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Beste vrienden, leden van BIN-Kijkuit, 
 

Normaliter komen we jaarlijks rond deze tijd aankloppen met de vraag om uw 
lidmaatschap te hernieuwen en het lidgeld van 3,00 euro te willen overmaken. 

 

Een nieuwe ‘Algemene Leden Bijeenkomst’ voor eind april zat tevens in de pijplijn, 
maar moeten we ook dit jaar afblazen, wegens de gekende opgelegde maatregelen. 

 

We kunnen wel stellen dat het dit jaar geen ‘normaal jaar’ is, de coronaperikelen, 
die zich intussen wereldwijd hebben verspreid, doen wat met een mens en zijn leven! 

 

Het bestuur van BIN-Kijkuit heeft onlangs een uitzonderlijke maatregel besproken. 

Ook wij willen voor onze leden ‘een duit in het zakje doen’ en hebben daarom 

beslist dat bij alle momenteel aangesloten leden één volledig boekjaar (dit loopt van 

1 mei t/m 30 april van het daarop volgende jaar) het lidmaatschap GRATIS wordt verlengd. 

D.w.z. dat jullie dit jaar geen uitnodiging zullen ontvangen om het lidgeld te betalen. 
 

Leden die de vorige jaren aan een extra voorafbetaling deden van 2 of 3 jaar, worden 

hierbij niet vergeten, want ook hun lidmaatschap wordt met één jaar ‘langer’ verlengd. 
 

Zo willen wij ons steentje -hoe miniem ook- bijdragen om het coronaleed te verzachten! 
 

 

 

 Waar kan je ondermeer terecht voor officiële informatie over het corona-virus? 
 

Officiële informatie over het Coronavirus “COVID-19” kan je op volgende plekken vinden: 
 Website van de FOD Volksgezondheid: 

 Algemeen: https://www.info-coronavirus.be/nl Telefoonnummer: 0800 14 689 

 FAQ: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs 

 Laatste nieuws: https://www.info-coronavirus.be/nl/news 
 Website specifiek voor onderwijs via ‘Onderwijs Vlaanderen’: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus 
 Website over verbod op bepaalde evenementen in de provincie Antwerpen: 

https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/politiebesluit-
coronamaatregelen.html 

 Website specifiek voor de zorgverleners via ‘Sciensano’: 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx 
 Website van onze gemeente: www.kalmthout.be 

 

 

 

In de loop van vorig jaar heeft bestuurslid Marcial Vollebregt (foto links) laten 
weten niet langer deel te willen uitmaken van het BIN-Kijkuit 
bestuur. Marcial was verantwoordelijk voor de ‘Vogelenzangstraat’. 
Zeer recentelijk heeft ook onze co-coördinator Piet Van Briel (foto 
rechts) te kennen gegeven het bestuur van BIN-Kijkuit te verlaten. 
Piet was verantwoordelijk voor de ‘Cuylitshofstraat’. Hij zorgde in 
het bestuur ook voor keurige opvolging van de (gezonde) financiën. 
Wij willen beide heren andermaal van harte danken voor hun inzet 
in de goede werking van ons BIN en hulp bij allerhande activiteiten. 

 

 
 

Om ons team terug te optimaliseren zijn wij daarom op zoek naar enkele personen die zich willen 
engageren voor ons bestuur. Het betreft hier niet om een tijdrovende bezigheid. Indien u zich 
geroepen voelt om u in te zetten voor de goede werking van het BIN en bvb enkele keren per jaar 
‘Nieuwsbrieven’ en andere communicatie mee wil ronddragen naar onze leden in uw buurt, ben je 
alvast van harte welkom. Ook uw aanwezigheid op onze vergaderingen -die op jaarbasis alvast tot 
het minimum worden herleid- wordt erg op prijs gesteld. Stel je dus kandidaat voor ons BIN-team! 
Interesse?  Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de coördinator via: mail@binkijkuit.be 
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Nieuw oproepsysteem voor hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) 
 

 

NIEUW !!! Keuzemenu 112  
 

Vanaf 11 februari voerde België een keuzemenu in 

voor de noodnummers 112 en 101. In een noodsitu-
atie kan je zowel 112 als 101 bellen om één van de 

drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) 

te bereiken. In alle gevallen word je geholpen, ook 

als je geen of de verkeerde keuze zou maken. 
 

Eén keuzemenu voor de twee noodnummers: 
 

Ongeacht of je 112 of 101 belt, laat het keuzemenu 
je toe om te kiezen welke hulp je nodig hebt: van de 

brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de 

keuze gemaakt is, word je in contact gebracht met 

een operator van de noodcentrale die onmiddellijk 

de hulpdiensten kan sturen die je nodig hebt. 
Dit keuzemenu maakt het gemakkelijker om in 

noodsituaties een keuze te maken en helpt vermij-

den dat je oproep wordt doorgeschakeld van 112 

naar 101 (of vice versa). Het menu lijkt op dat van 

de app 112 BE, waarmee je via een icoon de hulp 

kiest (ambulance, brandweer of politie) die je nodig 
hebt. Zowel via de app 112 BE als het keuzemenu 

word je onmiddellijk in contact gebracht met de be-

voegde noodcentrale. 
 

Ter herinnering: in België raadt de FOD Binnen-

landse Zaken aan om voor dringende hulp van een 

ambulance of de brandweer naar het nummer 112 

te bellen. Voor de politie kan je ook naar 101 bellen. 

Achter deze twee nummers gaan twee verschillende 

noodcentrales met verschillende processen voor de 
behandeling van noodoproepen schuil: één voor 

medische hulp en de brandweer, de andere voor de 

politie. Indien je vóór het invoeren van het keuze-

menu naar 112 belde om hulp te vragen van de 

politie, moest je worden doorgeschakeld naar het 
noodnummer 101. Door deze doorschakeling kon je 

kostbare tijd verliezen. 

Hoe dan ook, je zal in alle gevallen geholpen worden 

indien je naar de noodnummers 112 of 101 belt. 

Ook als het niet lukt om een keuze te maken, of als 

je de verkeerde keuze zou maken krijg je een 
operator aan de lijn. Het keuzemenu is een 

gebruiksvriendelijk hulpmiddel om je efficiënter en 

sneller te helpen. Het werkt op een gelijkaardige 

manier als de app 112 BE, namelijk door een een-

voudige keuze aan te bieden tussen ambulance, 
brandweer of politie voordat je een operator aan de 

lijn krijgt. 

Als je een smartphone hebt, kan je de app 112 BE 

ook als alternatief gebruiken voor het keuzemenu. 

Hoe werkt het menu?  

Vanaf 11 februari 2020 moet je het volgende doen 
als je dringend hulp nodig hebt van een ambulance, 

de brandweer of de politie: 

1. Bel naar het noodnummer 112 of 101 

2. Luister naar de boodschap: « Noodcentrale, voor 

ziekenwagen of brandweer > druk 1 en voor 

politie > druk 2 » 
3. Maak je keuze: 1 of 2 

4. Indien je geen keuze maakt herhaalt de 

boodschap zich: « Noodcentrale, voor 

ziekenwagen of brandweer > druk 1 en voor 

politie > druk 2.  Blijf aan de lijn. We verbinden 

u door » 
5. Een operator zal uw oproep beantwoorden.    

 

 

 
 

Eerst hoor je dus het keuzemenu.  Zodra je je keuze 

valideert door op 1 of 2 te drukken word je 

doorgeschakeld naar een operator van de 
noodcentrale die je nodig hebt. Indien je geen keuze 

maakt, wordt de boodschap één keer herhaald en 

word je daarna automatisch doorgeschakeld naar de 

noodcentrale die territoriaal bevoegd is. 

Indien je een verkeerde keuze maakt, word je -net 
zoals voorheen- door de operator naar de juiste 

noodcentrale doorgeschakeld. 

PS.  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoor je 

de boodschap in het Nederlands én het Frans.  In de 

provincie Luik hoor je het keuzemenu in het Frans 

én het Duits. 
 

 

Goed aanbod van de VREG? Dat is verdacht: 

Kreeg jij ook een telefoontje van 'de VREG' met 

de melding dat ze een beter energieaanbod 
hebben voor jou?  Dan hang je wellicht met 

oplichters aan de lijn!  Laat je niet doen en wees 

altijd voorzichtig. 

Een alerte inwoner uit de ‘Politiezone Zara’ meldde 

dat hij onlangs werd opgebeld door iemand die zich 

voordeed als medewerker van de VREG, de Vlaamse 
Energieregulator. 

De beller zei een beter voorstel te hebben voor een 

nieuwe energieleverancier en vroeg om de computer 

aan te zetten zodat hij een voorstel kon doormailen. 

Gelukkig vertrouwde het slachtoffer het zaakje niet 
en na enkele kritische vragen verbrak de oplichter 

zelf de verbinding. 

De VREG laat weten dat ze zelf nooit burgers opbelt 

om te veranderen van energieleverancier: "Als een 

burger ons belt voor een leveranciersvergelijking dan 

bezorgen we een volledig overzicht van alle contrac-
ten die de leveranciers aanbieden. Maar omwille van 

onze onafhankelijkheid mogen we geen specifieke 

leverancier aanraden aan burgers." 
 

Bron: pz Zara 

 

Een oproep van een onbekend (buitenlands) 

nummer? Bel NIET terug: 
 

Een klassieker onder de online oplichtingmethoden 

is Wangiri-fraude.  Wan… wat?  “Wangiri” komt uit 

het Japans.  "Wan" komt van het Engelse telwoord 

‘one’ en verwijst naar die ene keer dat de telefoon 

rinkelt.  "Giri" verwijst naar de afbreking van de 
oproep en komt van ‘kiru’, het Japanse woord voor 

snijden. 

Oplichters proberen je nieuwsgierigheid op te wek-

ken en hopen dat je terugbelt naar hun nummer. 

Wanneer je dat doet, kom je op een dure telefoonlijn 
uit. De oplichters proberen je zo lang mogelijk aan 

de praat te houden, waardoor dit al snel kan uit-

draaien tot een héél kostelijk telefoontje. 

Ga niet in op deze telefoontjes (en sms'jes). Bel zelf 

dus ZEKER NIET terug naar een buitenlands num-

mer dat je niet kent.  Als mensen je echt nodig heb-
ben, zullen ze zelf wel terugbellen. 
 

Bron: PZ voorkempen. 
 


