud samen.

Buurtbewoners spelen er petanque, drinken

er samen een glas, terwijl de kinderen en

kleinkinderen zich amuseren. En dat allemaal

dichtbij huis, in de buurt.

Kinderen spelen graag en vaak. En dat is maar goed

ook. Buiten spelen is gezond. Gelukkig is er in

Kalmthout nog heel wat plek om te kunnen

ravotten. Onze natuur, de vele bossen en de groene

ruimte in onze buurten biedt heel wat ruimte voor

kinderen om zich in hun vrije tijd te amuseren.

Maar op straat spelen, dat lukt vaak niet meer. Er is

vandaag te veel

verkeer in de straten. Met de 'Speelstraten' kunnen

kinderen tijdens de vakantiemaanden 2 dagen per

week de straat afsluiten om er te spelen. Maar na de

vakantie lukt dat niet meer. Daarom schenken we

veel aandacht aan de 20 speelterreintjes die verspreid

liggen over onze gemeente. Deze bieden het ganse

jaar door speelmogelijkheden voor kinderen en

ontmoetingskansen voor de jongeren uit de buurt.

Onder impuls van CD&V wordt jaarlijks heel wat

geïnvesteerd in de Kalmthoutse speelterreintjes. Zo

zijn er de laatste jaren heel wat nieuwe

speeltoestellen geplaatst en soms komen er ook

nieuwe speelplekken bij. Zoals het avontuurlijke

speelpark in het Muguetbos aan Gitok en de fraaie

speeltuin met Suske en Wiske in het Strijboshof.

Het allernieuwste speelterrein vind je aan het

winkelcentrum De Beek(foto).

Bij verkavelingen of nieuwe openbare ruimte wordt

steeds nagegaan of er plaats is voor speeltoestellen.

De kersverse bewoners van de verkaveling

Kerkeneind-West 'achter de Colruyt' lieten hun

interesse al blijken om ook daar enkele toestellen te

plaatsen. Daar is heel wat ruimte op de groene weide

middenin de woonwijk. Ook het Sportpark aan de

Heikantstraat zal een fraai speelterrein bevatten. Er

komt dus heel wat plaats om te sporten én om te

spelen. Vaak ook vragen buurtbewoners aan de

gemeente om nieuwe speelruimte te creëren. Dat

gebeurde o.a. in de Cederlaan en de Albert

Peeterslei.

En gelukkig houden vrijwillige buurtbewoners mee

een oogje in het zeil op al die speelplekken. Het zijn

de speelterreinpeters- en meters. Spelen in de buurt

lukt dus goed in Kalmthout.

. In Kalmthout leeft een bonte buurt

Buurtkrant .

In samenwerking met CD&V Kalmthout

Verantwoordelijke uitgever

Stijn de Koning, Wipstraat 29, Kalmthout



Al vijfenveertig jaar zet feestcomité Moleneind

in NIEUWMOER dorpsgenoten die een bijzondere

huwelijksverjaardag vieren letterlijk in de

bloemetjes. Ze versieren het huis van de

jubilarissen, verrassen hen met een geschenk of

steken een handje toe bij het feest.

“In 1970, net 45 jaar geleden dus, vierde een echtpaar uit onze

buurt hun vijftigste huwelijksverjaardag”, blikt Fried Deckers

terug op het begin van feestcomité

Moleneind. “Op initiatief van Jos

Van Loon organiseerden we met

enkele buren een bal in een tent.

Zo zamelden we geld

in voor een groot buurtfeest voor

het koppel. Enkele jaren later

stapten we af van een apart feest

met de buurt en overhandigde

het feestcomité een geschenk aan

de jubilarissen. Meestal iets

praktisch zoals bijvoorbeeld een

nieuwe stofzuiger”, lacht Fried.

Enkele jaren puurde het feestcomité inkomsten uit een

kaartwedstrijd, maar in 2010 besloten ze bij de inwoners van

Zilverenhoeksteenweg, Darm, Smidse Vijvers, Mertensdreef,

Maalderijstraat, Moleneind, Holleweg en Joris Janssenstraat een

vrijblijvende bijdrage op te halen. “En met succes”, legt Fried uit.

“Alle omwonenden appreciëren onze inspanningen. Door hun

steun kunnen we de komende jaren jubilarissen in de bloemetjes

blijven zetten.”

“Ongeacht of jubilarissen een feest organiseren, ontvangen ze van

buurtcomité Moleneind een geschenk, maar onze steun kan

verder gaan dan dat”, zegt Fried. “Zo plaatsen we aan hun huis

een feestboog en versieren we de straat met boompjes, ballonnen,

rode loper,… We spreken af met de burgemeester om langs te

komen en kijken na of het koppel recht heeft op een premie van

de gemeente. Indien gewenst, helpen we op de festiviteiten door

bijvoorbeeld op te dienen of om toastjes te smeren.”

Moleneind is de enige buurt in Nieuwmoer met een vast

feestcomité dat bestaat uit Fried Deckers, Jos Van Steensel, Manu

en Els Van Loon, Ludo Konings, Lisette Van Aert en Jan Fraeters.

In andere straten vieren ze zeker ook jubilarissen, maar zijn het

meestal de dichtste buren die het initiatief nemen om iets te

organiseren.

Loopt de bellenman luid bellend door de

Zandstraat in ACHTERBROEK dan weten alle

buren dat de ‘genietersmobiel’ buiten staat

die avond. Iedereen verzamelt rond de

rijdende bar, daagt elkaar uit voor

gezelschapsspelen en geniet vooral van

elkaars gezelschap!

“Sinds 1997 valt er regelmatig iets te beleven in de Zandstraat”,

vertelt Ann Francken. “Om de drie jaren steken we voor de

buren de barbecue aan. De jaren tussenin brengen we de

mensen samen voor een pannenkoekenbak, nieuwjaarsreceptie

of Halloweendrink. We doen ook mee met de Dag van de

Buren waarbij iedereen zijn stoel op straat zet om gezellig een

babbeltje te doen.”

“Ook als we de ‘Genietersmobiel’ buitenrijden, komen alle

buren naar buiten. Soms kondigen we dat op voorhand aan,

maar ’t kan ook zijn dat de bellenman onverwacht door de

straat trekt om alle bewoners te verwittigen dat de mobiele bar

open is. De ene keer trakteren we met koffie en thee, een

andere keer met frisdrank of ijsjes. Dat kan soms uitgroeien tot

een heel dessertbuffet als mensen spontaan overschotten mee

naar buiten brengen”, lacht Ann.

Onder impuls van de Dorpsraad in Achterbroek verschenen er

zes buurtBURTbanken. Heel wat uren spendeerden buren

samen om de bank voor hun straat met mozaïek te

beplakken. “De buurtBURTbank in de Zandstraat wordt goed

gebruikt. Bij goed weer zit er dagelijks volk op. Vaak is de bank

te klein en brengen buren hun eigen stoel nog mee. En altijd

valt er wel wat te vertellen! Regelmatig stoppen er ook

toevallige passanten om gezellig mee te kletsen. Een vaste

Zandstraatkern trekt er soms op uit om ‘banken te

hacken’, waarbij we op bezoek gaan naar de andere

buurtBURTbanken”, legt Ann uit.

Een ander mooi voorbeeld om buren samen te brengen is de

tweejaarlijkse quiz waarbij ze op zoek gaan naar de Slimste

Straat van Achterbroek. “De eerste twee edities wonnen wij met

de Zandstraat, maar momenteel staat het Heiken bekend als

slimste straat. De winnende straat krijgt een feestcheque die ze

kunnen innen voor het inrichten van een straatfeest.”

De Genietersmobiel brengt
buren samen in de Zandstraat

Regelmatig stoppen
er ook toevallige
passanten om
gezellig mee te kletsen

Felicitaties van de hele buurt voor
elk huwelijk dat al zoveel jaren duurt



Loodgieter Willy Mattheeusen bouwde bijna tien jaar geleden
magazijn om tot biljartcafé

Steeds meer mensen uit het CENTRUM van Kalmthout vinden de weg naar Willy’s Place

aan de Kapellensteenweg. “We spelen hier elke woensdag en donderdag biljart, maar

de mensen komen ook gewoon langs voor een gezellig babbeltje”, vertelt uitbater

Willy Mattheeusen.

Willy Mattheeusen kocht eind jaren ’70

beschuitbakkerij Vroom aan de Kapellensteenweg,

vlak bij het huidige cultuurcentrum OKA (’t

Volkshuis). “Het was ideaal gelegen voor mij als

magazijn voor mijn loodgietersbedrijf omdat ik aan

de overkant woon”, blikt Willy terug. “In april

2006 ging ik op pensioen, maar ik miste al snel het

sociale contact met mijn klanten en werkmakkers.

Samen met mijn kameraad Roger Roothooft

speelde ik met de idee om het magazijn om te

vormen tot een biljartcafé en eind juni dat jaar al

vierden we de opening van Willy’s Place.”

“We startten kleinschalig met één biljarttafel.

Intussen zijn we bijna tien jaar open – dat gaan we

volgend jaar gepast vieren – en verbouwden we al

drie keer. Nu staan er vier biljarttafels en klagen ze

soms nog dat ze te lang moeten wachten voor ze

kunnen spelen”, lacht Willy. “Elke woensdag

tussen 9u en 18u en op donderdagnamiddag tussen

13u en 19u is iedereen van harte welkom om te

komen spelen. De meesten komen uit de buurt,

maar de mond-aan-mond-reclame reikt ook veel

verder, want we hebben zelfs een stamgast uit

Turnhout.”

“Willy’s Place telt intussen een 80-tal competitie-

spelende leden, waarvan de jongste 42 en de oudste

92 jaar is. Wedstrijden spelen we op vrijdag- of

zaterdagavond. Jaarlijks richten we ook een

teerfeest in voor al onze leden en een apart etentje

voor de competitiespelers. Zelf sta ik steevast achter

de toog, maar op drukke momenten kan ik wel op

enkele helpende handen rekenen. Iedereen is

welkom om eens de gezellige sfeer van biljartcafé

Willy’s Place te komen opsnuiven”, besluit Willy

Mattheeusen.

Synagoge en Joodse
geschiedenis mogen
nooit verloren gaan

Buren biljarten en
babbelen bij Willy’s Place

Danielle Schijn en werkgroep ijveren al jaren voor

eerherstel synagoge in HEIDE

Bijna vijftien jaar al ijvert een werkgroep voor het

behoud en herstel van de synagoge in de

Leopoldstraat in Heide. “Een herstelde synagoge

zou de kroon op het werk vormen voor de Joodse

geschiedenis van Heide, maar ook een prachtige

locatie voor tentoonstellingen of intieme

concerten”, zegt Danielle Schijn, secretaris van

de werkgroep.

“In 2002 draaide Open Monumentendag rond het

openstellen van ‘symbolen’ en binnen de Kalmthoutse

cultuurraad besloten we met een werkgroep te bekijken wat

de mogelijkheden waren met de synagoge in Heide”,

herinnert Danielle Schijn zich nog goed. “Marleen Van

Landeghem had enkele jaren daarvoor in een boeiend

eindwerk al de rijke Joodse geschiedenis van Heide prachtig

weergegeven. De grote publieke belangstelling tijdens Open

Monumentendag sterkte ons in de overtuiging dat we verder

moesten ijveren voor het herstel van het Joods monument in

Heide.”

Historisch gebouw beschermd

“Met de hulp van gemeentelijk archivaris Jean Bastiaensen

konden we 61 erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaars

achterhalen. Zij waren uitgezworven over heel de wereld”,

vertelt Danielle. “Zonder het akkoord van die erfgenamen

konden we niets concreet ondernemen en dat maakt het soms

heel moeilijk. Gelukkig konden we in 2007 al de definitieve

bescherming bekomen. Heel recent werd – met de hulp van

de Vlaamse overheid en Antwerps provinciegouverneur Cathy

Berx - een notariële akte van bekendheid ondertekend. Dat

vormt voor ons een heel belangrijke stap voor de

instandhoudingswerkzaamheden en de latere renovatie die wij

willen bewerkstelligen. De weg is nog lang, maar de wil om de

synagoge in ere te herstellen is bij alle betrokken partijen sterk

aanwezig. Ik beschouw mezelf als de ‘pitbull’ van de

werkgroep, omdat ik niet gauw iets loslaat als ik me vastbijt in

een dossier”, lacht Danielle.

Veel mogelijkheden

“Wij ijveren voor het herstel van de synagoge omdat die

Joodse geschiedenis nooit verloren mag gaan, maar hebben

ook al concrete toekomstplannen. Het zou niet realistisch zijn

om de synagoge alleen voor erediensten te gebruiken. We

denken aan een permanente tentoonstelling en ook intieme

concerten moeten kunnen. Bovendien zou de synagoge de

kers op de taart vormen voor de cultuur-historische

wandelingen die er passeren én zo zou Heide-Kalmthout een

belangrijke plaats kunnen innemen op de Joods-Europese

route rond Joods Cultureel Erfgoed in Nederland en België”,

besluit Danielle.

De werkgroep die ijvert voor het herstel van de synagoge

bestaat momenteel uit: Daniel Peterfreund, Jos Engelen,

Danielle Schijn, Leo Orban, Frans van den Brande, Stefaan

Grieten, Marleen Van Landeghem, Jef Boden en Clarisse De

Rydt.



Albert en Theresia al 35 jaar
actief voor parochie Heuvel

Alle dagen in de weer voor
de kerk en het kapelletje

Wie in de kerk van HEUVEL komt of het

kapelletje aan de Statiestraat

passeert, vraagt zich misschien wel

eens af wie er steeds voor zorgt dat

alles er in orde is? Al 35 jaar lang

leveren Albert Debras (84) en zijn

echtgenote Theresia Van Aken (76)

een heel groot deel van dat werk.

“In drukke tijden – zoals bij ons jaarlijks

restaurantweekend – kunnen we gelukkig op veel

helpende handen rekenen, maar het klopt dat we veel tijd

steken in de parochiewerking op ‘den Heuvel’”, beamen

Albert en Theresia. “Vooral werk achter de schermen

waar mensen niet veel van zien, maar we doen het graag.

En zolang het lukt, doen we voort, want stilzitten is niets

voor ons”, lacht het echtpaar.

35 jaar bezig, 3 pastoors

Albert en Theresia kwamen eind jaren ‘60 in Kalmthout

wonen. Hij volgde vanuit Sint-Niklaas zijn vrouw die,

afkomstig van Brecht, op minder dan vijf kilometer van

de school moest wonen waar ze werkte. “We huurden in

de Standaertlei en in ’70 kochten we ons huidig huis in de

Albert Peeterslei. Dat is niet ver van de kerk en dat had

ook pastoor Jozef Van Der Moere zo begrepen. “Begin

februari 1980 vroeg hij mij om koster te worden”,

herinnert Albert zich nog alsof het gisteren was. “Na Van

Der Moere werkten we twaalf jaar samen met pater

Bernard van Beek en sinds 2002 nu al dertien jaar met

pastoor Jos Verhaegen.”

Eerst ’t werk, dan de kerk…

“De eerste acht jaar combineerde ik de taken van koster

met mijn voltijdse job”, legt Albert uit. “Ik stopte elke

ochtend aan de kerk en reed dan door naar mijn werk bij

een groothandel in medicijnen in Kontich. ’s Avonds reed

ik terug langs de kerk om alles klaar te zetten als er

bijvoorbeeld een begrafenis was de volgende dag. Voor

speciale dagen zoals in de Goede Week nam ik vakantie.

Als gepensioneerde ben ik steeds meer tijd in de kerk gaan

besteden.” “Fietst die echt vijf keer per dag naar de kerk?",

vroeg een alerte buurman zich eens af”, lacht Theresia.

“Als de buren van de kerk horen dat ik de klokken luid

bij een overlijden, staan sommigen mij al op straat op te

wachten om te horen om wie het gaat”, vult Albert aan.

Albert verricht veel administratief werk om doop-,

huwelijks- en overlijdensregisters in orde te houden.

“Samen met Theresia doe ik behalve het onderhoud van

de kerk nog veel praktische zaken zoals hosties halen in

Tongerlo of alles afspreken voor een trouwmis of

begrafenis. Goede afspraken moeten ervoor zorgen dat het

niet nog eens gebeurt dat iemand na de mis vraagt

waarom hij als overledene werd afgeroepen”, kan Albert er

nu om

lachen.

Kaarsje branden

“Het kapelletje aan de Statiestraat – waar ik elke ochtend

de kaarsen aansteek en ’s avonds doof – gebruikte eens

iemand als toilet… Dat was geen aangename verrassing.

Velen komen er een kaarsje branden om iemand te

steunen. Dat motiveert ons om voort te doen met het

werk voor het kapelletje en de kerk”, besluiten Albert

Debras en Theresia Van Aken.

Heb jij nog
suggesties over
jouw buurt in
Kalmthout ?
Kom dan naar de CD&V-stand

op de Dorpsdag in Heide

op zondag 20 september.

We stellen er onze plannen en

projecten voor en gaan graag

het gesprek aan over jouw buurt.

De CD&V-mandatarissen en

-medewerkers zijn de ganse dag

aanwezig. Tot dan !


