
 BIN BRAKEN organiseert wandelingen/een fietstocht in het kader 
van de actie “1 DAG NIET” tegen woninginbraken. 

 
Als actieve BIN nemen we graag deel aan deze actie om openlijk ons streven te 
tonen naar het voorkomen van mogelijke inbraken. 
Zo doen we dat concreet op  

  donderdag 9 maart 2023 
       

In het nabije verleden (voor de coronatijd) namen 
steeds een groot aantal BIN-leden deel aan deze 
activiteit, daarom organiseren wij dit evenement 
graag opnieuw! 
We organiseren begeleide wandelingen en een 
fietstocht in onze eigen buurt om zo onze 

aanwezigheid te tonen en aandacht  te hebben voor 
onveilige situaties. De wandelingen duren ongeveer drie 

kwartier, de fietstocht een half uurtje langer. 
 Enkele politieagenten wandelen/fietsen  mee om ons tijdens de tocht 

desgevallend te wijzen op verdachte of onveilige situaties. 
 Iedereen is welkom, zowel jong als oud. 
 We willen, zeker in de avonduren, veilig wandelen en fietsen: iedereen 

draagt een fluohesje en een zaklamp is geen overbodige luxe. 
Om 16 uur vertrekken de wandeling en de fietstocht, om 18 uur is er een 
tweede wandeling voorzien.  We vertrekken telkens aan de kapel (bij de 
school), brengen aan het einde een bezoekje aan het Rolstoelmuseum van 
Cois Augustijns aan de Loenhoutsesteenweg (inkom betaald door onze 
BIN) en eindigen aan de Flunch, waar wij alle deelnemers trakteren op 
een lekker frietje en een frisdrank als erkentelijkheid voor hun 
deelname. Beslis zelf of je deelneemt aan de wandeling (16 uur of 18 uur) 
of aan de fietstocht (16 uur). 

Mocht je zelf niet kunnen deelnemen, geef dan toch die avond een extra én 
veilig cachet en steek je buitenverlichting aan tussen 17 en 20 uur. Doen!!! 
 
Uw Bin-bestuur 
 
En last but not least! Onder onze deelnemende BIN-leden (1 deelnemer per 
gezin) verloten wij na afloop een budget van 250 EUR, te besteden aan een 
(betere) diefstal- of brandbeveiliging van de woning (na voorlegging van 
factuur), een reden te meer om deel te nemen!  

 


