3 juni 2011

Gruwelijke moord op Oosterweg
dopje van een gieter aan.
André stond bekend als
een vriendelijke buurtbewoner die altijd wel in
was voor een borreltje.
Het lichaam is overgebracht naar het mortuarium alwaar autopsie is
verricht. Hieruit is gebleken dat het slachtoffer
André op het plaats delict
door meerdere messteken om het leven is
Heemskerk – Op vrijdag 3 juni 2011 is de 17gekomen. Hierna is het
jarige André Beentjes uit Heemskerk op gruwe- lichaam vrijgegeven aan
lijke wijze om het leven gekomen. De buren hoor- de familie om dit ter
den rond vier uur ’s middags gegil vanuit de
aarde te stellen (lees: in
woning van André. Zij hebben direct de
de grond te trappen, dat
wijkzuster ingeschakeld. Deze was op de politie- kleine kreng). Het is
fiets snel ter plaatse. Hij was echter te laat en
onbekend wie de dader
reanimatie mocht niet meer baten. De 17-jarige
is. Er is één verdachte
Heemskerker werd dood aangetroffen in zijn
aangehouden, naar de
achtertuin. Op de plaats delict trof de wijkzuster andere verdachten is de
behalve het lijk, ook een mes, een strop en een
politie nog op zoek.

Zwarte dag in Heemskerk
Heemskerk – Op de dag van de moord is het slachtoffer
tevens begraven. André had eerder aangegeven dat hij graag
in zijn eigen tuin begraven wilde worden. De dag is
afgesloten onder het genot van een pilsje en de
kabouterdans. Kabouter plop heeft via Facebook zijn
medeleven getoond. De familie is in diepe rouw.

Verdachten
Heemskerk – Naar aanleiding van de moord
op André B. heeft de politie drie verdachten op
het oog. Twee van de verdachten (foto links, K.
Borrel en I. Zaad) zijn vermoedelijk gevlucht
naar Schotland na het plegen van de moord en
houden zich nu hoogstwaarschijnlijk schuil in
de Schotse hooglanden. De derde verdachte is
een huisgenoot van André(foto rechts). De
politie Kennemerland reikt een bedrag van
10.000 euro en een kratje Amstel uit aan de
persoon die de gouden tip geeft.

