
“Ik kom voor de 
armband van mijn 
overleden zus”
Politie komt landelijke dievegge op 
het spoor in Twente

“Had u thee besteld mevrouw?”, “Kan ik uw planten water 
geven?”. Op slinkse wijze wist de 31-jarige bij ouderen binnen te 
komen en sieraden afhandig te maken. Zelfs slapende ouderen 
bestal ze. Haar vaste heler gaf haar geld voor het gestolen waar. 
Hij verkocht het door of smolt het goud om.  

Emotionele waarde
Bij de zoeking trof de politie een enorme buit; honderden 
gestolen sieraden. “Hoe krijgen we dit terug bij de rechtmatige 
eigenaren? De impact op de slachtoffers is groot”, zegt 
Marieke. Het team besloot ervoor te gaan. “De sieraden hebben 
emotionele waarde. We wilden de slachtoffers graag helpen.” 
De opvallendste sieraden werden gefotografeerd en op  
www.politie.nl geplaatst. Via diverse media was aandacht voor 
de zaak, waaronder het programma ‘Opsporing Verzocht’. 
 
Registreer uw goederen
Een groot aantal bezoekers van de kijkdag kregen hun gestolen 
sieraden - na administratieve afhandeling - terug. “Om je 
eigendommen terug te krijgen bij opsporing na diefstal is 
het van belang dat je je waardevolle spullen goed registreert, 
bijvoorbeeld via www.stopheling.nl. Denk aan: serienummer, 
specifieke kenmerken en schrijf op waar je het gekocht hebt. 
Maak foto’s èn doe altijd aangifte van diefstal!”, vervolgt 
Marieke. “Vraag hulp als dat zelf niet lukt.” 

Onderstaand praktijkvoorbeeld over heling en het belang van het registreren van kostbaarheden is geschreven door  
Gerdien Rotgers, werkzaam bij het Platform Integrale Veiligheidszorg Twente.

Tientallen rollators in de grote hal van het politiebureau aan 
de Europaweg in Apeldoorn. Er klinkt gezellig geroezemoes. 
Taxi’s rijden af en aan. Een ongewoon beeld op een vrijdag in 
september. Het loopt storm op de kijkdag. Honderden ouderen 
komen af op de oproep van de politie in de hoop hun gestolen 
sieraden op te halen.  Vaak van grote emotionele waarde. De 
schrik zit er goed in bij de slachtoffers. De oudste is 103 jaar.

Doe altijd aangifte
“Ik kom voor de armband van mijn overleden zus”,  vertelt 
een dame. Ze zit op haar rollator met een kopje koffie in de 
ene, en een nummertje in haar andere hand. Ze wacht op haar 
beurt om de armband die voor haar van onschatbare waarde 
is, te herkennen. In haar tas heeft ze het bewijs: foto’s en de 
aangifte.

Signaleren en melden
Een 31-jarige vrouw uit Amersfoort liep eerder het jaar tegen 
de lamp in een bejaardentehuis in Delden (Twente). Ze werd 
verdacht van het stelen van sieraden uit tehuizen door het 
hele land. De politie in Twente kwam haar op het spoor door 
oplettende burgers die verdacht gedrag signaleerden en haar 
kenteken meldden bij de politie. Besloten werd tot huiszoeking.

Geld voor een luxeleven
Marieke Gerrits (Assistent Tactische Recherche) vertelt: “In de 
woning moesten we wachten op de Rechter Commissaris. Ik 
ging zitten en schoof een plastic tas opzij. Het zat vol sieraden! 
Dat was nog niet alles. Ook op de afzuigkap, onder de bank, in 
een schoenendoos en in de besteklade. Aan de muur hingen 
foto’s van vakanties met mooie stranden. Dit gezin leefde een 
luxe leven die ze zich niet konden veroorloven.”

Kwetsbare ouderen
De Amersfoortse deed ‘goede’ zaken. Met een vriendelijk 
voorkomen bezocht ze alleenstaande vrouwen in tehuizen.  
Kwetsbare eenzame ouderen waren blij met haar aandacht. 

“Om je eigendommen terug te krijgen bij opsporing na 

diefstal is het van belang dat je je waardevolle spullen goed 

registreert, bijvoorbeeld via www.stopheling.nl.”
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Veiligheid is een absolute voorwaarde om ervoor te zorgen 
dat senioren actief mee blijven doen in de samenleving. 
Om hun veiligheid te vergroten helpt het CCV graag mee.

Digitale training Veilig Wonen
In een eenvoudige en leuke digitale training Veilig Wonen 
van het CCV leren senioren wat zij zelf kunnen doen om 
veilig te wonen. Gewoon thuis, achter hun eigen computer, 
of samen met familie of een verzorger. Van jong tot oud: 
iedereen wil graag een veilig thuis. Kijk op  
www.woonveiliger.nl/elearning.

Voorlichtingsmateriaal voor senioren
Het CCV heeft voorlichtingsmateriaal ontwikkeld dat zich 
speciaal op ouderen richt. De items hieronder geven tips 
over veiliger wonen en leven, veiligheid op straat, het be-
veiligen van hun woning en hoe om te gaan met oplichters 
aan de deur. Verder staat in de brochure informatie over 
het doen van aangifte en handige adressen en telefoon-
nummers. 
• PKVW-brochure Senioren & Veiligheid
• Infosheet Toegang tot zorgwoningen
• Film Senioren en veiligheid; Aan veiligheid kunt u zelf 

veel doen
• Film van het ministerie van Veiligheid en Justitie over 

veiligheid thuis 

U vindt deze materialen op www.politiekeurmerk.nl.
                                                   

ccv & senioren en veiligheidToch niet dement
Sommige ouderen komen samen met hun kinderen naar de 
kijkdag. Eén van hen: “We doen dit voor ons ma, dan heeft 
ze rust. Dit is ons laatste redmiddel.” De ouderen vinden 
medestanders. “Hoe lang is het geleden bij u? En van wie zijn 
de sieraden die u hoopt vandaag terug te krijgen?” Er is ook 
erkenning. “Zie je wel dat ik niet dement word!”, zegt een 
moeder tegen haar zoon. “Hier is de broche van ma!”. De dame 
van de armband van haar overleden zus gaat opgetogen naar 
huis. “Gevonden!”, zegt ze met tranen in de ogen. Ze zwaait 
nog even voor ze de taxi in stapt.

Op huisbezoek
Kort na de kijkdag gaat Marieke bij hoge uitzondering op 
huisbezoek bij een ouder echtpaar. “Zij waren zo slecht ter 
been dat ze niet naar de kijkdag in Apeldoorn konden komen”. 
Voor het bezoek van Marieke zijn ze een uur eerder opgestaan 
en hebben ze de dag ervoor de koffie en koekjes al klaar gezet. 
Ook bij hun is het bingo. Marieke: “Ik ben blij dat we mensen 
hebben kunnen helpen. We hebben de tijd genomen voor de 
verhalen. Deze zaak geeft me voldoening.”  

Marieke Gerrits werd genomineerd voor “Het Blauwe Hart”: een 
prijsuitreiking waarbij politiedienders in het zonnetje gezet 
worden voor hun bijzondere inzet voor burgers. Ze won hiermee de 
tweede prijs.

De 31-jarige verdachte vrouw uit Amersfoort zat een straf uit van 
20 maanden en moet een schadevergoeding van 46.000 euro beta-
len aan de slachtoffers. De echtgenoot van de verdachte (mede-
plichtige) kreeg een taakstraf van 180 uur onbetaalde arbeid. Het 
echtpaar is onder behandeling van een psycholoog en het gezin 
staat onder toezicht. De heler kreeg 9 maanden straf.
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Senioren & veiligheid
Wat u zelf aan veiligheid kunt doen
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