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Aan alle bewoners (niet leden) van BIN KIJKUIT ! 
 

BIN KIJKUIT werd opgestart in het jaar 2006. Intussen zijn er reeds 220 bewoners 
van onze buurt aangesloten bij dit “ Buurt Informatie Netwerk ”. 
Volgens onze gegevens hoort u hier nog niet bij.  Misschien was u in het verleden 
niet geïnteresseerd omdat u er het nut niet van inzag, of woonde u nog niet in onze 
buurt.  Vandaag bieden wij u opnieuw de kans om bij ons BIN aan te sluiten. 
BIN KIJKUIT brengt haar leden op regelmatige tijdstippen op de hoogte van items 
en gebeurtenissen rondom veiligheid & inbraakpreventie. Indien u over een E-mail-
adres beschikt kunnen wij u ook up-to-date berichten (BIN-KIJKUIT flash) toesturen. 

 

 

 

 
 

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 

 

  

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. 
 

 
 

Het lidmaatschap kan ook nog worden geregeld als volgt… 
• U schrijft het bedrag van € 10,00 uiterlijk op 21 mei over op   

 068/2440226/24 van BIN-KIJKUIT – Cuylitshofstraat 42  

   met als duidelijke mededeling… uw volledige naam en adres. 
• Of u vult onderstaand inschrijvingsformulier in en bezorgt het 

bij één van de bestuursleden in uw buurt (lijst zie hiernaast). 

Wij zorgen dan voor verdere afhandeling van uw aansluiting. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 
Aansluitingsaanvraag

 
 

Onderstaande, bewoner van zone BIN KIJKUIT, wenst zich heden aan te sluiten: 
 

Naam: …………………………………………………………………………………..  
 

Straat: ………………………………………………...         Nr: ………………….. 
 

Tel: ………………………………………      GSM: ………………………………… 
 

Tel of GSM oproepnummer: (1 nummer opgeven) ………………………………….. 
 

E-mail: ………………….……………………….……………………….……………. 
 

In het kader van de ‘Wet op de Privacy’, 
ga ik akkoord dat deze gegevens op 
een BIN-lijst voorkomen, met als enige 
doelstelling de goede BIN-werking. 

Handtekening: 

 

 



PLAN VAN ALLE STRATEN BEHORENDE TOT BIN-KIJKUIT 
 

(straten binnen de aangeduide groene zone) 
 

 
 

 
 

  

Indien u zich aansluit bij BIN KIJKUIT (uiteraard na betaling) 
ontvangt u van ons een leuk gadget, en dit geheel GRATIS...  
de BIN-Knijpkat, een batterijloze zaklamp. 
Neen, wij zijn geen dieren-beulen, doch indien u op deze zak-
lamp 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 en het komt toch wel regelmatig van pas, denken we. 
Bovendien heb je altijd het nummer van de lokale politie bij 
de hand, want deze is op de zaklamp gedrukt. 
 

 


