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Voor BIN KAMMENSTRAAT en OMGEVING

(Grensstraat-Handelsstraat-Hemelrijklaan-Hemelrijkweg-Hondsberg- Hraditskostraat-KammenstraatKloosterstraat-Lazaret- Schepen Veraartstraat-Schuurblok-Statievelden-WitzenbergstraatEssen Oldenburgstraat)

Noodnummer: 101 of 112 of 03/620 29 29 (zie ook: www.binkammenstraat.be )
Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433 (info: 0475/74.50.37)

Beste Buurtbewoner,

Bericht van Politie Zone Grens:
Ook in deze tijden proberen criminelen helaas misbruik te
maken van de situatie.
Wees voorzichtig aan wie u informatie geeft en toegang
verleent tot uw woning ! Iemand die zich uitgeeft als
vrijwilliger om in uw woning te helpen zou wel eens heel
andere bedoelingen kunnen hebben.
Ook cybercriminelen misbruiken het Coronavirus.
Wees voorzichtig met sms- en/of e-mail berichten!
Reageer nooit op verdachte berichten en klik al zeker niet op
de link in deze berichten!
Lokale politie Grens
Kapellensteenweg 32 - 2920 Kalmthout
Tel.: 03 620 29 29 - Fax: 03 620 29 39
E-mail: info@pzgrens.be - Website: www.pzgrens.be

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht van Buurtpreventie Nispen: (verzonden via GSM-bericht)
Beste !ALERT-deelnemers, we leven in bijzondere tijden.
Hier komt het beste in mensen naar boven. We zien dat o.a. via de multi-media.
(o.a. Facebookpagina Buurthulp Nispen)
Echter, sommige mensen met minder goede bedoelingen, . . . het slechtste.
23 maart waren er verschillende “verkenners” in Nispen Dorp en zien we een behoorlijke toename in
drugsdeals, met name aan de Grens.
Ook zijn er die nacht inbraken gemeld en 1 auto ontvreemd.
In de nacht van 22 op 23 maart, is een witte Renault Clio gestolen, voor de deur van Klokbergse
straat 2 te Nispen. De auto heeft zwarte spiegels, donkere velgen en het kenteken XJ231Z.
We willen U vragen om extra !ALERT te zijn. Let op uw spullen en die van uw dorpsgenoten.
U kan reageren naar Marco Schillemans: coördinator !ALERT|Nispen of buurthulp@nispeninfo.nl
Als BIN-LID van BIN Kammenstraat & Omgeving, kan U GRATIS aansluiten bij onze (snelle)
WhatsApp-groep “!ALERT|Essen”, zodat U acute berichten sneller en direct ontvangt op uw GSM.
U kan hiervoor contact opnemen met de !ALERT-coördinator: Werner van Peer
( werner.vanpeer@telenet.be )
NOTA:
We weten niet wat ons allemaal staat te gebeuren, maar laten we in elk geval, de richtlijnen van de
Overheid volgen. “BLIJF IN UW KOT” of hou afstand van elkaar van minimaal 1,5m.
Wij wensen U allen veel gezondheid toe.
Adri Jongeneelen,
Coördinator BIN Kammenstraat

Samen staan we sterk !
101 – 112 – 03/620.29.29.
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

