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ONDERZOEK KLUISROOF GESTAAKT
GEEN SPOOR VAN DE DADERS

Buurtonderzoek heeft niets opgeleverd. FOTO: ARCHIEF

Naadorp - Na enkele weken zonder
voortgang heeft de politie het onderzoek
naar de kluisroof bij Dhr. Rand gestaakt.

Op 24 maart werd de deur van de wo-
ning van Dhr. Rand geforceerd, en zijn
kluis uit de kelder ontvreemd. De da-
ders wisten te ontkomen in een busje en
sindsdien is er niets meer van ze verno-
men.

Thea Sirie, woordvoerster van de po-
litie vertelt: “Ondanks een grootschalig
buurtonderzoek dat we de afgelopen we-
ken hebben uitgevoerd, hebben we geen
enkel spoor van de daders kunnen oppik-
ken. Van ons enige aanknopingspunt, het
busje waarin de verdachten hebben we-
ten te ontkomen, weten we onvoldoende
om het onderzoek zinnig voort te kun-
nen zetten. Niemand heeft het kente-
ken gezien of onthouden, niemand heeft
de daders herkend en op de plaats delict

zijn geen sporen gevonden die uitsluitsel
kunnen geven over de identiteit van de
daders.”

De heer Rand is furieus. Hij laat we-
ten dat hij niet tevreden is met de inzet
van de politie. “Je moet tegenwoordig
alles zelf doen” vertelt hij. “Vroeger,
toen hotdogs nog een duppie kostten en
poep nog vies was, ging dat wel anders!
Dan was de hele buurt eropuit getrokken
op jacht naar de daders, en was men niet
gestopt totdat ze gevangen en gefolterd
waren. Tegenwoordig mag dat allemaal
niet meer en moeten we rustig afwachten
hoe een stel idioten met blauwe petten
doen alsof ze je helpen.”

De kleinzoon van de heer Rand ver-
volgt: “Het gebeurt niet vaak dat opa
Rand zo boos wordt. Ik snap niet dat de
politie het zo snel heeft opgegeven. De
inhoud van de kluis betekent veel voor

opa Rand, ik geloof ook niet dat hij het
hierbij laat zitten. De politie doet er be-
ter aan om deze zaak weer op te pakken,
ik sta niet voor opa Rand in als hij zijn
kluis niet terug krijgt.”

Sirie laat in een reactie weten dat
de politie de zaak pas wil heropenen als
er concrete nieuwe aanknopingspunten
zijn.
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TE KOOP
MULTIFUNCTIONEEL

BEDRIJFSPAND

Op zoek naar een nieuwe plek voor
uw bedrijf met inrichtingsmogelijkhe-
den voor zowel kantoren als werkplaat-
sen? Dan is dit mooie pand precies wat
voor u. Verdeeld over drie verdiepingen
heeft u een ruime bedrijfsruimte met een
grote open hal omgeven door voldoende
kantoorruimte. Of u nu een expositie
wilt plaatsen of een high-tech industrie
wilt beginnen, deze multifunctionele hal
biedt meer dan 800 vierkante meter aan
mogelijkheden. In een creatief vormge-
geven situatie vindt u bovendien ruimte
voor tientallen kantoorruimtes.

Gelegen in het kloppende hart van de
Universiteit Twente zult u geen proble-
men hebben om de verbinding met de
(academische) wereld aan te gaan vanuit
dit schitterende pand.

Uw makelaar geeft een rondlei-
ding voor geı̈nteresseerden op 13 maart,
om 11:30. Aanmelden is niet nodig.

EVERS OBSERVEERT
Door EVERS OSSDORP

Op de eerste avond van Pandora zal
ik terugblikken op de afgelopen weken.
Naast dat jullie natuurlijk vol spanning
en nieuwsgierigheid hebben uitgekeken
naar dit moment, zijn er ook nog een
aantal activiteiten geweest. Allereerst
heeft de Pandora-interesseborrel plaats-
gevonden, waar, onder het genot van een
Maximus Pandora biertje, gepuzzeld kon
worden en de eerste editie van deze fan-
tastische krant werd uitgebracht.

Een paar weken hebben jullie ook
de mooie kluis kunnen observeren in het
EduCafé. Een aantal teams is er ook in
geslaagd de puzzel op te lossen en heb-
ben toegang tot de kluis weten te verkrij-
gen. Ik observeerde zelfs enkele enthou-
siastelingen die ’s nachts nog terug zijn
gegaan naar het EduCafé om te kijken
of hun oplossing correct was. De teams
die de kluis wisten te openen hebben een
code gevonden die ze bonuspunten op
zal leveren.

Deze editie van Pandora zijn er na-
tuurlijk een aantal vertouwde teams. Ik
heb teams als Rolstruik (die hun jaren-
lange ervaring tot uiting laten komen met
een rolstoel), Gummi Bears en natuur-
lijk het bestuursteam en team Schmutzig
geobserveerd. Siete Cerveza, die vorig
jaar debuteerden, komt dit jaar van stal
als ‘HiHiHi Paardenkracht’. Het succes-
team van vorig jaar ¿El Pañdora? doet
dit jaar niet mee omdat ze alle puzzels
al kennen. De strijd der doegroepen zal
dit jaar worden uitgevochten tussen Te-
gel en Miranda, en er is een groot aantal
nieuwe teams, die natuurlijk niet minder
kans hebben op de winst dit jaar.

Ik heb er in ieder geval heel veel zin
in deze week en wens jullie heel veel
succes.

DEELNEMENDE TEAMS
Door ORGANISATIE

• Gummi Bears
• Tegel Team 14
• Bestuur 35 + KB
• Numberwang
• HiHiHi Paardenkracht
• Valar
• Wu Tang Clan
• Dias de Mantequilla
• Miranda XV
• Such Team, Many Win
• Rolstoelstruik
• Pokemaster
• Once upon a Pandora
• Supermooie Marnix
• GroenRechts
• Team Schmutzig: JWES-IdHdN
• Opsporing Gezocht

COLOFON

Pandora Nightly is een uitgave van
de Pandora-organisatie, en is met ui-
terste zorg samengesteld. Eventu-
ele onjuistheden kunt u mailen naar
nightly@heisteria.nl.

Wat er misging
Onze columnist Evers Ossdorp is ge-
maild door zichzelf. Hij vertelde dat hij
het in zijn column had over een floppy,
maar dat was eigenlijk een hyperdimen-
sionale kubus of iets dergelijks. Wij
Aardlingen zullen het verschil niet zien,
maar Evers wist wel beter. Behalve dan
toen hij erover schreef in zijn column.
Ofzo. Wij hebben ook geen idee meer.
Hyperdimensionale kubussen zijn blijk-
baar ingewikkelde dingen.

Columnisten gezocht!
Wij zijn op zoek naar verslaggevers.
Wil jij deze week kopij aanleveren
voor deze krant? Houd met je team
een blog bij en mail het adres naar
blogs@heisteria.nl. Een een-
malige columnkan ook gemaild worden
naar dit adres.

nightly@heisteria.nl
blogs@heisteria.nl
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TEAMBLOGS

Team Rolstoelstruik houdt deze week
een blog bij op www.rolstruik.nl.
Om de editie van dit jaar in te luiden
hebben zij daarbij een eigen bonuspuz-

zel ontworpen.

http://pandora.bieratlon.nl
Laat het begin zien van de blog van het
team Dias de Mantequilla, een eerste-
jaarsteam dat de Mexicaanse succesfor-
mule aan de tand zal gaan voelen.

Andere teams wordt ook aangemoedigd
een blog bij te houden, of om (eenma-
lige) artikelen over hun belevenissen te
mailen naar nightly@heisteria.
nl.
Bonuspunten voor originele en/of ver-
makelijke teksten zijn niet uitgesloten!

PANDEURO: e1,33 4 0,21% · · · PANDOLLAR: e0,84 5 0,45% · · · YENDORA: e0,12 4 0,67%

HOROSCOOP

e WATERMAN
21 JAN - 20 FEB
Liefdesplaneet Venus is deze week te
vinden in de puzzelzone van het heelal.
Dit betekent dat je tijdens het oplossen
van de puzzel wellicht de ware tegen
komt!

f VISSEN
21 FEB - 20 MRT
Met de maan in een waterteken mag je
deze week rekenen op een haarscherpe
intuitie. Dit zal uitstekend van pas ko-
men bij het aanpakken van de moeilijk-
ste puzzels.

� RAM
21 MRT - 20 APR
De maan staat deze week in jouw ster-
renbeeld, wat betekent dat je nog scher-
per en sneller bent dan normaal. Het zal
moeilijk worden jou uit te schakelen.

] STIER
21 APR - 20 MEI
De afgelopen puzzels leken misschien
een beetje te moeilijk, maar geen zorgen,
de sterren voorspellen dat de volgende
puzzels helemaal gaan lukken.

^ TWEELINGEN
21 MEI - 20 JUN
Zijn de afgelopen paar weken een beetje
tegengevallen? Als je je flink inzet de
komende dagen zul je er weer bovenop
komen.

_ KREEFT
21 JUN - 22 JUL
De nieuwe maan van afgelopen week
zorgt voor een steuntje in de rug en geeft
je net de inspiratie en creativiteit die je
nodig hebt om zelfs de moeilijkste puz-
zels op te lossen.

� LEEUW
23 JUL - 22 AUG
De maan bouwt zich deze week op in de
Ram, wat als gevolg heeft dat je deze
week een uitstekende match bent met
een Ram. De puzzels zullen samen een
stuk makkelijker blijken te zijn.

` MAAGD
23 AUG - 22 SEP
Het belooft een mooie week te worden.
De sterren zijn je gunstig gezind en zul-
len proberen te zorgen dat jouw wapen
geen enkel doel mist.

a WEEGSCHAAL
23 SEP - 22 OKT
Saturnus is vanavond het helderste ob-
ject in het sterrenbeeld Weegschaal, wat
jouw team veel voorspoed zal brengen
met het oplossen van de puzzels.

b SCHORPIOEN
23 OKT - 22 NOV
Hoewel Mars nog steeds retrograad is,
laat jij je hier niet door tegen houden en
zet jij je volop in voor je team. Jij bent
van vitaal belang voor het oplossen van
de puzzels.

c BOOGSCHUTTER
23 NOV - 21 DEC

Ben je helaas al uitgeschakeld? Als com-
pensatie voor deze tegenslag, zullen de
goden je steunen in je sublieme puzzel-
oplos-skills.

d STEENBOK
22 DEC - 20 JAN
Afgelopen maandag viel de nieuwe
maan in het deel van je horoscoop dat
over deze week gaat. Dit betekent dat
deze week is bedoeld om flink aan de
slag gaat met puzzels.

MAXIMUS

Verkrijgbaar in uw lokale
Borrelruimte

Dutch Pale Ale, blond, 6%. 
Fris, fruitig en licht bitter. 

Een echt sessie bier. 
Het medium koolzuurgehalte zorgt 

ervoor dat de smaak nog beter 
tot zijn recht komt.

www.rolstruik.nl
http://pandora.bieratlon.nl
nightly@heisteria.nl
nightly@heisteria.nl
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PUZZELPAGINA
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Rijen:

1 vrachtschip (3), van u (2)

2 broer van ouder (3), niet sprekend (4), ja (Spaans) (2)

3 tamelijk (5), oude spelcomputers (6)

4 grondsoort (4), bouwland (5), struisvogelsoort (4)

5 hersteld (5),heeft aanbeden (6), organische halfgeleider (4)

6 voorwaarde (3), snaarinstrument (5), niet (voorvoegsel) (2), dokter (afk.) (2), nonsens (3)

7 exponent (9), mannetjesbij (3), cirkelratio (2), persoonlijk voornaamwoord (2)

8 hevige storm (6), getij (2), Russisch keizer (5), ontwikkelaar en uitgever van videospellen (4)

9 Europese unie (2), armholte (5), mengsel van was en terpentijn (7), televisiekanaal (3)

10 lidteken midden op de buik (5), dragers van erfelijke eigenschappen (5), oosten (6)

11 bergweide (3), kampeermiddel (4), of(Duits) (4), welke persoon (3)

12 hoger dan iets anders (5), voorzetsel (2)

Hersenspinsel:

studie van hersenen en zenuwen, trillen, zintuig, luizenei, vermogen van spreken,

langwerpig rond, havengebied in Rotterdam, artikelen voor gezondheid, paling,

zintuig, koord, woekerplant, langwerpige boot, grond, verouderd, tijdelijk, in die tijd,

elkaar raken, de onderste, chaos, karakter, venen, lichtgevoeligheid, van melk ontdoen (v.t.),

cirkelratio, leraar (Japans), loot, verdieping, onsamenhangend, rivier in Friesland

De oplossing van deze puzzel is te vinden aan een boom bij de uitkomst. Hij is in te leveren tot dinsdag 13 maart, 17:00 uur.


