
UTRECHT• De aanhouding van de
vermoedelijke oplichter die nepka-
mers aanbood, zorgt voor tevreden-
heid bij gedupeerde studenten.

,,Ik ben ontzettend blij,’’ reageert
Peter Jelsma (24). ,,Eindelijk ge-
rechtigdheid.’’
Jelsma was begin dit jaar een van

de tientallen studenten die in de op-
lichtingstruc van @Home Housing
trapten. Het bedrijf leidde de stu-
denten rond in kamers aan de Fer-
dinand Bolstraat en Zaagmolen-
kade en vroeg hun een voorschot en
borg van zo’n 1000 euro te betalen.
In werkelijkheid waren de kamers
van woningcorporatie Mitros.
Voor Jelsma was de domper extra

groot. Een paar maanden eerder
was hij uit het brandonveilige pand
aan de Wilhelminalaan gezet. Hij
betaalde de oplichters 1050 euro
voor een kamer die hij niet kreeg.
Door de beslaglegging op de reke-

ning van@Home Housing door het
Openbaar Ministerie heeft hij in-
middels het geld teruggekregen. Na
een paar maanden zoeken heeft de
communicatiestudent ook nieuwe
woonruimte gevonden.

De oplichting hakte er flink in.
bij Jelsma. ,,Het was een heftige
klap. Ik voelde me gepakt.’’
,,Ik heb er zeker van geleerd en

kijk beter uit. Zorg dat ik controle
houd over het geld, totdat ik zeker
weet dat het klopt. En als er een
luchtje aan zit: wegwezen. Het is
het niet waard.’’
Jelsma hoopt dat iedereen zijn

geld terugkrijgt. ,,Wat mij betreft
mag er nog een flinke boete bo-

venop komen. Bovendien moet deze
man in de gaten worden gehouden.
Dit soort mensen valt vaak in her-
haling.’’
Edwin Verduin liet zich destijds

niet oplichten, doordat hij bij het
kadaster opzocht wie de eigenaar
van het pand was. Ook hij noemt de
aanhouding goed nieuws. ,,Ik ben
erg benieuwd wat er met deze man
gaat gebeuren.’’

(Mathijs Steinberger)
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Vrouw (97) neemt
kijkje in Houtense cel
De 97-jarige mevrouw Glastra uit
Utrecht kreeg gistermiddag de
kans om een politiecel van binnen
te zien. De hoogbejaarde vrouw
werd achter slot en grendel gezet
in het arrestantencomplex in Hou-
ten. Glastra werd bij haar verzor-
gingshuis in Utrecht opgepikt door
een politiebusje en werd geboeid
naar het complex gebracht.
Daarna werden vingerafdrukken
afgenomen en is ze in de cel gezet.
,,Het was een grote wens van me-
vrouw om een keer in een cel te
zitten. Omdat we het verzoek erg
bijzonder vonden, zijn we ermee
akkoord gegaan,’’ vertelt een poli-
tiewoordvoerder. ,,We hebben dit
keer een uitzondering gemaakt,
want normaal gaan we niet op dit
soort verzoeken in.’’

UTRECHT

Conferentie
muziektechnologieën
Van 9 tot en met 13 augustus wis-
selen wetenschappers uit de hele
wereld in het Utrechts Conservato-
rium de laatste bevindingen uit op
het gebied van muziektechnolo-
gieën. Dit onderwerp staat cen-
traal staat tijdens de conferentie
van de ‘International Society for
Music Information Retrieval’. De
organisatie van de conferentie is
dit jaar in handen van de Universi-
teit Utrecht. Deze 11de editie van
het congres trekt internationale
wetenschappers die vanuit diverse
disciplines naar Music Informa-
tion Retrieval kijken. Behalve be-
nadering vanuit de informatica en
musicologie, komen bijvoorbeeld
ook de psychologie en elektrotech-
niek aan bod.

Reizigers zitten
enige tijd vast in trein
Drie vrouwen en een kind van
4,5 jaar hebben gistermiddag
enige tijd vastgezeten in een trein
vlak bij het Centraal Station
Utrecht. Het kwartet dacht in de
stoptrein naar Zwolle te stappen,
maar de trein bleek naar een na-
bijgelegen rangeerterrein te rijden.
Daar hebben ze naar eigen zeggen
drie kwartier in een dichte trein
gezeten. Volgens de Spoorwegen
hebben machinist en conducteur
voordat de trein uit de dienstrege-
ling werd gehaald, de hele trein
gecontroleerd op passagiers. Ook
bij de tweede controle op het ran-
geerterrein is er niks misgegaan,
aldus de Spoorwegen. Een zegs-
man denkt dat het kwartet is inge-
stapt tijdens de inspectie.

Fiom Utrecht brengt
lotgenoten samen
Fiom Utrecht, onderdeel van
Stichting Stade, start dit najaar
met twee gespreksgroepen, één
voor slachtoffers van relationeel
geweld en één voor vrouwen die
een abortus hebben gehad. Fiom
Utrecht biedt individuele en
groepshulpverlening rondom
zwangerschap, adoptie en seksueel
geweld. De hulp is gratis en toe-
gankelijk voor inwoners van
Utrecht, Zeist, Heuvelrug, Bunnik
en Eemnes. De bijeenkomsten vin-
den plaats bij Fiom Utrecht aan de
Kromme Nieuwegracht. De groep
voor mensen die relationeel ge-
weld hebben meegemaakt, start op
dinsdag 31 augustus. Op woens-
dagavond 8 september start de ge-
spreksgroep over abortus.

De aanhouding van de vermoedelijk oplichter, anderhalve week geleden in
Tuindorp. FOTO AD

‘Geef oplichter flinke boete’

,,In het begin vond ik het wel heel
spannend om zomaar te vertrekken
hoor,” vertelt Margreet de Jong. ,,Ik
maakte me best wel zorgen over
het rondkrijgen van onze financiën.
Bert en ik hadden allebei een goede
baan in Nederland en hier in
Spanje hadden we nog helemaal
niks.”
November vorig jaar vertrok het

uit Utrecht afkomstige stel naar
Spanje, februari van dit jaar kregen
ze de sleutel van hun huis in Anda-
lusië. Ze verhuren er twee kamers
en binnenkort ook nog een origi-
nele tipi (indianentent). ,,Ik vind
het ontzettend leuk om mensen te
ontmoeten. In het begin kwamen er
veel familie, vrienden en bekenden
uit bijvoorbeeld Utrecht over, maar
we merken steeds meer dat ook on-
bekenden ons weten te vinden. Dat
is erg leuk,” aldus De Jong.

FOLDERS
Naast de Bed & Breakfast zijn er
voor het paar nog meer werkzaam-
heden. De Jong: ,,Bert heeft altijd
als grafisch vormgever gewerkt en
hij kan hier af en toe aan de slag om
folders te maken. Daarnaast kookt
hij, wat hij volgens mij en onze gas-
ten erg goed kan.”
De Jong heeft in Nederland altijd

in de zorg gewerkt. In Spanje gaat
het stel ook noodopvang bieden aan

jongeren. De Jong: ,,Doordat mijn
carrière zich verder ontwikkelde,
raakte ik steeds verder van de cliën-
ten verwijderd. Nu ik hier zelf kan
bepalen wat ik kan doen, leek het
me erg fijn om dat contact weer
terug te krijgen. Vrijdag arriveert
hier daarom de eerste jongere die
wij tijdelijk zullen opvangen. De
jongeren komen via een zorginstel-
ling en blijven hier maximaal zes
maanden voor noodopvang. Veel

van deze jongeren hebben al een
flinke geschiedenis in de hulpverle-
ning en moeten even tot rust
komen. Daarvoor kunnen ze hier te-
recht: even bijtanken en de onder-
wijsachterstand inhalen. Dat gaat
via Skype, een computerpro-
gramma waarmee je via de webcam
met anderen kunt communiceren.
De docent zit dan gewoon in Neder-
land, echt een heel goed systeem.”
De Bed & Breakfast is ondertus-

sen het hele jaar open voor gasten.
,,Vandaar ook onze keuze om in dit
gebied van Spanje te gaan wonen.
Het is hier eigenlijk het hele jaar
mooi weer, zelfs in de winter, dan is
het zo’n 15 tot 20 graden. Je bent
hier dicht bij de natuur, het buiten-
leven is heerlijk.’’
De Jong wil later ook nog cursus-

sen gaan geven voor persoonlijke
ontwikkeling: ,,Veel mensen hebben

het zo goed, maar voelen zich toch
niet echt gelukkig. Die mensen wil
ik inspireren om te doen wat ze
echt willen.”
Voorlopig denkt De Jong dan ook

niet aan terugkeren naar Neder-
land. ,,We hebben het ontzettend
naar ons zin gehad in Utrecht,
woonden in een heel fijne buurt,
maar hier is het leven ook zo mooi.
Ik mis het natuurlijk wel om even
bij vrienden op de koffie te gaan, of
mijn dochter te zien, die nog in Ne-
derland woont. Maar als zij hier
komen lijken de gesprekken juist
beter en dieper te gaan. Misschien
werkt de prachtige omgeving daar
wel aan mee.”

Meer informatie over de Bed &
Breakfast van Bert enMargreet is te
vinden op
www.fincaalegriadelavida.com

UTRECHT • ,,Leef het
leven niet zoals het is,
maar leef het leven zoals
je het droomt.’’ Die uit-
spraak van de Spaanse
schrijver Miguel Cervan-
tes inspireerde Bert de
Groot (49) enMargreet
de Jong (46) tot het nale-
ven van hun droom: emi-
greren naar Spanje. Sinds
juni van dit jaar runnen
ze er een kleinschalige
Bed & Breakfast.

ROSANNE SIES

Bed&breakfast en tijdelijke noodopvang jongeren
Stel volgt droom in Spanje

De Utrechters Bert de Groot enMargreet de Jong bij hun nieuwe onderkomen in Andalusië. FOTO AD

Ik heb in Nederland in
de zorg gewerkt, maar
raakte steeds verder
van het contact met
cliënten verwijderd.
Margreet de Jong

UTRECHT

‘Storing spoorbomen
door kapotte zekering’
Volgens spoorwegbeheerder Prorail
is de storing aan het spoor gisteren
veroorzaakt door een kapotte zeke-
ring. De spoorbomen op de Bilt-
straat, Maliebaan en Burgemeester
Reigerstraat bleven hierdoor een
uur gesloten. Verkeersregelaars van
het GVU probeerden op de Bilt-
straat vastzittende automobilisten
een alternatieve route te bieden:
,,Politie en NS laten het afweten.’’
Ook bussen reden om.

Om 14 uur kreeg de verkeersre-
gelaar melding dat het hele trein-
verkeer rond Utrecht was stilgelegd
voor een reset van het computersys-
teem. De spoorbomen gaan dan au-
tomatisch na tien minuten open.

Volgens omwonende JaapWolf is
er vaker storing sinds de museum-
trein weer dagelijks van Utrecht CS
naar het Spoorwegmuseum rijdt.
Mogelijk door achterstallig onder-
houd aan het verder weinig ge-
bruikte spoorlijntje, vermoedt een
GVU-medewerker.
Prorailwoordvoerder H. Wind be-

aamt dat er de laatste tijd meer sto-
ringen zijn. ,,Dat komt door roest-
vorming op de rails.’’


