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Kleurwedstrijd voor de lagere scholen!
Ter gelegenheid van het BIN-kerkcafé worden ook de leerlingen van
de lagere scholen betrokken.
Vandaag krijgen ze op school allen
een tekening van “D’auwe” mee.
D’auwe is een triptekenaar uit Lier
die werkt voor het BINkenniscentrum. Hij zal het BINkenniscentrum voortaan bijstaan
om preventieve tips naar de
bevolking over te brengen op een
aangename manier. Kinderen die
het plaatje mooi kleuren en het
zaterdag tussen 10 en 18u afleveren
aan de stand van het BINkenniscentrum
kunnen
een
waardebon winnen. Er worden vijf tekeningen uit de stapel gehaald, deze kinderen winnen een
waardebon van 25 euro op te kopen in de speelgoedwinkel Klavertje Vier in Achterbroek. Het doel
van deze actie is ouders mee in het verhaal te betrekken en hen wakker te houden met het oog op
de donkere dagen!

Een mooi cadeau voor één gelukkige bezoeker!
Beeldend kunstenaar Gilbert Uitdenhouwen werkt actief
mee aan het BIN-café en wil een geste doen naar de
bezoekers. Hij schenkt de organisatoren een mooi
genummerd beeldje met de figuren van Suske en Wiske. Wie
dit beeldje gaat winnen is nog een verrassing. De
organisatoren bepalen vooraf aan de hoeveelste bezoeker
van het BIN-kerk-café dit gaat geschonken worden. Uiteraard
doen de BINs al een kleine geste door iedereen bij het bezoek
een drankje aan te bieden. Maar …. iemand gaat zijn/haar
bezoek aan het BIN-kerk-café nog veel langer herinneren. De
Bins danken Gilbert van harte voor deze mooie geste!

Ziekenwagendienst Kalmthout brengt info rond reanimatie
Ook de ziekenwagendienst van de gemeente Kalmthout neemt
deel aan het BIN-kerk-café. Zij brengen een stand waardoor zij aan
de bezoekers vooral informatie gaan geven over het reanimeren.
Iedereen kan plots voor een situatie komen te staan waarbij
reanimeren belangrijk is en er geen kostbare tijd verloren gaat.
Het geven van handige tips en informatie over het gebruik van
hulpmiddelen moet iedereens interesse opwekken.

Politie informeert rond cybercriminaliteit!
De lokale politie zone Grens zal tijdens het BIN-kerkcafé de bezoekers vooral informeren en
waarschuwen over en voor cybercriminaliteit, een
begrip dat de laatste jaren sterk in opmars is. In de
stand van de politie zal je er informatie vinden maar
je kan ook informatie inwinnen over bepaalde
problemen die jij ondervind in de elektronische
wereld. Daarnaast zullen ook de mensen van de
wijkwerking aanwezig zijn om te antwoorden op alle
andere vragen die de bezoekers rond veiligheid naar voor brengen.

Twee dagen fietsen markeren aan de kerk
De lokale politie zone Grens zal twee dagen fietsen markeren aan de kerk in
Heide. Op vrijdag gaat dit door van 16u tot 19u en op zaterdag van 10u tot 18u.
Je kan je vrij aanbieden met je fiets en je identiteitskaart. Het markeren van
fietsen is een efficiënte manier om dieven af te schrikken en om de eigenaar
van een gestolen fiets terug te vinden. Gemerkte fietsen worden minder
snel gestolen. Het markeren gebeurt via het kleven van een sticker met je
rijksregisternummer op het fietskader. De speciale stickers zijn heel moeilijk te
verwijderen. Dit voorkomt schade in het geval je een speciaal frame hebt. Het
markeren is gratis en duurt slechts enkele minuten, daarna ontvang je een
fietspas.

Kalmthout: hoe het vroeger was!
De Kalmthoutse BINs hebben gemeend om
het BIN-kerk-café op zaterdag 23 oktober
tussen 10u en 18u nog iets aantrekkelijker te
maken. Zo werkt Jan Franken mee met een
collectie van foto’s uit het verleden. Wim
Kuyps heeft een mooie samenvatting
gemaakt van filmpjes met een terugblik naar
een bepaalde plaats in Kalmthout zoals het
vroeger was. Stan Wagemans heeft heel wat
foto’s van het “oude” Kalmthout op stick
gezet die op groot scherm gaan getoond
worden. Gilbert Uitdenhouwen heeft een
mooie tentoonstelling uitgewerkt rond “25 jaar beeld Suske en Wiske in Heide”. Op deze manier
kunnen bezoekers in het BIN-kerk-café gezellig samenkomen en de sociale verbondenheid opnieuw
wat aanwakkeren. De Kalmthoutse BIN’s geven alvast een voorzet door één drankje gratis aan te
bieden bij uw bezoek.

Kalmthoutse BINs werken samen
Het BIN-Kerk-café is een samenwerkingsverband tussen de Kalmthoutse BINs, actief hieraan werken
mee: BIN Leopold, BIN Kijkuit, BIN Bezemheide,BIN de Greef, BIN
de Beek, BIN Dennendael, BINZ Bosduin en BIN Withoefse Heide.
Eerder al werd er een website ontwikkeld om zo iedereen op de
hoogte te houden van al het nieuws dat via de
buurtinformatienetwerken te melden valt. Ga eens een kijkje
nemen op deze site! Wil je nog meer weten over de BINs en wil je
verder kijken dan de gemeentegrenzen surf dan naar de website
van het BIN-kenniscentrum: www.bin-plp.be .

Gemeentebestuur en BIN-kenniscentrum belangrijke partners!
Het opzetten van een dergelijke organisatie brengt heel wat
mee. Naast de publieke opening is er op vrijdag ook een
academische zitting met onderandere Minister Annelies
Verlinden, Binnenlandse zaken, als gastspreekster. Zij zal het
ondermeer hebben over een project van haar kabinet
“wederzijds respect”, maar ook de dondere dagen zullen er
zeker in verweven worden. Andere sprekers zijn Philippe
Willekens, directeur-generaal van de algemene directie
Veiligheid en preventie, Benno Gekiere, voorzitter van het BINkenniscentrum en onze burgemeester Lukas Jacobs. De BINs zijn
zowel het gemeentebestuur als het kenniscentrum zeer
dankbaar om dit alles mee te ondersteunen. Daarnaast is er ook
de steun van het kerkfabriek Sint-Jozef die de mooie kerk van
Heide ter beschikking stellen om er het event te laten doorgaan!

Donkere dagen: samen zorgen we voor een veilig na- en voorjaar!
Bezoek de standen nu zaterdag, ontmoet
er mensen en vooral je buren. De
criminaliteitsbarometer was de afgelopen
periode, zeker wat inbraken in woningen
betreft, wat milder geworden. Laat ons
echter niet blind staren op cijfers. Het was
een algemeen verschijnsel dat inbraken
overal afnamen, vooral te wijten aan de
coronaperiode die de bewoners veel
thuishield. Laat ons echter niet blind zijn
voor de realiteit, ook potentiële daders
zijn terug aan het werk. Laat ons daarom
samen werken om hiertegen een
krachtige vuist te vormen!

BINs informeren!
Deze nieuwsbrief is een
gezamelijke realisatie van de
Kalmthoutse BINs om haar
leden te informeren en uit te
nodigen!

