NIEUWSFLASH

23-03-‘13

(Kammenstraat-Hondsberg-Hemelrijkweg-Lazaret-Schuurblok-Kloosterstraat-GrensstraatHandelsstraat-Hemelrijklaan-Schepen Veraartstraat-Statievelden)

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

NR 26

Voor KAMMENSTRAAT en OMGEVING

BIN Essen geeft gauwdieven geen kans
19/03 Essen (2910) Het Buurt-Informatie-Netwerk
(BIN) van Kammenstraat en huurde tijdens haar
ledenbijeenkomst een illusionist als Pick-Pocket in.
Deze zogenaamde gauwdief illustreerde hoe mensen
fijntjes ontdaan kunnen worden van hun bezittingen.
We komen in Essen, net zoals eigenlijk overal, op
plaatsen waar soms veel volk samen is. Daar heb je
een verhoogd risico op gauwdiefstallen”, zegt BINvoorzitter Adri Jongeneelen. “Om de nonchalance
van de bevolking in de verf te zetten, heeft ons BINbestuur een Pick-Pocket ingehuurd.” Tijdens enkele
ludieke acts werden twee willekeurige aanwezigen
op het podium fijntjes ontdaan
van hun bezittingen, zonder dat
ze
er
erg
in
hadden.
“Gauwdieven werken vaak in
team: de ene zorgt voor
afleiding, terwijl de andere steelt.
Je moet dus waakzaam zijn als
onbekenden je aanspreken, op
het raam van de trein tikken of
‘per ongeluk’ tegen je botsen”.

Gauwdieven
Pick-Pocket van dienst was
illusionist Dominik Messiaen uit
Essen. “Iedereen kan vroeg of laat slachtoffer worden van deze vorm van criminaliteit”, zegt de illusionist.
“Het is daarom belangrijk dat je alert bent en aandacht geeft aan je spullen, documenten en geld wanneer je op
vakantie gaat of gewoon op pad bent. Je spullen goed verbergen maakt de kans al véél kleiner. Voorkomen is
altijd nog beter, dan nadien aangifte bij de politie te moeten doen.” Coördinator en voorzitter Jongeneelen gaf
ook het woord aan Burgemeester Gaston Van Tichelt, die het belang en de doelmatigheid van BuurtInformatie-Netwerken (BIN) nog eens benadrukte. “Door een alerte buurt te creëren, kan je al veel misdaad
voorkomen”, zei hij. Hoofdinspecteur Wille Duerloo gaf daarna wat Politionele cijfers over de
(grens)criminaliteit, waaruit blijkt dat er toch wel een groot verschil is of er in een buurt wel of géén BIN
actief is.

Rookmelders
Tot slot nam korporaal Johan Broos van de Essense brandweer het woord. Hij belichtte het belang en het nut
van rook- en CO-melders. Aan de hand van enkele filmpjes werd duidelijk dat een rookmelder bij een
beginnende brand wel degelijk het verschil kan maken. Alle aanwezige BIN-leden kregen gratis een
rookmelder van het BIN-bestuur. “Dit extra cadeau was enkel mogelijk dankzij de financiële tussenkomst van
het Burgemeestersfeestcomité”, zegt de voorzitter nog. Bijkomende rookmelders konden de BIN-leden
aankopen aan inkoopsprijs.
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