
01-10-12 12:10Dode inbreker zocht waarschijnlijk naar vogels - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]

Pagina 1 van 3http://www.telegraaf.nl/binnenland/12990463/__Dode_inbreker_zocht_waarschijnlijk_naar_vogels__.html

ShopNieuws Prive Telesport DFT OverGeld MijnBedrijf Vrouw Uitgaan Reizen Varen Autovisie Digitaal Uit Winkelen WUZ

ServiceVacatures 

abonnementen | adverteren 
shop | krant niet ontvangen?

Binnenland Buitenland Weer Verkeer Horoscoop Snelnieuws Mobiel Tips Strips Video Specials

Zoeken  Zoeken met  

26-09:
25-09:

Proefabonnement, 
10 weken € 30,-!

DIESSEN -  De 37-jarige inbreker uit Tilburg die vannacht overleed bij een huis in
Diessen, was vermoedelijk op zoek naar vogeltjes. De inwoner van het huis aan
de Rijtseweg staat bij buurtbewoners bekend als een fanatiek vogelliefhebber en -
houder.

De Diessense man heeft twee volières. Twee
maanden geleden zou ook al een poging zijn
ondernomen om daaruit vogeltjes te stelen.
Destijds bracht de bewoner metalen pinnen
aan om inbrekers af te schrikken.
Volgens ooggetuigen werd de man vannacht
overvallen door 'meerdere inbrekers'. Zij
hoorden geschreeuw en gekreun in een
vreemde, waarschijnlijk Oost-Europese taal.
De politie spreekt tot nu toe slechts van één
inbreker.
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Terugkeer
wisselvalligheid

Zeist, 1 oktober 2012 -
Deze week laat de herfst
zich weer van zijn
wisselvallige kant zien. In
het westen en noorden is
dit vandaag direct
merkbaar. Het is bewolkt en
af en toe valt er wat
(mot)regen. In het
zuidoosten zijn er nog
zonnige perioden. Het
wordt een graad of 17.
Vanavond en vannacht
volgt overal bewolking en
wat regen.
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