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Beste inwoners
Verschillende bedrijven in DilsenStokkem zijn op zoek naar technische
operatoren of productiemedewerkers.
Om hen te ondersteunen in die
zoektocht organiseert de stad, in
samenwerking met de VDAB, een
jobdag voor deze profielen op dinsdag
18 oktober. Interesse? Schrijf je dan
zeker in.
Inmiddels doet de herfst stilaan zijn
intrede. Na de succesvolle Parkfeesten,
is de Nacht van de Duisternis op 15
oktober ongetwijfeld een leuke activiteit
om naar uit te kijken. Tijdens een
sfeervolle belevingswandeling kan je op
interactieve wijze iets bijleren over de
dieren in het gebied en het beleven van
de duisternis. Een aanrader!
In deze Nieuwsbrief leest u voorts ook
een uitgebreid artikel over de gevaren
van bankkaartfraude. In onze politiezone
worden helaas regelmatig meldingen
hierover gedaan, wat aangeeft dat het
probleem toch zeer acuut en actueel
is. Wees dan ook steeds bijzonder
voorzichtig en geef nooit zomaar uw
bankgegevens door.
Tot slot maak ik ook graag nog wat
promotie voor Visit Dilsen-Stokkem,
voorheen onze toeristische dienst. Zij
hebben inmiddels hun intrek genomen
in het gloednieuwe Visitor Center De
Wissen en staan van daaruit toeristen
en inwoners graag met raad en daad bij
over de leuke uitjes in onze omgeving.
Ga zeker eens langs!
Tot ziens!
Sofie Vandeweerd
burgemeester
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In deze Nieuwsbrief:
- VDAB jobbeurs op 18 oktober
- Voorstelling Visit Dilsen-Stokkem
- QR-code om de officiële Dilsen-Stokkem app te downloaden
- Stook slim en vermijd luchtvervuiling
- Nacht van de Duisternis op 15 oktober
- Bankkaartfraude: wees heel voorzichtig!
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Dienst toerisme heet nu Visit Dilsen-Stokkem!
Wie onlangs een wandeling of fietstochtje langs de winterdijk in Stokkem maakte,
heeft het al kunnen zien: de dienst toerisme heeft zijn intrek genomen in het nieuwe
Visitor Center! Ook de huisstijl van de dienst werd in een nieuw jasje gestoken en
op de frisse, nieuwe website www.visitdilsenstokkem.be vind je een overzicht
van alle mooie plekjes en leuke activiteiten in en rond Dilsen-Stokkem. Dankzij de
gloednieuwe infobrochure, in handig compact formaat, kunnen bezoekers kennis maken met al het moois dat
onze stad te bieden heeft.
Bij de nieuwe huisstijl hoort ook een nieuwe naam: de dienst toerisme gaat nu door het leven als Visit DilsenStokkem. We volgen hiermee het voorbeeld van heel wat nationale en internationale organisaties, denk maar aan
Visit Limburg of Visit Flanders. Door de publicatie van zowel de website als de infobrochure in het Frans, Engels
en Duits wil Visit Dilsen-Stokkem zich ook internationaal op de kaart zetten.

‘Slimme’ toestellen
Inbraak vermijden

Scan de QR-code en download
meteen de officiële
Dilsen-Stokkem app op je
smartphone!

Toestellen verbonden met het internet zijn niet altijd even veilig.
Update regelmatig jouw slimme toestellen.
Ontdek hierover meer op de website www.besafe.be

DG Sécurité & Prévention
AD Veiligheid & Preventie
GD Sicherheit & Vorbeugung
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Verantwoordelijke uitgever: Philip Willekens, Algemene Directie Veiligheid & Preventie - Handelsstraat 96 - 1040 Brussel

Aan de werking verandert echter niets: naast het uitgebreid assortiment aan brochures, wandel- en fietskaarten,
vind je er heel wat streekproducten. De baliemedewerkers stellen met plezier een originele en lokale geschenkmand
samen (op bestelling). Ook voor de gemeentelijke vispas, de aankoop van geschenkbonnen of voor de gratis
hondenpoepzakjes kan je nog steeds aan de balie terecht.

4/10/2022 16:27:00

Houtkachel of haard? Stook slim en vermijd luchtvervuiling!
Een open haard of kachel is vaak gezellig of handig als bijverwarming. Maar bij de verbranding van hout komen
schadelijke stoffen vrij. Het is daarom voor jezelf en je buren van belang dat je slim stookt!
Stook uitsluitend droog en onbehandeld hout! In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag je
uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Meer niet. Vers hout laat je minstens één en liefst twee jaar
onder een afdak drogen.
Het verbranden van vezelplaat, triplex, geverfd hout, geïmpregneerd hout, krantenpapier, plastic of ander afval is
verboden. Bij de verbranding hiervan komen ongezonde stoffen vrij, zowel binnen in je woning als buiten. Je zet
je gezondheid op het spel en bezorgt de buren heel wat geurhinder.
Tips om te genieten van je haardvuur zonder schade voor de gezondheid!
1. Zorg voor een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt.
2. Als je regelmatig hout stookt, laat je schoorsteen dan minstens één keer per jaar door een vakman vegen.
3. Steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brandspiritus
of paraffineblokjes.
4. Laat het vuur vanzelf doven. Sluit
de luchttoevoer niet af. Zo voorkom
je onvolledige verbranding en
ongezonde stoffen.
5. Let op de kleur van de rook.
Witte of nauwelijks zichtbare rook
wijst op een goede verbranding.
Donkere rook is een alarmsignaal.
ZATERDAG 15 OKTOBER
6. Bewaar de as in een
onbrandbare, gesloten bak. Geef
BIVAK SCHOOTSHEI
dit afval mee met het huisvuil.
Vertrek tussen 19u en 20u
Kanaalstraat 6 in Dilsen-Stokkem
7. Stook liever niet op mistige,
windstille dagen. De rook wordt
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OSSE
V
I
5 km
LL E
8. Zorg altijd voor voldoende verse
A
V
O
lucht en wees extra waakzaam
EC
wanneer het KMI waarschuwt
voor CO-vergiftiging.

NACHT VAN DE

Fout stoken met geuroverlast
tot gevolg wordt beboet via het
gemeentelijk GAS-reglement!
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DUISTERNIS

089 79 09 14

www.nachtvandeduisternis.be
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Bankkaartfraude: wees heel voorzichtig!
De politiezone Maasland stelt zeer regelmatig feiten
van bankkaartfraude vast. De slachtoffers worden
soms op een ingenieuze manier gemanipuleerd om
hun persoonlijke gegevens door te geven, waardoor
de verdachte vrij spel krijgt om de rekening leeg te
halen.
De daders gaan vaak zeer slim te werk. Ze verkopen
meestal een heel onderbouwd verhaal aan de
slachtoffers, waardoor deze meegaan in het opzet.
Meestal krijgen ze dan de persoonlijke gegevens
los van de slachtoffers, waardoor ze vrij spel krijgen
om hun misdrijf te plegen. Het slachtoffer komt er meestal pas achter als het te laat is ...
Hoe kun je je hier nu tegen wapenen? Wees op je hoede en denk goed na!
Word je telefonisch gecontacteerd door een televerkoper of een marketingbureau voor een onderzoek, geef
dan niet zomaar je persoonlijke gegevens door. Dit geldt ook voor mensen die zogenaamd van Microsoft uit
telefoneren.
Krijg je een oproep van een politiedienst, overheidsdienst of financiële instelling die je wil waarschuwen dat er een
probleem is met je bankkaart, deel dan niet onmiddellijk je bankkaartgegevens mee. Deze officiële (overheids-)
diensten zouden je nooit via telefoon om je gegevens vragen.
•
•
•
•

Persoonlijke gegevens zijn o.a. wachtwoorden, codes van bankkaarten of response-codes van bankkaartlezers,
zelfs bankkaartnummers. Geef deze nooit door!
Bel ook nooit terug naar onbekende nummers. Beantwoord nooit oproepen van nummers die je niet kent, en
zeker niet van buitenlandse nummers.
Geloof niet zomaar wat men je aan de telefoon vertelt. Het kan zeer geloofwaardig overkomen, maar vertrouw
hier niet zomaar op.
Als je een SMS of e-mail krijgt met linken in, klik hier dan niet op. Deze leiden je meestal naar webpagina’s
om aan jouw persoonlijke gegevens te geraken.

Voorkom ongewenste oproepen
Je kan niet uitsluiten dat je gecontacteerd wordt door onbekenden. Je kan wel zelf toezien dat je ongewenste
nummers kan blokkeren.
Het nummer blokkeren kan per oproep gebeuren via de ‘Telefoon’-app. Je kan ook via de instellingen gaan
en ‘Onbekende/privénummers blokkeren’ kiezen. Iemand die niet in jouw contactenlijst staat, krijgt dan
automatisch verbinding met je mailbox. Meer informatie over hoe je kan blokkeren vind je ook terug op de website
www.SafeOnWeb.be.
Werd je toch opgelicht?
Heb je een verdacht telefoontje ontvangen? Dan kan je dit melden via Meldpunt.Belgie.be.
Contacteer jouw bank én Card Stop (078 170 170) als je bankgegevens
doorgegeven hebt, er geld van jouw rekening verdwenen is of als je geld
overgemaakt hebt aan een oplichter. Je kan dan ook een afspraak maken bij
de politiediensten om aangifte te doen.
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Colofon
Samenstelling, vormgeving en eindredactie:
Dienst communicatie
Verantwoordelijke uitgever: College van
burgemeester en schepenen
Drukwerk: Drukkerij Symons
Oplage: 9000 exemplaren
Contactgevens stadsbestuur: Europalaan 25 3650 Dilsen-Stokkem - t 089 79 08 00 - f 089
75 23 06 - info@dilsen-stokkem.be
www.dilsen-stokkem.be
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