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Eemdijk op schema voor 
handhaving

Geen plastic verzamel-
containers in centrum

Schaakclub En Passant 
schrijft historie

Persoonlijke fouten 
nekken IJsselmeervogels

Handhaving zware klus 
voor Spakenburg
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Tegen een 16-jarige jongen 
uit Bunschoten die drie 
vrouwen zou hebben aange-
rand, heeft de officier van 
justitie in Utrecht vrijdag 
120 uur werkstraf en drie 
maanden voorwaardelijke 
gevangenisstraf geëist. Ook 
eiste de officier streng re-
classeringstoezicht.
 
De verdachte zou zich in 
juni in Amersfoort drie keer 
schuldig hebben gemaakt aan 

aanranding. Hij fietste achter 
zijn slachtoffers en pakte ze 
vast. Hij kneep en sloeg de 
vrouwen.

Ook in het najaar ging hij de 
fout in. Hij reed achter de 
vrouw en pakte ze vast. 
Vijf vrouwen deden aangifte. 
De officier van justitie achtte 
drie zaken bewezen.

De rechtbank doet op 19 april 
uitspraak.

Eis werkstraf voor 
jeugdige aanrander

De politie in Nijkerk heeft 
in de nacht van zaterdag op 
zondag een 23-jarige man uit 
Bunschoten-Spakenburg aan-
gehouden nadat hij zich agres-
sief gedroeg tegen agenten.

De politie kreeg rond 00.45 
uur een melding dat een man 
met stoeptegels gooide en hard 
schreeuwde aan de Hogenhof 
in Nijkerk. Toen agenten daar 
kwamen en de man aanspra-
ken, werkte hij in eerste instan-
tie mee.

Tijdens het gesprek werd hij 
agressief en kwam hij dreigend 
met een stoeptegel op de agen-
ten aflopen. Nadat de agenten 
hem meerdere keren vroegen 
de tegel te laten vallen, voldeed 
hij daar aan. 

Hij kon worden aangehouden 
en is meegenomen naar het 
politiebureau. Daar is hij voor 
verhoor ingesloten.

De politie maakt proces-ver-
baal op.

Stoeptegelgooier toont
agressie tegen agenten

En Passant schreef zaterdag 
6 april historie. De lokale 
schaakclub werd dankzij een 
5½-4½-zege op Kennemer 
Combinatie kampioen van 
Nederland. 

Het was een bloedstollend duel 

waarin En Passant in de slotfase 
de winst naar zich toetrok door 
zeges van Vyacheslav Ikonnikov 
en Friso Nijboer. Daarnaast 
wonnen ook Zhaoqin Peng 
en Richard Vedder hun partij. 
Tanguy Ringoir, Nigel Short 
en Manuel Bosboom speelden 

remise. Henk Vedder, Dick de 
Graaf en Arie van den Hoogen 
trokken aan het kortste eind. 
De titel werd uitbundig gevierd 
in het Denksportcentrum. 

Op pagina 5 een verslag van het 
kampioensduel.

En Passant landskampioen

Dick de Graaf glundert van oor tot oor en laat het de hele kantine in het Denksportcentrum weten: En 
Passant is de sterkste van Nederland. (foto: Mark van Hardeveld)

Een grote groep bewoners van het Zorg- en Verpleegcentrum De Haven is maandagmorgen 
vanuit de Zuiderzeehaven met het hospitaalschip de Prins Willem Alexander vertrokken voor 
een bootreis langs Volendam, Medemblik, Sneek en Urk naar Zwolle. Het Zorg- en Verpleeg-
centrum viert deze week het 40-jarig jubileum. Vrijdag hopen de deelnemers vol verhalen weer 
gezond terug te komen in De Haven, waarna de feestweek ’s avonds gezamenlijk wordt afgeslo-
ten met een optreden van het Visserskoor. Voor de thuisblijvers is eveneens een feestelijk pro-
gramma gemaakt.

Bootreis voor Havenbewoners
Hospitaalschip de Prins Willem Alexander ligt afgemeerd in de Zuiderzeehaven. (foto: Hans Erkelens)
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Wist u dat...
u bij ons 

kunt sparen 
voor korting op

hoes-
lakens?


