
 

 

 

BIN-CYBER-CAFE in de kerk van Heide! 
Ook fietsen markeren op het programma! 
Ongetwijfeld willen de Kalmthoutse BINs hun leden ontmoeten tijdens het BIN-cyber-café op 

zaterdag 18 maart 2023 tussen 10u en 17u, maar ook niet leden, geïnteresseerden, zijn van harte 

welkom. Enkele Kalmthoutse BINs organiseren deze dag in samenwerking met het BIN-

kenniscentrum, BIN Bomenwijk uit Kapellen, en het gemeentebestuur van Kalmthout het BIN-

CYBER-CAFE in de kerk van Heide. Naast de algemene veiligheid zal vooral “cybercriminaliteit” aan 

bod komen. Tijdens het evenement, wat doorlopend toegankelijk is, zal je vragen kunnen stellen en 

info vergaren over dit onderwerp maar ook over het BIN-gebeuren en de veiligheid in het algemeen. 

Ook Klina zal deelnemen met een demonstratie rond reanimatie. Een project dat het BIN-

kenniscentrum lanceert onder de naam “cyber-ambassadeurs” zal er voortaan ook voor zorgen dat 

BIN leden nauwer kunnen betrokken worden in de strijd tegen deze vorm van criminaliteit, en dat 

BIN-coördinatoren hierdoor ook meer mogelijkheden krijgen om hun leden te informeren. Wij 

willen deze activiteit dan ook warm aanbevelen. Naast de standen die kunnen bezocht worden, en 

de doorlopende presentatie, is er die dag ook een kleurwedstrijd voor de kinderen van de lagere 

school (tekeningen worden op school bedeeld) en markeert de politie twee dagen fietsen ter hoogte 

van de kerk. Bij het bezoek wordt door de organisatie een gratis drankje aangeboden! 
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Privé-overweg op lijn 12 tussen aan de grens met Essen! 

 

De foto hierboven afgedrukt is een “specialleke”, zegt Paul Witters ons. Op de foto kan je een privé 

overweg merken (ter hoogte van het lage witte paaltje). Deze overweg zou een overweg geweest 

zijn naar De Greef (nummer 68/5). Direct na deze privé overweg volgde nog een privé overweg naar 

kasteel Les Chenaies-Donnet (n°46). Paul Witters is momenteel een onderzoek aan het voeren, 

zowel wat het baanwachtershuisje alsook de bareelwoning betreft. Het was het decor voor de film 

“ik zag Cecilia komen” naar het boek van Felix Timmermans, die daar in 1977 werd gedraaid. 

Speciaal bij deze foto is dat je de “witte Amerikaanse slee” van mevrouw Carlier op de foto kan zien 

(cabriolet, links met zwart dak, binnenbekleding was in rood leer), velen herinneren deze auto nog 

wel! De wagen was in het verleden ook op zondag op te merken aan de kerk in Heide waar de familie 

Carlier de diensten bijwoonde! 

RUP woonbos II aan bod tijdens de buurtkoffie! 
Op dinsdag 14 maart om 14u is er 

opnieuw Buurtkoffie in het Ernest 

Albert huis in de Hortentiadreef in 

Dennendael. Deze maal zal er 

gesproken worden over het “ruimtelijk 

uitvoeringplan woonbos II” een 

onderwerp dat ongetwijfeld heel wat 

mensen van Dennendael en omgeving 

zal interesseren. Er is trouwens nog tijd 

om bezwaren/opmerkingen tegen dit 

gemeentelijk plan in te dienen. Zoals 

altijd staat de koffie (of een drankje) klaar en is er voor iedereen die wil toegang, ook 

rolstoelgebruikers! 

Eigen aard is goud waard (11/52) door Paul Witters 
Uit het dorpsleven rond 1900 
De slachter: den “beul” bijnaam voor de slachter, of wie had er geen? Wat we nu kennen de dunne 

lapjes met de machine gesneden vleeswaren, is van na oorlog 1940 – 1945. In de winkel van de 

beenhouwer, hij was ook slachter, stond een grote zware kapblok, het kapmes en scherpe messen 

lagen erbij; het gerief om de klant te bedienen, een half pond, een pond, een kilo enz. Vlees op tafel, 



alleen ’s zondags en niet in de week. Spek dat kon wel een keer maar meestal ’s morgens. Maar een 

varken zelf mesten viel veel goedkoper uit, zeer veel burgers deden dat. Het 

varken slachten was een bijzondere gebeurtenis voor het gezin. Elkeen 

moest meehelpen als de slachter daar was. Aan de koord trekken, het bloed 

opvangen. De zorg voor heet water om de haren af te scheren. Nog dezelfde 

dag vers gebakken lever; de hersens bakte grootmoeder voor haar in de 

pan. Iemand had ook nog de taak om tijdig met de jeneverfles de borrel te 

vullen voor de slachter. 

De mosselman: mosselen verse mosselen; verse? Tegen de middag belande hij er mee in ons dorp. 

Van de stad teruggekomen, vier, vijf uren onderweg met zijn hondenspan, de moeders horen hem 

roepen. Ook bij gelegenheid, groenten hier niet zo te winnen met soms fruit van overzee, verkocht 

hij wel aan de meer bemiddelde burgerij. Bananen waren daar nog niet bij. Appelsienen alleen rond 

Sint Nikolaas. Maar onze moeders kochten mosselen. Een 

zoon van de mosselman kwam zijn vader helpen bij de 

verkoop. Ja die man was al op pad van ’s nachts twee uur. 

IJverig bezig vroeg hij ne keer: “Vader, waar is die kilo van 

900 gram?”. Het was nog de weegschaal met ijzeren 

gewichten. Die jongen heeft het later ver geschopt met de 

in- en verkoop van oud ijzer. Was misschien die kilo van 900 

gram daarvoor geschikt? 

De haringleurder: haring dat klonk Hollands. In ons dialect een korte a-klank “haring”. Een ander 

soort vis kon wel eens, uit de beek van bij ons. Een viswinkel 

toen, neen die kenden we nog niet. Maar regelmatig en zeker 

in de vastentijd was hij daar; trok de deur op een kier, verse 

haring verse haring. Ne grote klepper dan, op bevel van ons 

moe, ieder nen halve. De herbergdeur, geen één ging hij 

voorbij, zodat hij op het einde van zijn ronde in slaap viel op 

zijn kruiwagen tussen de haringkistjes, die waren dan wel leeg. 

Waarom dure vis, als haring even voedzaam is. Mag ik nog even benadrukken: de gewone burger 

was geleerd spaarzaam te leven. 

De pakleurder: je zag hem rijden met de zware fiets, de kader van dikke buizen, twee in plaats van 

één horizontaal. Een stoel voor en achterop waarop een pak inhoudende zijn koopwaren: 

allerhande textiel, onderkleding en breiwol. Breien was toen nog avondwerk voor de meisjes, 

kousen, truien, mutsen. Wat men zelf maken kon, werd niet gekocht. Op zondag mocht men breien 

(en haakwerk) alleen als het diende als sierwerk in huis. De man verkocht ook werkvesten, zo ’n vest 

noemde men toen “zip”, de hele week moest die mee tot 

zaterdagavond. Werkpakken zoals nu vest en broek, bestond 

niet. De werkbroek dat was gewoon de broek van het 

afgedankt ’s zondags kostuum. Bij verdere sleet, de ene lap 

naast de andere. Tijdens de winter veloeren broeken. Die 

lappen dat stoorde niemand, die hoorden erbij. Wie geen 

gelapte kleren droeg dat was de schoolmeester en de 

bureelklerk. De man met de zwaar beladen fiets, de 

pakleurder, hij was welgekomen, zeker bij moeders met een 

rij kinderen, ver van de dorpswinkel. Maar wat hij nu niet weet 

hij was de voorlopen van meneer Bol.com en zoveel meer. 

 

 



Vanaf week 12 februari hebben jullie in mijn rubriek “Eigen aard is goud waard” verhalen kunnen 

lezen geschreven door wijlen Vic Van den Heuvel. Deze verhaaltjes gaan over een levensbeeld van 

voor de jaartallen 1930. Deze mijmeringen over het verleden schreef Vic voor jullie neer om deze 

blijvend te herinneren en niet te vergeten. Ook twee kleinkinderen van Vic, Sabine en Maggy 

werkten mee aan dit verhaal met hun tekeningen en de uitwerking. 

En zo zijn we met de oude beroepen van toen uitgeklapt! 

Kalmthout heeft (had) zijn elixir! 
Kalmthout kent al heel wat streekgerechten, het ene gerecht overleeft 

langer dan het andere maar allen hebben zij hun verdiensten en helpen 

zij mee de naam Kalmthout uit te stralen. Recent kwam er weer een 

nieuw streekgerecht bij: “élexir de Calmphout”. Mogen we eigenlijk wel 

nieuw zeggen??  Als we de tekst op de fles lezen is dit een elixir welke 

brouwer Flor Cassimon destijds liet maken om aan de paarden te geven. 

Het was bedoelt tegen de “koliek” (buikkrampen). De huidige 

zaakvoerder van de brouwerij 

Cassimon haalde het recept 

opnieuw van onder het stof en 

liet de elixir terug in productie 

brengen. Deze “godendrank” 

is vanaf heden dan ook te koop 

bij de brouwerij op het 

Noordeind in Kalmthout. 

Zeggen en schrijven: “het zou 

goed zijn voor mens en dier 

tegen buikkrampen”! Ik wil 

hem alvast proeven, wie nog! 

Danny Mathysen maakt ons allen nieuwsgierig! 
Onder zeer ruime belangstelling stelde Danny 

Mathysen vorige donderdag zijn boek “1922, 

mysterie en moord in Calmpthout” voor. Danny 

nam ons eerst mee in het verhaal van de 

betrokken families Steinmann, Martroye en van 

den Wouwer en hun binding met Antwerpen en 

Kalmthout.  Nazaten van de familie Martroye 

waren zelfs vanuit Frankrijk afgezakt naar het 

Strijboshof om Danny’s verhaal te aanhoren. 

Ook nazaten van de familie van den Wouwer 

waren aanwezig. Zeer mooi beschreef de 

schrijver de levensstijl, de afkomst en het verblijf van de betrokken partijen. Gedetailleerd liet hij de 

aanwezigen ook kennismaken met het tijdsgebruik van de partijen de dag van de schietpartij (juni 

1922). Dat het daaropvolgende assisenproces in het justitiepaleis in Antwerpen  heel wat beroering 

meebracht werd eveneens toegelicht en gekaderd in de tijdsgeest en de taalstrijd (Frans/ Vlaams) 

in die periode.  

Danny is niet zo maar aan het boek begonnen! Het begon allemaal met wat zijn moeder vertelde en 

wist over de moord die was gebeurd in het domein waar ook hij zijn jeugdjaren doorbracht, het 

Phoenix-park. Het verhaal bleef hem interesseren en een aantal toevalligheden zorgden ervoor dat 

hij hier dieper op wilde ingaan. Meer dan tien jaar bleef hij op zoek gaan naar documentatie rond 



het gebeuren en verdiepte hij zich in wat er bekend was. Hij had er ook op gehoopt dat hij kon 

rekenen op het archief van de BRT. De openbare omroep had in 1967 het verhaal van de moord op 

Paul Steinmann gebracht in het programma “Beschuldigde sta op” met de jonge Dora Van der Groen 

die de figuur Lucy Martroye speelde. Na lang zoekwerk deelde de VRT mee dat er geen opnamen 

meer bestonden van deze aflevering. Toch kon Danny nog heel wat documentatie bijeen brengen 

en linken leggen, zelfs linken die tijdens het assisenproces weinig of niet aan bod waren gekomen.  

Op het einde van zijn betoog legde Danny de nadruk op het feit dat het 

wel eens zou kunnen dat Lucy Matroye en Léon van den Wouwer 

eigenlijk onschuldig waren en dat de echte dader van de schietpartij 

ergens anders moet gezocht worden. Tal van gebeurtenissen: zowel 

wat de schietpartij zelf betreft (het wapen en het gebruik ervan) , het 

onderzoek na de moord, het assisenproces met uiteindelijk de 

veroordeling; geven stof om minstens twijfels en vermoedens te 

formuleren.  

Dit heeft Danny gedaan in zijn 455 pagina’s tellende boek na intens 

recherche werk. Het is in één woord een prachtig verhaal geworden 

waarbij de lezer ook kennis maakt met een stukje geschiedenis van 

onze mooie gemeente! 

Wie het boek wil aanschaffen kan vanaf heden terecht bij dagbladhandel Bouckaert-Pelckmans in 

de Heidestatiestraat. 
(foto hierboven: het graf van Paul Steinmann op het Schoonselhof in Antwerpen) 

Kruispunt aan Withof wordt heraangelegd. 
Op 3 april start men in Maria ter Heide met werken op het kruispunt Bredabaan/ Essensesteenweg. 

Vanaf dan zal er hinder zijn maar gaat het verkeer dat de Essensesteenweg gebruikt nog in twee 

richtingen doorgaan. Op 1 augustus gaat de volgende fase van de werken in en is alle verkeer vanaf 

en naar de Essensesteen-

weg niet meer toegelaten. 

De werken zouden duren 

tot het einde van 2023. De 

bedoeling van deze werken 

is het kruispunt minder 

ingewikkeld (twee straten 

worden afgesloten) te 

maken en veiliger voor 

fietsers. 
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