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Verantw.uitg.: Ludwig Haes – Coördinator BIN KIJKUIT December 2007 NR. 0006 

 
  

 

Is uw buurman / -vrouw al lid van BIN-KIJKUIT ?? Feestdagen in het verschiet! 
 

 
Indien uw gebuur nog géén lid is, vertel hem/haar dan even over 
het belang van aansluiting bij ons BIN. Het bevordert het 
veiligheidsgevoel en misschien toch ook wel de buurtvriendschap! 
 

Men kan bellen met de coördinator op het nr.: 0497/22.10.22. 
of stuur een mailtje met de gegevens naar: 

De tijd van bezinning, vrede en 
uiteraard ook van wat feestvieren 
komt eraan! Laten we dit feest niet 
verknallen door onbedachtzaam 
de gelegenheid te bieden aan 
sommige minder-goed-bedoelde 
medemensen (zeg maar criminelen). bin-kijkuit@telenet.be  
Met de komende feestdagen voor 
de boeg (en de bijhorende kerst-
markten en –beurzen her en der), 
willen wij u nogmaals attent 
maken op de bedrijvigheid van 
ondermeer gauwdieven, die alle 
drukte rond deze feesten te baat 
nemen om hun slag te slaan. 

 

Informatie over het BIN vindt u ook op de gemeentelijke website: 
www.kalmthout.be, onder de rubriek “Wonen en Leefomgeving”. 
 
BELANGRIJK BERICHT i.v.m. een goede BIN-communicatie: 
 

Belangrijke politieberichten sturen wij regelmatig door naar onze leden. 
Momenteel echter, heeft slechts 50% van het aantal BIN-leden zijn/haar 
emailadres aan ons doorgegeven.   Maak dit zo spoedig mogelijk in orde !!!  

Laat ook thuis geen ramen en/of 
deuren op een kier staan! Een dief 
of inbreker heeft slechts enkele 
minuten nodig om flink wat ellende 

Ook heel belangrijk om goed te communiceren is het up-to-date 
houden van ons telefoonbestand.    Laat dus zeker weten indien 
in één van beide communicatiemiddelen wijzigingen optreden … 
Geef dit door via: bin-kijkuit@telenet.be of gsm: 0497 22 10 22 

te veroorzaken. Hou het veilig!!! 
 In werking stelling van het BIN-COMMUNICATIESYSTEEM:  

Het voltallige BIN-KIJKUIT 
bestuur wenst haar leden 
alvast een zalig kerstfeest en 
een liefdevol, gezond en veilig, 

 

In de periode juni/december 2007 werd het communicatiesysteem in BIN-
KIJKUIT driemaal opgestart… op 8 juni, 31 augustus en 19 september. 
Mochten er leden geen enkele oproep hebben ontvangen, gelieve contact 
op te nemen met de coördinator, voor nazicht van uw telefoongegevens! 

kortom: ‘n schitterend 2008 ! Mogelijk is er bij ons een verkeerd of oud-telefoonnumer geregistreerd.  
 

  Informatie i.v.m. gebeurtenissen binnen ons BIN…  
  

Op vrijdag 8 juni omstreeks 02u00, zijn de bewoners van een woning in 
de Bloemenlei wakker geworden door een geluid. De man is gaan zien en 
stelde vast dat er een inbraak gebeurd was in zijn woning. Meer bepaald 
was de dader in de woning geraakt door een gaatje te boren in de houten 
terrasdeur en op die manier de espagnolet (raamkruk) te openen.  Het BIN 
werd opgestart door CICANT (Coördinatie en Informatie Centrum Antwerpen). 

 
 
 
 
 
 
 

Op 25 juli 2007 te 19u45, belt een inwoonster uit de Vogelenzangstraat 
naar de politie te Kalmthout. Zij meldt dat zij aan de woning recht 
tegenover haar, twee mannen heeft gezien, 50 plussers, uit het voormalige 
Oostblok, verdachte situatie. Als onze plantondienst vraagt wanneer zij 
dat gezien heeft, antwoordt zij: 'deze morgen om half tien!' Iedereen kan - 
mag - moet bellen als er verdachte situaties zijn maar niet tien uur na de 
feiten! Hierbij werd door de politie beslist om het BIN niet op te starten! 

 

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 Op vrijdag 31/8 te 22u33, heeft een inwoner uit de Vogelenzangstraat 

naar de politie gebeld om een poging diefstal met heterdaad te melden. De 
bewoner wordt wakker van lawaai aan een raam van zijn woning. Als hij 
naar beneden gaat zien, springt automatisch de verlichting aan in de hall. 
Hierop zijn de daders gevlucht.  Het BIN werd opgestart door CICANT. 

 

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 
In de nacht van woensdag 19 september is het alarm in een woning 
afgegaan in de Cuylitshofstraat. De bewoners ervan waren op reis maar 
de zoon kreeg de alarmmelding via zijn GSM. Hij is ter plaatse gegaan 
maar durfde niet gaan zien. De politie heeft dan een rondgang gemaakt en 
vastgesteld dat er ingebroken was. Gezien de toch wel korte tijd tussen 
alarmmelding en controle door de politie, werd het BIN alsnog opgestart. 

Kijkuitstraat 112 
 

Kitty Konings - 0475 96 81 30 
Kijkuitstraat 99 
 

Simonne Van Laer - 03 666 75 02 
Nieuwstraat 19 
 

Hoofdinspecteur Zone Grens: 
Op maandag 22 oktober te 08u55, heeft een inwoner uit de 
Kinderwelzijnstraat de politie gebeld om een poging inbraak in woning te 
melden. De feiten zijn gebeurd tijdens de afwezigheid (vakantie) van de 
bewoners. Het BIN-oproepsysteem werd daardoor niet meer opgestart. 

 

Pierre Speltincx - 03 669 96 11 
 

Onze wijkinspecteur: 
 

Ruddy Gabriëls - 03 620 29 29 

mailto:bin-kijkuit@telenet.be
http://www.kalmthout.be/
mailto:bin-kijkuit@telenet.be


Nuttige politie-informatie i.v.m. andere gebeurtenissen…
 
 Maandag 25 juni werd gedurende enkele uren een 

witte personenauto, vermoedelijk Mazda break, oud 
model, opgemerkt in de Heidestatiestraat te 
Kalmthout aan de FORTIS BANK. De bestuurder was 
tussen de 30 en 40 jaar; kalend en drager van een 
lichtblauw T-shirt. Vermoedelijk heeft hij een tattoo 
in de nek! Volgens een andere getuige is er ook 
sprake van een lichtgrijze VW Passat break, oud 
model, met daarin een man en een vrouw. De vrouw 
had donker, lang haar. Beide voertuigen hadden een 
Poolse nummerplaat! Mogelijk betrof het hier een 
voorverkenning. Eén nummerplaat is gekend en de 
gekende gegevens worden politioneel verwerkt! Als u 
deze voertuigen en/of personen opmerkt, verwittig 
dan onmiddellijk de lokale politie (03 620 29 29)! 

Recent kregen bewoners uit Essen bezoek van een 
persoon die aanbelde en aan de bewoner naar werk 
vroeg. Toen de bewoner de bezoeker naar buiten 
begeleidde, zag hij daar een tweede man staan. Beide 
mannen werden opgepikt door de bestuurder van een 
blauwe Citroën Xanthia met (gekende) Nederlandse 
nummerplaat. Beide personen beweerden Polen te 
zijn en spraken Duits. Het waren alleszins mensen 
uit het Oostblok tussen 40 à 45 jaar, ongeveer 1m85 
groot en droegen vrijetijdskledij. Als u deze personen 
of voertuig ziet, verwittig dan onmiddellijk de politie 
want 'werk vragen' is uiteraard de smoes die zij voor 
handen hebben om hun aanwezigheid te verklaren!!! 

Op dinsdag 09 oktober te 19u19, heeft iemand naar 
de politie gebeld. Betrokkene was gaan joggen en had 
aan de ingang van de Heide, in de Kijkuitstraat, een 
voertuig Ford Mondeo gezien met Poolse nummer-
plaat. Twee personen waren uitgestapt en de Heide 
ingegaan. Toen de oproeper nadien terug langs 
dezelfde plaats kwam joggen, was het Poolse voertuig 
verdwenen en stond er een zwarte Saab met 
Belgische nummerplaat. Bij aankomst van de politie 
waren alle voertuigen verdwenen. Op basis van de 
nummerplaten wordt het onderzoek verder gezet!!! 

Sedert half mei 2007 is een bende actief die zich 
schuldig maakt aan ramkraken tegen juwelierszaken.
Zij slaan steeds toe op zondagochtend (tussen 03.00 
en 06.00 uur) in juwelierszaken die gelegen zijn in 
shoppingcentra. Deze shoppingcentra bevinden zich 
in de onmiddellijke omgeving van autosnelwegen. Ze 
maken ook gebruik van slijpschijven om eventuele 
hindernissen op te ruimen. De bende heeft al 
toegeslagen in WIJNEGEM, SINT-NIKLAAS, LUIK, 
CHATELET, LA LOUVIERE en ANDERLECHT. 
Bij het laatste feit, gepleegd op 2/12/2007, werden 2 
politievoertuigen geramd. De daders verplaatsten 
zich met een AUDI A6, nummerplaat beginnend met 
de karakters XER. Ze zijn goed voorbereid, en de buit 
is dan ook enorm. Voor de eindejaarsperiode hebben 
de meeste juwelierszaken de nieuwe collectie in huis. 
Wij vragen in geval van verdachte handelingen 
contact op te nemen met de lokale politie! 

Vorig jaar rond deze periode werden er in onze zone 
verschillende diefstallen van Skimmia's (planten) 
gemeld. Afgelopen week kwam een Nederlander bij 
een inwoner van Essen informeren of hij een 20-tal 
scheuten van diens Skimmia's mocht afsnijden. Hij 
wou hiervoor 10 Euro betalen. De Skimmia-eigenaar 
weigerde het aanbod. Eigenaars van dergelijke 
planten worden bij deze aangeraden om alert te zijn. 
Als geïnteresseerden komen aanbellen, is het altijd 
nuttig de nummerplaat van het voertuig te noteren 
en onmiddellijk door te geven aan de politie!!! 

Donderdag 19 juli te 18u30, belt een dame uit de 
Frans Raatsstraat, Kalmthout, naar de lokale politie. 
Zij meldt dat zij diezelfde dag te 16u45, twee 
jongeren gezien heeft in haar straat. Beiden waren 
van Noord-Afrikaanse origine en droegen een rood T-
shirt. De jongeren fietsten door de Frans Raatsstraat 
en volgens de oproepster hadden zij een 'ongezonde' 
bewondering voor de huizen! 

Vrijdag 15 juni werden 2 personen uit het voormalige 
Oostblok opgemerkt in de Albert Peeterslei te Kalm-
thout. Terwijl één man bleef wachten in een witte 
Renault R4, type Berlingo, ging de andere kijken 
rond de woning. Een buurtbewoner sprak de man 
aan en die antwoordde in gebrekkig Duits. De man 
was achteraan in de twintig; ongeveer 1m75; kort 
haar. Het voertuig had vermoedelijk een Belgisch 
kenteken, beginnend met een 'E'. Wij vermoeden dat 
deze personen op voorverkenning waren. Als u deze 
personen of dit voertuig opmerkt, bel dan de politie!!! 

Waarom belt iemand één uur en drie kwartier na de 
feiten naar de politie om een verdachte situatie te 
melden? Elke verdachte situatie dient onmiddellijk 
gemeld te worden aan de politie. Als nadien blijkt dat 
er niets verdachts aan de situatie was, is dat een 
geruststelling voor de buurtbewoners. Is het wel 
verdacht, is dat het sein voor de politie om de nodige 
vaststellingen te doen en de nodige linken te leggen 
naar gelijkaardige feiten. Op die manier wordt 
regelmatig een heel netwerk van criminele feiten 
opgelost! Bellen, bellen, is dus de boodschap!!!!! 

Op vrijdag 28 september te 01u34, belde een inwoner 
uit de Pastoor de Keyserlaan naar de politie. 
Betrokkene had een onbekende persoon in de tuin 
gezien en voelde zich niet veilig. Nazicht door de 
politie bleef zonder resultaat maar het was wel 
opportuun om “BIN-De Ster” op te starten!!! Op woensdag 14 november te 20u57, belde een 

inwoner van de Heyendlaan (Wildert) naar de politie. 
Oproeper had een eigenaardige telefoon gekregen van 
een buitenlander met vragen over wanneer oproeper 
werkt/thuis is. De persoon stelde zich voor als 
iemand van de firma QUASI of QUADI, een 
onafhankelijke firma voor pensioenen. Dergelijke 
telefoon op dergelijk uur is inderdaad op zijn minst 
'twijfelachtig' te noemen. 

Sinds enige tijd bieden ambulante verkopers 
gereedschap aan van het merk HITACHI en BOSCH. 
Het gaat onder andere om stroomgroepen en 
gereedschap allerhande. De waar wordt aangeboden 
aan 1/3 of 1/4 van de officiële verkoopprijs! Dit 
betreft echter namaak!!! Laat u dus niet beetnemen 
en verwittig de politie als u dergelijk aanbod krijgt!!! 

 
 

Wilt u gelijkaardige berichten up-to-date ontvangen in uw mailbox... geef dan uw gegevens door aan de 
coördinator of stuur zelf uw naam, adres en E-mailadres door naar: bin-kijkuit@telenet.be. Indien u nu reeds 
regelmatig zulke berichten ontvangt hoeft u niets door te geven, dan maakt u al deel uit van de best-ingelichte 
BIN-leden !!! Het BIN-communicatiesysteem via de normale telefoonprocedure blijft uiteraard ook van toepassing !! 
 

 
Telst en lay-out: Ludwig Haes 

 

mailto:bin-kijkuit@telenet.be
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