Nieuwsbrief ‘09/1
Verantw.Uitg.: Ludwig Haes – Coördinator BIN KIJKUIT
BIN-test-oproep komt eraan !
Op woensdag 6 mei e.k. zal
Pierre Speltincx een testoproep
van het communicatiesysteem
BIN-Kijkuit opstarten.
Dit zal tevens een uitnodiging
omvatten m.b.t. de jaarlijkse
BIN-bijeenkomst op 8 mei (zie
hiernaast). Deze oproep zal geschieden tussen 20 en 21 uur.
Wat moet u dan doen???
“Wacht tot u het bericht helemaal heeft beluisterd en druk
dan op het cijfer 2 van uw
telefoon, om de binnengekomen
oproep te laten registreren!”
Nieuwe bestuursleden gevraagd !
Wilt u meehelpen om ons BIN nóg
veiliger te maken en kan u af en
toe (ongeveer 4 keer per jaar) een
beetje tijd vrijmaken? Neem dan
contact op met de coördinator.
Wij zien er naar uit om u bij ons
team te verwelkomen.
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Hernieuwing van het jaarlijkse lidmaatschap…
Geachte BIN-leden, inwoners van BIN-KIJKUIT…
Hierbij willen wij u graag en van harte uitnodigen op…

VRIJDAG 8 mei 2009 tussen 20.00 en 22.00 uur
waar: in zaal ‘t Centrum te Heide - Kalmthout
(oud café - ingang rechtover de linker zijkant v/d kerk)
Tijdens het aangeboden drankje, bent u in de mogelijkheid
om uw lidmaatschap ter plekke ‘cash’ te betalen en een
praatje te maken met bestuur, andere Bin-bewoners,
onze wijkagent en hoofdinspecteur Pierre Speltincx.
Uw bijdrage voor één jaar wordt gereduceerd tot slechts € 3,00
Het lidmaatschap kan op volgende manieren worden betaald…
• U komt naar bovenvermelde ontmoeting en betaalt daar uw
lidgeld voor 1 jaar. U krijgt ter plekke een ontvangstbewijsje
plus een milieuvriendelijk gadget (zie verder in deze Nieuwsbrief).
• Of u schrijft het bedrag van € 3,00 (10,00 EURO voor ‘n nieuw lid)
over via ingesloten overschrijvingsformulier, uiterlijk op 31/5,
Î 068/2440226/24 – BIN-KIJKUIT – Cuylitshofstraat 42 Í
met als duidelijke mededeling uw volledige naam en adres.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een goede en snelle communicatie
Ö een zeer belangrijk gegeven !
De hedendaagse middelen helpen
ons om op een snelle en adequate
manier te communiceren. Laat niet
na om interessante informatie,
mogelijk ook voor alle andere BINleden, door te sturen naar het
gekende E-mailadres...
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 bij politie:
Gerda Robersscheuten - 03 620 29 29

Opmerking: Nieuwe leden zullen na overschrijving (van € 10,00)
nog wél het bezoek krijgen van één van onze bestuursleden, dit
om hen de werking van het systeem uit te leggen en een BINsticker + milieuvriendelijk gadget (zie verder in deze Nieuwsbrief) te
overhandigen. De BIN-sticker wordt daarna best aangebracht op
een goed zichtbare plaats (brievenbus, poort, hek, deur, raam).
Hernieuw uw lidmaatschap
en ontvang (uiteraard na
betaling) een leuk gadget, en
dit geheel GRATIS...
de BIN-Knijpkat.
Neen, wij zijn geen dierenbeulen, doch indien u op
deze zaklamp knijpt om de
‘ledjes’ te voorzien van stroom, maakt deze milieuvriendelijke lamp
het geluid van een lief poesje.
Toch wel een handig en waardevol ‘hebbeding’ om op zak te
hebben. Bovendien heb je altijd het nummer van de lokale politie
bij de hand, want dit nr (03 620 29 29) is op de zaklamp gedrukt.
Ook NIEUWE LEDEN hebben, na inschrijving en betaling van hun
bijdrage, recht op deze BIN-Knijpkat natuurlijk.
Nog slechts twee maanden en de vakantieperiode is weer daar!
Veel mensen vertrekken dan op vakantie in binnen- of buitenland.
Op de keerzijde van deze nieuwsbrief vindt u het aangifteformulier
voor afwezigheidstoezicht op uw woonst/eigendom door de lokale
politie. Indien u van deze diensten gebruik wenst te maken, 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.
Ö 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, .... )?
……………………………………………………………………………………………………………………

