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Is uw buurman/-vrouw al lid van BIN-KIJKUIT ??? Inbrakenplaag definitief 
gestopt in onze BIN-zone?   

Het is de laatste tijd vrij rustig in 
onze BIN-zone wat de inbraken 
betreft.   Mogelijk het gevolg van 
de zichtbare aanwezigheid van 
borden en stickers. Dit wil niet 
zeggen dat inbraken nu definitief 
tot het verleden behoren. 

Indien uw buren nog geen lid zijn, vertel hen dan over het belang 
van aansluiting bij BIN-KIJKUIT. 
 

Het bevordert het veiligheidsgevoel en toch 
hopelijk ook wel de buurtvriendschap! 
 

Krijg je nieuwe buren, informeer hen 
naar de mogelijkheid om aan te sluiten! 
 

Contacteer de coördinator… 0497/22.10.22 
of stuur een mailtje: bin-kijkuit@telenet.be  
 
In onze heidegemeente reeds tiende BIN in oprichting: 
 

De strijd tegen de woninginbraken gaat verder in Kalmthout. Straks wordt 
zo het 10de buurtinformatienetwerk (BIN) in onze gemeente opgericht. 
Dat krijgt de naam BIN-BEZEMHEIDE en omvat de straten tussen de 
Kapellensteenweg, Hollekelderstraat, Gommarus Van Geelstraat, de 
Heikant- en de Foxemaatstraat. Vorig jaar werden er in die buurt 9 
inbraken gepleegd, o.a. in de Bezemheidelaan en Korenlaan. 
Afgelopen zomer werd de buurt opnieuw geteisterd met enkele inbraken 
in de Wipstraat. Tijd dus om een BIN op te richten, zo dachten enkele 
buurtbewoners. De infoavond leverde veel volk en veel enthousiasme op 
voor het initiatief. De gemeente steunt de BIN’s door de borden te 
plaatsen en een opstartsubsidie te geven van 500 €. 
Vorig jaar waren er in Kalmthout 87 woninginbraken. De betrokken BIN’s 
werden daarbij 17 keer opgestart. De aangesloten leden werden zo 
telefonisch gewaarschuwd en aangemaand om waakzaam te zijn. 

Hopelijk geen ‘stilte voor de storm’. 
 

We blijven waakzaam en alert ! 
 

 

Onze BIN is nog dringend op zoek naar 
bestuursleden, wonende in één van de 
volgende straten… 
• Heibloemlaan 
• Rozendreef 
• Vogelenzangstraat 
• Putsesteenweg 

Hebt u af en toe een uurtje vrije tijd? 
Neem dan spoedig contact op met 
coördinator Ludwig Haes (gegevens zie 
onderaan).  Alvast hartelijk bedankt. 

 
 

BELANGRIJK BERICHT i.v.m. 
een goede BIN-communicatie: 
 

Belangrijke politieberichten sturen wij 
regelmatig door naar onze BIN-leden. 
Momenteel heeft slechts de helft van 
onze leden zijn/haar emailadres aan 
ons doorgegeven. 
Maak dit zo spoedig mogelijk in orde !!! 
Ook heel belangrijk om goed te 
communiceren is het up-to-date hou-
den van ons telefoonbestand. 
Laat dus zeker weten indien onlangs je 
telefoon-/GSM-nummer of emailadres 
is gewijzigd… 
E-mail: bin-kijkuit@telenet.be

 
 

Het bestuur: 
 

Ludwig Haes - 0497 22 10 22 
Kijkuitstraat 78 
 

Peter Jochem - 03 666 79 87 
Putsesteenweg 49 / 2 
 

Piet Van Briel - 03 666 71 87 
Cuylitshofstraat 42 
 

Sigrid V. Heybeeck - 0479 53 00 37 
Kijkuitstraat 131 / 2 
 

Gerard Lamers - 03 658 63 18 
Kinderwelzijnstraat 63 b 
 

Martin Van der Kleij - 03 666 23 50 
Kijkuitstraat 112 
 

Kitty Konings - 0475 96 81 30 
Kijkuitstraat 99 
 

Simonne Van Laer - 03 666 75 02 
Nieuwstraat 19 
 

Hoofdinspecteur Zone Grens: 
 

Pierre Speltincx - 03 669 96 11 
 

Onze wijkinspecteur: 
 

Gerda Robersscheuten - 03 620 29 29 

 

Tips bij het onbeheerd achterlaten…
 

 Deze “binnen-achterruitkijkspiegel-hanger” heb ik ontdekt 
in een auto, geparkeerd op een drukke parking, bij onze 
noorderburen. Slim idee en toch eenvoudig om zelf te maken. 
In navolging van informerende borden bij het binnenrijden 
van een BIN-zone, kan men een persoon met minder goede 
bedoelingen beter op voorhand verwittigen dat in deze wagen 
géén waardevolle spullen aan te treffen zijn. 
Stuur een mailtje naar de coördinator en ik stuur u per 
kerende dit voorbeeld, dat u dan kunt afprinten, op stevig 
papier plakken en gebruiken bij het achterlaten van uw auto! 

Laat nooit je gsm, laptop of gps achter in de wagen, zelfs niet in het 
handschoenenkastje of de koffer! 
Op de parking van het “Rekreatief” in Wilrijk werden onlangs de ruiten van 
zes wagens ingegooid en verschillende laptops gestolen. 
Dus neem altijd je materiaal mee uit de auto, ook al meen je het te kunnen 
afschermen voor het blote oog... u bent gewaarschuwd... 
 

               

Onlangs nog bericht via de media… 
Laat ook nooit overlijdensberichten of geboortekaartjes (met adressen) op 
openbare plaatsen aanbrengen, zodat de potentiële inbreker weet heeft van 
uw mogelijke afwezigheid en hiervan “dankbaar” gebruik kan maken! 
U kunt ook eenvoudig de vermelde adressen onleesbaar maken natuurlijk. 
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Nuttige politie-informatie i.v.m. allerlei gebeurtenissen…
 

Deze informatie lezen, kan er toe bijdragen dat u mogelijk beter zal reageren bij gelijkaardige gebeurtenissen waarmee u misschien wordt geconfronteerd ! 
 

De laatste tijd is de gemeente WUUSTWEZEL 
duidelijk geviseerd door auto-inbrekers die op zoek 
zijn naar GPS-toestellen. Onlangs werd een GPS uit 
een voertuig gestolen in het centrum van 
Wuustwezel, de dag daarvoor was Loenhout en 
Gooreind aan de beurt... Tot hiertoe zijn er zo goed 
als geen aanwijzingen, al werd wel opgemerkt: 

 DIEFSTAL UIT VERDEELAUTOMATEN… 
Op 7 september 2008 werden in LIEDEKERKE 
verdachte handelingen vastgesteld aan verdeelauto-
maten (broodautomaat, drankautomaat,….). Twee 
personen werden geïdentificeerd, doch er konden 
geen misdrijven worden vastgesteld. De videobeelden 
waren toen niet beschikbaar. 
Twee dagen later werd bij nazicht van de 
videobeelden gezien dat de twee personen er toch 
waren in geslaagd geld uit de verdeelautomaten te 
stelen. 
Een muntstuk van twee euro, waaraan  een nylon 
draadje is vastgemaakt, wordt in de automaat 
geworpen. De daders duwen op de teruggaveknop en 
wisselgeld komt uit de automaat. Het twee- eurostuk 
wordt vervolgens weer uit de automaat gevist. Deze 
handeling wordt verschillende keren herhaald.
Eén van de verdachten werd op 2/8/2008 al 
gecontroleerd bij verdachte handelingen in 
ZANDHOVEN. 
De daders maken gebruik van volgende voertuigen 
met Franse nummerplaat: 

 - dat de verdachten Nederlands zouden spreken. 
 - zich met een klein voertuig verplaatsen van lichte 

kleur. 
 - vrij jong zouden zijn. 
Gelieve alert te zijn en de politie onmiddellijk te 
verwittigen als u iets verdachts bemerkt!!! 

Eigenaars van Skimia planten: er zijn weer knippers 
in de buurt actief geweest! Onlangs (toevallig) iemand 
aan de deur gehad die naar Skimia-knipbeurten 
vroeg in mijn voortuin. Ik heb dit geweigerd en heb 
tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
betrokkene (een Nederlander) erop te wijzen dat wij 
in deze buurt geen Skimiaknippers wensen. 
Bovendien heb ik hem gemeld dat er BIN’s in onze 
zone actief zijn (en dus iedereen kan verwittigd 
worden). Daarna droop de ‘knipper’ af. 

- Personenwagen DAEWOO ESPERO, groene kleur, 
nummerplaat beginnend met 4095RY (feiten in 
LIEDEKERKE) 
- Personenwagen VW GOLF, donkerkleurig, nr.plaat 
beginnend met 465CRF (feiten te ZANDHOVEN). 

(met dank aan BIN-Heiken voor informatie) 

Laat mij uw hand lezen en ik weet wat er in uw kassa 
zit! 
Op 20/09/08 kwam rond 16:30 uur een man een 
boetiek in Sint Antonius-Zoersel binnen. Op dat 
moment was de zaakvoerster in een aparte ruimte 
achteraan in de zaak aan het werken. Aangezien ze 
de deurbel had gehoord ging ze naar de winkel. Daar 
stond een Indische man die aan de zaakvoerster 
vroeg om haar hand te mogen lezen. Ondanks het feit 
dat zij dit weigerde, bleef hij aandringen. Uiteindelijk 
gaf hij het toch op en ging naar de uitgang. De 
zaakvoerster ging op dat moment ook al terug naar 
de aparte ruimte waar ze voordien bezig was. Ze heeft 
de man dus niet zien buitengaan. Een kwartier later 
hoorde ze weer een klant binnenkomen. Toen ze naar 
de winkel ging passeerde ze de kassa en controleerde 
deze. Ze stelde vast dat al de bankbiljetten 
verdwenen waren. 

Indien u verdachte handelingen opmerkt, waarbij de 
inzittenden van bovenstaande voertuigen betrokken 
zijn, vragen wij u de lokale politie te contacteren!

Recentelijk deed zich in een winkel volgend feit voor: 
twee mannen lopen heen en weer in de winkel, zij 
zijn beiden aan het bellen op hun GSM, vermoedelijk 
met elkaar, één van hen lokt de kassierster weg, de 
andere persoon opent de kassa en doet een flinke 
grabbel... Beide mannen waren vermoedelijk van 
zuidoost Europese afkomst. Gelieve alert te zijn als u 
met een gelijkaardige situatie in uw winkel 
geconfronteerd wordt: uw personeel (of uzelf) niet 
laten weglokken; direct bijstand vragen van collega's 
in de zaak; de politie bellen! 
(vanwege BIN-Unizo) 

Op de parking van de Makro + IKEA zijn personen 
bemerkt die aan elke autodeur voelen of ze vast is. Ze 
gaan razendsnel en willekeurig te werk, zodat ze niet 
echt opvallen. 

Gelukkig ‘roomt’ ze steeds tijdig de kassa af en laat 
enkel het nodige wisselgeld in de kassa zitten. Er zat 
een 190 € aan bankbiljetten in. Uit navraag bij een 
bovenbuur vernam ze dat de buur 2 Indiërs aan de 
bushalte een 500 meter verderop had zien staan. De 
wachtofficier contacteerde ‘De Lijn’ en vroeg om hun 
medewerking. Even later deelden deze mee dat 2 
Indische mannen in het centrum van Schilde waren 
afgestapt. Hierop startte de wachtofficier BIN-Z van 
Schilde en 's Gravenwezel op. Enkele handelaars 
reageerden hierop en meldden dat deze mannen in 
hun winkel waren geweest. Een kledingszaak meldde 
dat de 2 mannen net bij haar waren buiten gegaan. 
De patrouilles, die reeds in de omgeving waren, 
konden de mannen oppakken. Tijdens het verdere 
onderzoek herkende de zaakvoerster één van deze 
mannen. Ze werden later ter beschikking van de 
Procureur gesteld. 

Ze hebben adreskaartjes bij met de melding dat ze 
interesse hebben om uw wagen 2de hands te 
kopen. Die steken ze zogezegd tussen uw venster 
vlak boven uw slot. Dit is hun uitleg als ze betrapt 
worden door de eigenaar of mensen van de security. 
Origine van deze personen is doorgaans Oostblok, de 
adreskaartjes staan ook vol met schrijffouten. 
Security van Makro kan daar blijkbaar niks aan 
doen, ze hebben die gasten al 100x weggejaagd en 
politie ingeschakeld, maar blijkbaar kunnen ze niet 
ingrijpen… Ze zijn soms met verscheidene tegelijk op 
de parking. 
Dus pas op als je naar Makro en IKEA gaat, leg niets 
waardevols zichtbaar in uw wagen, doe uw deuren 
steeds op slot en hoop dat je niks kwijt bent als je 
terug komt…

(met dank aan Hoofdinspecteur Eddy Van Tichelt) 
 

 

Wilt u gelijkaardige berichten up-to-date ontvangen in uw mailbox... geef dan uw gegevens door aan de 
coördinator of stuur zelf uw naam, adres en E-mailadres door naar: bin-kijkuit@telenet.be. Indien u nu reeds 
regelmatig zulke berichten ontvangt hoeft u niets door te geven, dan maakt u al deel uit van de best-ingelichte 
BIN-leden !!! Het BIN-communicatiesysteem via de normale telefoonprocedure blijft uiteraard ook van toepassing !! 
 

 
Telst en lay-out: Ludwig Haes 
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