pony
Ontsnapte
guntinbreker
evendevriiheid
1. Wat betekent:op heterdoqdbetropt ?
2 . Aan welkestroot staat het hoofd3.
4.
5.
6.
7.

ksntoorvonde politiein Arnhem?
\4/sorzagende ogenk"deloslopende
poardjesvoor het eerst ?
\{sorom stapten de agenfenweer uit
de outo ?
Ên wot deedde inbreker toen ?
Weet je ook eenander woordvoor
agenten?
Hoe is de inbrekerwee?gevond
en ?

8. Wie kwomer met de t i p
over de verblijfplootsvon
Beike ?
9. Wie vondde hondterug en
bij wie?
10.Kende Beikehoar baasjes
nogen hoe weet je dot ?

Dooronzeverslaggever
" " " " ' :" " " " "
ARNHEMo Het leek voor
de agenteÍr zo'n makkelii ke klus. Een op heterdaad
betrapte inbreker inrekenen en voor verhoor naar
het hoofdkantoor aan de
Beetstraat in Arnhem
brengen. De routineklus
veranderde echter in een
grootscheepse zoelitocht,
toen de agenten oP weg
naar het bureau oP een
loslopende pony stuitten.
Woensdagavond omstreeks halJ elf werd de
polítie gebeld over een inbraak in een woning aan
de Deelenseweg.De inbreker was door de bewoner
op heterdaad betraPt en
werd vastgehouden. De
Arnhemmer
3f -jarige
kreeg handboeien om en
mocht op de achterbank
van de auto gaan zitten.
Die zette vaart in richting
van het centrum vanArnhem.
Ter hoogte van ziekenhuis Rijnstate stuitten de
agenten op een losloPende pony. De paardies lopen gewoonliik in weilanden rond,verpleeghuis de
Braamberg. Door de auto
ervroorte zetten, werd het

PuppyBeikeis weerthuis
RENKUM/DOORWERTH
Dolgelukkig is Beike. Ze is weer
thuis bij haar eigenaren Jacqueline en Coen.
de opmerkzaamheid
Dankzij
van, een lezer in Doorwerth, die
reageerde op de oproep die vorige
week in Hoog en Laag stond over
van pup Beike.
de verdwijning
'Woensdagavond
belde de Doorwerthse naar het opgegeven telefoonnr.tmmer met de mededeling
dat ze in de foto Beike dacht te
herkennen en meende haar verblijfplaats te weten.
Eigenaar Coen uit Renkum ging
op onderzoek uit en vond de hond,

gezond en wel, bij een familie die
verklaarde de pup, gevonden te
hebben. Helaas hadden zij er niet
aan gedacht haar bij de betreffende instanties als gevonden {ier op
te geven. Onmiddellijk werd Beike
- die door het dolle heen was bij
het zien van haar baasje - mee
naar huis genomen en kon ze, na
alle blijdschap rond de hereniging, een .beetje bijkomen van
haar avontuur. ,,We hadden niet
meer verwacht dat ze nog gevonden zou worden," meldt Jacqueline. ,,Haar verdwijning duurde immers aI een aantal dagen. We zijn
dolgelukkig dat ze weer ter,ug is!"

dier in de richting van de
wei gedirigeerd waaruit
het was ontsnaPt. De
agenten staPten uit om
de pony te arresteren.
Ze verloren daartii de
inbreker even uit het oog,
die nog steeds oP de achterbank zat. De 3l-iarigg
Arnhemmer profiteerde
daar van en glipte weg.
Toen de agenten eenmaal
bii hun auto terugkeerden, was van de man in
geen velden of wegen
meer iets te bekerrnen.
De dienders stond niets
anders te doen dan in het
avondduister assistentie
in te roepen.
Lange tiid was er in de
wijk Alteveer geen spoor
van de inbreker te beke4nen. Tot enkele agenten
in de Mahlerstraat damP
boven een struik z'ageln
Die bleek afkomstig van
de uithiigende Arnhemmer. Hii z'at daat met z n
geboeide handen oP ziin
ru9.
Ér zatniets anders voor
hem op om weer oP de
achterbank Plgats te nemen. Opgelucht koersten
de agenterr,weernaar het
politiebureau. Onderweg
stopten ze niet meer.

