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Aandacht bij een bezoek aan muziekfestivals ! 
De laatste weken zijn Belgische muziekfestivals gegeerde plaatsen voor rondtrekkende 
dadergroepen. Het gaat over diefstal van waardevolle zaken tijdens het evenement. Daders 
zijn geïnteresseerd in cash geld,  GSM’s,  enz…. . Recent  nog was het  “Graspopfestival” in 
Dessel aan de beurt.  Ook in Nederland gebeurden tijdens muziekfestivals gelijkaardige 
feiten. Er zijn aanwijzingen dat het zou gaan om een Roemeense dadergroep. 
Preventie: 
Gaan je kinderen (of jij zelf) één dezer dagen naar een muziekfestival wijs hen er op dat ze 
waardevolle zaken niet onbewaakt mogen achterlaten, bv. in een tent op de camping. Wijs 
hen er ook op dat waardevolle zaken die ze bij houden zo moeten gedragen worden dat het 
stelen ervan vrijwel onmogelijk is.  
Wijs hen er ook op dat ze attent moeten zijn wanneer ze door een onbekende worden 
aangesproken. Deze zal hen proberen af te leiden zodat de mededaders hun slag kunnen 
slaan. De daders gebruiken meestal de “pickpocket tactiek”. Iemand leidt je af met een 
vraagstelling of door je aandacht te trekken, een tweede persoon pleegt de diefstal maar 
geeft het voorwerp onmiddellijk door aan een derde die er mee in de massa verdwijnt!   
 

BIN’s opgestart: 
-Op 27 juni werden BIN Achterbroek Oost en BIN –Heiken opgestart naar aanleiding van een 

diefstal op de Achterbroeksteenweg. Er werd gezocht naar een man en vrouw die opgemerkt 

werden bij de diefstal. Daders konden niet aangetroffen worden. 

-Op 27 juni om 23u45 werd BIN  Keienven (Gooreind) opgestart naar aanleiding van een 

verdacht voertuig met Franse nummerplaten met aan boord twee personen die zich verdacht 

gedroegen. Het voertuig kon niet meer aangetroffen worden. 

-Op 30 juni in de namiddag werd BIN Kammenstraat en omgeving (Essen) opgestart naar 

aanleiding van een verdacht voertuig in de Grensstraat, het ging over een voertuig Peugeot 

205 van licht grijze kleur, nummerplaat niet gekend. Ook dit voertuig kon niet aangetroffen 

worden door onze diensten. 

Wij blijven herhalen om de politie te verwittigen wanneer je verdachte zaken merkt in je 

omgeving. Ook als de politie de verdachten niet meer kan aantreffen heb je toch geholpen 

om feiten te voorkomen!   Belangrijk is wel dat je steeds en onmiddellijk de politie in kennis 

stelt (niet uw BIN-coördinator) via het nummer 101 of 03/620.29.29. Wij zijn er voor jullie, 

dagelijks (ook zon- en feestdagen ) 24 uur ter beschikking ! 

 

Vakantietoezicht: 
Vertrek je één dezer dagen met vakantie vergeet dan niet om bij onze diensten 

“afwezigheidstoezicht” aan te vragen ! 

Je kan dit in orde brengen bij een bezoek aan één van onze burelen of door je aanvraag te 

doen via de elektronische weg www.pzgrens.be 

Op onze website vindt je ook een aantal tips die interessant kunnen zijn voor de periode dat je  

afwezig bent. 

 

 

 

http://www.pzgrens.be/


 
 

 

 

Ook tijdens de vakantieperiode blijven onze diensten waakzaam ! 

 
Openingsuren burelen: 

Kalmthout, Kapellensteenweg 32 

Alle dagen (ook zon- en feestdagen) van 9u tot 19u 

Essen, Kapelstraat 9 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en op woensdag van 9u tot 19u 

(zaterdag/ zondag en feestdagen gesloten) 

Wuustwezel, Bredabaan 352a 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en op woensdag van 9u tot 19u 

(zaterdag/ zondag en feestdagen gesloten) 

 

 

De lokale politie zone Grens wenst u een aangename en veilige 
vakantieperiode !  

 

 

 
Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens, 
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout 
Tel: 03/620.29.29 
Wil je ons mailen: 
info@pzgrens.be 
Meer nieuws over de Lokale politiezone Grens vindt je ook op onze website:  

www.pzgrens.be 
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