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Opgelet voor valse briefjes van 50 Euro ! 
Bij de politiediensten komen er de laatste weken meer en meer meldingen binnen over het 
uitgeven van valse briefjes van 50 euro. De politiediensten en de Nationale Bank van België 
roepen iedereen op om waakzaam te zijn en bankbiljetten goed te controleren. 
Tot op heden is dit fenomeen nog niet vastgesteld in onze politiezone maar toch alvast deze 
waarschuwing ! 
In tal van winkels in het Vlaamse land werden deze week briefjes van 50 euro onderschept. 
Alles wijst erop dat er recentelijk massaal veel valse briefjes van 50 euro in omloop zijn 
gebracht. Vermoedelijk is dit het werk van een bende die zich bezig houdt met valsmunterij. 
 

Alertheid helpt de politie ! 
Gisterennamiddag om 15u15 werden in Heide-Kalmthout vier BIN’s opgestart  (BIN 
Withoefse Heide, BIN Leopold, BIN Kijkuit en BIN Dennendael) met de vraag om mee uit te 
kijken naar een verdachte situatie.  In de Wilgendreef, een doodlopende straat, was er al 
geruime tijd een blauwe bestelwagen met Belgische nummerplaat heen en weer aan het 
rijden met aan boord twee personen van Slavische afkomst. Toen buren dit merkten belden 
ze de politie, ze hadden de nummerplaat genoteerd. De politie kon meteen een link leggen 
naar de eigenaar van het voertuig. Het voertuig dat werd gezien kon gelinkt worden met 
personen die in aanmerking komen voor het plegen van diefstallen. Toen de politie ter 
plaatse kwam was het voertuig verdwenen, patrouille in de omgeving leverde geen resultaat 
meer op.  
Wij blijven deze alertheid van de burgers aanmoedigen, misschien heeft dat ene telefoontje 
toch weer één of meerdere inbraken voorkomen. Wie weet ! 
 
  
Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens, 
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout 
Tel: 03/620.29.29 
Voor meer nieuws over de Lokale politiezone Grens zie ook:  

www.pzgrens.be 
info@pzgrens.be 
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