
 

 

 

 
 

nieuwsbrief van 25 maart 2020
 

Politie Grens nodig, aangepaste werkwijze! 
 
Het coronavirus heeft ook een aantal gevolgen voor de werking van onze onthaalkantoren: 
De onthaalburelen van Essen en Wuustwezel zullen woensdagmiddag niet meer open zijn, d.w.z. dat je in 
Essen en Wuustwezel elke weekdag terecht kan van 9 tot 12 uur.   
Kleine, niet-dringende aangiften kunnen vanaf heden ook digitaal. Stuur je aangifte door naar 
nietdringend@pzgrens.be.  Scan wel de voorzijde van uw identiteitskaart in en steek deze in bijlage van de 
mail.   
Voor de wachtruimte, in ons centraal onthaalkantoor van Kalmthout, is er een beperking ingesteld voor het 
aantal bezoekers in het kader van “social distance”. Er mogen slechts 2 mensen tegelijkertijd in de wacht-
ruimte aanwezig zijn. Moesten er nog mensen aankomen, vragen we hen om buiten te wachten of later terug 
te komen. 
Dit zijn geen prettige maatregelen, maar wij hopen zo bij te kunnen dragen bij de aanpak van de coronacrisis. 

 

Hernieuwing van uw lidmaatschap 
 
Leden die onze vorige nieuwsbrieven 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. 
 

Waar kan je terecht voor de officiële informatie over het corona-virus 
 
Het is overal in het nieuws en iedereen heeft er vragen over. Officiële informatie over het Coronavirus COVID-
19 kan je op volgende plekken vinden: 
De site over het Coronavirus COVID-19 van de FOD Volksgezondheid:  

 Algemeen: https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
 FAQ: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ 
 Laatste nieuws: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/ 

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 
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https://www.info-coronavirus.be/nl/
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/


 Telefoonnummer: 0800 14 689 
o Site specifiek voor de reiziger via FOD Buitenlandse 

Zaken:  https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/c
hina 

o Site specifiek voor de zorgverleners via Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-
nCoV.aspx 

o Site specifiek voor bedrijven en consumenten via FOD volksgezondheid: https://www.info-
coronavirus.be/nl/professionals  

o Site specifiek voor onderwijs via Onderwijs 
Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus  

o Site over verbod op bepaalde evenementen in de provincie 
Antwerpen: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/politiebesluit-
coronamaatregelen.html 

o www.kalmthout.be 

 

Grens met Nederland gesloten! 
 
Waar landsgrenzen de afgelopen jaren steeds minder als een barrière werden ervaren, is deze nu vanwege de 
uitbraak van het coronavirus letterlijk afgesloten. De federale overheid heeft de Belgische gemeenten 
opgedragen hier zorg voor te dragen. Wij moeten beseffen dat dit in het belang is van de gezondheid en een 

noodzakelijke maatregel is.   
We verduidelijken graag nog een aantal zaken voor u voor wat betreft 
grensverkeer:  
--> Niet-essentiële reizen tussen Nederland en België zijn verboden.  
Hieronder verstaan we dus ook winkelen, boodschappen doen en   
tanken.   
Uitzondering hierop zijn verplaatsingen voor werk, mantelzorg of co-
ouderschap.  
--> Verschillende grensovergangen zijn gesloten en de Belgische 
autoriteiten controleren actief op grensovergangen. 
--> Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens 
over.  
--> Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken 
moeten rekening houden met specifieke regels:   
Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal 
beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen 
dat zij voor werk de grens oversteken.  
Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal 
beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de 
Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet 
kunnen zij sneller de grens passeren.  

Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor 
woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met 
cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.  
We doen een dringende oproep op u als grensbewoner om de bovengenoemde maatregelen na te 
leven. Waar beide landen en haar inwoners normaal gesproken zonder belemmering in elkaar overgaan, ligt 
de situatie nu net anders. Dit kan onwennig, onprettig en onhandig zijn.  
Het is van groot belang dat we in deze crisistijd gezamenlijk optrekken. Samen komen we door deze moeilijke 
periode heen.  
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Veel moed en doe er alles aan om psychisch gezond te blijven! 
 

Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 
een toename van conflicten en geweld in gezin-
nen. Vandaag al krijgen vele politiezones en par-
ketten meer klachten over familiaal geweld. 
1712 staat klaar om meer oproepen hierover te 
beantwoorden en zal tijdens de coronacrisis tele-
fonische en online permanentie blijven voorzien. 
Daarnaast ontwikkelde 1712 een poster met tips 
over hoe gezinnen kunnen omgaan met conflic-
ten en geweld. 
Hoger risico op familiaal geweld 
Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van 

hulplijn 1712: “Door de coronacrisis valt het openbaar leven in België volledig stil en zijn vele gezinnen nood-
gedwongen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagdagelijkse structuur, een beperkt(er) sociaal netwerk 
en sociaal isolement zijn risicofactoren voor familiaal geweld. Tel hierbij de toegenomen angst en stress en je 
krijgt een gevaarlijke cocktail die kan leiden tot een escalatie van familiaal geweld. Om die reden ontwikkelde 
1712 samen met partners een poster met tips over hoe gezinnen kunnen omgaan met geweld en conflicten.” 
tijdens deze periode. 
Druk op de pauzeknop 
De poster bevat tips over hoe je de escalatie van familiaal geweld kunt voorkomen en vermeldt hulplijn 1712 
en de belangrijkste noodnummers. Pictogrammen en laagdrempelige tips zijn opgehangen aan vijf kernbood-
schappen  
1) Zorg voor structuur, voor jezelf en elkaar 
2) Word je boos? Uit je gevoelens  
3) Bespreek spanningen en conflicten   
4) Druk op de pauzeknop   
5) Zoek steun of hulp. 
Experten intrafamiliaal geweld van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra Kinder-
mishandeling ontwikkelden de poster in samenwerking met het expertisecentrum Resilient People van UC 
Leuven-Limburg. 
Dr. Evi Verdonck (UCLL): “Door de crisis is het normaal dat er spanningen binnen gezinnen ontstaan. Deze 
poster geeft gezinnen enkele concrete handvatten over hoe zij kunnen omgaan met conflicten en geweld in het 
gezin. Hoe kunnen we conflicten zo veel mogelijk vermijden? Wat te doen als er een hoogoplopende ruzie is? 
Burgers kunnen deze tips op maat toepassen waardoor ze veerkrachtiger worden in de onzekere en angstige 
periode waarin we verkeren.”  
Cijfers over oproepen over intrafamiliaal geweld 
Bij driekwart van de (mogelijke) slachtoffers waarover 1712 gecontacteerd wordt, vindt het geweld in het 
gezin plaats. Vorig jaar werd de hulplijn gecontacteerd over meer dan 5.650 mensen (voornamelijk minderja-
rigen) die geweld in de gezinscontext meemaakten. Het gaat over oproepen over kindermishandeling, part-
nergeweld, oudermishandeling en andere vormen van familiaal geweld. 
Over hulplijn 1712 
1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermis-
handeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, daders en 
omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. 1712 kun je elke werkdag telefonisch, via e-mail of 
chat bereiken. Meer info vind je op 1712.be 
1712 is een samenwerking tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de vertrouwenscentra 

kindermishandeling. Bij vragen of problemen bel de 1712! 

Zie ook www.slachtofferzorg.be 



Opgepast met berichten via facebook, mails, phishing over corona. 
 

Het coronavirus houdt ons vandaag allemaal in de 
ban. Elke dag lezen we nieuwe berichten over het 
virus: hoe moeten we ons beschermen? Hoeveel 
besmettingen zijn er in België? Hoe gevaarlijk is het 
virus? We spreken erover met onze vrienden, we 
sms'en, whatsappen en mailen met vragen, 
antwoorden en andere informatie over COVID-19. 
Cybercriminelen spelen in op de actualiteit en weten 
welke thema's ons interesseren. Wees daarom 

steeds op je hoede wanneer je verdachte berichten krijgt met links over een actueel onderwerp. 
Opgepast voor phishing rond het coronavirus 
Opgelet voor valse berichten over het coronavirus 
We krijgen momenteel verschillende meldingen van valse berichten over het coronavirus: 

 met aanbiedingen over mondkapjes 
 met valse geldinzamelacties voor slachtoffers van het virus 
 met links naar valse nieuwssites 
 met aanbiedingen over vaccins 

Wees daarom waakzaam voor berichten over het coronavirus en klik niet zomaar op links in verdachte 
berichten.  

o Door te klikken op verdachte links download je soms virussen. 
o Wanneer je je persoons-en betaalgegevens invult op de website naar waar je wordt geleid wordt je 

rekening geplunderd. 
 

o Denk altijd tweemaal na voor je op een link klikt! 
Ontdek hier hoe je verdachte berichten herkent en wat je moet doen wanneer je op een link hebt geklikt. 
Koop geen mondmaskers op onbetrouwbare websites of na ontvangst van een verdachte mail 
De mondmaskers worden niet geleverd, en het geld ben je helaas kwijt. 
Wees waakzaam voor Fake News 
Alle officiële informatie vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
Kijk ook op de website www.pzgrens.be ,ook daar vindt je nuttige info terug. 

  

En ook dit nog! 
 
Om de verspreiding van het corona-
virus tegen te gaan, zijn verregaande 
maatregelen van kracht die een be-
langrijke impact hebben op het dage-
lijkse leven. Deze maatregelen zijn gel-
dig tot 5 april 2020. Nadien wordt de 
situatie verder geëvalueerd. 

Op www.info-coronavirus.be van de 

FOD Volksgezondheid vindt je een 

antwoord op veel gestelde vragen over de toepassing van deze nieuwe maatregelen. 

Op www.kalmthout.be/corona vind je alle maatregelen en initiatieven die we in Kalmthout nemen. 
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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 

 

 

 

 

 

 
Maarten De Bock Regina Bijl          Denise Heirwegh         Eddy Maertens Louis van den Buijs 

0475/78.10.02 0487/93.77.47         0471/32.01.62          0497/16.04.13 0477/22.24.81 

     Co-coördinators     coördinator 
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