
 

 

 

Met z’n allen naar de Heicross op zaterdag 21 januari! 

We zaten deze week aan tafel met Arvid Vanwesenbeeck, één van de organisatoren van de Heicross, 

een evenement dat nu zaterdag 21 januari plaats heeft in het centrum van Heide. 

De Heicross wordt georganiseerd door de Lukebikers. Deze wielergroep is ontstaan in 2013 na het 

plotse overlijden van Luc Vanwesenbeeck, de pa van Arvid. Als eerbetoon aan zijn vader werd deze 

club in het leven geroepen. Zij komen regelmatig samen om te gaan fietsen, te mountainbiken of 

deel te nemen aan een triatlon. In 2018 groeide het idee om zelf ook een evenement te organiseren, 

het moest een “familie cyclocross spektakel” worden, en zo groeide het ook vanaf het eerste jaar. 

In het centrum van Heide werd een parcours gecreëerd waarbij een brug, balkjes, singletraps en 

een zandbak de moeilijkheidsgraad mee bepaalden. Vanaf het eerste jaar kon men rekenen op heel 

wat deelnemers, het jaar nadien schreven er al meer dan 500 sporters in. Het werd een succes over 

de ganse lijn waarbij meedoen zeker even belangrijk was als presteren. Na de organisaties van 2018 

en 2019 kwam er corona waardoor er bewust een pauze van twee jaar moest genomen worden. 

Een nieuwe start met een nieuwe omloop. 

Ondertussen investeerde de 

gemeente Kalmthout heel wat energie 

en gelden voor de aanleg van het 

parkje rondom de kerk en moest de 

omloop worden gewijzigd om niets te 

beschadigen. Gelijktijdig hebben de 

organisatoren gezocht naar nieuwe 

mogelijkheden. Men vond deze door 

het in gebruik nemen van de strook 

bosgrond die loopt tussen de fiets-o-

strade en de Kalmthoutlaan. Op deze 

manier kan de omgeving rondom de 

kerk gespaard worden en wordt er 900 

meter lengte toegevoegd aan de omloop, waarvan 400 meter extra bos. Zoals bij de twee voorbije 

edities wordt ook nu het accent minder op het competitieve gelegd maar primeert het plezier om 

deel te nemen. Ondertussen moesten de Lukebikers ook afscheid nemen van Joris Vanwesenbeeck, 

hij overleed na een zware kortstondige ziekte in september 2020. Joris was ook één van de 

sterkhouders van de Lukebikers en hun Heicross. Het spreekt voor zich dat naast de ereprijs Luc 
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Vanwesenbeeck nu ook een wedstrijd ter ere van Joris Vanwesenbeeck wordt gehouden. Zoals bij 

de vorige edities wordt er nu ook weer een goed doel gekozen om de winst van het evenement te 

besteden. Men koos deze maal voor OSCARE VZW. Oscare is een vereniging welke zich inzet om 

fondsen te verzamelen om kinderen met brandwonden te steunen. Het kinderbrandwondenfonds 

zet zich reeds vanaf 2012 in om op basis van expertise een brede waaier aan steunmaatregelen uit 

te werken voor ouders en kinderen.  

Praktisch: 

Op het plein voor de school wordt, zoals in het verleden gebeurde, geen tent meer geplaatst. Alle 

formaliteiten en ook de catering vindt nu plaats in de parochiezaal Sint Jozef. Op het plein zelf komt 

er een groot scherm (nieuw) waar de bezoekers de renners aan het werk kunnen zien. Nieuw is ook 

dat er deze maal (om 9u30 al) wordt gestart met een wedstrijd voor gentlemen. Nadien komen de 

jongeren aan bod (jongens en meisjes). Na de middag zijn het dan de kinderen van de lagere school 

en de kleuters. Er wordt geëindigd in de latere namiddag met de ereprijzen Luc en Joris 

Vanwesenbeeck. Wie nog wil inschrijven (en dat kan nog) kan dit doen via de website 

www.heicross.be . De organisatoren doen een warme oproep om het evenement te komen 

ondersteunen, dit kan door deel te nemen maar ook door  te komen supporteren! 

Van Parifart tot Dennendael 
Roberte Van Haute werd gedreven door de geschiedenis van de Kalmthout wijk Dennendael. In 2018 
schreef ze het boek “Van Parifart tot Dennendael”, met als ondertitel: Petite histoire van enkele 
grootgrondbezitters in Heide en Kapellenbos, 19de-20ste eeuw (uitverkocht). Omdat vaak 
onvolledige en soms onjuiste verhalen uit oudere publicaties nog steeds de ronde doen, geeft ze in 
ons krantje heel in het kort een samenvatting over de familie Paridant. Mijn onderzoek in archieven, 
literatuur en diverse digitale bronnen, duurde twee jaar en het bleek een vrij ingewikkelde 
geschiedenis te zijn. Het was naar aanleiding van eerder verschenen artikelen over dit onderwerp 
dat zij ons contacteerde en toch wel enkele misschien minder juiste weergeven wilde rechtzetten: 
In 1834 koopt de Antwerpse handelaar Felix Paridant alle 35 loten die graaf Auguste de Baillet-
Moretus openbaar laat verkopen. De percelen zijn gelegen in Kapellen, dat op dat ogenblik nog deel 
uitmaakt van Ekeren. In 1835 overlijdt de echtgenote van Felix en hij ziet zich nog hetzelfde jaar 
blijkbaar verplicht om de gronden in twee loten opnieuw openbaar te laten veilen. Zijn broer, 
koopman Antoine Paridant koopt lot 1 en 2/3de van lot 2. De Brusselse ondernemer Hector Goffaert 
koopt op zijn beurt 1/3de van het tweede lot. Dus Goffart bezit duidelijk een minderheidsaandeel 
en de gronden blijven onverdeeld eigendom van beide heren. Antoine is op dat ogenblik nog niet 
gehuwd met de rijke brouwersdochter Susanne Van Parijs. Misschien kwam hij geld tekort om het 
hele domein te verwerven en wie weet is Goffart hem bijgesprongen. Maar dit is wel de aanzet tot 
wat we nu kennen als het domein Parifart. Wanneer de villa zelf juist is gebouwd, heb ik nog niet 
achterhaald. Wanneer Antoine Paridant in 1838 huwt met de Brusselse Susanne Van Parijs, woont 

http://www.heicross.be/


hij in ieder geval in Kapellen. Na 
ongeveer twintig jaar koopt hij in 
1856 het deel van Goffart 
onderhands over. Hij schaft nog 
meer dan 44 ha aan in dezelfde 
gemeente, ook weer eigendom van 
Baillet-Moretus. Wanneer Antoine 
overlijdt, vergroot zijn zoon Victor 
Paridant het domein nog verder. 
Hij koopt in 1869 een aantal 
percelen aan met een oppervlakte 
van iets meer dan 177 ha, gelegen 
Hollen Kelder (Kalmthout). Het 
latere Dennendael maakt hier deel 
van uit. Hij koopt deze percelen niet alleen voor zijn eigen rekening, maar ook voor die van zijn vier 
zusters: 

− Marie Jeanne Paridant, echtgenote van Jules Sovet 

− Mathilde Paridant, gehuwd met Charles Bareel 

− Adele Paridant, getrouwd met Jules Lequime 

− Valerie Paridant, op dat ogenblik nog ongehuwd 
In 1871 overlijdt Victor, zonder testament na te laten. Zijn moeder Susanne Van Parijs heeft recht 
op 1/4de van zijn erfenis, zijn vier zusters samen op 3/4de. Het volledige domein blijft echter 
onverdeeld in handen van de hele familie.  Charles Bareel, de echtgenoot van Mathilde Paridant, zal 
in 1872 nog percelen bijkopen. Een deel daarvan voor zichzelf maar ook voor rekening van zijn 
schoonzusters. Ook Jules Lequime schaft op deze verkoping nog loten aan. Moeder Susanne Van 
Parijs schenkt in 1873, 1876 en 1882 haar onroerende goederen aan haar dochters en de 
kleinkinderen Lequime (hun moeder Adele Paridant is ondertussen gestorven). De zusters verdelen 
onderling alles onder elkaar (1882). Het domein Parifart in Kapellen komt in handen van de familie 
Bareel. Uiteindelijk zullen hun nazaten in de jaren 1940 Parifart schenken aan de Broeders van de 
Christelijke scholen. Het echtpaar Sovet verkoopt zijn aandeel aan Valerie Paridant en haar 
echtgenoot Leon Van Damme. Op een plan dat hoort bij de notarisakte uit 1882 is de oorspronkelijke 
verdeling duidelijk te zien (gepubliceerd in het boek). De familie Van Damme komt zo in het bezit 
van in totaal 183 ha 6 a 85 ca in de gemeente Kalmthout en ook van het kasteeltje Kapelhof, dat al 
te zien is op het plan bij de notarisakte uit 1872. In kadasterdocumenten staat vermeld: Nouvelle 
construction sur terrein vierge – encore inocuppé – Paridant – commencé avant le 15 juillet 1871. 
De bouwheer lijkt dus Victor Paridant te zijn, hij overlijdt immers pas in september 1871. De 
zogenaamde vijver die bij het kasteel hoort, is eigenlijk een ven en staat als Bomenven vermeld op 
de allereerste kadasterkaart, opgemaakt in de periode 1830-1834. Het ven met een stukje grond er 
rond werd in 1991 overgedragen aan de gemeente Kalmthout. Er zijn natuurlijk ook nog de percelen 
toegewezen aan de kinderen Lequime. Ze omvatten een oppervlakte van ca. 80 ha, niet aansluitend 
gelegen in Kapellen en Kalmthout. In 1899 zullen ze deze percelen openbaar verkopen. Hierdoor 
kunnen de families Bareel en Van Damme hun vastgoed nog uitbreiden. Ze slagen er echter niet in 
alles op te kopen. Valerie Van Damme-Paridant vergroot haar domein met ca. 32 ha tot meer dan 
200 ha. Drie zonen van Charles Bareel kopen ca. 19 ha. Ongeveer 9 ha komt in handen van Joannes 
Steenackers die er de villa Ten Oost op laat bouwen. In 1903 zal weduwnaar Jules Sovet het 
landgoed aankopen en via vererving komt het uiteindelijk in handen van Valerie Van Mons, de 
kleindochter van Sovet. Wat Phoenix Park betreft: Victor Van Damme, zoon van Leon en Valerie 
koopt in 1901, 1905 en 1915 een aantal percelen van zijn ouders, met een totale oppervlakte van 5 
ha 21 ca. Hij bouwt hierop een landhuis en stallen en richt een park in. Achter de woning ligt een 
vijver (die nog altijd bestaat). Hij laat ook een hoeve bouwen, die nog steeds bewoond wordt. In 
1920 verkoopt hij het domein aan Paul Steinmann, die zijn eigendom Phoenix Park doopt. Na zijn 
dood wordt het landhuis verkocht aan Armand Steens (in 1922 of 1923). De hoeve wordt verworven 



door dokter Cornelius Mennes. 
Dan komt het landhuis in 
handen van Pieter De Jongste 
(1937) en hij wijzigt de naam in 
Heidehof. Hij laat de eerste 
verdieping afbreken en het dak 
verlagen in de jaren 1940. Wat 
overbleef van de 
oorspronkelijke villa dient nu als 
conciërgewoning van Gitok. 
Hoe de school er terechtkomt, 
laat ik nu even in het midden. 
Het Kapelhof wordt door de 
familie Van Damme verlaten in 
1933 en verhuurd aan de 
organisatie achter de Ecole Nouvelle Le Nid d'Aiglons (gesloten begin 1951). Het kadaster vermeldt 
de totale afbraak van het Kapelhof in 1954 en het puin wordt datzelfde jaar verkocht tijdens een 
openbare verkoop. In het boek heb ik het ook nog over het huis Lequime (Kapellensteenweg), het 
Missiehuis (de paters hadden zelf een veldoven waar ze stenen bakten), kasteel Ter Heide, gebouwd 
door Lucien Bareel (1906) en nog over heel veel andere zaken. Het kan worden ingekeken in de 
Kalmthoutse bibliotheek en is ook terug te vinden in de bibliotheek van de Oudheidkundige Kring 
(op afspraak). Een herdruk komt er niet. Ook in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is het in 
de collectie opgenomen. 
(bijdrage van Roberte Van Haute, foto 1: Parifart, op dat ogenblik eigendom van de Broeders van de 
Christelijke scholen, ca. jaren 1950. Foto 2: Het Kapelhof ten tijde van de school Nid d'Aiglons, ca. jaren 1930. 
Foto’s ter beschikking gesteld door Roberte Van Haute) 

Kalmthoutse streekgerechten (deel 8) 
In 2010 verscheen naar aanleiding van “65 jaar Suske en Wiske, kinderen van Kalmthout” een oblong 
uitgave waarin we een link legden met onze Heidegemeente en de striphelden Suske en Wiske. Deze 
oblong verscheen in een oplage van 500 exemplaren. In deze uitgave werden de striphelden gelinkt 
aan de Kalmthoutse streekgerechten: van honing, borstbollen, jenever, Heidebieke, geturfd konijn, 
Heidebrand jenever, mede, turfijsje, Turfbier tot het varkensvlees in Achterbroek. Daar deze uitgave 
al geruime tijd is uitverkocht zullen wij 10 weken lang deze streekgerechten bespreken aan de hand 
van eerder gemaakte tekeningen en info.  
GETURFD KONIJN 

Enkele honderden jaren geleden woonde er 
ene Cunicullis die met turfsteken zijn kost 
trachtte te verdienen. Hij werd ‘Den Turf’ 
genoemd, omdat hij de beste turfsteker was 
en ook meester in het zetten van een strop. 
Het vlees en de pels van de gevangen konijnen 
werden apart verkocht. Eens per jaar, rond de 
kermis, ving hij een heel groot konijn. Daarvan 
verkocht hij alleen de pels. De voorpoot werd 
als geluksbrenger bijgehouden. Het vlees werd 
door zijn vrouw als kermismaal klaargemaakt 
met wat zij dacht dat het konijn zou eren en 

wat haar man ‘Den Turf’ zou smaken. Ze voegde er enkele stukjes spek bij alsook champignons. Dit 
alles werd gebakken en gestoofd met honing en een paar appels. Wanneer het kermismaal klaar 
was om op te eten, werd er voor elk nog een stuk peperkoek bijgedaan met een spekreepje en 
daarbovenop het beste, een centimeter dikke snee konijnen rug. De combinatie met stoverij van 
appelen, ajuintjes en champignons werd door andere vrouwen afgedaan als gedurfde kookkunst. 



Het ‘Geturfd heidekonijn’ werd in 1998 
door een vakjury uitgeroepen tot 
streekgerecht en werd aangeboden in 
de meeste Kalmthoutse horecazaken. 
“Het Geheim van de Kalmthoutse 
heide” is mede hierdoor ontrafeld. 
Samen met een glas Turfbier was dit 
gerecht om duimen en vingers af te 
likken. Helaas is dit streekgerecht nog 
maar zelden te vinden op de 
menukaarten van onze restaurants. De 
intensieve voorbereidingen en prijs 
waren de oorzaak dat dit 
streekgerecht teloor ging. 

( C Standaard Uitgeverij- Antwerpen- Belgium, Jan Francken Strip Kalmthout) 

Eigen aard is goud waard (3/52) door Paul Witters 
De huisraad. 
Vroeger waren zij meesters in hun vak, de timmermannen, later 

de schrijnwerkers, zij vervaardigden de meest noodzakelijke 

meubelen zelf en betrachtte hierbij uitsluitend de degelijkheid: 

sterk en praktisch. Een tafel, een bank, enige stoelen, een kist en 

een etenskast vormen de hele huisraad. Een afzonderlijk 

slaapvertrek veronderstelt reeds een zekere ontwikkeling t.o.v. 

het eenruimig woonhuis, en nu nog ziet men in de meeste 

boerenkeukens een alkoof, een in de muur gemaakte bedstede, 

die afgesloten is met een veelkleurige, gebloemde gordijn. Ter 

versiering werd later ook een versierde kroonlijst aangebracht evenals een onderbouw met 

snijwerk, zodat de alkoof aan een zware kleerkast deed denken. De kist evolueerde tot een kast met 

als tussenvorm de bovenkast of een kast op vier poten. Vervaardigd uit inlands hout werden de 

meubelen ineengestoken met stevige vergaringen en pen-en-gatverbindingen. Al deze houten 

meubelen werd onbeschilderd afgeleverd. De eigenaar zelf zorgde voor de kleur. De meubelen van 

hard of edel hout (eik, olm, kerselaar en notelaar) werden geboend met rode was tot ze een diepe, 

donkerbruine glans verkregen. De zachthouten meubelen werden steeds met varkensbloed 

geschilderd (gesapt) en daarna lichtjes geboend met was. Een 

beschrijving van de traditionele meubelen, daar is eerst de 

tafel symbool van het huiselijke leven. Men schaarde er zich 

rond bij elke voorname gebeurtenis, bij elk gewichtig besluit 

dat genomen moest worden. De keukentafel was gewoonlijk 

van zacht hout, een blad op een rechthoekig raam, met vier 

poten. Een lade diende voor het bergen van het tafelgerief: 

messen, vorken en lepels. De stoelen hadden een streng en eenvoudig karakter. Het 

oudste model, met houten zit en drie poten, bleek evenwel wat al te 

ongemakkelijk. Van de XVIIe eeuw af komen de zogenaamde biezen 

stoelen in zwang, die meer comfort aanbieden, niet alleen door de zit, die 

uit biezen was gevlochten, maar vooral omdat de vorm van de rug de lijn 

van het lichaam volgde. In hun geheel hebben zij, door het breed, vierkant 

rugraam, gevuld met spanen en soms wel met gedraaide stijltjes. 



Het bed, wanneer het niet vaststaande was en geen slaapstede of 

beddekoets vormde (alkoof), werd in de volkswoning weinig of niet 

versierd. Het bestond uit effen planken of eenvoudige panelen aan 

hoofd- en voeteneind en twee sponnen. Het oudste bergmeubel is de 

kist. Deze werd in alle woningen aangetroffen. Zij bevatte eens het uitzet 

van de bruid: al wat deze meebracht aan kledingstukken, lijnwaad en 

juwelen. De kleerkast bleek weldra praktischer dan de kist en deze werd 

dan ook naar de stal en schuur verwezen om er als haverbak te worden gebruikt. 

Weldra sluiten we onze eindejaarsactie voor De Kade/Kon-tiki af! 
Stortingen kunnen nog tot en met 31 januari 2023. 
Iets meer dan 2500 euro werd er op onze rekening gestort voor het project 
ten voordele van De Kade/Kon-Tiki, het “vertel- en snoezelhuisje”.  Dat is 
al een zeer mooi resultaat maar we kunnen nog wel enkele giften 
gebruiken zodat we ons project volledig kunnen realiseren. De komende 
weken wordt gestart met de eigenlijke uitwerking van het project. 
Ondertussen brengen wij onze hartelijke dank over aan alle lezers die een 
steentje hebben bijgedragen om dit waar te maken. Over de plannen, de 
uitvoering en de realisatie van het “vertel- en snoezelhuisje” gaan wij onze 
lezers zeker verder informeren.  
Lezers die dit project even over het hoofd hebben gezien, en toch nog een 

bijdrage willen doen, kunnen dat nog tot en met 31 januari 2023.  Stortingen kunnen op het 
rekeningnummer  BE80 9734 4273 1777 (Argenta) van  “Vertel- en Snoezelhuisje”  met de 
vermelding “gift vertelhuisje”. (bijgaande foto is van het kabouterbosje langsheen het belevingspad) 
Wie grotere bedragen wil overmaken, en daarvoor rekent op een attest wat dienstig kan zijn voor 
de belastingdiensten, neemt even contact op met ons zodat wij een mogelijkheid kunnen aanbieden 
om ook dit waar te maken. (contactgegevens onderaan dit krantje) 
Wat volgt is een korte getuigenis van één van de mamma’s van een bewoonster van de Kade: 
Hier het berichtje, wij gaan op zondag altijd wandelen met Nicky op het snoezelpad. Ze geniet van 
het buiten zijn en haar chips. Het kabouterbos is leutig om naar te kijken, ook de versiering 
onderweg. Nicky haar favoriete attractie is de grote gong en de eekhoorn. Zo wandelen we tot aan 
de grot, en steken daar een kaarsje aan. En dan langs de geitjes terug . 
Groetjes Carina 

MyPolice-Belgium' app: wat is dat? 
De MyPolice-Belgium app is ontwikkelt om sneller in contact te komen met de politie en om alle 
nuttige informatie terug te vinden. De bedoeling is niet om de bestaande websites van de 
politiezones te vervangen, maar om een samenvatting van de inhoud aan te bieden. Je hoeft niet 
ongerust te zijn over de bewaring van je gegevens. De enige gegevens die worden opgeslagen, zijn 
de taal en het geografisch gebied. Er zijn geen cookies en er wordt niets geregistreerd in verband 
met de identiteit van de persoon die de app 
gebruikt.  
Wat kan je in de app terugvinden?  

• Jouw lokaal politiekantoor 
• Federaal nieuws 
• Vermiste en gezochte personen 
• Kantoren in de buurt (zoekfunctie) 
• Nuttige telefoonnummers van o.a. 

brandweer en ziekenwagen 
• Werken bij de politie  

 



Aantal inbraken in woningen opnieuw in stijgende lijn! 
Tijdens een vergadering deze week bij de politiezone Noord (Kapellen/Stabroek) hoorden we dat 
het aantal inbraken in woningen bij hun in de zone opnieuw in stijgende lijn zit. Om deze reden 
willen wij, nu de donkere dagen nog een tijdje aanhouden, toch nog eens even wat tips meegeven 
ons aangereikt via de lokale politie zone Grens: 
Sluit alle vensters en buitendeuren af en zorg ervoor dat de sleutel niet meer aan de binnenkant 
van de deur zit. De inbreker kan zo gewoon door een deur terug naar buiten, kan meer en grotere 
spullen meepakken... Hij houdt namelijk rekening met hoe gemakkelijk hij opnieuw weg geraakt als 
hij een huis kiest. Ook met geopende ramen op een hoger verdiep weet een inbreker wat te doen!  
De achterkant van je woning is het meest kwetsbaar. Installeer een tuinpoortje dat op slot kan, 
ook al is dat maar een meter hoog. Erover springen met gestolen spullen is moeilijk. En de buren 
weten ook meteen dat er iets mis is als iemand erover springt. 
Laat een bewoonde indruk achter: laat een lichtje branden dat van 
buiten zichtbaar is. Gebruik ook lampen met timers.  
Geld of juwelen bewaar je best niet thuis. Breng ze naar een 
bankkluis.  
Help de inbreker niet! Laat geen ladder slingeren en sluit je tuinhuis 
met een sleutel af.  
Maak een inventaris op. Merk, type en serienummer zijn dikwijls niet 
voldoende. Zet er je rijksregisternummer op en maak foto’s van 
bijvoorbeeld het serienummer van je smartphone. Zo kunnen 
teruggevonden spullen geïdentificeerd worden.  
Wees discreet op sociale media. Let ook op, indien je met vakantie zou gaan, met 
antwoordapparaten en automatische e-mailberichten. 
Een zeer belangrijke: vraag gratis diefstalpreventief advies en/of vakantietoezicht aan. Surf naar 
onze website: https://www.pzgrens.be/preventie of vraag een blanco aanvraagformulier in één van 
onze onthaalburelen. 

BIN-cyber-café op 18 maart 2023! 
Op 18 maart 2023 zal je vanaf 10u, en dit tot 17u, 
terecht kunnen in de kerk van Heide voor het BIN-
cyber-café. Zoals de naam al verraad zal het thema dit 
jaar cybercriminaliteit zijn. Deze vorm van criminaliteit 
stijgt zienderogen. We kunnen tegenwoordig niet alert 
genoeg zijn wanneer wij ons begeven in de digitale 
wereld. Het gebruik met mailadressen, zoekfunctie op 
je computer, de sociale media, er sluipt steeds een 
zeker gevaar waarvoor gebruikers niet genoeg kunnen 
gewaarschuwd worden. Het BIN-kenniscentrum, een 
overkoepelende VZW om de BINS over het ganse land 

bij te staan in hun werking, is al langere tijd bezig met dit thema. Een project “cyber-vrijwilligers” 
staat in de startblokken en zal op vrijdagavond 17 maart in de kerk van Heide worden voorgesteld 
(aanwezigheid op uitnodiging). De bedoeling van het project is het opleiden van vrijwilligers die 
hierdoor aanwezigen tips kunnen geven tijdens bijeenkomsten, opleidingssessies, enz…  Momenteel 
is men reeds gestart met de opleidingen voor de lesgevers. De komende weken zal vooruitgang 
worden geboekt via het systeem “trainer/trainer” om zo uiteindelijk te komen tot opgeleide 
vrijwilligers die de gebruikers de nodige tips kunnen aanreiken om cybercriminaliteit te voorkomen.  
Naast deze informatie, aangevuld met enkele standen die werken rond dit thema, zal de bezoeker 
van het BIN-cyber-café ook kennis kunnen maken met de algemene veiligheid zoals dat de vorige 
jaren gebruikelijk was, en met de werking van de BINs in het algemeen. Weldra volgt nog heel wat 
meer informatie rond dit evenement wat door de Kalmthoutse BINs zal georganiseerd worden. 

https://www.pzgrens.be/preventie
https://www.pzgrens.be/sites/default/files/public/Afbeeldingen/20160518%20Inbraakpreventie%2001.jpg


 
 
Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de corona-
periode. Verschijnt wekelijks digitaal op zondagmorgen. 
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 
58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81). 
Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com 
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via 
de website www.binkalmthout.be 3 
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