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nieuwsbrief van 20 maart 2020
Criminelen grijpen hun kansen!
Het is elke dag in het nieuws: het Corona virus. Het was wachten wanneer de cybercriminelen gebruik gaan
maken van de schrik en hulpvaardigheid van slachtoffers. Een eerste SMS is binnengekomen: ze doen zich
voor als het Rode Kruis en vragen om een eenmalige donatie te maken om hen te helpen het virus te
bestrijden. Uiteraard willen we helpen, en wordt de website zonder nadenken geopend. De pagina toont een
logo van het Rode Kruis en een betalingsverzoek. We doen een overschrijving van enkele Euro's om hen te
ondersteunen.
Niets is minder waar. Indien het Rode Kruis een donatie zou vragen, zullen ze dit doen via officiële kanalen.
Ook de website die vermeld wordt, begint vaak met https://rodekruis.be maar dit mag u niet misleiden, gezien
achter dit internetadres nog tekst staat die erop wijst dat u niet op de site van de hulporganisatie terecht zal
komen. Klik in geen geval op dergelijke websites, u zal snel merken dat u honderden of duizenden Euro's kwijt
bent!
Bent u toch slachtoffer geworden? dien dan onmiddellijk klacht in bij uw lokale politie. Verwijder het SMS
bericht nog niet, maar toon het aan de politie ambtenaar die uw klacht zal akteren. Neem ook
uw bankkaart mee waarmee u de betalingen hebt uitgevoerd, alsook uw bankafschriften waarop u kan
aantonen naar waar de geldbedragen zijn overgeschreven.
Wees alert, en trap niet in hun val!
Bron: www.pzgrens.be

Hernieuwing van uw lidmaatschap
Leden die onze vorige nieuwsbrief hebben gemist! Kijk even na of je dit al geregeld hebt!
Wij vragen aan onze leden om voor het jaar 2020, 5,00 euro over te schrijven op rekening:
BE53 7350 4813 7953 van BIN Withoefse Heide, Ericalaan 45, 2920 Kalmthout met de vermelding “lidgeld
2020”. Indien je het lidgeld stort via een andere naam (firma, naam echtgenoot of echtgenote, enz…) meldt
dit dan ook even. Met het uitvoeren van deze handeling ben je lid in 2020.
Gegevens moeten wijzigen:
Het kan zijn dat je wijzigingen wil aanbrengen wat je gegevens betreffen (nieuw mailadres, nieuw telefoonnummer, nieuw adres, enz…). Indien dit zo is stuur dan even een mail naar vandenbuijslouis@gmail.com om
deze wijzigingen door te geven.
Indien je nog niet (of niet meer) beschikt over een BIN-sticker laat dit dan ook even weten, vervolgens zullen
wij je een sticker bezorgen.
Ook voor andere vragen kan je steeds bij ons terecht.

BE-Alert houdt iedereen op de hoogte van de corona-crisis

Verstrengde maatregelen tegen het coronavirus (Covid-19)
Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!!!
De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te
versterken.
Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en
met 5 april 2020 van kracht.
Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die
iedereen moet opvolgen.
Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus
tegen te gaan.
Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.
Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!
Wat betekent dit concreet?
Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
Voedingswinkel
Dokter of Apotheek
Postkantoor of Bankautomaat
Benzinestation
Hulp bieden aan kwetsbare personen
Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
Krantenwinkels
Kappers (1 klant per keer)
Nachtwinkels (open tot 22u)
Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren.
Alle voedingswinkels blijven geopend.
De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd
binnen aanwezig zijn te beperken.
Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.
De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale
overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.
Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en
mogen geopend blijven.
Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met
mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met
anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
Elke bijeenkomst is verboden.
Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden
gegarandeerd.
Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren
voor elke functie waar dit mogelijk is.
Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.
Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever
georganiseerde vervoer.
Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten.

Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.
De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt
worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan.
We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.
De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden.
Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!
Je kan je ook inschrijven bij BE-alert en zo ontvang je al deze info in je mail-box. Al de info hierover vindt
je terug in onze nieuwsbrief van 6 maart 2020.
Om je in te schrijven ga naar de website: https://www.be-alert.be/nl en klik op de button “Schrijf je in
op BE-Alert”; Ook wijzigingen van uw E-mail of telefoongegevens kan je via de website aanpassen!

Let op! Niet alle inbrekers zijn ziek!
Door de crisismaatregelen zijn er weinig woningen waar niemand aanwezig is, dit belet niet dat sommige inbrekers alsnog hun kans wagen. Deze week werd onze BIN nog gealarmeerd voor een verdachte situatie in de
Turfvaartlaan waarbij daders waren gevlucht en er later een tas met inbrekersmateriaal werd teruggevonden.
We blijven dus ook in deze, voor iedereen moeilijke, periode alert. Denk ook aan jullie tuinhuizen!

Veel moed en doe er alles aan om gezond te blijven!
Tijdens deze en de komende moeilijke dagen wensen wij alle BIN-leden veel moed toe. Laat ons hopen dat
alles min of leer onder controle blijft en dat wij niet te erge toestanden moeten meemaken. Belangrijk is nu
om alles wat de overheid ons vraagt correct op te volgen, zo dragen wij ons steentje bij. Aarzel ook niet om
hulp te vragen wanneer je het nodig hebt, er zijn verschillende vrijwilligers die klaar staan om te helpen. Laat
het weten!
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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

