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Enkele BIN KIJKUIT cijfers… 
 

 Aantal huisnummers in BIN = ± 480 
 Aantal aangesloten BIN-leden = 239 
 Flash-berichten in 2013 = 66 
 Flash-berichten sinds 1 jan.'14 = 6 
 BIN-oproepen in 2013 = 13 
 BIN-oproepen sinds 1 jan.'14 = 1 

 

 
 

Diefstal van planten 
uit voortuinen blijft duren ! 

 

Al een tijdje worden er in de gemeente 
Kalmthout planten gestolen, meestal uit 
voortuintjes. Meermaals gaat het over 
recente aanplantingen die nog gemak-
kelijk te verwijderen zijn. 
In de herfst van vorig jaar kwamen de 
eerste meldingen. Aangiften van deze 
feiten blijven nog regelmatig toekomen. 
Momenteel zijn er geen concrete aan-
wijzingen die ons naar een eventuele 
dader kunnen leiden. 
Mogelijk is er toch een BIN-lid die rond 
dit gegeven iets verdacht heeft opge-
merkt, een minieme tip is soms meer 
dan welkom! 
 

 
 

Het bestuur wenst u bij voorbaat een 
fijne en deugddoende zomervakantie 

 

 
 

 
 

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 
 

Patrick De Bondt - 03 666 57 01 
Rozendreef 3 
 

Politiecommissaris Zone Grens: 
 

Louis Van den Buijs - 0473 96 37 51 
 

Onze wijkinspecteur bij politie: 
 

Gerda Robersscheuten - 03 620 29 29 

 
 

Uitnodiging tot onze jaarlijkse BIN-ontmoeting 
 

Hierbij willen wij u graag en van harte uitnodigen op… 
 

WWOOEENNSSDDAAGG  2211  mmeeii  22001144  ttuusssseenn  1199..3300  eenn  2211..0000  uu    
 

waar: in Feestzaal "De Kievit"  Korte Heuvelstraat 14  
 (in het kleine zaaltje, bij binnenkomen rechts vooraan) 

 

U bent dan in de gelegenheid om uw lidmaatschap van (slechts) 

DRIE euro te komen betalen en een babbeltje te slaan met het 
bestuur, de wijkagent en andere bewoners van BIN KIJKUIT. 

Bovendien krijgt u een consumptiebonnetje aangeboden, 
om aldaar een drankje te nuttigen. 

 

We ontmoeten elkaar graag 'vrijblijvend' op woensdag 21 mei e.k. 

 
 

Op 20 mei om 19u30 zal door de Politiezone Grens nog een BIN-TEST-
oproep worden verstuurd naar alle leden om u andermaal uit te 

nodigen op bovenvermelde bijeenkomst. 
 

Voor hen die niet aanwezig kunnen zijn op 21 mei, voegen we in deze 
omslag een overschrijvingsformulier bij voor betaling van het jaarlijks 
lidgeld (contributie), dat we graag zouden ontvangen uiterlijk eind mei 

via rekening BIN KIJKUIT:  BE51 7310 2376 4062 bij KBC. 
 

PS.  Als u dat wil, mag u ook ineens voor 2 of max. 3 jaar aanbetalen, dan schrijft u 
respectievelijk 6 of 9 euro over op dezelfde rekening met vermelding betrokken jaren! 

 

( voor de online-betalers, graag het opgeslagen rekeningnummer eerst nazien aub ) 
 

 
 

Laat je niet overhalen ! 
 

Op 8 april 2014 is Microsoft gestopt met het ondersteunen van Windows XP. 
Het besturingssysteem werkt nog wel, maar aangezien er geen beveiligings-
updates meer komen wordt het potentieel een gemakkelijke prooi voor hackers. 
De federale politie en Microsoft waarschuwen voor deze oplichters die ook in ons 
land actief zijn.  De Federale computer Crime Unit (FCCU) waarschuwt gebruikers 
er ook nog eens voor om in GEEN ENKEL GEVAL de opgedragen opdrachten uit te 
voeren of gevoelige informatie zoals: -gebruikersnamen, wachtwoorden of bankge-
gevens- prijs te geven.  Zij raden aan NIET in te gaan op dergelijke telefonische 
oproepen maar gewoon het gesprek te beëindigen. 
 

Hoe gaan ze te werk ? 
 

De oplichters bellen mensen op en doen zich voor als Microsoft-medewerkers om zo 
vertrouwelijke gegevens te ontfutselen. 
Afgelopen week zouden al honderden mensen een telefoontje hebben gekregen. 
De fraudeurs gebruiken de smoes dat er problemen zijn met je computer en bieden 
hun diensten aan. 
Door je naar een bepaalde website te leiden, kunnen de oplichters vanop afstand 
toegang krijgen tot je computer en er malware op installeren.  Daarna vragen ze 
om te betalen voor bewezen diensten.  Doe je dat niet dan durven ze je pc zelfs te 
blokkeren. 
“Informatie over beveiligingsincidenten of updates van beveiligingssoftware sturen 
we via e-mail naar abonnees van ons programma voor beveiligingsberichten. 
Onze helpdesk zal hiervoor nooit proactief naar eindgebruikers bellen en al zeker 
nooit persoonlijke gegevens vragen of gebruikers laten betalen”, zegt Philippe 
Rogge, General Manager van Microsoft België en Luxemburg. 
 

Je bent toch slachtoffer geworden ! 
 

Denk je dat je reeds slachtoffer bent geworden van deze oplichters, dan kan je 
best je computer onmiddellijk van het internet loskoppelen en een volledige scan 
uitvoeren met een up-to-date virusscanner om de malware te verwijderen. 
Wijzig ook zeker al je wachtwoorden, zowel van de computer als van al je 
internetaccounts.  Heb je schade geleden dan kan je een klacht neerleggen voor 
hacking en sabotage van je computer bij de lokale politie. 

 
 

Op de keerzijde van deze nieuwsbrief vindt u een aangifteformulier voor 
afwezigheidtoezicht op uw woonst/eigendom door de lokale Politie Zone Grens.  
Indien u van deze diensten gebruik wenst te maken tijdens uw vakantie of 
andere (langdurige) afwezigheden, vul dit formulier dan in en bezorg het tijdig op 

de Kapellensteenweg 32 te Kalmthout, of fax het door naar 03 620 29 39, 
of mail het naar info@pzgrens.be 

 

U kunt het volledige formulier (2 bladzijden) ook downloaden via: 
www.pzgrens.be/home/dienstverlening/gemeenschappelijk/vakantietoezicht 

 

 

mailto:info@pzgrens.be


    

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, .... )? 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


