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Getuigen: inbreker steelt ﬁets
ZEIST - Op woensdag 23 ok-

tober werd ingebroken in
een woning. De verdachte
ging er op een fiets vandoor.
Rond 10.45 uur meldde een
bewoonster van Brugakker
dat er in haar woning was
ingebroken. Door het openbreken van een raam werd

de woning betreden. Onder
andere een I-pad, een herenfiets en een sporttas zijn
meegenomen. De inbraak gebeurde tussen 09.00 uur en
10.30 uur. De verdachte ging
er vermoedelijk vandoor
op de gestolen blauw/grijze
herenfiets van het merk ga-

Babbeltruc dakdekker

zelle. De sporttas was zwart
met in witte letters “Paul
Hessel Sport” erop.
Getuigen wordt verzocht
contact op te nemen met die
politie via 0900-8844. Wie
liever anoniem reageert, belt
met Meld Misdaad Anoniem
via 0800-7000.

Mishandeling
BUNNIK - In de nacht van

REGIO - Op dinsdag 22 ok-

tober werd een 84-jarige
vrouw slachtoffer van een
babbeltruc. De politie roept
op om direct 1-1-2 te bellen
bij het zien van deze ‘dakdekker’. Bij dit slachtoffer

stond hij voor de deur, vertelde dat hij dakdekker is
en dat het dak kapot was.
Hij zou meteen aan de slag
gaan, de vrouw moest vooraf betalen. Dat deed ze, en
toen kwam hij niet meer.

dinsdag 22 op woensdag 23
oktober was er een vechtpartij op de Spoorlaan. Een 18jarige jongen uit Groningen
is hierbij geslagen en licht
gewond geraakt. De politie
heeft 2 verdachten aangehouden op de Koelaan; een
19-jarige en een 17-jarige
Zeistenaar.

Vast na inbraak
BILTHOVEN - De politie heeft

Lopen voor KiKA
Ramon de la Fuente (42) krijgt een cheque van 1.200 euro van
André Smink van AH Emmaplein. Dat bedrag is ingezameld
door klanten die hun statiegeldbonnen inleverden voor
Ramons goede doel. Hij loopt zondag 3 november gesponsord
mee met de marathon van New York. De opbrengst van
Ramons 1e marathon is voor KiKa.

woensdagochtend
rond
11.00 uur een 34-jarige man
uit Zeist aangehouden nadat
hij op heterdaad was betrapt
bij een inbraak op de Steenen Camer in Bilthoven. Een
alerte buurtbewoner had de
politie gebeld. De verdachte
probeerde via het zolderraam weg te komen maar
werd na een korte achtervolging staande gehouden
door een agent. Bij fouillering werden bij de verdachte verschillende goederen
aangetroffen afkomstig van
eerdere diefstallen. Deze
goederen zijn teruggebracht
naar hun rechtmatige eigenaars.

Knorretje speelt graag
AUSTERLITZ - Hierbij weer

een nieuw asieldier van de
week, de kater Knorretje. Hij
kan niet bij andere katten of
bij kleine kinderen, en hij
verdient een tuin. Knorretje
kan met zijn grote stuiters
heel engelachtig kijken, al
heeft hij een gebruiksaanwijzing. Hij was nogal lomp.
Maar dat gaat al beter, want
slim is -ie ook.
Het asiel aan de Woudenbergseweg in Austerliz is
open van maandag t/m
vrijdag van 13.00 tot 16.30
uur, en op zaterdag 13.00 tot
16.00 uur, tel.0343-491231
of: dierentehuiszeist.nl

Knorretje heeft energie voor 10 en kan soms een beetje lomp zijn.
Geen beginnerskat, maar wel altijd vrolijk. Hij wordt blij van een
lekker potje spelen en knuﬀelen.

DIERENBELANGEN EN HERPLAATSING

Nieuw tehuis voor halﬂangharige poes van 2 jaar jong
ZEIST - Voor hieronder genoemde dieren

kunt U bellen naar Stichting Dierenbelangen en Herplaatsing tussen 19.00 en 22.00
uur, tel.06-27015086. In spoedgevallen
030-6953914.
De hondjes Tygo en Luna zijn herplaatst
en ook Borre kreeg een goed tehuis. Deze
week zoeken we een nieuw tehuis voor
‘Poes’. Ze is zwart, halflangharig en 2 jaar
jong. Er is herplaatsing gevraagd omdat er
in haar huidige huis teveel katten zijn gekomen. Ze is nog niet gesteriliseerd en ook
niet ingeënt. Een langhaarpoes moet regelmatig gekamd worden, anders komen ze in
de klit en dat is moeilijk verwijderbaar.
U kunt voor Poes bellen tussen 19.00 en
22.00 uur naar de Stichting Dierenbelangen en Herplaatsing tel.06-27015086.

Bemiddelingskosten zijn € 25,- per dier.
Zie: www.dierenherplaatsingzeist.nl.
Voor vermiste en gevonden dieren kunt
U Amivedi bellen 088-0064677; www.
amivedi.nl
Vermist:
19 okt.-Julianalaan, Zeist: gecastreerde kater ‘Banjer’, 6 jr, zwart-wit, wit op de neus,
witte bef, witte voetjes, zwartgrijze halsband om met magneet muisje, is gechipt.
19 okt.-Laan van Beek en Royen, Zeist:
gesteriliseerde witte poes Sisi, 6 jr, blauwe
halsband om met koker waarin adres, is
gechipt.
22 okt.-van Tetslaan, Zeist: kater Mila, 4 jr,
zwart met wit. Hij heeft wit op de pootjes,
buik en een wit streepje tussen neus en
voorhoofd. Is gechipt.
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PAK NU JE VOORDEEL OP MULTIPAKKEN! ALLEEN IN Zeist.

AXE
DOUCHE DARK TEMPTATION

DOVE
DEOSPRAY BEAUTY FINISH

3 x 250 ml

3 X 150 ml

3-PA K

3-PA K
3-PAK

7.95

6.00

3-PAK

11.97

6.00

STEEDS VERRASSEND, ALTIJD VOORDELIG!

