Tussen 2-2 te 19.00u en 3-2 te 21.00u
Diefstal uit schuur Bolst
Vanuit een schuur werd een zitmaaier merk Stiga weggenomen.

In de nacht van 4 op 5 februari
Diefstal Boterweg
Vanuit een overkapping gelegen achter een woning werd een Stiga zitmaaier, een benzine
grondboor en een bladblazer weggenomen. Dezelfde nacht ontving de politie een melding op
het Looieind dat er een auto met gedimde lichten reed. Op een inrit van een woning stapten
3 mannen uit. Bij het schijnen van een zaklamp van de melder sprongen de mannen weer in
de auto en reden hard weg. De politie werd gebeld en in de omgeving werd gezocht. Helaas
niemand meer aangetroffen. Merk en type auto en signalement van de mannen is
onbekend.

Op 22-2 tussen 6.30u en 17.15u
Diefstal fiets Cruijgenstraat
Op de Cruijgenstraat bij de AH werd een nieuwe elektrische fiets, merk Gazelle type Orange
weggenomen. De diefstal is vastgelegd op camerabeelden waarbij te zien is dat 2 mannen
de fiets wegnemen. De zaak is in onderzoek.

Op 28-2 te 18.19u
Verdachte situatie Kerkstraat
Door een melder werd doorgegeven dat er twee mannen door de Kerkstraat liepen en
aandacht hadden voor diverse huizen in de straat. De mannen waren ook de huizen aan het
filmen. De melder heeft de mannen aangesproken waarbij de mannen vertelde dat zij uit de
Oekraine kwamen en geen andere taal spraken. De politie heeft de mannen niet meer
kunnen vinden in de Kerkstraat.

GAARNE AANDACHT VOOR ONDERSTAANDE:
De politie ontvangt steeds meer aangifte’s van Whats-app fraude en Phishing. Phishing is
het ‘hengelen’ naar persoonlijke gegevens van mensen. Ondanks dat er heel veel voor
gewaarschuwd wordt, trappen nog steeds veel mensen in phishing. Dat komt ook omdat
phishing mails steeds professioneler worden en bedrieglijk echt lijken. Vroeger stonden veel
phishingmails vol met fouten, maar dat gebeurt steeds minder. Klik dus nooit op een link die
in een mail voorkomt waarvan u de afzender niet vertrouwd. De criminelen kunnen op deze
wijze inbreken in uw computer dan wel uw bankgevens achterhalen. Meer informatie staat
op veiliginternetten.nl
Bij vriend-in-noodfraude krijgt u via WhatsApp zogenaamd een dringend verzoek van een
vriend(in), familielid of bekende om snel geld over te maken. In werkelijkheid komt het appje

van een oplichter die zich voordoet als een bekende die u op slinkse wijze geld wil
aftroggelen. Deze vorm van fraude komt op WhatsApp verreweg het meeste voor maar kan
ook plaatsvinden via e-mail, SMS, Snapchat en Telegram. Bel dus altijd even met de
bekende om het betaalverzoek te controleren.

