29 maart 2013.

Facebook:
Voor de eenzamen onder jullie ! Als een persoon die zich voordoet als Marie-Claire Bertrand
je een vriendschapsverzoek stuurt ga daar dan niet op in. Men probeert je zover te krijgen
dat je een lening wil afsluiten of men je snel aan een lening wil helpen. Wel moet je eerst de
daaraan verbonden onkosten betalen, dit via de bank “Western Union” op een rekening in
het Afrikaanse Benin !
Het verhaal was al langer gekend maar is nu weer actueler geworden. Let dus op voor MarieClaire !

Ierse zigeunermeisjes!
Vorig jaar rond deze periode waren er zowel in onze politiezone als in de zone Noorderkempen (Hoogstraten) feiten waarbij zigeunermeisjes betrokken waren. Er was een sterk
vermoeden dat zij zich vooral bezig hielden met het stelen van mazout uit voertuigen. De
dames verplaatsen zich (of laten hun afzetten) met een personenwagen met Ierse
nummerplaat.

Oostblokkers hebben oog voor handelszaken!
Op 27 maart brachten twee personen (Roemeens-Bulgaars type) een bezoek aan een
handelszaak in Wuustwezel. Toen ze wat hadden rondgekeken merkten zij de sensoren in
de winkel en verlieten zij onmiddellijk de zaak zonder aankopen te doen. Zij verplaatsen zich
met een oude grijze personenwagen Mercedes met een Bulgaarse nummerplaat. Het gaat
om twee mannen, vermoedelijk één persoon rond de 35 jaar oud en een tweede die 45 à 50
jaar oud moet zijn.

Afwezigheidstoezicht
Dezer dagen trekken heel wat mensen er op uit ! Sommige op zoek naar de zon, anderen
naar een skioord. Tijdens uw afwezigheid blijft de politie waakzaam ! Meldt ons vooraf dat
je met vakantie gaat zodat wij uw woning extra in het oog kunnen houden !
Voor het melden kan je terecht op één van onze burelen of ga je naar onze website
www.pzgrens.be waar je een document vindt om dit te melden.
Deze informatie wordt u meegedeeld door de PZ Grens,
Kapellensteenweg 32, 2920 Kalmthout
Tel: 03/620.29.29
www.pzgrens.be
info@pzgrens.be

