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Enkele BIN KIJKUIT cijfers… 
 

 Aantal aangesloten leden = 232 
 Flash-berichten in 2014 = 25 
 Flash-berichten sinds 1 jan.'15 = 13 
 BIN-oproepen in 2014 = 4 
 BIN-oproepen sinds 1 jan.'15 = 3 

 

 
 

Nieuw zend- en ontvangststation op 
brandtoren in de Kalmthoutse hei ! 
 

'Proximus' plaatste onlangs een extra zend- 
en ontvangststation voor telecommunicatie 
op de brandtoren in de heide. Dit in functie 
van een betere bereikbaarheid van de hulp-
diensten (o.m. brandweer), maar ook voor 
een betere dekking van het mobilofoonsys-
teem voor gebruikers van het netwerk (4G). 

 

 
 

 
 

Het bestuur van BIN-Kijkuit: 
 

Ludwig Haes - Kijkuitstraat 78 
0497 22 10 22 - ludwig@binkijkuit.be 
 

Piet Van Briel - Cuylitshofstraat 42 
03 666 71 87 - piet@binkijkuit.be 
 

Gerard Lamers - Kinderwelzijnstr. 63b 
03 658 63 18 - gerard@binkijkuit.be 
 

Kitty Konings - Kijkuitstraat 99 
0475 96 81 30 - kitty@binkijkuit.be 
 

Marco De Meulder - Putsesteenweg 74 
0475 46 21 96 - marco@binkijkuit.be 
 

Patrick De Bondt - Rozendreef 3 
03 666 57 01 - patrick@binkijkuit.be 
 

Philippe Livens - Nieuwstraat 19 
0497 26 93 01 - philippe@binkijkuit.be 
 

Wim Quirynen - Heibloemlaan 74 
0468 16 87 22 - wim@binkijkuit.be 
 

Hoofdinspecteur Politiezone Grens: 
 

Wilfried (Wille) Duerloo - 03 670 09 23 
 

Onze wijkinspecteur bij politie: 
 

Gerda Robersscheuten - 03 620 29 29 
 

 
 

Het bestuur van BIN-Kijkuit wenst u een 
fijne en deugddoende zomervakantie ! 

 
 

 

 

Uitnodiging tot onze jaarlijkse BIN-ontmoeting 
 

Hierbij willen wij u graag van harte uitnodigen op… 
 

VVRRIIJJDDAAGG  2266  jjuunnii  22001155  oomm  2200..0000  uu  
 

waar: in 't Centrum te Heide  
(kleine zaaltje, via poortingang rechtover 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 van deze ontmoetingsavond... 
 Welkomstwoordje + overzicht en enkele cijfers m.b.t. BIN Kijkuit 
 Politiehoofdinspecteur Maxim Meulebroeck zal u informeren over de 

BIN's in onze Politiezone en de recente inbraakcijfers presenteren! 
 Informatiesessie door Edith De Nef over het gebruik van noodnummers 

101 en 112, alsook een korte uiteenzetting over EHBO (AED) bij de 
meest voorkomende medische noodsituaties... 

 

 
 

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

 

We ontmoeten elkaar graag op vrijdag 26 juni om 20 u stipt.  Tot dan! 

 
 

Op 25 juni omstreeks 19u30 zal door de Politiezone Grens nog 
een BIN-TEST-oproep worden verstuurd naar alle leden om u 

andermaal uit te nodigen op bovenvermelde bijeenkomst. 
 

Voor hen die niet aanwezig kunnen zijn op 26 juni, voegen we in deze 
omslag een overschrijvingsformulier bij voor betaling van het jaarlijks 
lidgeld (contributie), dat we graag zouden willen ontvangen vóór 10 juli 

op de rekening van BIN KIJKUIT:  BE51 7310 2376 4062 bij KBC. 
 

PS.  Als u dat wil, mag u ook ineens voor 2 of max. 3 jaar aanbetalen, dan schrijft u 

respectievelijk 6 of 9 euro over op dezelfde rekening met vermelding betrokken jaren! 
 

( voor online-betalers, het opgeslagen rekeningnummer steeds checken op correctheid aub ) 
 

  

Nieuwe BIN-verantwoordelijke bij de Politiezone Grens: 
Onlangs ging de vorige verantwoordelijke politiecommissaris, 
Louis Van den Buijs, met pensioen. Louis wordt tijdelijk ver-
vangen door hoofdinspecteur Wille Duerloo, tel: 03 670 09 23. 
wilfriedus.duerloo@pzgrens.be (enkel te contacteren bij hoogdringendheid) 

  
 

 

Op de keerzijde van deze nieuwsbrief vindt u het aangifteformulier voor 
afwezigheidtoezicht op uw woonst/eigendom door de Politie - Zone Grens. 
Indien u van deze dienst gebruik wenst te maken tijdens uw vakantie of 
andere (langdurige) afwezigheden, bezorg het dan ingevuld en tijdig op de 
Kapellensteenweg 32 te Kalmthout, of mail het naar info@pzgrens.be 
Faxen kan via het nummer 03 620 29 39. 
U kunt het volledige formulier ook terugvinden op de website van PZGrens: 

www.pzgrens.be/home/dienstverlening/gemeenschappelijk/vakantietoezicht 
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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, .... )? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Onthaalpunt Essen: 2910 Essen, Kapelstraat 9  - Tel.: 03.670.09.20 – Fax: 03.670.09.29 

Onthaalpunt Kalmthout: 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 32 – Tel.: 03.620.29.29 – Fax: 03.620.29.39 

Onthaalpunt Wuustwezel: 2990 Wuustwezel, Bredabaan 352a – Tel: 03.270.78.00 – Fax: 03.669.90.78 


