NIEUWS VAN BIN WITHOEFSE HEIDE
-Sector klein ZWITSERLAND -sector HEI-STATIE -BINZ-Heide -sector GUIDO GEZELLE
Coördinator Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/1, 2920 Kalmthout
vandenbuijslouis@gmail.com GSM 0477/22.24.81
bankrekening bij KBC-bank: BE53 7350 4813 7953

nieuwsbrief van 29 december 2019
Vervanging in ons BIN-bestuur.
Tijdens de bestuursvergadering van 17 december namen wij afscheid van ons bestuurslid
Bob Thys. Bob kwam onze rangen vervoegen toen wij in 2016 met de nieuwe sector “Heistatie” startte. Hij trok mee de kar om deze nieuwe sector op gang te krijgen en maakte
zich verdienstelijk bij de verschillende evenementen die wij in die periode organiseerden.
Hiervoor maakten wij onze dank over aan Bob! Vanaf nu wordt Bob vervangen door Eddy
Maertens. Eddy woont in de Bevrijdingslei en is al verschillende jaren lid van onze bin,
sector “Klein Zwitserland”. Eddy wil zich in de toekomst actief inzetten voor onze werking.
Wij heten hem van harte welkom in ons bestuur.
Wil je ook actief meewerken aan de werking van onze BIN laat het even weten aan de coördinators.

Waarschuw ook je kinderen: een geldezel, wat is dat?
Het klinkt verleidelijk: een mooie som geld tegenover een
kleine moeite. Want enkel je bankrekening en je bankkaart
een keertje uitlenen: hoe erg kan dat zijn?
Hoewel het heel onschuldig lijkt, kan het je heel wat problemen
opleveren. Fysieke bedreigingen, de politie aan je deur, een
strafblad en als kers op de taart een geplunderde rekening.
Wees dus geen geldezel! Maar wat is dat eigenlijk, een
geldezel? Criminelen die geld stelen via phishing plaatsen dat
niet onmiddellijk op hun eigen rekening. Ze gebruiken een
geldezel om het geld door te sluizen. In de praktijk gaat het zo:
de criminelen storten frauduleus geld op jouw rekening. En ze
vragen je om - tegen een royale vergoeding - je bankkaart en pincode uit te lenen. Daarmee halen ze dat geld
opnieuw af aan een geldautomaat. Of ze gebruiken het geld in casino’s of kopen er webshops mee leeg. Zo
lopen de criminelen niet zelf in de kijker maar lijkt het alsof jij dat geld gestolen hebt. Leen je bankrekening,
bankkaart en pincode nóóit uit. Deze zijn enkel van jou. Wees geen geldezel. Het maakt je medeplichtig aan
fraude en kan je in serieuze problemen brengen.

Het keurmerk BENOR-i3 wil het risico op inbraak verkleinen!
Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast
met Buitenlandse Handel, heeft de overeenkomst tussen de FOD
Binnenlandse Zaken en de vzw BENOR bekrachtigd. Het keurmerk
BENOR-i3 wordt zo een nieuw instrument voor consumenten,
bedrijven en overheden om het risico op inbraak te verkleinen.
In 2018 werd er in België zowat 51 617 keer ingebroken in woningen
(21 476 keer in Vlaanderen, 22 917 keer in Wallonië en 7 224 keer in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Gemiddeld betekent dit 141
inbraken per dag in ons land. Dat is bijna 32% minder dan in 2012,
toen er nog gemiddeld 207 woninginbraken per dag werden
vastgesteld. Bovendien waren bedrijven en handelszaken het slachtoffer van ongeveer 11 600 inbraken en
kregen overheidsdiensten en gebouwen van de administratie 4 603 keer inbrekers over de vloer (gegevens
van de federale politie).
De buit van de inbrekers bestaat meestal uit juwelen en horloges, geld, computers, smartphones en allerlei
elektronica.
Er zijn talrijke producten verkrijgbaar die consumenten en bedrijven helpen om zich beter te beschermen of
diefstal te voorkomen. De kwaliteit ervan laat echter soms te wensen over. Daarom hebben BENOR en i3
besloten om hun krachten te bundelen. Zij willen de consumenten en professionals helpen om de juiste
producten te selecteren voor hun buitendeuren, ramen, garagedeuren… maar ook voor hun sloten, klinken,
etc. Deze producten kunnen voortaan een BENOR-i3-certificatie verwerven dat een zeer goede beveiliging
gedurende minstens drie minuten garandeert. 95% van de inbrekers geeft hun poging tot inbraak op na drie
minuten.
“Indringing in gebouwen blijft helaas een relatief vaak voorkomend misdrijf. Bij een inbraak worden niet
alleen waardevolle goederen gestolen. Vaak veroorzaakt dit misdrijf ook angst, soms voor zeer lange periodes,
bij mensen die in hun woning ongewenst bezoek hebben gekregen. Inbraakwerende deuren en ramen helpen
om inbrekers af te schrikken en vertragen sterk de inbraakpoging. Wanneer een dief vaststelt dat hij er niet in
slaagt om snel ergens binnen te dringen, geeft hij zijn poging op. Voor een efficiënte inbraakbescherming is
het daarom aangeraden producten te installeren waarvan de betrouwbaarheid wordt gecertificeerd door het
BENOR-i3-merk, een vrijwillig keurmerk voor productkwaliteit.”

Waarom geen vuurwerk afsteken op oudejaarsavond?
Het decreet van 26 april 2019 bepaalt dat het in Vlaanderen overal verboden is
om vuurwerk af te steken en wensballonnen op te laten, tenzij de gemeente
beslist hierop een uitzondering toe te laten. In onze gemeente is een toelating
van de burgemeester vereist en kan dit alleen tijdens oudejaarsnacht van 23u55
tot 00u30.
Waarom?
Het is levensgevaarlijk: zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond
raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018
meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. Niet enkel wie het vuurwerk afsteekt kan
gewond raken. Uit onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers toeschouwers zijn.
Risico op brand: zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand
erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het
brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.
Het zorgt voor dierenleed: dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er
talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht.

Hulpdiensten onbeschikbaar: telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen
rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.
Superongezond: de fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten
opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen,
mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige
probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme
vervuiling.Het is duur!
Redenen genoeg dus om zelf geen vuurwerk af te steken op oudejaarsavond, ook al is het toegestaan.
Wil je genieten van vuurwerk? Zoek uit in je buurt welke stad/gemeente een gratis vuurwerkspektakel of
lasershow aanbiedt. Het is veilig en gratis!
Maak er een vreugdevol en vooral veilig eindejaar van!
Bron: https://www.ikknalzondervuurwerk.be/

Oproep van gisterenavond, druk zeker “1” !
Gisterenavond werd BIN sector Klein Zwitserland opgestart voor een feit op de Putsesteenweg. Normaal
gezien krijgen we daar morgen feedback over van onze politiediensten en wordt dit onmiddellijk aan jullie
doorgezonden. Wat mij opvalt wanneer ik deze morgen de statistieken bekijk is dat nogal wat mensen
vergeten te bevestigen dat ze het bericht hebben gekregen. Telkens je een bericht hebt beluisterd wordt je
gevraagd het nummer “1” te drukken ter bevestiging, het is dat wat meermaals wordt vergeten. Hierna de
statistiek zoals ik die na iedere oproep te zien krijg. 52 leden zijn vergeten om de oproep van gisteren te
bevestigen. 28 leden hoorden de oproep niet of namen niet op. Nog een tip: sla het nummer waar men het
bericht mee op je afstuurt op in je GSM of je vast toestel: 0032477/77.77.55
Aantal abonnees die het bericht beluisterd en bevestigd hebben op één van
de telefoonnummers
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Aantal abonnees die opgenomen hebben zonder bevestiging op één van de
telefoonnummers. Dit kan ook een antwoordapparaat geweest zijn.
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Aantal abonnees nog niet bereikt op één van de telefoonnummers.
Aantal gecontacteerde abonnees die nog niet de telefoon oppakken (bezet)

Het bestuur van BIN
Withoefse Heide wenst al
haar leden, sympathisanten
en BIN-collega’s het
allerbeste toe voor 2020.
Moge het een veilig en
gezond jaar worden voor
iedereen!
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Meldingen rond verdachte situaties doe je steeds bij de
lokale politie zone grens: 03/620.29.29
Vragen rond de BIN werking kan je stellen aan je
coördinator,Louis van den Buijs, liefst via mail.
vandenbuijslouis@gmail.com

