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Beste vrienden, leden van BIN-Kijkuit,
Zoals u intussen wel weet vervalt op 1 mei het jaarlijkse lidmaatschap. BIN-Kijkuit werd
immers opgestart op 1 mei 2006 en zodoende loopt een boekjaar van 1 mei t/m 30 april
van het jaar daarop. Inderdaad, BIN-Kijkuit bestaat dit jaar reeds 16 jaar. Wij willen jullie
in eerste instantie dan ook nog eens onze dank betuigen voor het jarenlange vertrouwen.
Onlangs heeft het BIN-bestuur samengezeten om de modaliteiten van het lidmaatschap te
herbekijken en optimaliseren. Sedert 2009 is het lidgeld constant op 3 euro gebleven. Wij
zijn bovendien ook het enige BIN in Kalmthout dat deze lage lidgeldbijdrage destijds heeft
gehanteerd én tot op heden ook gehandhaafd.
Om de jaarlijkse bijdrage als BIN-lid gelijk te stellen met andere BIN’s hebben we besloten
om vanaf dit (boek)jaar ook 5 euro toe te passen en gaan we tevens géén voorafbetalingen
voor meerdere jaren meer opvragen. Let wel: leden die nog voor 1 of 2 jaar vooraf hebben
betaald moeten tot het einde van die periode géén 5 euro/jaar betalen en dat is voor hen
dan ook nog mooi meegenomen. Deze BIN-leden krijgen bij deze ‘Nieuwsbrief’ een apart
briefje waarin expliciet vermeld staat dat zij momenteel nog NIETS hoeven te betalen.
De andere leden, die jaarlijks hun lidgeld (contributie) betalen, worden hierbij opgeroepen het
bedrag van € 5 over te schrijven op de rekening van BIN-Kijkuit: BE51 7310 2376 4062
en dit graag vóór 1 juni 2022, waarvoor bij voorbaat dank.
Omdat de grote meerderheid van onze leden vandaag de dag zijn/haar bankzaken digitaal
regelt sturen we vanaf dit jaar dan ook geen overschrijvingsformulier meer mee.
PS. Leden die om de één of andere reden niet of niet meer over een (fatsoenlijke)
BIN-sticker beschikken op hun deur, poort, raam of brievenbus, kunnen er
steeds een nieuwe bekomen door eenvoudig een mailtje met de vraag en locatie
te sturen naar mail@binkijkuit.be
BIN-Kerk Café 2022:
Omdat er in onze gemeente sedert 2016 overkoepelend een pop-up BIN-Café wordt
georganiseerd, aanzien de deelnemende BIN’s dit ook als hun jaarlijkse ‘Algemene Leden
Vergadering’ of ‘bijeenkomst der leden’.
Dit jaar is dat niet anders en zijn we al volop bezig met voorbereidingen voor een 5de BINCafé en daarvoor nodigen wij nu reeds alle BIN-Kijkuit leden uit om vrijdag 21 en/of
zaterdag 22 oktober 2022 te willen noteren in jullie agenda. Dit zal traditiegetrouw
worden georganiseerd door enkele BIN’s in samenwerking met de Politie Zone Grens, de
gemeente Kalmthout, de Brandweer Zone Rand, het BIN-Kenniscentrum en een aantal
standhouders. Na de bijzonder succesvolle organisatie én opkomst in oktober vorig jaar
zal dit opnieuw plaatsvinden in de kerk te Heide. Wij zullen daarover ten gepaste tijde
nog wel communiceren via de geijkte kanalen en sociale media.
Nog enkele BIN-bestuursleden gezocht:
Om ons team te optimaliseren zijn wij op zoek naar enkele personen die zich willen engageren voor
ons bestuur. Het betreft hier niet om een tijdrovende bezigheid. Indien u zich geroepen voelt om u
in te zetten voor de goede werking van ons BIN, tevens ‘Nieuwsbrieven’ en andere communicatie wil
ronddragen naar onze leden in uw buurt, ben je alvast van harte welkom. Ook uw aanwezigheid op
onze vergaderingen -die op jaarbasis steeds tot een minimum worden herleid- wordt erg op prijs
gesteld. Stel je dus kandidaat voor ons BIN-team. Meerdere handen maken het werk lichter! 😊 En
woont u in de ‘Cuylitshofstraat’ of ‘Vogelenzangstraat’ is dit voor u én voor ons extra meegenomen.
Interesse? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de coördinator via: ludwig@binkijkuit.be

Overvallers en daders gestolen materiaal gepakt / Verdachte telefoontjes
Drie overvallers gepakt in Kalmthout:
Op 16 maart 2022 rond 16 uur werd een
16-jarige jongen uit Kalmthout beroofd van
zijn bromfiets in de Vliegveldlaan in
Brasschaat. Drie daders dwongen de
jongeman onder bedreiging van een
vuurwapen om zijn bromfiets af te
geven. De daders gingen er met 2 eigen én
de gestolen bromfiets vandoor richting
Kalmthout.
Door verschillende politieploegen vanuit
Grens, Brasschaat, Schoten en Noord werd
er zoeking gedaan naar de daders. Twee
verdachten konden gearresteerd worden op
de Beauvoislaan in Kalmthout waar ze
werden klemgereden door twee politieploegen. De 3de verdachte met de gestolen
bromfiets kon gearresteerd worden in de
Taxandriadreef te Kalmthout.
Bij de verdachten werd een alarmpistool en
een boksbeugel aangetroffen.
De verdachten zijn allemaal minderjarig en
zijn aan het parket overgedragen.
Dader van gestolen werkmateriaal gevat:
Op 11 maart 2022 heeft de politiezone
Grens drie verdachten gevat na diefstal uit
een voertuig in Nederland.
Eerder is een zaakvoerder van een bedrijf
in Nederland slachtoffer geworden van een
diefstal uit zijn voertuig. Er worden
verschillende koffers werkmateriaal én een
laptoptas gestolen. In de laptoptas zit een
gps tracker waardoor het slachtoffer de
locatie kan opsporen. De man verwittigt
onze diensten en onze ploegen gaan ter
plaatse naar de vermoedelijke locatie in
Kalmthout.
De gps-tracker leidt naar een garage en het
slachtoffer herkent zijn gestolen werkmateriaal. In de garage worden nog meer gestolen goederen teruggevonden.
De 3 verdachten
van 31, 28 en 25 j.
werden gearresteerd en overgedragen aan het parket
van Antwerpen.
Na de verhoren
wordt 1 verdachte
voorgeleid bij de
onderzoeksrechter
die de man heeft
aangehouden.

Telefoonproviders waarschuwen
voor verdachte telefoonoproepen!
Je wordt opgebeld door mensen die zich
voordoen als medewerkers van de politie,
banken of andere instanties. De oplichters
bellen zowel met een gsm-nummer als vast
nummer. In een automatische boodschap
vragen ze om dringend je gegevens aan te
passen of ze verzoeken je om een toets in te
drukken zodat je een medewerker kan
spreken. In beide gevallen vragen ze je een
hele reeks gegevens: je rijksregisternummer,
het nummer van je identiteitskaart, je naam,
adres en telefoonnummer.
De oproep komt van een 'gespoofd' nummer.
Gespoofd? Dat wil zeggen dat jij niet het
echte nummer ziet dat je opbelt. Je kan het
nummer dan ook niet blokkeren. Het kan
zelfs gaan om een telefoonnummer dat in
gebruik is door een klant in België. Deze
persoon zal dan ook niet op de hoogte zijn
dat zijn/haar nummer hiervoor gebruikt
wordt. Wees altijd kritisch als een beller om
je gegevens vraagt.
Ben je toch opgelicht?
• Meld het bij FOD Economie via:
https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom

Contacteer je bank en/of CARD Stop op
het nummer 078/170.170
• En doe aangifte bij de politie.
•

Wat te doen als je een inkomende oproep
of bericht krijgt van ‘n onbekend
nummer?
Geef nooit persoonlijke gegevens, wachtwoorden, codes van je bankkaart of response
codes door via een e-mail, telefoongesprek,
sms’je, of social media.
Bel
nooit
terug
naar
onbekende
nummers. Beantwoord nooit oproepen van
nummers die je niet kent, en zeker niet van
buitenlandse nummers. Bel deze nummers
zeker niet terug. Vaak gaat het om Wangiri
fraude.
Geloof niet zomaar wat men je aan de
telefoon vertelt. Microsoft of een ander
technologiebedrijf zal je niet ongevraagd
opbellen en ook je bank vraagt nooit via de
telefoon naar je codes of om een nieuwe
rekening te openen.
Klik nooit op een link in een sms of
tekstbericht dat je ontvangt. Beantwoordt
deze berichten niet.

Projectteams bij Politie Zone Grens / Jongeren: OPGELET voor sexting!!!
Wijkagenten --> projectteams
Onze politiezone werkt niet meer met
wijkagenten die hun eigen afgebakende
wijk hebben.
Sinds enkele jaren werken ze met een team
van inspecteurs die projectmatig werken.
Meestal doen zij dit in hun eigen gemeente
maar zij worden ook in de ganse politiezone
ingezet.
Specifiek voor Kalmthout zijn dat:
“Do's and don'ts”, slachtoffer van sexting

Teamleider projectteam
Maxim Meulebroeck

Sexting is het verspreiden of delen van seksueel
getinte berichten, foto's of video's van zichzelf via
mobiele telefoons of andere media, meestal naar
een vriend of vriendin. Als deze vriend of vriendin
slechte bedoelingen heeft, verspreidt die persoon
foto's of filmpjes via sociale media zonder jouw
toestemming. Het kan zelfs gebeuren dat iemand
je chanteert met deze beelden. Schaam je
hiervoor niet, weet dat je niet de enige bent die
dit overkomt. De verantwoordelijkheid ligt altijd
bij de dader!

Hoeveel Vlaamse jongeren doen aan
sexting?

Projectwerker
Nico Faes

Uit recent onderzoek bij Vlaamse jongeren uit
het 5de, 6de en 7de middelbaar van 4 scholen in
Antwerpen naar het zelf maken van beelden en
versturen is het volgende gebleken:
• 47% van de bevraagde jongeren hebben een
tekstbericht gestuurd over seks via internet
of gsm
• 25% heeft een foto in zwemkledij, bikini of
onderbroek verstuurd
• 4,5 % verstuurde een foto waarop het
geslachtsdeel te zien was
• 8,2% voerde een webcamgesprek in
onderbroek
• 2,5% voerde een webcamgesprek waarbij
hun geslachtsdelen te zien waren

Wat kan je zelf doen?
• Ga nooit in op chantage.
• Wanneer je zelf gechanteerd wordt, zeg dit

Projectwerker
Mona van Nassauw

Politiezone Grens - 5350
Kapellensteenweg 32
2920 Kalmthout
T: 03 620 29 29
E: info@pzgrens.be

dan meteen tegen je ouders, school en doe
aangifte bij de politie.
• Doe melding bij de apps en websites waar je
beelden op staan.
• Praat erover en zorg voor jezelf!
• Zoek regelmatig je eigen naam via een
zoekmachine.
Als je het gevoel hebt dat je er zelf niet uit raakt
of heb je vragen (ook als ouder), kan je steeds
terecht bij CAW (slachtofferhulp van de Centra
Algemeen Welzijn).

Manuele inbraken verschuiven meer naar onlinegebeuren --> Cybercrime!
De term cybercrime, ook computercriminaliteit
genoemd, is een algemene benaming voor
misdrijven waarbij netwerken of computers
worden gebruikt. Het is een vorm van
criminaliteit
met
ICT
(Informatieen
Communicatie Technologie) als middel en
doelwit, waarbij kwaadwillende inbreken op
bijvoorbeeld een computer, telefoon of het
complete netwerk van een organisatie.
U hoeft geen computer of internetaansluiting te
hebben om er slachtoffer van te worden. Zo
bevatten de meeste telefoons en bankpassen
computerchips, die kunnen worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Door de anonimiteit en het massale bereik van het Internet is
cybercrime zeer aantrekkelijk voor cybercriminelen, omdat ze veel slachtoffers kunnen
benaderen en minder kans hebben om gepakt
te worden door politie en justitie. Het aantal
slachtoffers neemt dan ook snel toe.

QR-code handig maar niet altijd veilig
QR-codes hebben door de pandemie een nogal
andere lading gekregen en ze worden zelfs
ingezet in plaats van de collectebus. Toch worden
ze nog steeds voor hetzelfde doel gebruikt: Het is
een code bestaande uit allemaal

Q en R
We gebruiken het woord de laatste jaren heel
regelmatig, zeker door de ‘Corona Check’-app,
maar weet je wel waar de Q en R voor staan? QR
staat voor ‘Quick Response’ en het idee is ook dat
je er snel iets mee kunt regelen.
Denk bijvoorbeeld aan QR-codes op posters in de
kroeg waarmee je de uitagenda snel kunt openen
op je telefoon, of QR-codes op de tafel van een
restaurant om sneller te kunnen bestellen. De
codes zijn gemaakt voor je gemak, zodat je niet
zelf helemaal hoeft te gaan googelen en zoeken.
QR-codes verwijzen vaak naar een linkje, een
URL, een internetpagina. Op zich prima, maar
dat betekent niet dat die internetpagina’s
waarnaar ze verwijzen ook daadwerkelijk te
vertrouwen zijn. Er kan ook een QR-code worden
gemaakt die verwijst naar een malafide website.
Het is daarom altijd belangrijk om eerst te kijken
wat de URL is.

Grootste hackersmarktplaats ter wereld
uit de lucht gehaald (april 2022)
Europol heeft samen met de FBI en
handhavingsinstanties
uit
verschillende
Europese landen 'RaidForums' uit de lucht
gehaald. De gehele infrastructuur is in beslag
genomen. De beheerder en twee van zijn
handlangers zijn aangehouden.
De Wet Computercriminaliteit (Cybercrime) is
sinds 2006 in Nederland van kracht. Maar het
arresteren van cybercriminelen is vaak
moeilijk. Hackers kunnen namelijk veel
manieren bedenken om via een andere
computer te opereren. Zo kan een Nederlandse
hacker met een gehackte computer in
Duitsland een Amerikaanse bedrijfscomputer
binnendringen. Hierdoor is het lastig de echte
dader te traceren, maar zeker niet onmogelijk!
De motieven van cybercriminelen lopen uiteen.
Veelal is dit om een grote hoeveelheid geld buit
te maken of om een bedrijf schade aan te
brengen, maar er zijn ook nog andere motieven.
De impact is over het algemeen enorm en wordt
vaak onderschat.
De aanvallers kan je in 8 categorieën indelen:
overheden; terroristen; criminele organisaties;
beroepscriminelen; hacktivisten; insiders; gemotiveerde individuen en cybervandalen.
Meer info op: https://www.cybercrimeinfo.be

RaidForums is volgens de Europese opsporingsen
handhavingsinstantie
de
grootste
hackersmarktplaats ter wereld. Het platform
werd in 2015 gelanceerd en telt meer dan een
half miljoen gebruikers. RaidForums kreeg zijn
beruchte reputatie door toegang tot een aantal
spraakmakende
databanklekken
van
Amerikaanse en Britse bedrijven te verkopen.
De
databases
bevatten
uiteenlopende
persoonlijke gegevens, onder meer informatie
over
miljoenen
creditcards,
bankrekeningnummers, gebruikersnamen en
wachtwoorden. Dergelijke gegevens zijn goud
waard voor hackers en cybercriminelen: ze
gebruiken de data bijvoorbeeld voor spamming,
swatting, phishing, DDoS-aanvallen uit te
voeren of ransomware te installeren bij
nietsvermoedende slachtoffers.
Deze datasets zijn verkregen uit cyberaanvallen
die in de loop van de afgelopen jaren zijn
uitgevoerd door hackers, zo weet Europol.

