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Uitnodiging tot de jaarlijkse BIN-bijeenkomst 
 

Hierbij willen wij u graag en van harte uitnodigen op… 
 

VVRRIIJJDDAAGG  77  mmeeii  22001100  ttuusssseenn  2200..0000  eenn  2222..0000  uuuurr  
 

waar:  in de ‘lounge’ van ““BBiissttrroo  DDeenn  DDrruuiivveellaaeerr””  
Noordeind 51 te Kalmthout 

( baan Kalmthout-Essen, 200m. voorbij de watertoren ) 
 

Tijdens het aangeboden drankje, bent u in de mogelijkheid om 
het lidmaatschap ter plekke te regelen en een praatje te maken 

met het bestuur, buurtbewoners, onze wijkagente Gerda en 
hoofdinspecteur Pierre Speltincx van de politiezone grens. 

 

Op deze ‘walk-in’ zal een stand met didactisch materiaal 
aangaande inbraakpreventie worden tentoongesteld. 

Informatie daarover kunt u ter plekke bekomen. 
 

De hernieuwing van uw lidmaatschap bedraagt slechts 3,00 EURO 
 

 
 

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. 
• Of u schrijft het bedrag van € 3,00 (10,00 EURO voor nieuwe leden) 

over via ingesloten overschrijvingsformulier, uiterlijk op 21/5, 
 068/2440226/24 – BIN-KIJKUIT – Cuylitshofstraat 42  

   met als duidelijke mededeling uw volledige naam en adres. 
 

 
 

Opgelet: Op woensdag 5 mei omstreeks 20u zal Pierre Speltincx 
van de politiezone, een TEST-oproep lanceren waarbij u tevens 
wordt herinnert aan bovenvermelde BIN-bijeenkomst. 
Gelieve het bericht volledig te beluisteren en daarna op het cijfer 
2 te drukken om te bevestigen dat u de oproep heeft ontvangen. 

 

 

BIN KIJKUIT heeft U nodig… 
 

Wegens het verhuizen van enkele 
bestuursleden naar een woonst buiten 
onze BIN-zone, hebben wij nood aan 
enkele nieuwe ‘krachten’. 
Mannen of vrouwen die zich af en toe 
enkele uurtjes kunnen vrijmaken om 
bvb brieven te bussen bij onze leden. 
Dit gebeurt uiteraard allemaal op 
vrijwillige basis. 
Wij denken hierbij aan bewoners van: 

 Heibloemlaan 
 Vogelenzangstraat 
 Kinderwelzijnstraat 
 Putsesteenweg 
 Rozendreef 

 
 
 

Een goede en snelle communicatie ! 
 

Hedendaagse middelen helpen ons om 
op een snelle en adequate manier te 
communiceren. Laat niet na om 
interessante informatie, mogelijk ook 
voor alle andere BIN-leden, 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 
 

Gerard Lamers - 03 658 63 18 
Kinderwelzijnstraat 63 b 
 

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 
 

 

 
 

 

Wees voorzichtig met het gebruik van je GPS… 
Steeds meer mensen gebruiken een navigatiesysteem om op de plaats 
van bestemming te komen. Zo ook inbrekers natuurlijk! 
Stel u even het volgende voor: een familie gaat met de auto op vakantie 
naar een bungalowpark. Ze hebben net een leuke dagtrip gemaakt. Ze 
laten hun auto op de parking, om in de kantine een frisse consumptie 
te gebruiken. Wanneer ze terug naar hun bungalow willen vertrekken, 
merken ze dat hun GPS toestel gestolen is. Later op die avond worden 
deze mensen gebeld door de buren (thuisfront). Hun huis werd bezocht 
door inbrekers! De inbrekers zijn, via de functietoets “THUIS” , simpel-
weg naar de woning van de eigenaars genavigeerd. Ze weten immers dat 
deze niet thuis zijn en dat ze ongestoord hun slag kunnen slaan. Dus, 
toets in je navigatiesysteem onder “THUIS” nooit je eigen huisadres in. 
Dit adres ken je zelf goed genoeg. Toets bvb. het adres van het 
politiebureau in je gemeente in. Wanneer je navigatietoestel gestolen is, 
blijft het hierbij. De dieven weten nu toch niet waar je woont. 
Het beste is natuurlijk je GPS niet in de auto achter te laten!!! 

 
 

 

Nog nauwelijks twee maanden en de vakantieperiode is weer daar… 
Veel mensen vertrekken dan naar hun bestemming in het binnen- of 
buitenland. 
Op de keerzijde van deze nieuwsbrief vindt u het aangifteformulier voor 
afwezigheidtoezicht 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. 
 

 Zeker doen ! ! ! 
 

 
Telst en lay-out: Ludwig Haes 



    

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, .... )? 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


