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Verantw.Uitg.: Ludwig Haes – Coördinator BIN KIJKUIT Mei 2013 
 

 

BIN KIJKUIT heeft U nodig… 
 

Het bestuur zoekt nog steeds enkele 
vrijwilligers om ons team te versterken. 
Mannen of vrouwen die zich geroepen 
voelen om de werking van ons BIN te 
helpen ondersteunen. 
 

Wij denken hierbij aan bewoners van: 
 Heibloemlaan 
 Nieuwstraat 
 Vogelenzangstraat 
 Rozen- en of Irisdreef 

 

Wilt u deze uitdaging aangaan, aarzel 
niet en contacteer de coördinator via: 
ludwig@binkijkuit.be 

 

Het bestuur wenst u bij voorbaat een 
formidabel deugddoende vakantie! 

 
 

Het bestuur van BIN-Kijkuit: 
 

Ludwig Haes - 0497 22 10 22 
Kijkuitstraat 78 
 

Piet Van Briel - 03 666 71 87 
Cuylitshofstraat 42 
 

Gerard Lamers - 03 658 63 18 
Kinderwelzijnstraat 63 b 
 

Kitty Konings - 0475 96 81 30 
Kijkuitstraat 99 
 

Marco De Meulder - 0475 46 21 96 
Putsesteenweg 74 
 

Bobby Ramdayal - 0471 46 89 93 
Putsesteenweg 49 / 6 
 

Politiecommissaris Zone Grens: 
 

Louis Van den Buijs - 0473 96 37 51 
 

Onze wijkinspecteur bij politie: 
 

Gerda Robersscheuten - 03 620 29 29 
 

 

Heeft u een iPhone of 
Smartphone, 
download zeker de 
'App' van de lokale 
Politie Zone Grens. 
Je kan deze 'App' 
gratis downloaden via 
de App-store van 
Apple (iPhone/iPad) 
of via Google Play 
(voor smartphones 
onder het systeem 
van Android). 

  

Uitnodiging tot de jaarlijkse BIN-bijeenkomst 
 

Hierbij willen wij u graag en van harte uitnodigen op… 
 

WWOOEENNSSDDAAGG  55  jjuunnii  22001133  oomm  1199..3300  
 

waar:  in het kleine zaaltje van 't CENTRUM 
te Heide Kalmthout (ingang via poortje, over de kerk)  

 

Bij het binnenkomen bent u in de gelegenheid om uw 
lidmaatschap van (slechts) 3 euro cash te betalen en krijgt u 

2 consumptiebonnetjes en een leuk BIN-gadget 
(enkel voor diegenen die naar deze bijeenkomst komen). 

De avond zelf is natuurlijk ook GRATIS toegankelijk! 
 

Het verdere verloop op deze ontmoetingsavond loopt als volgt... 
 Pick-pocket demonstratie door illusionist Dominik Messiaen... 

"HOE VERDEDIG IK MIJ TEGEN ZAKKENROLLERS ?" 
 

 
 

 Uiteenzetting door de Kalmthoutse brandweer betreffende 
brandpreventie in de woonst! 

 De Politie zal u tevens informeren over de BIN's in onze 
Politiezone en de recente inbraakcijfers presenteren! 

 Afsluiten doen we omstreeks 22.00 u met een babbeltje en 
een drankje (de drankbonnetjes kunnen hiervoor worden gebruikt)! 

 

We ontmoeten elkaar graag op woensdag 5 juni. Tot dan! 
 

 

Op 3 juni rond 19:30u zal er door de Politiezone Grens nog een 
BIN-TEST-oproep worden verstuurd om u andermaal uit te 

nodigen op bovenstaande Algemene Ledenbijeenkomst 2013. 
 

Voor hen die -om welke reden dan ook- niet aanwezig kunnen 
zijn op 5 juni, wat we uiteraard wel jammer zouden vinden, 

voegen we in deze omslag een overschrijvingsformulier bij voor 
betaling van het jaarlijks lidgeld (((ooopppgggeeellleeettt:::    nnniiieeeuuuwww   bbbaaannnkkknnnuuummmmmmeeerrr))) ! 

 

 
 
Op de keerzijde van deze nieuwsbrief vindt u een aangifte-
formulier voor afwezigheidtoezicht op uw woonst/eigendom door 
de lokale Politie Zone Grens. 
Indien u van deze diensten gebruik wenst te maken tijdens uw 
vakantie of andere (langdurige) afwezigheden, vul dit formulier dan 
in en bezorg het tijdig op de Kapellensteenweg 32, of fax het door 
naar 03 620 29 39, of mail het naar info@pzgrens.be 
 

 Zeker doen ! ! ! 

 



    

Lokale politie Grens 
( Essen – Kalmthout – Wuustwezel ) 

Kapellensteenweg 32 - Kalmthout 
Tel.: 03.620.29.29 – Fax: 03.620.29.39 

E-mail: info@pzgrens.be 
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR AFWEZIGHEIDSTOEZICHT 

 
Naam en Voornaam: ……………………………………………………………………………… 
 
Adres:   ……………………………………………………………………………… 
 
Type woning:  ……………………………………………………………………………… 
 
Andere plaats dan de woning waar controle gewenst is (winkel, loods, 
tuinhuisje,...):  ……………………………………………………………………………… 
 
Adres:   ……………………………………………………………………………… 
 
Datum en uur vertrek: …………………………  terugkomst: …………………………… 
 
Contactmogelijkheden ( verblijfadres en/of telefoonnummer ): 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Contactpersoon:  ……………………………………………………………………………… 
 
Adres:   ……………………………………………………………………………… 
 
Telefoon:   ……………………………………………………………………………… 
 

 Beschikt de contactpersoon over de sleutel van de woning? 
 

 Voertuigen in de woning? Zo ja, merk, type en nummerplaat:  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Aanwezigheid van een alarmsysteem? Type:……………………………………… 
 

 Installateur (naam + telefoonnummer): 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Tijdschakelaar binnen de woning - ingesteld op:   ……………………… uur 
 

 Veiligheids- of schrikverlichting buiten  
 

 Waakhond of andere dieren - kenmerken:  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Andere preventie- of beveiligingsmaatregelen ( privébewaking, waardevolle 
goederen geregistreerd, kluis leeggemaakt, extra slot op, de buitendeur, buur 
die gras maait of brievenbus ledigt, .... )? 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


