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Gestolen auto na kwartier terug door GPS-techniek
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Wat de dieven echter niet wisten is dat de auto was
Overig nieuws uit Noord-Brabant
uitgerust met een zogenaamd track-and-trace systeem,
Motorrijder gewond bij eenzijdig ongeval
waarmee via geavanceerde GPS-techniek de exacte positie
Man komt om het leven bij eenzijdig ongeval
van het voertuig gevolgd kon worden. De auto werd om
Grote brand op stortplaats Spinder
Motorrijder botst met 200 km/u op taxi
04.05 uur door de politie onbeheerd op de Hoogen Dries in
Eindhoven misdaadstad nummer 1
Goirle terug gevonden. Het voertuig stond op een
Vrachtwagen gekanteld op de A2
parkeerterreintje en had verse schade aan de linker velgen
Uitslaande brand in woonschuur
en banden. De auto is voor sporenonderzoek veilig gesteld
Straatmuziekantjes nog niet van straat gehaald
Vier gewonden bij frontale botsing
en gaat daarna terug naar de rechtmatige eigenaar. Ook
Poëzie in de Piushaven: rondomTwater
stelden politiemensen op beide locaties een buurtonderzoek
Wielrenner komt om het leven bij frontale
in.
aanrijding

CARTOON

Moergestel - In de nacht van dinsdag 5 februari is
rond 03.50 uur ingebroken in een woning aan de Zelt
in Moergestel. De 40-jarige bewoner werd rond dat
tijdstip wakker omdat het inbraakalarm van zijn
woning in werking trad. Er was ingebroken en de
inbrekers hadden zijn portemonnee en autosleutels
weten te bemachtigen. Vervolgens gingen de
inbrekers er vandoor met de auto van de man, een
blauwe Audi A6, voorzien van het kenteken 26-ZB-XX.
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Moeder en dochter ernstig gewond bij
verkeersongeval
Motorzegening in Nuenen
Brandweer Budel assisteert Belgische brandweer
bij woningbrand
Aanhoudingen na ernstige mishandeling
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50% Nederlanders pensioentekort. Test uw situatie
Ook uw hypotheeklasten kunnen lager. Vergelijk nu!
Nu al 4,5% Spaarrente! Vergelijk aanbieders. Klik hier >>
De goedkoopste autoverzekeringen? Vergelijk hier >>
Ongekend rendement! Investeren met 10% winst!
MisterMoney: informatie over pensioen en hypotheken
Goedkoop lenen? Vergelijk nu objectief alle aanbieders!
Voordelig geld lenen? Vaste lage rente van 6,5%
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