
 
 

 

 

Villa Martha! 
Een tweetal weken geleden lanceerden wij een prijsvraag waarop als antwoord het adres van de 
“villa Martha” moest gegeven worden. Een reden voor Louis Verpraet om er een verhaal rond te 
schrijven, lees mee: 
Deze villa bevindt zich in de Heidestatiestraat, pal naast kapperssalon “The Look”, een villa die in 
1918 gebouwd werd. Villa Martha werd in 1919 gebouwd door Pol Van Langeraert. Het is een kopie 
van de woning ernaast, waaraan nu een uitbouw als coiffeurssalon dienst doet. Pol van Langeraert 
was beroepsmilitair. De pensioensleeftijd was toen 45 jaar; dit gezin had één kind, een dochter, 
Martha genoemd. Naar haar werd de villa genoemd. Dit meisje had echter Tbc en was ongeneeslijk 
ziek. Men bouwde sanatoria in de dennenbossen voor TBC lijders, maar zij stierf op 20jarige leeftijd. 
Zij is waarschijnlijk een van de eerste personen die op het kerkhof van Heide begraven werd. Pol 
was een van de drie personen die gronden en woningen verkochten. Daarnaast was er nog de 
familie Creten in de Lorkendreef en de fam. Van Lieshout in de Canadezenlaan. Van “makelaars” 
was er toen nog geen sprake. Mensen die op zoek waren naar een stuk grond of een woning kwamen 
via mond aan mond reclame bij een van deze drie terecht. Pol was ook een verwoed visser. Hij 
mocht vissen op de vijver in het domein van Dokter Mennes, hoofdgeneesheer in het 
Stuivenberggasthuis. De visvijver lag op de hoek van de Missiehuislei en de Kapellensteenweg. 
Achter in zijn tuin had Pol ook een kleine vijver gegraven. Hierin bewaarde hij zijn vangst, meestal 
karpers. Tussen de Withoeflei en zijn tuin lag er een diep uitgegraven leemgroeve van ± drie meter 
diep. Na een wolkbreuk in 1942 waren zijn drie gevangen karpers gaan zwemmen in het veel grotere 
diepe gebied. Twee buurjongens, Jos en Louis, hadden met schepnetten en schaars gekleed, de 
vissen gevangen. Jos was de zoon van melkboer Tuur Loopmans, Louis was de zoon van buurman 
Van de Pas, aannemer. Pol wilde de vissen terug, maar de jongens hadden ze niet in zijn tuin 
gevangen. Dus…Pol haalde er de Rijkswacht bij en na veel palaver kreeg hij toch zijn gelijk… Deze 
diepe leemkuil werd rond 1860 gegraven, om bakstenen voor de nieuwe vesting van Antwerpen te 
bakken. Deze werd uiteindelijk “de ring” rond Antwerpen. Ik heb de getuigenis van de vader van 

Liza Meys, die wist in de Withoeflei een 
steenoven staan waar de stenen voor de 
vesting van Antwerpen gebakken werden. 
Vooraan in de Withoeflei ligt er een 
onbebouwd pand met achteraan een reeks 
garages; ten zuiden hiervan stond deze 
oven. Mijn broer kocht daar een perceel 
bouwgrond. In de bodem zaten de resten 
van mislukte stenen. Liza Meys woonde 
bijna heel haar leven in Heide en werd 103 
jaar oud. Zij heeft mij dit verhaal zelf verteld. 
De “Victorine van Mechelenlaan” en het 

”Moeder Keeplein” vormen het midden van deze uitgegraven leemkuil. In 1938 en 1939 werd hij 
opgevuld met zand uit het nieuwe Antitank-Kanaal. Aan de overkant van de Withoeflei was er ook 
zo’n put. Daar stond altijd water in maar was met struikgewas begroeid. Dit ven diende als 
stortplaats voor alle beschadigde potten en pannen waarvan het emaille afgestoten was en het ijzer 
was gaan roesten. Oude fietsbanden vonden er ook een plek. De boomkikkers tierden hier welig. 
Ook deze leemkuil werd dichtgegooid. De vijver op de hoek van de Missiehuislei is er een overblijfsel 
van. Er is er nog één, op de hoek van de Vijverslei en de Kalmthoutsesteenweg (Kapellenbos). Als 
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we van de Statielei de Kapellenboslei inwandelen dan stond links vooraan het geboortehuis van 
Frans Overlaet, zijn broer en zusters. Het domein bezat een weelderige begroeiing en ook een 
prachtige vijver: hier deden we onze eerste waarnemingen van boomkikkers, wielewalen, 
goudvinken, staartmezen en nog veel ander levend natuurschoon. 

Nog in de reeks: sterke Kalmthoutse vrouwen! 
Jet JORSSEN  
Jet Jorssen werd geboren in Antwerpen op 30 mei 1919. Ze studeerde er voor 

onderwijzeres in de Stedelijke Normaalschool en gaf twee jaar les in een lagere 

jongensschool. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam zij als jeugdleidster in de 

collaboratie terecht. In 1944 huwde ze met Karel de Cat. Na de bevrijding vluchtte 

het echtpaar naar Duitsland. Dit werd uiteraard niet in dank aanvaard. Zij kreeg 

1956 eerherstel en kon terug aan de slag als lerares in godsdienst, Nederlands, 

geschiedenis en Frans in Kapellen. In 1953 bouwden Jet Jorssen en haar echtgenoot Karel De Cat 

een huis in de Marcottedreef 21 ‘’De Reynaert’’. Ook haar ouders woonden daar. De familie bleef 

er wonen tot in 1971. In 1954 sloeg het noodlot toe: tussen de overweg van de Kalmthoutsteenweg 

en de Middendreef verongelukte Elsje, haar tienjarig dochtertje toen ze met haar ouders naar huis 

ging. Deze tragedie wordt beschreven in haar roman ‘’Gevecht om een dode vrouw’’. In dit werk 

spelen zich trouwens verschillende feiten en handelingen af in Kapellenbos en Heide. In 1955 deed 

Jet Jorssen gedurende enkele maanden secretariaatswerk in het Bunderhof bij de firma Distex. Zij 

ging in de jaren vijftig regelmatig paardrijden in de manege ‘’De Stal’’ (Canadezenlaan naast nummer 

84). Zij schreef er later over in de jeugdroman ‘’Figuranten in het zadel’’. De kinderen van Willy 

Vandersteen leerden daar ook paardrijden en hij creëerde daar toen het album van Suske en Wiske: 

‘’Het rijmende paard’’, waarvan het verhaal zich in ‘’De Stal’’ afspeelt. Tussen de Dennendreef en 

Geusenbacklaan ligt een ven. Jet Jorssen bracht in de jaren 1934-1935 als stadsmus haar 

zomervakanties door in de schoolkolonie ‘’Diesterweg’’. Haar broer Jaak (hoofdfiguur in haar 

debuutroman ‘’Vermist’’) was erbij. Vanaf 1971 woonden Jet en haar moeder in de Canadezenlaan 

20. Zij stierf te Kalmthout op 27 juni 1990 en ligt begraven in familiegrond in de begraafplaats 

gelegen aan de Vredelaan. Haar 

autobiografie ‘’Pelgrimstocht naar 

God’’ verscheen postuum in 1991. 

Deze Kalmthoutse schrijfster ontving 

verschillende onderscheidingen en 

prijzen: Ridder in de Orde van Leopold 

II, Ridder in de Kroonorde, Dr. F 

Snellaertprijs van de Vereniging van 

Vlaams nationale Auteurs. Zij heeft 

ook een reeks literaire pareltjes op 

haar naam staan. In 1984 werd zij 

ereburger van Kalmthout en zij heeft 

ook een wandeling op haar naam 

gekregen het ‘’Jet Jorssenpad’’. 



Marcelle  BREUGELMANS  (1907 – 2009) 

Marcelle Breugelmans werd geboren op 26 november 1907 te 

Antwerpen als enig kind. Ze verloor al vrij vroeg haar vader. Op zeer jonge 

leeftijd volgde ze les aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te 

Antwerpen o.a. notenleer, harmonie, contrapunt, fuga, compositie en 

orkestratie. Haar leraren waren Flor Alpaerts en Mit Scapus. Haar 

hoofdvak was piano, waarvoor zij een 1ste prijs met onderscheiding 

behaalde. Op 14-jarige leeftijd gaf ze reeds pianolessen. Haar eerste 

leerling was de 7-jarige Luc Philips, die later een schitterende 

toneelcarrière opbouwde. Zij componeerde kleine pianostukjes en 

liederen o.a. ‘Lentekindje’ en ‘Liedeken’. Zij huwde met Martin Peuss, een 

weduwnaar met een kindje. Hij was een pianist, violist en zanger, en had 

een muziekwinkeltje. Maar na enkele jaren werd Marcelle al weduwe. Zij 

werd begeleidster voor zangers van het toenmalige N.I.R. (Nationaal Instituut Radio) en werd vaste 

pianiste en begeleidster voor het in 1937 ontstane Librado. Voor het cabaretconcert ‘De Blauwe 

Vogel’ componeerde ze de muziek en maakte ook alle arrangementen voor klein orkest. In 1940 

werd Marcelle op staande voet ontslagen omdat zij niet wou tekenen voor de Duitse bezetter. Na 

het behalen van een diploma van ambulancierster ging ze helpen bij het Rode Kruis in het Centraal 

Station van Antwerpen, waar regelmatig doodzieke krijgsgevangen uit Duitsland aankwamen. Later 

ging ze voor de weerstand werken. Daar ontmoette ze Joe De Nef, een weerstander van het eerste 

uur, gezocht door de Duitsers. Ze werden verliefd, maar het huwelijk werd uitgesteld tot na de 

oorlog. Marcelle werd estafette Antwerpen-Luik voor de U.S.R.A. (Unie der Inlichtings- en Aktie 

Diensten). Haar taak bestond erin allerlei plannen, inlichtingen en soms wapens en munitie over te 

brengen. In de nacht van 23 juni 1943 viel de Gestapo haar woning op de Eiermarkt 27 te Antwerpen 

binnen. Zij werd meegenomen en opgesloten in de donkere kelders van de beruchte villa in de De 

La Faillelaan te Wilrijk. Ze verbleef er twee dagen en twee nachten, zonder eten of drinken. Daarna 

werd ze overgebracht naar de gevangenis van de Begijnenstraat te Antwerpen en alleen in een cel 

opgesloten. Op 3 september 1943 werd ze bij gebrek aan bewijzen vrijgelaten. Maar drie maanden 

later werd Marcelle opnieuw door de SS, o.l.v. de beruchte Robert Verbelen, meegenomen voor 

ondervraging op het hoofdkwartier op de Belgiëlei. Daar zag ze al de bekende papieren, inlichtingen 

en codes voor haar op tafel liggen. Er was een inval in Luik gebeurd en alles was in beslag genomen. 

De Duitsers waren ook op de hoogte dat zij intussen bevorderd was tot adjudant van het Belgische 

leger in Londen. Wie de verrader was, werd nooit ontdekt. Marcelle 

ontkende alle beschuldigingen en besliste in hongerstaking te gaan. 

Gedurende 11 dagen werd ze tijdens de ondervragingen gefolterd. Ze 

werd om 3 uur ’s nachts gewekt en meegenomen om gefusilleerd te 

worden, wat echter niet gebeurde. Een verpleger verklaarde dat 

Marcelle het niet lang meer zou volhouden. Ze had bijna geen hartslag 

meer en ze was ongevoelig voor de slagen. Ze werd met rust gelaten. 

Door de folteringen had ze letsels aan haar ruggengraat opgelopen en 

werd ze overgebracht naar het Duitse militair hospitaal. Ze kon haar 

linkerarm niet meer gebruiken en moest hem gedurende drie jaar in een 

slinger dragen. Op 14 januari 1944 werd haar verloofde Joe in de 

Begijnenstraat vermoord. Later werd hij begraven op het Militaire 

Erepark van het Schoonselhof. De onverwachte doorbraak van het Engelse leger zorgde ervoor dat 

Marcelle op 4 september 1944 bevrijd werd. Ze leed aan polyneuritis, ontsteking van meerdere 

zenuwen en had veel pijn. Eerst werd ze opgenomen in het Stuyvenberg-ziekenhuis en later naar 

Zwitserland gestuurd, waar ze snel opknapte. Ze bekwam een blijvende militaire invaliditeit van 30 



%. Als pianiste kon zij niet meer aan de slag. Zij bezat niets meer, maar vond gelukkig onderdak bij 

haar moeder. Zij werd benoemd als lerares pianobegeleiding aan het Koninklijk Vlaams 

Muziekconservatorium te Antwerpen. Op 15 september 1948 ontmoette ze op een feestje bij 

vrienden kunstschilder Ernest Albert. Het was liefde op het eerste gezicht en een huwelijk volgde al 

na drie maanden! Het echtpaar verhuisde naar Mechelen waar Ernest Albert benoemd werd tot 

directeur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. In 1950 werd Marcelle benoemd 

als lerares piano van het Stedelijk Conservatorium te Mechelen. Toen Ernest Albert in 1965 met 

pensioen ging, liet het echtpaar een huis met groot atelier bouwen in de Hortensiadreef 31 te 

Kalmthout. In 1968 werd Ernest Albert ernstig ziek. De artrose verergerde en hij belandde in een 

rolstoel. Daar bovenop kreeg hij nog arteriosclerose in de hersenen. Schilderen kon niet meer en hij 

werd afhankelijk van Marcelle. Ze verzorgde hem liefdevol gedurende 8 jaar. Op 26 november 1976, 

de 69ste verjaardag van Marcelle,  overleed haar man in het Middelheim Ziekenhuis te Antwerpen. 

De klap was enorm, maar ze vond troost in zijn schilderijen en in de herinnering aan de mooie 

ogenblikken die ze samen beleefden. Zij bleef niet bij de pakken zitten. Op 79-jarige leeftijd ging zij 

Engelse les volgen in de avondschool. Zij behaalde haar diploma op 84-jarige leeftijd. Zij was steeds 

sportief geweest. Buiten fietsen en 

zwemmen, volgde zij gedurende jaren 

turnen en yoga in ‘Trefpunt’. In januari 

2006 schonk zij haar huis met atelier 

aan de gemeente Kalmthout, die het 

verder uitbouwde tot het kunsthuis 

“Ernest Albert”. Haar vleugelpiano 

‘Pleyel’ werd gerestaureerd en heeft 

voorlopig onderdak gevonden in de 

cafetaria van het “Arboretum”. 

Marcelle overleed op 1 maart 2009. Zij 

ligt samen met haar echtgenoot 

begraven op de begraafplaats Heide. 

Tijdens haar leven ontving Marcelle 

Breugelmans een indrukwekkende reeks onderscheidingen waaronder Ridder in de Orde van 

Leopold II met palm, Oorlogskruis 1940-1945 met palm, Medaille van de Weerstand, Kruis van 

Politieke Gevangene 1940-1945, Ridder in de Kroonorde, Officier in de Kroonorde en Officier in de 

Leopoldsorde. 
(bijdrage van Daniella Schijn met foto van Marcelle Breugelmans; een portret van haar geschilderd door haar 

man Ernest Albert en een foto van het huidige kunsthuis Ernest Albert) 

Reactie op het verhaal van Flor en Eric de Jong 
Heide vertelt “op de bank”, nummer 81, reactie op het verhaal van Eric en Flor de Jong: In 1970 
vond het eerste Natuurbeschermingsjaar in Europa plaats. Amerika volgde twee jaar later. De 

Natuurbescherming werd in Vlaanderen al 
opgestart door een groep jonge, idealistische 
kunstenaars, die regelmatig bij “Moeder Kee” in de 
Heide op bezoek kwamen. Toen ene Berendson in 
het domein “Mont Noir” een recreatieterrein wilde 
aanleggen met zwem- en roeivijvers, ontstond bij 
die groep jonge mensen een spontane reactie: de 
natuur van “de Kalmthoutse Heide“ moest 
onbeschadigd blijven. Ten gevolge daarvan werd in 
1910 de Vereniging voor Natuur-en stedenschoon 
opgericht. In 1970 bestond ze dus 60 jaar. In 1963 



werd er in Heide een afdeling opgericht voor geïnteresseerden, die zich mee wilden inzetten, om 
verdere verloedering tegen te gaan. Hierdoor werden de snode plannen van wijlen Burgemeester 
Pairon afgevoerd. Maar er bleven dreigingen volgen. Zo moest er een proces in gespannen worden 
tegen 25 eigenaars, die in het Noorden op geklasseerde gronden houten huisjes hadden opgericht. 
Deze werkgroep, waarvan ik tot voorzitter benoemd werd, vergaderde alleen als het nodig was. 
Maar om het 60 jarig bestaan van Natuur en Stedenschoon te vieren, werd er gezocht naar een 
molensteen. Ikzelf ontmoette de heer de Jong, 
boomkweker, op zijn erf en hij had nog wat liggen: twee 
prachtige molenstenen van een historische oliepletmolen. 
Eén ervan kreeg ik zo maar gratis! Zijn naam, als schenker, 
zou wel op de steen gegraveerd worden. De geschiedenis 
van een oliepletmolen heeft niets te maken met de latere 
stenen bovenkruier. Hierbij wil ik Eric mijn 
verontschuldigingen aanbieden, omdat de schenker niet 
uitgenodigd werd. Ik had een drukke apotheek en moest 
alles voor en na verzorgen. Daarenboven kreeg ik van de 
drukker de uitnodigingen pas een week te voren in handen. 
Bij de openingstoespraak heb ik uw vader wel vernoemd en 
bedankt. Hij heeft mij ook de schuur laten zien, waar op een 
dikke eiken steunpaal een afbeelding van de vorige 
standaardmolen stond gegrift. De bovenkruier hebben de 
Duitsers gedynamiteerd. 
(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat) 

Op de bank: Frans van de Poll en Johan Sleeckx 

Deze maal stellen we het BIN-

gebeuren in het daglicht en 

welbepaald dit in de wijk 

Dennendael. Bij ons aan de 

praattafel Frans van de Poll en 

Johan Sleeckx. Frans werd geboren 

in Haarlem op 18 januari 1968 en 

is kort na zijn geboorte in België 

komen wonen. Sedert 2004 woont 

hij in de Meidoornlaan, hij is 

gehuwd en vader van twee 

kinderen, 25 en 23 jaar oud. 

Beroepshalve is Frans preventie-

adviseur in de haven van Antwerpen. Johan Sleeckx is afkomstig van het Antwerpse en is in 2017 in 

de Goudvinklaan in Heide komen wonen. Hij werd in Wilrijk geboren op 8 februari 1975, is 

samenwonend en heeft vier kinderen (19, 8, 7 en vijf jaar oud). Johan is werkzaam als Security-

Architect bij de verzekeringsmaatschappij Baloise.  

Frans, jullie hebben beide wat te maken met het BIN-gebeuren in de wijk Dennendael? 

In de zomer van 2009 heb ik samen met Philip Coppens BIN Dennendael opgericht. Het begon 

allemaal toen ik eens informeerde bij de politie of er in Dennendael een BIN actief was, dat bleek 

niet het geval. Bijna een jaar later werd ik opgebeld door toenmalig politie-inspecteur Pierre 

Speltinckx. Het bleek dat er nog iemand datzelfde idee had. Ik werd in contact gebracht met Philip 

Coppens en samen besloten wij om er voor te gaan. We hebben dan samen met de politie een 

infoavond georganiseerd en al vlug bleek er een verregaande interesse te bestaan voor dit initiatief. 

BIN Dennendael was geboren, Filip werd de coördinator. Na een periode bleek dat Philip een te 



drukke agenda had om deze taak te blijven doen. Ik begon meer en meer taken van hem over te 

nemen en uiteindelijk bracht dit mee dat ik op 1/1/2014 de nieuwe coördinator werd. 

En nu wil jij de taak overlaten aan Johan Sleeckx? 

Ik wil al langer de taak van coördinator doorgeven maar wilde niet laten gebeuren dat de BIN-

vereniging zou stilvallen. Op zeker moment heb ik dan besloten om een briefing te doen naar alle 

leden van het BIN, daarin gevraagd of er mensen waren die tot het bestuur wilden toetreden. Ergens 

had ik toen al wel het overgeven van mijn taak in gedachte. Na deze briefing nam Johan contact op 

en zegde te willen toetreden. Ik heb hem kort daarna dan de vraag gesteld of hij mijn taak wilde 

overnemen. Johan hapte toe! 

Johan, wat motiveerde jou om deze taak voor jou rekening te nemen? 

Toen ik hier kwam wonen ben ik onmiddellijk lid geworden van het BIN. Eigenlijk kende ik het niet. 

Maar naargelang ik er meer over hoorde groeide mijn motivatie. Ik geraakte er meer en meer van 

overtuigd dat dit een goed idee is. Na de oproep van Frans heb ik mij dan ook onmiddellijk kandidaat 

gesteld. Ik ben iemand die actief is en betrokken wil zijn. Zo ben ik ook voorzitter geworden van het 

schoolraad van de Sint-Jozefsschool hier in Heide. 

Jij was een nieuwkomer, toch durfde Frans jou te vragen coördinator te worden? 

Klopt, toen ik mij had aangemeld kreeg ik van Frans de vraag of ik de taak van coördinator wilde 

overnemen. Ik moest daar niet zo lang over nadenken, ik heb eigenlijk meteen toegehapt. Ik wil 

deze job dan ook met veel enthousiasme op mij nemen. Ik weet zeker dat Frans voor mij een goede 

leermeester zal zijn en dat ik nog een lange tijd op zijn ervaring zal kunnen rekenen.  

Hoe kijk jij aan tegen het BIN-gebeuren in het algemeen? 

Ik vind het zeer fijn dat er in de wijk Dennendael een goed draaiende BIN bestaat. Ik zie er zeker het 

nut van in en wil om die reden mijn steentje bijdragen om dit ook zo te houden. Ik blijf het belangrijk 

vinden dat de samenhorigheid die er is, om samen een steentje bij te dragen aan het veilig houden 

van de wijk, blijft en eventueel nog kan uitgebouwd worden met nieuwe leden. 

Het BIN-gebeuren in Heide 
In Heide zijn een vijftal BIN’s actief:  

De omvangrijkste BIN is BIN-Withoefse Heide. Gezien de grootte is deze verdeeld in vier sectoren.  

- BIN Klein Zwitserland omvat het gedeelte van Heide gelegen tussen de spoorweg, de grens 

met Kapellen en de Max Temmermanlaan (deze straat 

inbegrepen) 

- BIN Heidestatie omvat het gedeelte van Heide gelegen tussen 

de spoorweg, de grens met Kapellen, de pare kant van de 

Kapellensteenweg en de Heidestatiestraat (deze straat 

inbegrepen) 

- BIN Guido Gezelle omvat het gedeelte van Heide gelegen 

tussen de spoorweg, de Heibloemlaan, de Kon. Astridlaan en de 

Max Temmermanlaan (nieuwe wijk soms nog genoemd) 

- BINZ Heide is een BIN waarbij alle handelaars van Heide zich kunnen aansluiten 

- Coördinator van deze sectoren is Louis van den Buijs, GSM 0477/22.24.81, 

vandenbuijslouis@gmail.com  

BIN-Leopold is de blok gelegen tussen de Kapellensteenweg, de Heidestatiestraat, de spoorweg en 

de Steeg. 

- Coördinator is Dirk Vanderginste, GSM 0497/40.81.13, vandeginstedirk@telenet.be 

BIN-Vredeburg is het gedeelte van Heide gelegen tussen de Beauvoislaan (onpare zijde) de 

Heikantstraat, Thillostraat, Hollekelderstraat en Kapellensteenweg 

- Coördinator is Willy Van Meel, GSM 0477/06.59.12 willy.van.meel@skynet.be 

mailto:vandenbuijslouis@gmail.com
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BIN-Dennendael omvat het gedeelte van Heide gelegen tussen de Beauvoislaan (pare zijde), de 

Mastendreef, militair gebied, grens Kapellen en Kapellensteenweg 

- Coördinator is Johan Sleeckx, GSM 0478/94.14.47, johan@soit.be 

BIN-Kijkuit omvat een deel van Heide, gelegen tussen de Heibloemlaan, de Putsesteenweg, 

Cuylitshofstraat, Vogelenzangstraat, spoorweg en Kijkuitstraat. 

- Coördinator is Ludwig Haes, ludwig@binkijkuit.be 

Woon je in Heide en je wil bij het BIN aansluiten, dan kan je terecht bij één van de coördinatoren, 

hij zal je graag te woord staan. Je kan ook nog heel wat meer info vinden op onze website 

www.binkalmthout.be , ga er eens kijken. Tot slot delen wij nog mee dat er op 22 en 23 oktober 

2021 een evenement zal doorgaan in de kerk van Heide, tijdens dit event kan je kennis maken met 

het BIN-gebeuren in de gemeente en de veiligheid in het algemeen. Je zal er ook de gelegenheid 

krijgen om bij een BIN aan te sluiten. 

Info hierover volgt later in dit krantje. 

 

 

Eerder verschenen krantjes kan je downloaden via www.binkalmthout.be 
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