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Cor B.
O

nder bedreiging van een
groot mes pleegde Cor B.
overvallen op bakkerijen
in Waddinxveen en Oudewater en
een Bodegraafse bloemenzaak. Hij
werd gepakt en stuurde de retailers een brief waarin hij zijn excuses maakte. Volgens zijn advocaat
moest dat genoeg zijn om het
proces thuis, voor de buis, met een
biertje en een zak borrelnoten, te
mogen afwachten.
Bij ons thuis noemen we dat een

‘Rapper Boefje’. Nog zo’n malloot.
Met een slok op sprong die mafkees op een politieauto en beschadigde die. De rechter gaf hem een
taakstraf van twintig uur, maar
meteen ging Rapper Boef in hoger
beroep. Want hij had spijt betuigd
en geen zin in het schoffelen van
plantsoentjes. Hij wilde liever een
geldboete. Zijn rijmelarij verdient
namelijk zo
goed dat
hij van een
duizendje
meer of minder niet verblikt of verbloost.

Hangende dat beroep reageerde

de Nederlandse Politiebond (NPB)
geërgerd: ,,Rechters leggen straffen op in de hoop dat je er iets van
leert. Als je dan zegt liever een
geldboete te hebben dan een taakstraf, heb je dus niets geleerd.’’
Niet alleen de NPB, maar
half Nederland viel over Boef

heen. Onder druk van de publieke
opinie trok hij zijn keutel in en
accepteerde zijn taakstraf. Maar
voor ons thuis blijft het een
‘Rapper Boefje’.
De berovingen van Cor B. gingen
gepaard met veel verbale agressie.

Dat is de slachtoffers niet in de
koude kleren gaan zitten. Natuurlijk was het goed dat hij hierna
berouw toonde. Maar wat is dat
waard als je er vervolgens mee
gaat onderhandelen?
De NPB over de affaire Boef,

voordat hij diens straf accepteerde:
,,Kennelijk is er niemand in zijn
omgeving die zegt: je moet stilzitten, je wordt even geschoren.’’
Gelukkig zei de rechter dat wel
tegen Cor B.
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Suzan van Lienden en Rick Riemsdijk van Eldik. FOTO MARTIN SHARROTT

Fonds helpt jongeren
aan passende fiets
De Bijles Beurs, het Alphense
steunfonds voor bijles en studiebegeleiding, heeft zeven
jongeren blij gemaakt met
een degelijke ﬁets.
Harrie van Opstal
Alphen/regio

Je moet stilzitten,
je wordt even
geschoren

Klus bij Aarkanaal hervat
NIEUWVEEN Aannemer Beens

gaat medio mei namens de provincie Zuid-Holland verder met
slaan van damwanden bij het
Aarkanaal, tussen Papenbrug en
Hoekse Aarbrug. De vorige aanne-
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mer plaatste te korte damwanden
en ging bovendien failliet. De
grond achter de damwand verzakt,
waardoor de Oostkanaalweg beschadigd raakt. De provincie zet
verkeersregelaars in.

Gewoon net als iedereen op een
niet te kleine, stevige fiets naar
school. Zodat je, als je vrienden dat
voorstellen, gewoon mee kunt
peddelen om ergens te chillen.
Dat is in een notendop het perspectief voor zeven scholieren tussen 10 en 14 jaar. Zij kregen gisteren een tweedehands fiets uitgereikt door het lokale fonds de Bijles Beurs. Zo kunnen ze zonder
belemmeringen op hun basis- of
middelbare school meedraaien,
hoewel er thuis geen geld is voor
een passende fiets.
De Bijles Beurs en de Voedselbank hebben de actie opgezet in
samenwerking met het ANWB
Kinderfietsenplan en het Nationaal Fonds Kinderhulp. ,,De
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Jubileumfeestje bij
zwembad De Hazelaar
Ondanks het frisse weer houdt
zwembad De Hazelaar vandaag
een bescheiden jubileumfeestje.
Aanleiding is dat het openluchtbad aan het 25ste seizoen is
begonnen waarin het volledig
door vrijwilligers wordt beheerd.
Zowel in het water als op de
speelweide kunnen kinderen
zich uitleven op luchtkussens.
Ook kunnen zij zich laten
schminken. Voorzitter Pedro
Overmeer houdt om 11.00 uur
een korte toespraak.
Op 1 en 2 juli is een feestweekend gepland, met onder meer
een badeendjesrace, een triatlon, demonstraties en muziek
van het trio Helemaal Top.

Brandweer redt zes vogeltjes
De brandweer heeft gisteravond zes piepjonge vogeltjes
gered. Ze zaten op bedrijventerrein Bovenland in Ter Aar in
een puinbak en waren gescheiden geraakt van hun ouders.
Medewerkers van de Dierenambulance hebben zich over de
kleintjes ontfermd en zullen ze verzorgen tot ze kunnen vliegen. FOTO FACEBOOKPAGINA BRANDWEER
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ANWB neemt gebruikte fietsen
in, die door leden worden opgeknapt en rijklaar worden gemaakt,’’ weet Rick Riemsdijk van
Eldik van de Bijles Beurs.
Suzan van Lienden van voedselbank Ons Winkeltje inventariseerde wie voor de fietsenactie in
aanmerking zou komen. ,,Op zeker
moment is je kind uit z’n kinderfietsje gegroeid. De ouders zijn

Als er één uit de
groep geen fiets
heeft, valt ie prompt
buiten de boot
–Rick Riemsdijk van Eldik

vervolgens persoonlijk benaderd
en hen is gevraagd of ze dit graag
wilden. Wat ik te horen kreeg?
Heel enthousiaste en blije reacties.
Voor deze gezinnen is zo’n passende fiets echt een uitkomst.
Vaak was er een acuut probleem.

Realiseer je dat in hun situatie een
tweedehands fiets echt een grote
aanschaf is waarvoor gewoonweg
geen geld is.’’
Een fiets lijkt misschien minder
voor de hand te liggen om kinderen uit deze gezinnen te helpen
door de middelbareschooltijd te
komen. Maar niets is minder waar,
onderstreept Riemsdijk. ,,Verplaats je in het kind. Als er één uit
de groep geen fiets heeft, valt ie
prompt buiten de boot. Kinderen
moeten in deze fase juist volop
kunnen meedoen.’’
Kern van de aanpak is volgens
Riemsdijk gelijke kansen creëren.
,,Het is funest voor de ontwikkeling van het kind als hij of zij aan
de zijlijn komt te staan. Het is al
lastig genoeg om gewoon te functioneren als je ouders financieel
moeilijk zitten. En als jongeren in
een hoek worden gedrukt, krijg je
later boze mensen. Wij willen het
omgekeerde bereiken; een jongere
die volop kansen kan benutten, is
op school geen lastpost. En dan
gaat het ook beter met z’n ouders.’’

