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nieuwsbrief van 21 januari 2020
nieuw: EEN WEBSITE VOOR ALLE KALMTHOUTSE BINS
Op 15 januari nodigde de burgemeester de Kalmthoutse
BIN-verantwoordelijken uit voor een jaarlijkse coördinatie
vergadering. Na de vergadering volgde een receptie als
dank voor de inzet het afgelopen jaar. Tijdens deze vergadering werden ook een paar nieuwe initiatieven op punt
gesteld. Zo zal iedere burger dit jaar een flyer in zijn brievenbus gestopt krijgen waarin de Kalmthoutse BINs
worden voorgesteld. Nieuw is ook de website die de webmaster van BIN Kijkuit Marco De Meulder is gestart.
De bedoeling is dat de Kalmthoutse BINS nog meer naar elkaar toegroeien, dat zowel leden als verantwoordelijken van de verschillende BINs kennis kunnen maken met de werking van de andere BINS in de gemeente.
Het staat nu nog een beetje in de kinderschoenen maar je kan alvast kennis gaan maken door te surfen naar
www.binkalmthout.be .

even voorstellen: ONZE NIEUW BESTUURSLID EDDY MAERTENS.
In onze vorige nieuwbrief deelden we jullie al mee dat we een nieuw bestuurslid mochten verwelkomen, we
laten Eddy zichzelf even voorstellen:
Als inwijkeling van Brugge woon ik reeds 29 jaar in de Bevrijdingslei in Heide, ben gehuwd
met Leen Suykerbuyk en trotse vader van 2 reeds volwassen dochters Ruth en Katelijne.
Ondertussen ook schoonvader van Nils. Met mijn opleiding als elektronicus ben ik al snel in
de IT-wereld beland, de laatste 16 jaar bij AXA Global Services. Ik ben ondertussen met prépensioen. Eerste contact met het verenigingsleven was lid worden van de kookclub “De
Bourgondische Zwijntjes” die ondertussen al 25 jaar bestaan. De laatste 15 jaar koken we
samen we de Kerstmaaltijd in ’t Centrum, georganiseerd door een aantal vrijwilligers, o.a.
van de Parochie.
Hobby’s zijn buiten het koken muziek, gitaar spelen, reizen met als favoriete streek Umbria,
fotografie, elektronica met Arduino. Elke donderdag speel ik samen met een aantal vrienden
darts in ‘t Centrum.
De BIN is voor mij niet nieuw, wij zijn er reeds jaren lid van omdat wij het een zeer goed initiatief vonden.
Hier heeft “ons kent ons” een positieve betekenis gekregen. De buurt waarin je leeft is heel belangrijk voor mij,
en een goed contact met de buren maakt het leven alleen maar aangenamer.
Nu ik meer vrije tijd heb, wil ik mij graag engageren om een iets actievere rol te spelen als co-coördinator
Heide Klein-Zwitserland.

Recente BIN-oproep vanuit Kapellen!
Op zaterdag 11 januari 2020 omstreeks 20u30 werden de sectoren Klein Zwiterland en Hei-statie opgestart
naar aanleiding van een verdacht persoon in de Doornenlaan in Kapellenbos. De Doornenlaan is een zijstraat
van de Canadezenlaan, dus grenzende aan onze BIN-zone. Van de politiezone Noord ontvingen we volgend
bericht:
Op 11/1/20 omstreeks 20.30 u bemerkt een inwoner van de Doornenlaan in Kapellen een persoon in de tuin
van haar buur. Toen de man door had dat hij was opgemerkt, vluchtte hij weg. De omliggende straten werden nagekeken door de beschikbare ploegen, maar de man kon spijtig genoeg niet meer worden aangetroffen.
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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

