Buurt Preventie Vereniging
“De Eng”

Nieuwsbrief oktober 2014

Geachte leden,
Allereerst maken wij u graag attent op de aanstaande jaarvergadering .
Deze wordt gehouden op maandag 10 november in de aula van de scholengemeenschap Laar en Berg. De
uitnodiging en agenda worden u begin november toegezonden. Na de pauze wordt een presentatie
“waarnemen/observeren/signaleren“ verzorgd door de politie. Er is foldermateriaal beschikbaar. U wordt
ontvangen met koffie of thee en na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.
Wij rekenen op uw komst!
INFORMATIE VAN DE POLITIE:
De donkere dagen zijn weer begonnen en het dievengilde wordt weer actiever, getuige de volgende
inbraken in de periode van 7 september tot 12 oktober:
 IJsbaanweg, tussen 07/09 07.00 uur en 11/09 10.30 uur, Ingebroken via een keukenraam aan de
zijkant van de woning. Buit gemaakt.
 Lingenskamp, op 21/09 tussen 18.00 uur en 19.30 uur. Ingebroken via een raam aan de zijkant
van de woning. Buit gemaakt.
 Veldweg, tussen 22/09 16.00 uur en 24/09 16.00 uur. Ingebroken via een raam aan de voorzijde
van de woning. Buit gemaakt.
 Molenweg, tussen 24/09 12.00 uur en 29/09 13.30 uur. Ingebroken via een wc-raampje aan de
voorzijde van de woning. Onbekend of er buit is gemaakt. Dit is de tweede inbraak in deze woning
in 7 maanden.
 Kloosterweg, tussen 06/10 19.00 uur en 08/10 23.00 uur, Ingebroken via een raam aan de zijkant.
Buit gemaakt.
 Kloosterweg, op 08/10 tussen 19.00 uur en 23.00 uur. Ingebroken via een raam aan de zijkant van
de woning. Buit gemaakt.
 Beijemansweg, onbekend wanneer en hoe gepleegd, nog geen aangifte gedaan en onbekend of er
buit is gemaakt.
 Beijemansweg, tussen 11/10 11.15 uur en 13.00 uur, via keukenraam aan de zijkant van de
woning. Buit gemaakt.
 Sint Janstraat, op 12/10 tussen 15.00 uur en 21.30 uur, waarschijnlijk insluiping. Buit gemaakt.
Op dinsdagavond 7 oktober was er een brutale overval aan de Hilversumseweg. Indringers stonden om
23.30 uur voor de neus van de bewoner en gaan er met de inhoud van de kluis vandoor. De politie is op
zoek naar getuigen.
‘UW HUIS VEILIG’ VERKOOP ONDER SECURITAS-VLAG: LET OP!
Er worden in Laren op dit moment beveiligingsproducten en –abonnementen verkocht door het bedrijf
‘UW HUIS VEILIG’. Men doet hierbij voorkomen dat er samen wordt gewerkt met de buurtpreventieverenigingen in Laren en met het beveiligingsbedrijf Securitas. Beide zaken kloppen niet!

DOORTRAPTE BABBELTRUC:
Een mevrouw in een rolstoel doet samen met haar man boodschappen bij de supermarkt in Loosdrecht.
Het is druk aan de kassa en ze hannest wat met het pinnen. In de rij ontstaat lawaai, waardoor de cassière
is afgeleid. (Achteraf wordt duidelijk, dat op dat moment de pincode is afgekeken). Het echtpaar wordt
gevolgd naar huis en ze zijn koud thuis als er wordt aangebeld en een jonge vrouw komt (met haar
‘moeder’) krimpend van de pijn binnen en vraagt om een glaasje water. ’s-Avonds laat merkt ze, dat haar
pinpas is gestolen.
HOUDT DE DIEF BUITEN DE DEUR:
De inbreker doet aan voorverkenning. Vaak loopt hij vooraf door de straat en observeert de woning waar
hij zijn slag wil slaan. Voor ons als bewoner is het zaak, deze bewegingen te signaleren en op tijd de politie
te bellen. Veiligheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van de Politie, maar een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ons allen.
De inbreker maakt namelijk gebruik van onze slordigheid. Van belang is daarom ook de bewustwording van
ons eigen gedrag. Daarom zijn de volgende tips van groot belang: goede sloten - sluit altijd ramen en
deuren (ook als u maar even weg bent) - laat verlichting branden – nooit sleutel aan binnenkant deur –
vraag altijd legitimatie – goede buitenverlichting – leg niets in het zicht – sluit ’s avonds de gordijnen – geen
verpakking van dure aankopen bij het huisvuil – bewaar pasjes en pincodes nooit samen – registreer uw
waardevolle spullen – maak foto’s van sieraden - noteer serienummers van elektronica – KEN UW BUREN
en maak afspraken bij afwezigheid – hang uw adres niet aan uw sleutelbos – BEL DE POLITIE ALS U IETS
NIET VERTROUWT.
NEPAGENTEN ZIJN EEN PLAAG IN DE REGIO:
Dit was de kop in de Gooi- en Eemlander van donderdag 16 oktober jl.. Doortrapte criminelen maken slim
gebruik van de onder ouderen in Gooi- en Eemland opgelaaide angst voor inbrekers aan de deur. Ze doen
zich voor als politieagent, tonen een echt lijkende politiepas en kletsen zich bij mensen naar binnen voor
een veiligheidscheck. Ze waren actief in Hilversum, Bussum en Baarn. Derhalve hierbij een waarschuwing
voor onze leden. Laat niemand binnen. Onze wijkagenten Remco Wessels en Frank Kok kent u, die kunt u
uiteraard rustig binnenlaten, maar nooit onbekende mensen met een mooi verhaal bij u binnen laten.
E-MAIL ADRES
Wij sturen u graag ook actuele informatie en nieuwsbrieven per e-mail. Indien u nog geen e-mail van ons
ontvangt, wilt u dan zo vriendelijk zijn om, met vermelding van uw naam en adres, uw emailadres aan ons
door te geven. Graag naar Everhard van den Brakel via vandenbrakel@msn.com . Wij gebruiken uw adres
uiteraard alleen voor het verzenden van relevante informatie.
Met vriendelijk groeten,
Het bestuur van de BPV “De Eng”
________________________________________________________________________________________
Contact BPV “De Eng”:
de heer E. Bootsma (secretaris), telefoon 035-5386746 of stuur e-mail naar e.bootsma@kpnplanet.nl

