
Politie zoekt 84-jarige
dementerende man
NIEUW-WEST–De politie is sinds
gisteren in de omgeving van deWol-
brantskerkweg op zoek naar een ver-
miste 84-jarigemanmet de naam
Toon. Deman is dementerend en
slecht ter been. Via Burgernet heeft
de politie opgeroepenuit te kijken
naar deze blanke, kalendeman, van
wie niet bekend iswat voor kleren hij
draagt.

.Amsterdam-reclame in
Rotterdam wekt wrevel
AMSTERDAM– InRotterdam is enige
beroering ontstaan over een campag-
ne voor de domeinnaam .amster-
dam. “Ikhaat.Amsterdam is onlangs
aangevraagd,” zegt PaulMolenaar
van dotAmsterdam.De reclamepos-
ter, die onder andere de Coolsingel
siert, krijgt er aardig van langs op so-
cialemedia. Toch zijn al twintigdui-
zend domeinnamen geregistreerd.

Leerorkest Amsterdam
ontvangt ‘Amalia-viool’
OOST–De ‘Amalia-viool’, die koning
Willem-Alexander en koninginMáxi-
ma opKoningsdag kregen, is sinds
gisteren in het bezit van vanhet lan-
delijk instrumentendepot vanhet
Leerorkest, in de Indische Buurt.
Máximanamhet instrumentmee tij-
dens eenwerkbezoek als erevoorzit-
ter van het PlatformAmbassadeurs
Muziekonderwijs.n PS 7: Schuim
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Maaltijdwinkel Bilder &
De Clercq toch failliet
WEST–Bilder &DeClercq, demaal-
tijdenwinkel die vorigeweek onver-
wacht sloot, is failliet. Het bedrijf
raakte in geldproblemendoor schul-
den van de in juni gesloten vestiging
op de Ceintuurbaan. Pogingen tot
een doorstart zijn gestrand. De inno-
vatievemaaltijdenwinkel opende in
2013 op de hoek van de Bilderdijk-
straat en deDe Clercqstraat.FOTO MATS VAN SOOLINGEN

van je jeugd, da’s fijn
dat kan?Doordat stadsdeel Zuid de
plek eenmaatschappelijke bestem-
ming gaf, zegt Pattijn. Daarmee krijgt
de erfpacht ook een ander prijskaart-
je. Datmaakte dat dit project finan-
cieel rond te breien is.

En datmaaktwonen aandeAmstel
ineens bereikbaar voormeneer en
mevrouwKroese – beiden aan de
overkant opgegroeid, hij in de Eerste
Oosterparkstraat, zij in deWibaut-
straat. “Wehebbenhier over de brug
vele voetstappen gezet,” zegtHenk.

“Als tienjarige jongen liep ik over de
leuning. Nu, tachtig jaar later, loop ik
er nog steeds, alleen dan gewoon
over de brug.”Hij kijkt vanuit zijn
appartement recht op de straatwaar
hij is geboren, en dat is, hoe je het
ookwendt of keert, na omzwervin-
gen naar onder andere deHoofd-
dorppleinbuurt enDiemen, toch iets
heelmoois.
Loes Conrad (85) komt uit ‘een heel

rustigewijk inAlmere’ en ismet ha-
zewindhondRaghib naar Amster-
damgekomen omdichter bij de kin-
deren tewonen. De reuring van de
Amsteldijk bevalt haarwel. “Hier zie
je nog eenswat.”
JanKoevermans (88)woonde tot

voor kort in de Stadionbuurt. Prima
verder,maar die trap naar de eerste
verdieping dreigde voor de toekomst
een obstakel teworden. “Wehebben

gepast en gemeten,maar daar paste
met geenmogelijkheid een liftje in.”
De trap dreef hemnaar een andere
woning.
EnKoevermans is niet de enige,

zegtmanager Reinier Steens. “Ik
denk dat tachtig procent vanwege de
trap hier is gekomen.” Amsterdam
wemelt van de bovenwoningenmet
die onvermijdelijke trappen, dus dat
is een nijpend probleembij de huis-
vesting van ouderen. “Veel ouderen
wachten helaas te lang, totdat ze een
ongelukje krijgen en ze de trap niet
meer op kunnen. Dan is het te laat.”
Dit clubje Amstelhuisbewoners

niet. Dit zijn behalve pioniers ook
mensen die een gedwongen vertrek
uit huiswilden voorkomen. Neem
Herman (86) en FroukjeWijnberg
(84). Na een tip vanhun zoon, die op
deAlbert Cuypwoont, hebben ze
hunwoning inOsdorp verlaten –uit
voorzorg. Froukje zag voorbeelden
waarbijman en vrouwuit elkaar
moesten, omdat hij wel een indicatie
had voor een verpleeghuis en zij niet.
“Dat ismijn grootste angst. Dat je na
al die jaren huwelijk uit elkaarwordt
gehaald.”Hermanheeft de ziekte
van Parkinson, en Froukje is slecht-
ziend –maarwat ze ookmankeren,
zewillenwél graag samen ouder
worden.
Het Amstelhuis is, kunnen de be-

woners vaststellen, een verademing.
Een lichtpunt in alle berichten over
bezuinigingen in de ouderenzorg.
Herman vat het nog een beetje an-
ders samen. “Het voelt als een va-
kantiewoning.”

Loes Conrad kwam uit Almere. ‘Hier zie je nog eens wat.’ FOTO’S DINGENA MOL
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‘Ikwil zeggendat hetmij spijt. Het
hadnooitmogengebeuren endat
meen ik oprecht.’ BadrHari richt-
te zich gisteren inde rechtszaal
rechtstreeks tot slachtoffer Koen
Everink en toondeberouw.

Geen vier jaar cel, zoals
bij de rechterwas ge-
eist,maar drie. De aan-
klager in het hoger be-
roep gelooft niet dat
BadrHari (30)met

voorbedachten rade tewerk ging bij
zijn seriemishandelingen in deAm-
sterdamse uitgaanswereld –waaron-
der de zwaremishandeling van za-
kenmanKoenEverink in een skybox
in deAmsterdamArena tijdens Sen-
sationWhite 2012 – enmatigde de
eis.
Op de tweede dag vanhet proces

sprak Everink gisteren voor het eerst
in het openbaar over de gevolgen van
wat hij noemde ‘die zwarte avond en
zwarte nacht’.
Everinkwerd door vierman in el-

kaar geslagen. Hij eindigde op de
grondmet schedelletsel, aange-
zichtsfracturen en een kapot-
geschopte enkel die, vertelde hij het
Hof, nooit geheel zal herstellen.
Ook tijdens dit hoger beroep is niet

duidelijk gewordenwiewat precies
heeft gedaan,maar datHari ook
heeft geslagen, acht het OMbewe-
zen. DeK1-vechter kreeg bij de rech-
ter anderhalf jaar cel, waarvan een
half jaar voorwaardelijk.
Voor het Hof zat hij gisteren in een

zwart hemd en een grijze spijker-
broek, zijn beige jack nonchalant
over de leuning van een stoelwaar
hij nauwelijks in paste, in eenwolk
eau de toilette.Wiebelde af en toe
met een been of een arm, rektemet
draaiende bewegingen zijn nek – en
zweeg.
Hij staat voor de rechter voor zes in-

cidenten. Vijf daarvan vondenplaats
in of bij Amsterdamse clubswaar –
de advocaat-generaal sprak over een
patroon–hij betrokken raakte bij
vechtpartijen. “Als iets hemniet zint,
is direct sprake van escalatie en ex-
cessief geweld. Danhaalt hij uit – en
als deze verdachte uithaalt, weet hij
welk letsel hij aanricht,” zei de aan-
klager. Hij verwees daarbij naar ge-
broken botten of tanden enhier en
daar gescheurd vlees.
En hij las voor uit de verklaring die

Everink aflegde voor de politie: “Ik
zag de vuist vanBadrHarimet een
draaiende beweging opmij af ko-
men. Toen ik bijkwamopde grond
was de pijn inmijn been intens. Ik
heb geschreeuwd als een varken.”
Het Nederlands Forensisch Insti-

tuut analyseerde de open breuk van
de enkel later als ‘gevolg van één

krachtige geweldsinwerking, verge-
lijkbaarmet de trap van een paard’.
Everink vertelde dat hij, ook na drie

operaties en twee jaarwekelijks
twintig uur revalideren, ‘zijn geliefde
sport’ voetbal nietmeer kanuitoefe-
nen. Hardlopen of joggen gaat ook
nietmeer. Zijn enkel is blijvend ka-
pot. “Dat knaagt zeer aanmij als fa-
natiek sportman.”Hij kanwelweer
fietsen en roeien enwat tennissen.
“Dat zie ik danmaar als een bonus.”
Zijn belager had geen blijk gegeven

van enige bereidheid tot vergoeding
van de schade. “Blijkbaar heeft hij
geen echte spijt.”
Hij richtte zich rechtstreeks tot Ha-

ri. “Ik heb een boodschap voor jullie.
Met dewetenschap vanwat julliemij
hebben aangedaan, kunnen jullie
onmogelijk blij zijnmet jezelf. Vertel
dewaarheid,maak excuus en laat
het recht zegevieren.”

Hari luisterde geconcentreerd. Hij
reageerde – het klonk oprecht –met
meer tekst danhij eergisteren gedu-
rende de hele zitting sprak. “Koen,”
zei hij, “ik heb je nooitmeer gespro-
ken. Nuhoor ik je praten en dat vind
ik heel treurig. Als sportman kan ik
als geen ander begrijpen hoezeer je
daaronder kunt lijden.” En: “Ikwil
echt zeggen dat hetmij spijt. Het had
nooitmogen gebeuren en datmeen
ik oprecht. Ik hoop dat als alles is af-
gesloten,wemet elkaar kunnen gaan
zitten om iets negatiefsweer positief
temaken.Mijn excuses.”
Bijna alle gedupeerden eisen van

Hari een schadevergoeding, Everink
met 63mille de grootste.
Het OMvroeg hetHof de schorsing

van de voorlopige hechtenismet in-
gang van vrijdag op te heffen. Als dat
gebeurt, gaat Hari de celweer in.
Maarmorgen is eerst nog hetwoord
aan zijn advocaat Bénédicte Ficq.

‘Als kind liep ik hier
over de leuning,
nu over de brug’

Verzorgings- en verpleeghuizen
verdwijnen in rap tempouit de

binnenstad. En daarwaar oude te-
huizen tegen de grond gaan, verrijst
nieuwbouwdie vooral in de dure
huur demarkt op gaat.
Zo staat sinds een paarmaanden

nieuwbouwcomplexDeMakroon te
glimmen in deMarnixstraat. Het is in
de plaats gekomen vanhet gesloopte
verpleeghuis Bernardus. Ook hier
zijn appartementen voor ouderen in
de aanbieding. Het zijn ermaar liefst
125,maar ze zitten allemaal in de

vrije sector – vanaf een huur van 815
euro permaand.
Opde plek vanhet Sint Jacob op de

PlantageMiddenlaan zullen even-
eens deels ouderenwoningen verrij-
zen,maar ook hier is slechts een
plukje geschikt voormensen die op
basis van hun inkomen– lager dan
35.000 euro bruto – recht hebben op
sociale huur.
Hetwordt voor ouderenmet een

smalle beursmoeilijk de oude dag te
slijten op de gewilde plekken in de
stad.

Weinig keus voor smalle beurs

BadrHari spreekt
toch nog– enhet
klinkt oprecht

‘Als sportman
begrijp ik als geen
ander hoe je lijdt’
Badr Hari kickbokser en verdachte


