
 
 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 23 oktober tussen 10u en 18u nodigen wij uit! 
De Kalmthoutse BINs nodigen alle 
geïnteresseerden uit naar het BIN-kerk-
café op zaterdag 23 oktober tussen 10u 
en 18u. Die dag zullen in de kerk standen 
opgesteld staan rond veiligheid in het 
algemeen. De lokale politie Grens zal een 
infostand brengen rond cybercrimina-
liteit, inbraken in woningen en 
wijkwerking. De brandweerzone Rand zal 
via hun speciaal ingerichte 
demonstratiewagentjes zowel binnen als 
buiten de kerk informatie verschaffen. 
Child Focus neemt deel met een 
infostand waar je kan kennis maken met 
hun werking. Bin-kenniscentrum zet een 
stand op in samenwerking met de 
Algemene directie voor veiligheid en 
preventie van het ministerie van 
Binnenlandse zaken. Ook het “thema 
wederzijds” respect zal aan bod komen. 

De ziekenwagendienst van  de gemeente Kalmthout neemt deel met een infostand rond reanimatie. 
Je kan tijdens de openingsuren ook informatie vinden over het plaatsen van alarmen en uiteraard 
ook over de werking van de Kalmthoutse BIN’s. Om het geheel voor iedereen aantrekkelijk te maken 
werkt Jan Franken mee met een collectie van foto’s uit het verleden, zorgt Wim Kuyps voor mooie 
filmpjes gemaakt met een terugblik naar een bepaalde plaats in Kalmthout zoals het vroeger was en 
is er een fotoreportage verzorgt door Stan Wagemans. Gilbert Uitdenhouwen heeft een mooie 
tentoonstelling klaar rond “25 jaar beeld Suske en Wiske in Heide”. Bezoekers aan het BIN-kerk-café 
kunnen er ook gezellig samenkomen en de sociale verbondenheid opnieuw wat aanwakkeren. Nu 
de corona-periode was milder is geworden een gelegenheid om eens samen te komen en elkaar 
terug te ontmoeten. De Kalmthoutse BIN’s geven alvast een voorzet door één drankje gratis aan te 
bieden bij uw bezoek. 
Minister Annelies Verlinden op bezoek! 
Voorafgaand op het BIN-kerk-café is er op vrijdagnamiddag een 
academische zitting in de kerk rond het onderwerp “wederzijds respect”. 
“De campagne focust op verbinding als dé manier om het vertrouwen 
tussen de burger en de veiligheidsberoepen te verhogen. Een versterking 
van het vertrouwen zorgt voor meer respect, dit kan op zijn beurt een 
impact hebben op het tegengaan van de agressie en het geweld tussen 
burger en veiligheidsberoepen”.  Met de medewerking van de gemeente 
Kalmthout en op uitnodiging van het BIN kenniscentrum komt Minister 
Annelies Verlinden de campagne toelichten. Andere sprekers zijn Philip 
Willekens, de afgevaardigde generaal van de Algemene directie voor 
veiligheid en preventie, Benno Gekiere, voorzitter van het BIN-
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kenniscentrum en Lukas Jacobs, onze burgemeester. De academische zitting is op uitnodiging met 
als doelpubliek mensen die binnen de BINs werken en veiligheidsdiensten. 

Fietsen markeren aan de kerk 
De lokale politie zone Grens zal twee dagen fietsen markeren aan de kerk in 
Heide. Op vrijdag gaat dit door van 15u30 tot 19u en op zaterdag van 10u tot 
18u. Je kan je vrij aanbieden met je fiets en je identiteitskaart. Het markeren 
van fietsen is een efficiënte manier om dieven af te schrikken en om 
de eigenaar van een gestolen fiets terug te vinden. Gemerkte fietsen worden 
minder snel gestolen. Het markeren gebeurt via het kleven van een sticker met 
je rijksregisternummer op het fietskader. De speciale stickers zijn heel moeilijk 
te verwijderen. Dit voorkomt schade in het geval je een speciaal frame hebt. 
Het markeren is gratis en duurt slechts enkele minuten, daarna ontvang je een 
fietspas. 

Kalmthoutse BINs werken samen 
Het BIN-Kerk-café is een samenwerkingsverband tussen de Kalmthoutse BINs, actief hieraan werken 
mee: BIN Leopold, BIN Kijkuit, BIN Bezemheide,BIN de Greef, BIN de Beek, BIN Dennendael, BINZ 
Bosduin en BIN Withoefse Heide. Eerder al werd er een website ontwikkeld  om zo iedereen op de 
hoogte te houden van al het nieuws dat via de buurtinformatienetwerken te melden valt. Ga eens 
een kijkje nemen op deze site! Wil je nog meer weten over de BINs en wil je verder kijken dan de 
gemeentegrenzen surf dan naar de website van het BIN-kenniscentrum: www.bin-plp.be . 

 
 

 
Eerder verschenen krantjes kan je downloaden via www.binkalmthout.be 

http://www.bin-plp.be/
http://www.binkalmthout.be/

