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Postbode krijgt werkstraf voor diefstal
Jurgen Swart

Werkstraf voor diefstal.

FOTO ANP

Blaricum ! De 34-jarige Richard van
de L. die als postbode in Blaricum
twee creditcards heeft gestolen, is
donderdag door de politierechter
veroordeeld tot 120 uur werkstraf en
twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf.
Ook moet Van de L. aan de benadeelde creditcardmaatschappij 3500 euro betalen.

De verdachte drukte als postbode
een jaar geleden in Blaricum twee
kaarten achterover. Een dag later
onderschepte hij ook de bijbehorende pincodes. Hij haalde in Amsterdam in twee keer 2000 en 1500 euro
uit de muur. Van de L. werd herkend
op beelden terwijl hij stond te pinnen. Hij vertelde aan de rechter dat
hij gokverslaafd is geweest. Hij had
het geld gebruikt om een schuld af
te betalen.

De benadeelden wisten van niets. De
creditcardmaatschappij heeft ze
schadeloos gesteld, maar die maatschappij eist wel het geld terug bij
de verdachte. Zijn baan als postbode
is hij kwijt, maar hij doet nu ander
werk in een andere provincie. Hij
werkt zo hard mogelijk om zo snel
mogelijk te betalen en hij krijgt
schuldhulpverlening. Van de L. vertelde zelf dat niemand zich meer
zorgen hoeft te maken.

Arjen Jongsma en Hanneke Jansen van de Stichting Gebruikers De Brassershoeve in Huizen.
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Computeren, breien en biljarten

Open middag De Brassershoeve Huizen ! ’Even een drempeltje over’ ! Inzet vrijwilligers cruciaal
Marjolein Vos

m.vos@hollandmediacombinatie.nl

Huizen ! De Brassershoeve mag
dan al sinds ongeveer 1850 een
prominente plek innemen in het
oude centrum van Huizen, veel
Huizers hebben geen idee wat er
gebeurt achter de muren van deze
monumentale boerderij. En dat
moet maar eens veranderen, vinden Arjen Jongsma en Hanneke
Jansen van de Stichting Gebruikers
De Brassershoeve.
Het is dinsdagmorgen, en behoorlijk druk in De Brassershoeve. In
de grote ruimte met royale bar zit
een groep heren gezellig te kletsen.
Kopje koffie erbij. Een verdieping
hoger, onder de nok, wordt gebiljart. En nog iets verder staan de
schildersezels klaar, wachtend op
leden van een van de schilderclubs.
„Pas op voor die balk hier, even

bukken”, lacht Hanneke Jansen. Ze
gaat graag voor door De Brassershoeve. Via de hal beneden loopt ze
naar de Wim Baljetzaal waar een
groep bezoekers computerles
krijgt. „Dit is zo’n prachtige ruimte. We zouden het fantastisch vinden als het iets vaker wordt gebruikt”, zegt Hanneke Jansen. „De
huur van de ruimte is laag en ook
de vergoeding die we aan deelnemers vragen is minimaal.”

Knus
Iets verderop in de hal zwaait ze
een andere deur open. Hier houdt
onze pedicure praktijk. Mooie plek
hè? Ja, heel professioneel.” Nog
even terug naar de grote ruimte
waar ook een tafel staat met hoge,
ouderwetse houten stoelen. Heel
sfeervol, alsof je teruggaat in de
tijd. „De dames van de breiclub
vinden het hier heerlijk. Zo knus.
Jonge aanwas is overigens meer
dan welkom”, zegt ze.

Laagdrempelig. Dat is het toverwoord in De Brassershoeve, zegt
Arjen Jongsma.
„Ja, we merken dat nieuwkomers
best een drempeltje over moeten.
Heel begrijpelijk. Vaak zitten ze
dan wat onwennig aan een tafeltje
bij de deur. De gastheer of gastvrouw heeft dat natuurlijk zo in de

gaten, en een praatje is bij het
serveren van een kopje koffie of
thee gemakkelijk gemaakt. Je ziet
dat de meeste mensen dat hartstikke leuk vinden, en graag terugkomen. Weet je, er is ontzettend veel
eenzaamheid, juist onder ouderen.
Voor sommigen is een ochtendje
bridgen, klaverjassen of schaken

Ouderen vochten voor behoud
De geschiedenis van de boerderij
aan de Waterstraat in Huizen
gaat terug tot circa 1850. Decennialang wordt het pand bewoond
door de familie Brasser. In de jaren ’70 van de vorige eeuw koopt
de provincie Noord-Holland het
pand. Vanaf die tijd richten verschillende stichtingen zich op ouderen. In 2004 dreigt de boerderij

te worden verkocht. Vaste bezoekers van de boerderij komen in
opstand. Gewapend met spandoeken melden zij zich in de
raadzaal. Onder leiding van de inmiddels overleden ereburger
Wim Baljet transformeert het
dienstencentrum tot de huidige
ontmoetingsplek voor 55+-ers uit
Huizen: De Brassershoeve.

het enige uitje van de week. Het is
fantastisch dat ze hier in dit ontmoetingscentrum vijf dagen in de
week terecht kunnen. De Brassershoeve wordt helemaal gerund door
vrijwilligers - zo’n veertig in totaal
– en die hebben maar één doel: er
met elkaar een gezellige dag van
maken.”
Vrijdagmiddag 29 maart van 13.00
tot 18.00 uur is het open huis bij De
Brassershoeve. Die dag geven cursusleiders en deelnemers uitleg
over workshops zoals omgaan met
Windows 10, de iPad en Android.
Maar ook cursus fotobewerking en
helpdesk voor software problemen.
Verder biljarten, klaverjassen,
bridgen, schilderen, dammen,
schaken, rummikub, fietsclub,
handwerkclub en Meer Bewegen
voor Ouderen. Koffie en thee staat
klaar in De Brassershoeve, Waterstraat 2 in Huizen. Meer info: 035
5256983 of www.debrassershoeve.nl

