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01.12.20 
Beste buur,                                                                 

CORONA: 
Vanwege de Corona-crisis zijn alle contacten en activiteiten die wij met onze BIN voorzien 
hadden in 2020, vervallen of uitgesteld. Wij hopen alleszins om volgend jaar wel een bijeen-
komst te kunnen organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een BIN-café in ’t Schoolhuis. 

LIDGELDEN 
Mede vanwege de heersende pandemie heeft het Bestuur besloten om geen lidgeld te vragen 
voor 2021. Nieuwe leden betalen wel 5 euro. 

OVERZICHT AANTAL BIN’S 
Momenteel zijn er 46 BIN’s in onze Politiezone: 15 in Kalmthout; 27 in Essen en 19 in 
Wuustwezel waarvan 5 in Gooreind. 

OPROEPEN 
Dikwijls wordt een oproep verspreid over verschillende BIN’s en dat geeft volgend overzicht 
van dit jaar: 
- in Essen 12 oproepen en 34 BIN’s opgestart  
- in Kalmthout 25 oproepen en 64 BIN’s opgestart  
- in Wuustwezel 10 oproepen en 39 BIN’s opgestart 
Zelf hebben wij met BIN-GROT drie oproepen ontvangen dit jaar. 

CYBERCRIMINALITEIT 
Cybercrimi is een verzamelnaam voor vormen van criminaliteit op of via het internet: denk o.a. 
maar aan informaticafraude; hacking; illegaal downloaden; phishing en zelfs online pesten. 
Wees dus steeds voorzichtig in uw mailverkeer en op sociale media. 
Als u twijfelt over bepaalde berichten of verzoeken, neem dan contact op met 
gespecialiseerde diensten als o.a.: test-aankoop; PZ Grens (Cybercrime); belgium.be 
(computercriminaliteit). 
Laat u alleszins niet verleiden tot het storten van geld aan een familielid na een zogenaamd 
alarmerend telefoontje. Informeer eerst bij de persoon in kwestie of een ander familielid! 

BIN-NUMMER 
Als onze BIN in werking wordt gesteld, verschijnt het telefoonnummer 0477/77.77.75 op uw 
scherm. U kan dit nieuwe nummer best opslaan onder de naam BIN GROT zodat u direct ziet 
als er een oproep is. Meld een wijziging van uw mailadres via onze website www.bin-grot.be. 

Het bestuur van BIN-GROT wenst u prettige feestdagen, een gelukkig 2021 en 
blijf vooral gezond.
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