
Hier

Soms komt een slogan 
uit. Groen heeft zijn zitje 
meer in de gemeente-
raad en is de 3de partij 
in Kalmthout.

#VOOREENZITJEMEER – IN 
KALMTHOUT KAN DAT
GroenKalmthout heeft 1.223 

stemmen gehaald (10,1%) en is de 
3de partij van Kalmthout 

geworden. Hans De Schepper en 

Monique Aerts,  zullen Groen 

vertegenwoordigen in de 

gemeenteraad. Joke Van den 

Eynde zal zetelen in het bijzonder 

comité van het OCMW. Daarnaast 

zullen groenen deel uitmaken van 

de talrijke adviescommissies 

waarin we onze thema’s aan bod 

zullen laten komen. 

We hebben de voorbije campagne 
gevoerd met een vernieuwde en 

verjongde ploeg. Dat heeft 

duidelijk zijn vruchten 

afgeworpen. We zullen de 

komende 6 jaar op een 

constructieve manier oppositie 

voeren, steeds met respect voor 

de anderen.  We onthouden uit de 

voorbije campagne dat de 

meerderheid voor meer en 

veiligere fietspaden zal gaan , dat 

cultuur meer aandacht zal krijgen 
en dat er een nieuw gemeentehuis 

komt. En uiteraard hebben wij 

onze eigen speerpunten: klimaat 

en milieu, zorg, ruimtelijke 

ordening, mobiliteit, lokale 

economie en korte ketens. 

Speciale aandacht zal uitgaan 

naar de zwakkere groepen en de 

jeugd. 

Als nieuwe voorzitter van 

GroenKalmthout, zal ik mijn best 

doen om een frisse en vernieuwde 
werking in te voeren, met meer 

aandacht voor onze zichtbaarheid 

in de gemeente. Mijn dank gaat uit 

naar alle kiezers die voor Groen 

hebben gekozen en natuurlijk ook 

naar al onze medewerkers.

Daniel Frickel- Voorzitter 

GroenKalmthout, 

kalmthout@groen.be

in Kalmthout

Zelfoogstboerderij  Het Kruisbos

Monique - Hans - Joke - Daniel

op de planning
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HIER

Tom Kockx
BIOBOER MET EEN ZELFOOGSBOERDERIJ

Zelfoogstboerderij - Het Kruisbos- een lokaal initiatief dat beantwoordt 

aan het idee van de korte voedselketen. We nodigden Tom Kockx, 
zaakvoerder van dit lokaal initiatief uit voor een gesprek, want zeg nu 

zelf … dicht bij huis, samen met je kinderen groenten kunnen oogsten,  

vers van het veld dat moet toch heel wat Kalmthoutenaren 

aanspreken!

Tom Kockx is 40 jaar, geeft halftijds les economie en heeft een opleiding 

gevolgd voor biologische landbouw. Tijdens deze opleiding leerde hij een 

zelfoogstboerderij op te starten en professioneel uit te bouwen. Tom kon zijn 

zelfoogstveld vorig jaar opstarten achter het woonzorgcentrum St.-Vincentius, 

naast het terrein van de schuttersgilde. Als zaakvoerder beheert Tom het 

dagelijks onderhoud van het zelfoogstveld.  De oogst kan door iedereen geplukt 
worden op basis van een jaarlijks abonnement.  Thans zijn er al een 40-tal 

liefhebbers actief.  Maar nieuwe plukkers en bezoekers zijn van harte welkom.  

Wie wil mag  zelfs komen helpen planten.  Want ook dat vindt Tom erg 

belangrijk.  Naast lokale voedselproductie, gelooft Tom erg sterk in de sociale 

functie van zijn zelfoogstboerderij.  Het is voor hem, de plukkers en de planters 

een plek waar mensen elkaar ontmoeten, samen terug leren over de kracht van 

seizoensgroenten en het ritme van de akker.  Maar het is ook een rustpunt 

waar bezoekers ideeën over land- en tuinbouw kunnen bespreken en 

kookervaringen willen delen.  Misschien kan er wel eens geproefd worden?

(lees verder op pagina 3 ->)
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IN ’T 
KORT

HIER

"Op weg naar de bib, na het 
bezoek aan oma of zwembad 
zelf je groenten plukken"

GROEN STEUNT “RAP OP STAP"

Tijdens de kerstmarkt in Heide op vrijdag 21 december baatte Groen Kalmthout 

een kraampje uit waarvan de opbrengst integraal naar naar het project "Rap op 
stap" ging.

In ons kraampje werden verschillende soorten soep, wraps, Afghaans gebak en 

koekjes aangeboden welke door menig bezoeker gesmaakt werden. De 

enthousiaste medewerkers brachten voor 200 euro lekkers aan de man.

Bedoeling van “Rap op Stap” is om zoveel mogelijk mensen die het financieel 

moeilijk hebben de kans te geven om van hun vrije tijd te genieten.  De 

gezondheidsvoordelen die ontspanning biedt zijn immers enorm!  Al was het 

maar om even alle zorgen even uit het hoofd te kunnen zetten.

De coördinatie gebeurt door het OCMW van Kalmthout.  De werking steunt op 

vrijwilligers.  

Sommigen zijn zelf ervaringsdeskundige.  Met “Rap op Stap” kunnen zowel 

vakanties, daguitstappen, culturele en sportactiviteiten geboekt worden. De 

ETEN VOLGENS DE SEIZOENEN

GROEN-AKTIVITEITEN IN 
KALMTHOUT

Op 25 mei maken we 

eenverrassende fietstocht met 

lekkere VIERuurtjes onderweg.

Startpunt: 14u Moeder Kee, aan 

Station Heide  

Eindpunt: 16u DE KLOT; de 

uitkijktoren in de Maatjes

We rekenen erop dat we die dag 

iets te vieren hebben!!

Inschrijven voor 20/05 bij 

kalmthout@groen.be

Studiebezoek Eeklo

Eeklo wil volgend jaar 

zelfvoorzienend zijn voor energie. 

Ze zijn een voorbeeld voor wat 

betreft burgercoöperatie en 

mede-eigenaarschap van 

windmolens en zonnepanelen. 

Omdat wij geloven in de voordelen 

voor de burger en het milieu, 

plannen wij dit jaar een 

studiebezoek aan de stad Eeklo.  

Ben je geïnteresseerd om mee te 

gaan? Geef je naam vrijblijvend op 

bij kalmtout@groen.be. En volg 

ons op facebook! 

Acties voor de natuur:

-21 september doen wij weer mee 

met de World Cleanup Day, een 

burgeractie om het zwerfvuil aan 

te pakken. Doe met ons mee!

-Zaterdag 29 juni nemen we deel 

aan beheerswerkzaamheden van 

Natuurpunt op de heide.

-Na het broedseizoen (vanaf juli 

2019) werken wij een dagje mee 

met Natuurpunt

MEER INFO IN HET VOLGEND 

HUIS-AAN-HUISBLAD EN OP 

FACEBOOK

ANNEMIE SAELEN
MEDEWERKER GROENKALMTHOUT

TOM COCKX
0485/54.34.38- 
TOMKOCKX@HOTMAIL.COM
WWW.HETKRUISBOS.BE

vrijwilligers bekijken mee de 
mogelijkheden en helpen  je uitstap 

praktisch te plannen. 

“Rap op Stap”-Kalmthout heeft sinds 

oktober 2018 een vaste stek gekregen 

in de ontmoetingsruimte van de 

sociale kruidenier en Twinkeltje, 

ondergebracht in onze oude 

brandweerkazerne.

De kerstmarktactie was een eerste 

actie uit een reeks goede voornemens 

waarmee we mensen en organisaties 

die zich inzetten voor 

zorgbehoevenden een hart onder de 

riem willen steken

Tom’s oogsboerderij Het Kruisbos is 
ongeveer 1,8 ha welke hij huurt van 

“De Landgenoten”.  Deze coöperatie 

koopt of beheert landbouwgrond en 

verhuurt die vervolgens aan 

bioboeren.  Iedereen kan een aandeel 

kopen van De Landgenoten en helpt 

zo nog meer startende bioboeren.  

Tom is nu bezig om het officiële label 

van BIO boer te behalen. Geen 

chemische gewasbescherming of 

kunstmest wordt er gebruikt op zijn 

bedrijf.  Het leuke van dit initiatief is 

dat je met de seizoenen meeleeft: de 

groenten en kruiden van Tom worden 

in principe geplukt om direct te 

gebruiken, het is niet de bedoeling om 

ze in te vriezen.  Volgens Tom denken 

de mensen dat ze niet genoeg kunnen 

plukken, maar dat is niet het geval. Je 

plukt naar eigen smaak.  Als je iets 

niet lust dan pluk je die groente niet 

maar ga je met je eigen assortiment 

naar huis. Er worden dan ook geen 

“manden” aangeboden met een 

“standaard inhoud”. 

Als je dit jaar mee wil doen, neem dan 

vrijblijvend contact op met Tom of ga 

eens kijken op het veld.  Iedereen is 

welkom voor een babbel en uitleg. 
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HIER

Monique Aerts is geen onbekende in 

de gemeentelijke politiek. Ruim 30 
jaar is ze actief mee op zoek naar 

oplossingen voor problemen in de 

samenleving, in het milieu en in onze 

gemeente. Ze is verpleegster van 

opleiding en draagt de zorgsector 

nauw aan het hart. Na enkele jaren 

achter de schermen te hebben 

gewerkt, neemt ze de draad in de 

gemeentepolitiek terug op en zal 

zetelen op die tweede zetel in de 

gemeenteraad.

1
Joke Van den Eynde wil zich 

inzetten om armoede in de gemeente 
structureel aan te pakken door het 

ondersteunen van mantelzorgers, het 

uitbouwen van een sterk innovatief 

sociaal en ecologisch woonbeleid en 

het creëren van laagdrempelige 

ontmoetingsmogelijkheden in de 

wijken. Ze is tewerkgesteld in de 

sociaal-culturele sector. Haar 

engagement om deel uit te maken 

van het bijzonder comité is dan ook 

een logische stap.  

2

Hans De Schepper zetelt al 15 jaar in 

de gemeenteraad emaar toch heeft 
hij nog steeds veel zin om het bestuur 

op de vingers te tikken waar nodig. 

Ruimtelijke ordening, onderwijs en 

cultuur zijn de speerpunten. Behoud 

van de openruimtes, geen 

woonuitbreiding maar inbreiding, een 

gedegen cultuurbeleid, en gelijke 

onderwijskansen. Voor deze punten 

wil Hans zich nog meer inzetten.

3

Daniel Frickel is de nieuwe voorzitter 
van GroenKalmthout.Hij wil ervoor 

zorgen dat volgende generaties niet 

met onze problemen worden 

opgezadeld. 

Klimaat, natuurbehoud en duurzame 

lokale economie zijn domeinen waar 

Daniel zich voor inzet. Daarnaast wil 

hij ervoor zorgen dat Kalmthout een 

democratischer bestuur krijgt, met 

meer kleur en vooral meer inspraak 

van de burgers om een menselijker, 

eerlijker en gezonder beleid te kunnen 

realiseren.
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Doeners uit Kalmthout lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

OP 25 MEI MAKEN WE EEN 
VERRASSENDE FIETSTOCHT DOOR 

KALMTHOUT.  ONDERWEG VOORZIEN WE 
LEKKERE VIERUURTJES.

STARTPUNT: 14U MOEDER KEE, AAN STATION HEIDE  
EINDPUNT: 16U DE KLOT; DE UITKIJKTOREN IN DE 

MAATJES

WE REKENEN EROP DAT WE DIE DAG IETS TE 
VIEREN HEBBEN!!

INSCHRIJVEN VOOR 20/05 BIJ 
KALMTHOUT@GROEN.BE

Groen Kalmthout 
Monique Aerts

Turfvaaltlaan 23

2920 Kalmhout

03 666 37 39

Kalmthout@groen.be 

www.groenkalmthout.be 

     www.facebook.com/groenkalmthout

      @groenkalmthout

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




