Man uit Almere aangehouden voor
mishandelen kinderen.


Een 28-jarige inwoner van Stein is aangehouden omdat hij er van wordt verdacht twee kinderen te hebben
mishandeld. Hij zou een 13-jarige jongen en een 14-jarig meisje hebben geschopt. Deze kinderen waren
aan het spelen in een speeltuin waarop de man boos op ze af kwam. ‘Ik was erg bang en durfde niet eens
weg te rennen’ aldus de 13-jarige jongen. Het 14-jarige meisje vertelde dat deze man vaker boos op ze was
geworden. De man is door de politie na verhoor weer vrijgelaten.
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mishandeld. Hij zou een 13-jarige jongen en een 14-jarig meisje hebben geschopt. Deze kinderen waren
aan het spelen in een speeltuin waarop de man boos op ze af kwam. ‘Ik was erg bang en durfde niet eens
weg te rennen’ aldus de 13-jarige jongen. Het 14-jarige meisje vertelde dat deze man vaker boos op ze was
geworden. De man is door de politie na verhoor weer vrijgelaten.
De man ging naar de kinderen toe omdat ze zijn 8-jarig dochtertje zouden hebben gepest. Dit was al een
aantal weken aan de gang. De kinderen liepen op dat moment buiten. ‘Mijn dochter kan niet eens meer
normaal buitenspelen’ vertelt hij. ‘Ze wordt van de glijbaan geduwd en uitgelachen’. ‘Vandaag was de
maat vol!’ ‘Ik heb er één een schop gegeven.’ ‘Dat was niet juist, maar ik was zo boos en verdrietig.’ De
man uit Stein is na verhoor weer vrijgelaten.

Vrouw steelt voor honderden Euro’s bij
buurtsuper.


Een 30-jarige vrouw (K) heeft op een wel heel slinkse wijze voor honderden Euro’s aan boodschappen
gestolen bij de buurtsuper in Venlo. De manager van de supermarkt ontdekte de diefstal door puur toeval.
‘K is al ruim een jaar vaste klant bij onze super’ vertelt de manager. ‘Ze is vriendelijk en heeft altijd haar
kindje mee in de kinderwagen.’ ‘Tenminste, ik dacht dat ze haar kindje altijd mee had!’
De manager ontdekte bij puur toeval dat K helemaal geen kind in de kinderwagen had, maar daar
verschillende producten uit de winkel verstopte! ‘Ik kwam K in de winkel tegen en ik begroette haar’ aldus
de manager. ‘We raakten in gesprek en tijdens dat gesprek vroeg ik of ik even naar de baby mocht kijken.’
‘Toen ik het dekentje naar beneden trok, zag ik allemaal boodschappen liggen!’ K heeft later toegegeven al
een jaar boodschappen te stelen. Ze rekende een klein bedrag af, maar nam voor honderden Euro’s aan
boodschappen mee verstopt in de kinderwagen.
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Tijdens verhoor bleek dat K al twee jaar geen werk had. Haar man is ernstig ziek en moet 24 uur per dag
verzorgd worden. Daarnaast moet K zorg dragen voor haar 4 kinderen. ‘Ik zag helemaal geen uitweg meer’
vertelt K. ‘We hebben echt helemaal geen geld.’ ‘Maar mijn kinderen moeten toch eten?’ K heeft door
fouten bij verschillende instanties al een jaar geen uitkering meer ontvangen. De vrouw wacht de uitspraak
van de rechter thuis af.

Voetballer de Bruin voelt zich gepasseerd.


De bruin (speler van Roda jc) voelt zich gepasseerd. ‘Ik heb een goed seizoen achter de rug’ vertelt de
Bruin. ‘Voor Roda was ik van onschatbare waarde.’ Tijdens een interview met de Bruin werd gevraagd of
hij zich in Oranje ziet spelen. ‘Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht’ antwoordde de Bruin.
Voetbalfans uit alle delen van Nederland hebben gedemonstreerd bij het hoofdgebouw van de KNVB. De
Bruin hoort in de selectie thuis! Geef hem een kans! Is te lezen op verschillende spandoeken. Toch lijkt het
onwaarschijnlijk dat de Bruin ooit een kans krijgt in Oranje. ‘De selectie is al helemaal bekend’ aldus de
trainer van het Nederlands elftal.
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Een telefoongesprek met de Bruin geeft opheldering. ‘Ik heb helemaal geen tijd om in het Nederlands elftal
te spelen’, laat de Bruin ons weten. ‘Dit hele verhaal is uit zijn verband getrokken’. ‘Ik heb nooit gezegd
dat ik in het Nederlands elftal thuis hoor.’ De Bruin is al een jaar bezig met een carrière switch. Hij volgt
een opleiding tot visagist. ‘In het theater voel ik mij thuis,’ laat de Bruin weten.

