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Het bestuur van BIN-KIJKUIT: 
 

Ludwig Haes - 0497 22 10 22 
Kijkuitstraat 78 
 

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 
 

Marco De Meulder - 0475 46 21 96 
Putsesteenweg 74 
 

Bobby Ramdayal - 0471 46 89 93 
Putsesteenweg 49 / 6 
 

Politiecommissaris Zone Grens: 
 

Louis Van den Buijs - 0473 96 37 51 
 

Onze wijkinspecteur bij politie: 
 

Gerda Robersscheuten - 03 620 29 29 
 

 Aan alle bewoners (niet leden) van BIN KIJKUIT ! 
 

Volgens onze gegevens bent u nog geen lid van ons Buurt Informatie Netwerk.  
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 u te vervoegen bij onze grote BIN-familie "KIJKUIT" van 250 aangesloten leden. 
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-flashes) toesturen. 

  

  

Uitnodiging tot de jaarlijkse BIN-bijeenkomst 
 

Hierbij willen wij u graag en van harte uitnodigen op… 
 

WWOOEENNSSDDAAGG  55  jjuunnii  22001133  oomm  1199..3300  
 

waar:  in het kleine zaaltje van 't CENTRUM 
te Heide Kalmthout (ingang via poortje, over de kerk) 

 

Tijdens de aangeboden drankjes en 'surprise', bent u in de mogelijkheid 
om het lidmaatschap ter plekke te regelen en een praatje te maken met 
het bestuur, buurtbewoners en mensen van de lokale politiezone grens. 

 

Verder op het programma staat een pick-pocket demonstratie door Dhr. 
D. Messiaen: "HOE VERDEDIG IK MIJ TEGEN ZAKKENROLLERS", 
zal er een uiteenzetting gebeuren door de brandweercommandant over 
brandpreventie in uw woonst en heeft de politie het over de BIN's in de 
Zone Grens, met een presentatie van de recente inbraakcijfers. 

 

Einde wordt voorzien omstreeks 22.00 uur. Van harte welkom!!! 
 

 

Een nieuw lidmaatschap kan ook worden geregeld als volgt… 
 U schrijft het bedrag van € 10,00 uiterlijk op 21 juni over op   

BE051 7310 2376 4062 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 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 
 

(alle straten binnen de aangeduide groene zone) 
 

 
 

 
 

 

 
  

Heeft u een iPhone, iPad, tablet of 
smartphone, download zeker de 
'App' van de lokale Politie Zone 
Grens.  Je kan deze 'App' gratis 
bekomen via de 'App-store' van 
Apple (voor iPhone/iPad) of via 
'Google Play' (voor smartphones 
met Android systeem). 

 
 

QR PZ Grens 

Logo's inbraakpreventie 
 

 
 


