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Verantw.Uitg.: Ludwig Haes – Coördinator BIN KIJKUIT Mei 2016 

 
 

Enkele BIN KIJKUIT cijfers… 
 

 Aantal aangesloten leden = 232 
 Flash-berichten in 2015 = 37 
 Flash-berichten sinds 1 jan.'16 = 12 
 BIN-oproepen in 2015 = 8 (+1 Test) 
 BIN-oproepen sinds 1 jan.'16 = 1 

 

 
 

 Interessant weetje ! 
 

 Je kan het telefoonnummer van de 
 BIN-oproepen programmeren in uw 
 telefoon (bvb) als 'BIN ALARM', zo 
zie je meteen bij het afgaan van uw telefoon 
(of GSM) dat het een oproep voor BIN-Kijkuit 
betreft !!!   Dit nummer is: 02 213 99 28 
(opgelet: het is dus een 02 nummer en géén 
03 / bovendien kan je dit nummer niet zelf 
contacteren, maar het is wél het nummer 
dat u steeds zal opbellen bij een BIN-alarm) 
 

 
 

 
 

 
 

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 - via 03 620 29 29 
 

Onze wijkinspecteur bij politie: 
 

Gerda Robersscheuten - via 03 620 29 29 
 

Algem. oproepnummer politie: 101 

 

 

 
 

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen op… 
 

  MMAAAANNDDAAGG  2233  MMEEII  22001166  oomm  1199..3300  uu..  
 

in feestzaal 'De Kievit' - Korte Heuvelstraat 
 

voor onze jaarlijkse BIN-ontmoeting 
 

én viering van het 10-jarig bestaan 
 

Bij het binnenkomen bent u in de gelegenheid om uw lidmaatschap 
van 3 euro cash te betalen en krijgt u 2 consumptiebonnetjes 

+ een 'TEGOEDBON' voor afhalen van het feestgeschenk 
 

De avond is uiteraard GRATIS toegankelijk voor onze leden ! 
 

Het verdere verloop van deze ontmoetingsavond... 
 

 Welkomstwoordje door onze burgemeester, Lukas Jacobs 
 Financieel jaarverslag BIN Kijkuit en voorstelling nieuwe website 
 Wijkagente Gerda Robersscheuten zal u informeren over de BIN's in 

onze Politiezone en de recente inbraakcijfers presenteren 
 Informatiesessie door de inbraakpreventieadviseur van de PZ Grens 
 Cabareteske muziekvoorstelling door Bert Ostyn, "Tralalie" 

 

 

Sinds geruime tijd animeert hij Vlaanderen. 
In zijn cabareteske muziekvoorstelling brengt 
hij een verhaal over het leven en de liefde, over 
het kleine verdriet en de grote lach... 
Hij probeert de vrolijkheid en de eenvoud van 
het leven uit te drukken met een kwinkslag, 
met visuele humor en prachtige liedjes. 
Een muzikale voorstelling met schalkse toets ! 

 

 Afsluiten doen we omstreeks 22.00 u met een babbeltje en een drankje. 
( de drankbonnetjes die u bij het binnenkomen ontvangt, kunnen hiervoor worden gebruikt ) 
 

Bij het naar huis gaan, kan u uw 'TEGOEDBON' ( die u krijgt bij het 
binnenkomen ) inruilen voor onderstaand 'verjaardagsgeschenk' ! 

  
 

Kom naar deze 

ontmoetingsavond en 

ontvang het 'veilig en 

nuttig' geschenk, ter 

waarde van € 7,99 
volledig GRATIS 

     
Ter gelegenheid van 

10 jaar BIN - KIJKUIT 
 

  

We ontmoeten elkaar graag op maandag 23 mei om 19.30 u.  Tot dan !

 
 

Op zondag 22 mei rond 19u30 zal door de 'Politiezone Grens' 

nog een BIN-TEST-oproep worden verstuurd naar al onze leden 

om u andermaal uit te nodigen op bovenvermelde bijeenkomst. 

 
 

Voor hen die niet aanwezig kunnen zijn op 23 mei e.k. voegen we in deze 
omslag een overschrijvingsformulier voor betaling van het jaarlijks lidgeld 
(ook genaamd: contributie), dat we graag zouden willen ontvangen vóór 30 
juni op de rekening van BIN KIJKUIT: BE51 7310 2376 4062 bij de KBC. 

 

PS.  Indien u dat wenst, mag u ook ineens voor 2 of max. 3 jaar betalen. In dat geval 
schrijft u respectievelijk 6 of 9 euro over op dezelfde rekening, met vermelding van de 
jaren waarop het lidgeld betrekking heeft. Dus: 2016 + 2017 of 2016 + 2017 + 2018 ! 

 

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

 

WIJ VIEREN FEEST... 
 

en dat zullen onze leden geweten hebben ! 



 

'Check-list' voor als je op VAKANTIE vertrekt (of langdurige afwezigheid) 
 

 

 Inbraak 

Wees discreet... 
  Laat geen afwezigheidsbericht achter op uw deur. 
  Stop thuisleveringen van de bakker of de melkboer. 
  Maak geen  vermelding  van  uw afwezigheid  op uw 

antwoordapparaat en schakel indien mogelijk uw 
telefoon door naar uw gsm of een ander toestel. 

  Werk met tijdschakelaars voor de verlichting. 
  Laat beplanting onderhouden en zichtbare grasperken 

maaien. 
  Licht vertrouwenspersonen in over de periode dat u 

afwezig bent. 
  Vraag hen om de brievenbus leeg te maken en af en toe de 

rolluiken op te laten. 
  Trek niet de aandacht wanneer u vertrekt. 
  Breng uw gegevens niet aan op uw bagage, maar liever 

aan de binnenkant. 
  Geen meldingen via sociale media dat je met verlof bent. 

Bescherm uw goederen: 
  Verberg aantrekkelijke en gemakkelijk mee te nemen 

goederen: gsm, videomateriaal, laptop, enz. 
  Berg waardevolle goederen (geld, juwelen) op in een kluis 

of bij een bank. 
  Noteer de serienummers van waardevolle goederen. 
 

 

De sleutels: 

  Sluit ramen en deuren van uw huis, garage en tuinhuisje. 
  Sluit roosters en hekken meteen kettingslot. 
  Laat sleutels niet op sloten steken. 
  Bewaar sleutels buiten het zicht. 
  Geef de huissleutels en sleutels van niet-gebruikte 

voertuigen aan een vertrouwenspersoon of neem ze 
mee. 

  Vermeld uw gegevens niet op sleutelhangers. 
  Doe niet-gebruikte voertuigen op slot. 
  Maak tweewielers vast met een hangslot aan een 

vastzittend voorwerp. 
  Controleer de bescherming van toegangen: ramen, 

deuren, keldergaten, koepels en dakvensters. 
  Bewaar uw ladders en tuingereedschap binnenshuis; laat 

het niet buiten rondslingeren. 

  Activeer altijd uw alarmsysteem. 
  Verwittig uw alarmcentrale wanneer u vertrekt. 
 

 

 

  Informeer de contactpersonen over de procedure bij een 
alarmmelding. 

De lokale politie: 
  Breng de lokale politie op de hoogte van periodes van 

langdurige afwezigheid. 

De verzekeringspolis "branden diefstal": 
  Controleer de geldigheid van uw brand- en 

diefstalverzekering. 
 

 Brand 

De risicoproducten: 

  Vermijd het opslaan van brandbare vloeistoffen of bewaar 
deze op een veilige plaats. 

  Bewaar doeken die met brandbare producten 
doordrenkt zijn in een hermetisch afgesloten 
recipiënt. 

  Berg spuitbussen op buiten bereik van zonlicht en uit de 
buurt van warmtebronnen. 

De branddetectie-installatie: 
  Test de branddetectoren. 
  Vervang de batterijen indien nodig. 

De elektrische installatie: 

  Schakel alle elektrische apparaten uit, met uitzondering 
van ijskast en diepvriezer. 

  Doof alle lampen zonder tijdschakelaar. 
  Vermijd alle brandbare materialen in de nabijheid van deze 

lampen. 

De verwarmingsinstallatie: 
  Schakel uw verwarmingsinstallatie uit in de zomer. 
  Stel, bij vertrek in de winter, de temperatuur van de 

verwarming lager in. 
  Plaats alle brandbare materialen op voldoende afstand 

van warmtebronnen. 

De apparaten op gas, mazout of petroleum: 
  Sluit de toevoer van al deze apparaten af: boiler, gasfles, 

gasfornuis, enz... 
 

 
 

Voor meer informatie over inbraakpreventie, neem dan contact op met de lokale 
preventie- en/of politiediensten: 03.620.29.29      Voor meer informatie over 
brandgevaar, kunt u contact opnemen met de brandweerdienst: 03.369.74.18 

 

 


