Op 4-10
Fraude De Roost
Een onbekend persoon deed zich telefonisch voor als medewerker van de Rabobank en wist de
pincode van de aangever afhandig te maken. Vervolgens moest aangever de bankpassen kapot
knippen waarna een medewerker die zich voordeed als medewerker van post.nl deze passen op
kwam halen. Vervolgens is er aan aanzienlijk geldbedrag van de rekening gehaald.

Op 11-10 te 03.45u
Vernieling ruit De Beeke
De ruit van een deur van een woning werd ingegooid. De bewoners waren thuis en hebben een
scooter horen wegrijden.

Op 17-10 tussen 10.30u en 15.30u
Diefstal fiets Kampweg
Een elektrische fiets, merk Cortina type UE1 werd vanaf de Kampweg weggenomen.

Op 24-10 omstreeks 22.47uur
Poging diefstal loader Hool
Op het Hool belde een man die met een buitenlands accent sprak aan op een adres op Hool. De
bewoner deed open waarbij de man vroeg naar melk. Na het gesprek liep de man weg. Korte tijd
later merkte de bewoner op dat zijn loader niet meer op de plaats stond waar deze hoorde te staan.
De bewoner vermoedde dat hij met opzet was afgeleid. De bewoner vond zijn loader terug elders in
het weiland.

Tussen 29-10 te 22.00uur en 30-10 te 09.15 uur
Inbraak woning Tolentijnstraat
In een woning aan de Tolentijnstraat werd tussen genoemde data en tijdstippen ingebroken. Diverse
goederen werden weggenomen.

Tussen 29-10 te 22.00uur en 30-10 te 09.15 uur
Inbraak Dieperskant
Een eierautomaat welke gelegen is op een perceel aan Dieperskant werd opengebroken. Vanuit de
eierautomaat werd een geldlade weggenomen.

Tussen 29-10 te 22.50 uur en 23.00 uur
Inbraak woning Veerstraat
In een woning aan de Veerstraat werd ingebroken. De bewoner kwam thuis en hoorde voetstappen
op de bovenverdieping. De bewoner heeft het huis verlaten en heeft de politie gebeld. Bleek dat er
was ingebroken in de woning. De dader(s) hadden de woning inmiddels verlaten.

