
Benelux Vision      Tel: 053-4786561 
   www.benelux-vision.nl 
PP-Oké   www.pp-oke.nl 

 

Bornerbroek 2-12-2012, Overval tankstation 

Om 20.20 uur kwam een gemaskerde man binnen. 
Onder bedreiging van een steekwapen vroeg de man 
om geld. Nadat de medewerker van het tankstation 
een onbekend geldbedrag had afgestaan, verliet de 
overvaller het tankstation. De overvaller rende weg in 
de richting van Almelo.  

Enschede 2-12-2012, Vrouw overvallen in woning 

In de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 december is 
een 88-jarige inwoonster van Enschede overvallen in 
haar woning aan de Varviksingel in Enschede. De poli-
tie is een onderzoek gestart. Omstreeks 03.00 uur 
werd de vrouw wakker. Zij zag toen twee gemaskerde 
personen in haar slaapkamer staan. De vrouw werd 
gemaand te blijven liggen, maar zij heeft zich hiertegen 
verzet. Kort daarna verlieten de twee personen de 
slaapkamer en vervolgens de woning. In ieder geval 
zijn sieraden buitgemaakt. De vrouw zocht direct na de 
overval hulp, door familie is de politie ingeschakeld. 
Omdat de vrouw haar bril en gehoorapparaat niet 
droeg, is alleen bekend dat de twee overvallers bivak-
mutsen droegen. 

Enschede 1-12-2012, Man overvallen in woning 

Vrijdagavond 30 november is een 71-jarige Enschedeër 
in zijn woning aan de Meindert Hobbemastraat over-
vallen door twee personen. De politie is een onderzoek 
gestart en is op zoek naar getuigen. 

Omstreeks 23.30 uur werd bij de woning van de 71-
jarige man aangebeld. De man keek eerst door een 
raam, zag niemand bij de deur staan en deed           
vervolgens de voordeur open. Vervolgens stormden 
twee personen zijn woning binnen. De man werd 
gemaand op de grond te gaan liggen, waarna de twee 
mannen de woning van de man doorzochten. Na enige 
tijd verlieten de mannen de woning, zij hebben een 
aantal sierraden buitgemaakt. Na enkele minuten is de 
man naar buiten gelopen en heeft buren aangespro-
ken, die direct de politie inschakelden. 

Krantenberichten 

88.500 inbraken per jaar en neemt nog ieder jaar toe! 

Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig gevoel. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar 
dat is het niet. Woninginbraak komt nog steeds veel voor en neemt nog iedere dag toe!  Uit 
politiecijfers blijkt dat in 2011 criminelen iets meer dan 88.500 inbraken pleegden en dat is 
meer dan voorgaande jaren! Dat zijn ongeveer 10 inbraken per uur.  

Wees inbrekers te slim af! 

Inbrekers zijn erg actief in twee periodes 
in het jaar. De donkere winterperiode en 
de zomerperiode waarin veel mensen hun 
huis achterlaten om twee weken zorge-
loos te genieten van de vakantie. Maar is 
hij wel zo zorgeloos? Komen er niet te 
vaak gedachten als "heb ik die deur nu 
wel op slot gedaan?", "stel dat er een dief 
langskomt", ...  Helemaal voorkomen dat 
er iemand binnenbreekt is natuurlijk on-
mogelijk. Maar met deze tips kan je met 
een iets geruster hart aan de vakantie 
beginnen.  

 

Social media zoals Facebook 

Sociale media zijn fantastisch leuk. En we laten onze 
vrienden ook met plezier weten wat we allemaal uitvre-
ten. Op zich is daar weinig op tegen. Maar zomaar even 
op het internet gooien dat je de komende twee weken 
van huis zal zijn , is voor de meelezende inbreker een 
persoonlijke uitnodiging.                                                                                          
Post liever na je reis leuke nieuwsjes en foto's!  

Oogje in het zeil 

Wie best wel weten mag dat je weg bent, zijn je buren. Vraag of ze tijdens je afwezigheid een 
oogje in het zeil kunnen houden. En zorg ervoor dat ze je kunnen bereiken in geval van onraad. 

Licht in huis =  leven in huis 

Het is een cliché: "het licht aanlaten tegen de inbre-
kers". Maar het werkt! We kennen allemaal de timers 
waarmee we op gezette tijdstippen de lichten laten 
aan– en uitgaan.  Erg handig, maar kies liever voor een 
variabele timer, zodat je kan variëren in tijdstip.      
Iemand die op voorhand op verkenning komt zal snel 
in de gaten krijgen dat je licht om stipt 20.00 uur aan-
gaat en stipt om 23.00 uur uit. 

Auto op de oprit 

Als er af en toe een auto op de oprit staat, zal je huis er veel minder verlaten uitzien. Vraag aan 
de buren of ze af en toe hun auto op jouw oprit willen parkeren. Een huis met een auto voor 
de deur ziet er helemaal niet verlaten uit. 

Housesitting                                                                                                                                        
v 
En de beste oplossing is: laat iemand op je huis passen. Je kent vast wel iemand in je familie of 
vriendenkring die maar wat graag even zijn eigen huis uit is.    

Als je in de natuur woont, kan dat een stadsbewoner 
zijn die een verblijf bij jou als vakantie ziet.                                                                                                                       
Of misschien heb je wel een eeuwige vrijgezel in de     
familie die nog bij zijn ouders woont en geen nee zegt 
tegen een weekje onder het ouderlijke dak vandaan.                 
Zo leggen inbrekers soms een takje tegen de deur. 
Ligt dat takje er na enkele dagen nog, dan weet hij dat 
er niemand thuis is. Dus, als je niet meteen iemand 
vindt om een tijdje bij je in te trekken, vraag dan de 
buren om elke dag even naar binnen te gaan,         
eventueel een kopje koffie te drinken en dat te laten 
staan.  Op die manier valt je afwezigheid veel minder 
op. 

Verlichting  
Zorg voor goede buitenverlichting bij alle vanaf de openbare weg bereikbare en zichtbare deuren. Dit houdt inbrekers op 
afstand. Een buitenlamp die automatisch aanspringt als de avond invalt, is ideaal. Een andere optie is een buitenlamp met 
een infrarood bewegingsmelder. Inbrekers houden niet van deze schrikverlichting. Om te voorkomen dat inbrekers een 
bewegingsmelder onklaar maken, is het verstandig de verlichting op ongeveer drie meter hoogte te plaatsen.                        
De buitenlamp bij de voordeur dient het gezicht van de bezoekers te verlichten.                                                                                  
Zo kunt u zien of u de deur veilig kunt openen.  

Politiekeurmerk Veilig Wonen  
Met het Politiekeurmerk Veilig Wonen kunt u uw woning optimaal beveiligen tegen woninginbraak. Wanneer uw woning 
aan de eisen van dit keurmerk voldoet, ontvangt u een certificaat. Hiermee kunt u korting op uw inboedelverzekering     
krijgen. Daarnaast neemt het risico op een inbraak met 95% af.                                                                                                                      
Kijk voor meer informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen op www.politiekeurmerk.nl.  

Alarmsysteem  
Een alarmsysteem blijkt in de praktijk een goede manier om inbrekers af te schrikken.  Een alarmsysteem alleen houdt 
inbrekers niet buiten de deur, maar zorgt er wel voor dat hun actie niet onopgemerkt voorbijgaat en er dus ingegrepen kan 
worden.  

Ramen en deuren  
Vaak zijn eenvoudige aanpassingen aan ramen en deuren voldoende om het inbrekers moeilijk te maken. Goed hang- en 
sluitwerk is voorzien van een keurmerk van de Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen (SKG).                                            
Sloten met dit keurmerk hebben één, twee of drie sterren. Een slot met twee of drie sterren is zo stevig dat het een inbreker 
zeker drie minuten kost om het te forceren. Dat is voor een inbreker vaak te lang.  Voordeuren, achterdeuren, ramen, 
schuifpuien en garagedeuren die voorzien zijn van sloten met het SKG-keurmerk, houden in 90% van de gevallen inbrekers 
buiten de deur.                                                                                                                                                                                                           
Denk ook aan het veiligheidsbeslag,  sluitkom en scharnieren.                                                                                                                                              
Dit is nodig om te voorkomen dat inbrekers het cilinderslot en de deur van buiten  kunnen verwijderen of vernielen.                                                                                                                                                          
Zorg ook dat bereikbare ramen en deuren op de bovenverdieping zijn voorzien van beveiligd hang- en sluitwerk.  

Bij langere afwezigheid & vakanties 
Zorg dat uw woning een bewoonde indruk maakt als u langere tijd van huis bent. Vraag de buren de brievenbus elke dag te 
legen, het gras te maaien en hun auto af en toe op uw inrit te parkeren.                                                                                               
Vraag hen ook of ze elke avond de gordijnen willen sluiten. Met een schakelklok kunt u zorgen dat elke avond de verlichting  
automatisch aangaat en weer uitgaat.  

Overval 
Kijk voor je de voordeur opendoet, wie ervoor staat.  Zekers als het donker is.                                                                                      
Eenvoudiger kan het advies van Politie en ouderenbonden bijna niet zijn. Omdat een overval in een klein hoekje kan zitten.                                                                              
Indien u niet door een raam kunt zien wie er voor de deur staat adviseren wij u een deurspion,                                                 
intercom of  camera te plaatsen. 

Wat moet je doen als je op bed ligt en je hoort een inbreker? 
Onmiddellijk 112 bellen. Indien het niet lukt om bij de telefoon te komen? Heel veel lawaai maken, om hulp roepen, om 
Politie schreeuwen. Doe wat je kunt om de aandacht van zowel de buren als de inbreker te trekken.                                          

Ga niet naar de inbrekers toe, ze kunnen bewapend zijn!                                                                                                                             
Ze gaan er echt wel vandoor als ze door hebben dat ze betrapt zijn. Een handig hulpmiddel om aandacht te krijgen is een 
persoonlijk veiligheidsalarm welke  een 130dB luid signaal afgeeft. 

Belangrijke telefoonnummers GRATIS preventiecheck 

053-4786561 

Met onze woning preventiecheck krijgt u 
geheel vrijblijvend advies van een beveili-
gingsspecialist. Deze bekijkt, samen met u, 
uw woning en geeft u een vakkundig pre-
ventie advies, conform het Politie Keur-
merk Veilig Wonen. 

Politie (spoed, levensgevaar, brand, misdrijf, geweld)                          112           
Brandweer (spoed, levensgevaar, brand, gaslucht)                            112             
Politie ( geen spoed, wel hulp nodig)                                0900-8844 
Meld Misdaad Anoniem                0800-7000         
24 uurs sloten & reparatieservice        053-4786561 
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Krantenberichten 

Zutphen 30-11-2012, Inbrekers slaan drie keer toe 

Op donderdag 29 november zijn er drie woninginbraken 
bij de Zutphense politie gemeld. De politie heeft de 
inbraken in onderzoek. Nabij de woningen wordt buurt-
onderzoek gehouden en het Team Forensische Opspo-
ring zal sporenonderzoek verrichten. Donderdag is er 
een inbraak ontdekt in een woning aan de Deventer-
weg. Men kwam binnen door een raam te vernielen. 
Het is nog niet duidelijk wat er gestolen is. ‘s Middags is 
er tussen 14:50 en 15:20 uur een spelcomputer gesto-
len vanuit een woning aan de De Savornin Loh-
manstraat. Hoe men precies is binnengekomen is nog 
niet bekend. Ook is er ingebroken in een woning aan de 
Graaf Ottosingel. Vanuit de woning is onder meer een 
laptop gestolen. Men heeft een ruit vernield om binnen 
te komen. 

Neede/Borculo 11-12-2012, Inbraken in drie cafés 

In de nacht van dinsdag op woensdag 12 december is er 
in drie cafés ingebroken. Bij de inbraken werd gepro-
beerd de gokkasten leeg te halen. De politie heeft de 
inbraken in onderzoek en vraagt getuigen hiervan con-
tact op te nemen met de politie. In Beltrum heeft men 
ingebroken in een café aan de Meester Nelissenstraat. 
Door het forceren van een deur is men het café binnen-
gekomen. Bij de inbraak is geld uit de gokkast en de 
daarbij behorende wisselkast gehaald. In een café in 
Neede aan de Oudestraat kwam men ook door het 
forceren van de deur het café binnen. Ook hier werd 
een groot geldbedrag uit een gokkast weggenomen. In 
Borculo werd ingebroken in een café aan de Wever-
straat. Ook bij deze inbraak was de deur geforceerd om 
binnen te komen. Bij de inbraak in Borculo is uiteindelijk 
niets weggenomen, wel waren de gokkasten en een 
wisselautomaat vernield. 

Enschede 11-12-2012, Man dringt met geweld 
woning binnen. 

Een onbekende man is dinsdagavond, 11 december een 
woning aan de Perikweg binnengedrongen. Door alert 
optreden van de bewoners is de man er weer vandoor 
gegaan. Het overvallenteam van Politie Twente is een 
onderzoek gestart. Rond 20.00 uur wordt bij een 75-
jarige bewoonster aangebeld. Zij ziet voor de deur een 
blanke man van ongeveer 25 jaar, met heel kort stekel-
tjes haar en hij draagt een grijze jas. Als zij de deur 
opent krijgt zij een duw en stormt de man de woning in. 
De medebewoner die in de woonkamer zit bedenkt zich 
geen moment en jaagt de onbekende man de woning 
weer uit. Beide bewoners raken bij dit voorval lichtge-
wond. De onbekende man is er vandoor gegaan over de 
Perikweg in de richting van de Varviksweg, over de 
Kuipersdijk en de Sumatrastraat. Vanaf daar ontbreekt 
ieder spoor. 

Hertme 05-12-2012, Metaal gestolen 

Woensdag 4 december is vanuit een loods aan de Pigge 
landen in Hertme ongeveer 3100 kilo metaal weggeno-
men. De diefstal heeft plaats gevonden tussen maandag 
3 december 15.00 uur en dinsdag  4 december 10.30 
uur. Bij de diefstal hebben de daders ook een aanhang-
wagen buitgemaakt die zij waarschijnlijk hebben ge-
bruikt bij het vervoer van het metaal. 
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Voel je veilig en beschermd met dit persoonlijke   
veiligheidsalarm. Het alarm is in geval van nood te     
activeren door aan het koord te trekken. Het alarm 
is zeer luid (130 dB) en daardoor effectief.            
Het alarm is lichtgewicht en eenvoudig mee te  
nemen, waar je ook naar toe gaat.  

 

Voor meer informatie, installatie of advies   

 

 

Zeer effectief plafondalarm 
met bewegingsmelder. Een-
voudig te bedienen met af-
standsbediening. Snelle instal-
latie zonder bekabeling. Alarm 
wordt automatisch geacti-
veerd door detectie met een 
infraroodstraal van 360°. Voor-
geprogrammeerde in- en uit-
looptijd. Ideale beveiliging 
voor iedere ruimte.   

Het bekende deurspionnetje bestaat al meer dan 40 
jaar en was jarenlang de beste manier om te zien 
wie er voor de deur stond, maar nu is  er de          
DIGITALE Deur Camera! 

Altijd duidelijk beeld door het LCD-scherm 

Het LCD-scherm is goed te bekijken ongeacht uw 
lengte of leeftijd. Altijd duidelijk beeld door scheme-
ring- en 'fish-eye effect' compensatie. 

Gemakkelijk te bedienen met slechts één knop. 

 

Spot met 8 Nichia led lampjes (elk 1 Watt). Ideaal voor het 
automatisch verlichten van huisdeuren, garages, voetpaden 
etc. en als afschrikmiddel tegen inbraak en diefstal.             
Bewegingsmelder horizontaal en verticaal traploos zwenk-
baar. Detectiebereik van 8 meter, detectiehoek van 140°.  

Laat u niet verrassen door onverwacht bezoek.       
Met dit hands free video deurtelefoonsysteem weet 
u altijd wie er aan de deur staat. Het buitengedeelte 
bestaat uit een deurbel met een pinhole-camera, 
nachtvisie, speaker en microfoon. Op het superdunne 
7 inch LCD-display van slechts 1,8 cm dik, kunt u zien 
wie er aan de deur staat. Daarnaast kunt u met de 
bezoeker praten zonder een telefoon aan uw oor te 
houden. Met een simpele druk op de knop maakt u  
al verbinding.  

Eenvoudig 
te gebruiken draadloze IP-camera 
met een max. resolutie van 
1280x720 . Dankzij de mogelijkheid 
om de camera te draaien en te kante-
len (pan-tilt-functie) kunt u met uw 
smartphone de hele kamer observe-
ren. De opties om zelf vooraf inge-
stelde posities aan te maken of de IP-
camera automatisch te laten draaien, 
maken het u daarbij gemakkelijker 
dan ooit.   

Zeer effectief mini alarm met bewe-
gingsmelder. Eenvoudig te bedienen 
met afstandsbediening. Snelle installatie 
zonder bekabeling. Voorgeprogram-
meerde in- en uitlooptijd. Ideale beveili-
ging voor iedere ruimte. Detectie ge-
bied: 6 meter lang, 60 graden horizon-
taal en 20 graden verticaal.   

180° PIR 12,5 watt 950lm 
lamp met bewegingsdetectie          
220 volt 

Beveilig uw huis, kantoor of winkel met dit complete beveiligings-
systeem. De kit bevat een HDD-recorder met ingebouwde 500 GB 
harde schijf, 4 camera’s en 4 voedings-/videokabels (18 m). Het 
systeem is voorzien van o.a. de nieuwste H.264 videocompressie-
technologie en u kunt op afstand live beelden bekijken op uw 
smartphone of via uw internetbrowser. Tevens wordt u op de 
hoogte gebracht via e-mail in geval van bewegingsdetectie. U kunt 
zelf eenvoudig de interface met pictogrammen en visuele indica-
tors bedienen en de DVR configureren. Ondersteunt                    
Windows® Mobile, iPhone®, Blackberry®, Android en Symbian.  

Bent u op zoek naar een betrouwbaar draadloos 
alarmsysteem voor uw woning? Of misschien wel 
een bekabeld alarmsysteem voor uw bedrijf?        
Wij leveren en installeren geavanceerde alarmin-
stallaties  

Dagelijks installeren en onderhouden wij alarm-
installaties. Met onze jarenlange kennis en erva-
ring, bent u er  verzekerd van dat wij uw alarm-
systeem vakkundig monteren en instellen. Al onze 
alarm-systemen leveren wij inclusief 5 jaar garantie 
en service en zonder contracten of abonnementen. 

http://www.pp-oke.nl/product/7-video-deurtelefoon/
http://www.pp-oke.nl/
http://www.pp-oke.nl/product/hd-pan-tilt-ip-camera-binnen-1280x720-wit/

