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‘Kopstuk’ te veel
eer voor crimineel
“Mijn cliënt ontkent kopstuk te zijn”, zegt advocaat
Zumpolle over de 18-jarige
jongen die hij op 7 maart bij
de rechter verdedigt. Het is
de eerste keer dit jaar dat
we een zitting houden voor
jongens -want dat zijn het
- die deel uit maken van een
overlastgevende of criminele jeugdgroep. Op een of
andere manier is de term
‘kopstukken’ erin geslopen.

u Door gastredacteur Mary
Hallebeek

Mary Hallebeek is voorlichter van het Openbaar Ministerie
Utrecht. Maandelijks gaat ze in op de problematiek die rond
rechtszittingen speelt. U kunt zelf meedenken via internet.

U Utrecht
Zelf zijn we er niet zo gelukkig
mee. Het zijn jongens die de
toon zetten in de groep, waar
anderen tegenop kijken, maar
positief is niet en het moet geen
geuzennaam worden. Dat geldt
zeker voor de 18-jarige die zich
voor de rechter voorbeeldig gedraagt. Hij bekent de diefstal
van een I-Phone waar hij van
wordt verdacht. Nu hij ervoor
heeft vastgezeten, heeft hij goed
nagedacht: het was een grote
fout. Hij gaat niet meer om met
de jongens uit de Componistengroep, hij wil weg uit de wijk.
Dat klinkt mooi, maar dan zijn
achtergrond. De psychiater typeert hem als zwakbegaafd, met
weinig inlevingsvermogen. Hij
kan zijn leven niet vorm geven
en lijdt aan een ontwikkelingsstoornis. Hij heeft als minderjarige een fors strafblad vol

vermogensdelicten opgebouwd
en in Amsterdam loopt er ook
een zaak van zakkenrollerij tegen hem.
Verdient deze jongen het etiket kopstuk? Welbeschouwd
zit daar iemand die niet heeft
geleerd om met grenzen om te
gaan, die nergens trots op kan
zijn, zeer beperkte mogelijkheden heeft om iets van zijn leven
te maken en makkelijk te beinvloeden is. Hoe noemt u zo
iemand?
De officier wil dat hij niet meer
uit handen van justitie glipt.
Naast een celstraf vindt zij dat
hij onder strikte voorwaarden
moet blijven: drie maanden een
enkelband met een strak weekschema, een meldingsgebod bij
reclassering, een contactverbod
met de jongens van de Compo-

nistengroep in Terwijde, meewerken aan gezinstherapie en
aan de dagbesteding bij Titan.
De rechter gunt hem een kans.
De jongen hoeft niet gelijk de
cel weer in, maar hij mag eerst
drie maanden bewijzen dat het
hem ernst is met zijn goede bedoelingen. Daarmee kan hij het
vonnis dat hem boven het hoofd
hangt positief of negatief beïnvloeden.
Ondertussen heeft de officier
nog een appeltje met hem te
schillen. Tijdens zijn verblijf
in de cel heeft hij een muur
vernield. Voor dat feit komt de
dagvaarding er aan. Wordt vervolgd.

0 Wat zou u doen als rechter?
Kijk op www.stadsbladutrecht.nl

Kleding voor
het Rode Kruis
Utrecht

Het Rode Kruis zamelt op
vrijdag 23 maart in de hele
stad Utrecht kleding in.
Vrijdag 16 maart hebben
inwoners al een inzamelzak
gekregen. Hierop staat algemene informatie over het
Rode Kruis en wanneer de
zak buiten op de stoep gezet
kan worden.
Naast deze speciale inzamelactie kan iedereen zijn oude
kleren en schoenen altijd
langsbrengen bij het gebouw
van het Rode Kruis aan de
Koningsweg 2 in Utrecht.
Dit vaste inzamelpunt is elke
maandag tot en met vrijdag
geopend tijdens kantooruren. Kijk verder op www.
rodekruis.nl/utrecht

Open tennisdag
bij club PVC
Utrecht

Liefhebbers kunnen op zaterdag 31 maart van 10.00
tot 14.00 uur meedoen aan
tennisclinics op sportpark
Marco van Basten. Tennisleraren van PVC begeleiden
de deelnemers en geven informatie over de tennisclub.
Tussendoor kan iedereen
een korte conditietest doen.
Na afloop kunnen belangstellenden zich opgeven
voor een proeflidmaatschap
van vier weken voor 30 euro,
inclusief 4 tennislessen.
Wie zich opgeeft via de site
maakt misschien kans op
een tennisclinic met Raemon Sluiter. Zie verder
www.opentennisdagen.nl/
doe-mee

Bierbrouwers Festival bij
houtzaagmolen
Utrecht

Het tweede Utrechtse Bierbrouwers Festival is 19 mei
op het erf van houtzaagmolen De Ster.
In de festivaltent zijn zo’n
tien Utrechtse brouwerijen
en brouwers present om hun
ambachtelijke bieren uit te
schenken. Nieuwe brouwerijen zijn Rooie Dop uit
Utrecht en ook het Houtens
Brouw Collectief debuteert
dit jaar met een ‘commercieel’ bier.
Dit jaar is het festival onderdeel van de Week van het
Nederlandse Bier, die van
10 tot en met 20 mei wordt
gehouden. Tijdens het festival zal een jury het ‘Meest
Gewaardeerde Bier van
Utrecht’ kiezen. In 2011 was
dat de ‘Brutus’ van brouwerij Maximus uit Utrecht.
Lekker Utregs
Het festival wordt opgeluisterd met live muziek,

een bierboekenstand en een
brouwdemonstratie door leden
van het bierbrouwersgilde De
Amervallei. Bij voldoende wind
zal de molen draaien en worden
zaagdemonstraties gegeven.

Proefglaasjes
Het speciaalbier wordt geschonken in proefglaasjes van 0.2 ltr
tegen betaling van een speciale
munt. Een glas kost vier euro.
Wie dit na afloop weer inlevert, krijgt twee euro terug.
Een muntje kost twee euro.
Een starterspakket (glas en zes
muntjes) kost 15 euro. Voor wie
liever wat anders drinkt dan
bier, is er koffie en fris te verkrijgen in het molencafé.

0

Meer informatie over het
Bierbrouwers Festival en de
deelnemende brouwerijen is te
vinden op www.utrechtsebierbrouwersfestival.nl.

Het erf van houtzaagmolen De Ster is zaterdag 19 mei weer
het decor van het Utrechtse Bier Brouwersfestival. Brouwerijen schenken hun ambachtelijke bier.

DEZE WEEK
MEGAFABRIEKSVERKOOP
HOUTEN VLOEREN EN LAMINAAT
Houten
vloeren
20 cm breed en 2 cm dik pm voor
2

i.c.m. ondervloer en randartikelen

Eiken
vloeren
OERSTERK
van 69.98 pm2 voor

Lamelparket
of duo plank
Legklaar afgewerkt
van 69.98 pm2 voor

Laminaat
8 mm. dik, eiken decor
van 25.98 pm2 voor

Vloerbedekking
Bekende merken
pm2

Karpet
(vloerkleden)
per stuk

PVC
vloeren
Bekende merken
Per m2 vanaf

KLIK
PVC
Project kwaliteit
Van 69,98 pm2 voor

98

5.
98
14.
98
15.
98
1.
98
1.
98
19.
98
9.
50
22.

Koopt of huurt u uw eerste woning, dan krijgt u extra PTMD ACCESSOIRES
GEGARANDEERD
korting op uw vloer (mits u het kunt aantonen)

VERSTELBARE

ARMLEUNING

GENOVA 2,5-zitsbank met longchair
in stof Break, 80 x 337 x 96 cm (longchair 154 cm diep)
van € 1199,- voor €

899,-

BRASIL stoel met houten poot 149,en met metalen poot 119,-

DIRECT

MEENEMEN

NOBLE theelichthouder in diverse
kleuren verkrijgbaar, h 6 x ø 7 cm 3,95
h 8 x ø 9 cm 6,95 Bottle fles in wit,
fuchsia of oranje, h 20 x ø 6 cm 4,95
h 26 x ø 6 cm 6,95

20%
KORTING
op alle karpetten!
(ook op karpet op maat!)

DOLCE VITA
kussenhoes
vanaf

10,95

SAINT TROPEZ loveseat in stof
Calypso, in div. kleuren verkrijgbaar,
90 x 151 x 100 cm.
van 599,- voor 499,-

DE GOEDKOOPSTE

WWW.BEBOPARKET.NL
Bovenlandweg 10, 7671 BE Vriezenveen. Tel: 0546-750238

WWW.BEBOVLOERBEDEKKING.NL
Handelsweg 6, Vriezenveen. Tel: 0546-566127

Geopend:

woensdag 9 tot 21 uur;
donderdag 9 tot 16 uur;
vrijdag 9 tot 16 uur;
zaterdag 8 tot 12.30 uur

Excl. BTW i.c.m. ondervloer

BEAUTIFUL BASICS en DOLCE VITA kussenhoes
in diverse ontwerpen en afmetingen verkrijgbaar vanaf 10,95
DOLCE VITA plaid, 140 x 200 cm vanaf 109,-

TRENDHOPPER XL UTRECHT
Woonboulevard Utrecht - Kaap de Goede Hooplaan 40 - Utrecht - tel: (030) 289 00 98

