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Jeanettes challenge
levert 4267 euro op
Kees de Boer

Frits Verhagen

kees.de.boer@mediahuis.nl

Velsen-Zuid ■ Zo’n vijftig
sportieve mensen waren er in
januari voor op pad geweest,
om geld op te halen voor de
Stichting Tegenkracht.
Die organisatie zet zich in om
kankerpatiënten te helpen met
het financieren van oncologische fysiotherapie. Met name de
mensen die dat zelf niet kunnen
bekostigen. De filosofie van de
stichting is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft dat mensen met kanker
sneller herstellen van een behandeling door te sporten.
Nu heeft de stichting het
moeilijk met fondsenwerving en
fysiotherapeut Jeanette Groenink besloot ze een handje te
helpen. Met een wandeltocht
waarvan de opbrengst ten goede
kwam van de stichting. En ze
bedacht een sportieve challenge
waar sportievelingen voor 22
euro aan mee konden doen en
zette die op haar social media.
,,Ik kreeg er veel reacties op”,
zegt de Velsense, die zelf ook
oncologische fysiotherapie geeft.
,,Niet alleen van particulieren,
maar ook van bedrijven die een
steentje bij wilden dragen. Met
bedragen van 50 tot 400 euro
hebben we in totaal uiteindelijk
4267,60 euro ingezameld.”
De cheque met het forse bedrag werd dinsdag in ontvangst

De ’koning van Spanje’
heeft spijt van overval

Ook wat te vertellen?
Kees de Boer is
nieuwsgierig naar uw
verhaal. Dagelijks zwerft
hij door Velsen maar u
mag hem ook tippen:
kees.de.boer@mediahuis.nl

genomen door Matijs Jansen
van Stichting Tegenkracht.
Jeanette vertelt dat ze vanuit
haar eigen ervaring als oncologisch fysiotherapeut weet hoe
belangrijk het is om te blijven
bewegen wanneer je getroffen
wordt door kanker: ,,Sporten en
behandelen van de ziekte gaan
heel goed samen. Therapie is
geen garantie op genezing,
maar het verbetert wel de kwaliteit van leven. Bewegen is sowieso goed. Als je beweegt, houd je
de lymfestroom op gang, een
schoonmaakvloeistof in je lijf.
Maar je hebt wel een pomp
nodig om de rommel op te ruimen. Een pomp die je aanzet
door het spannen en ontspannen van je spieren. Als de vuilniswagen niet langskomt, blijft
het afval liggen. Bewegen dus,
in welke vorm dan ook, is mijn
mantra. Daar wordt je nooit
slechter van.”

Haarlem ■ Het was niet een alledaagse overval, 19 mei vorig jaar
in een bakkerij aan de Amsterdamstraat in Haarlem. Een vaste
klant kwam binnen met een
zwaard in zijn hand. „Ik ben de
koning van Spanje, dit is een
overval en ik wil geld hebben”, zei
hij tegen het nichtje van de eigenaar dat achter de toonbank
stond. Gisteren stond de overvaller voor de rechter.
De verkoopster dacht eerst nog aan
een grap, omdat ze de man goed
kende. Maar het was hem menens en
om dat te benadrukken sloeg hij een
paar keer met zijn zwaard op de
toonbank.
Het geschrokken meisje ging
hulp halen bij haar oom, die naar beneden kwam om te kijken wat er aan
de hand was. De overvaller herhaalde dat hij de koning van Spanje was
en dat hij geld wilde zien. Opnieuw
werd er met het zwaard geslagen. De
bakker en zijn nichtje gaven hem
twee muntjes van 50 eurocent mee
en daar nam hij genoegen mee.

Excuusbrief
Eenmaal thuis belde de overvaller
zelf met de politie om te melden dat
hij een overval had gepleegd. Hij zat
bijna twee maanden in voorarrest en
mocht toen naar huis in afwachting
van zijn proces. Hij werd echter opnieuw opgesloten toen hij een excuusbrief bij de bakkerij wilde bezorgen. Een voorwaarde bij zijn vrijlating was dat hij niet in de buurt
van de winkel mocht komen.
Via een beeldverbinding met de

justitiële inrichting in Zaanstad
stond de 38-jarige Haarlemmer R.L.
dinsdag terecht voor de niet alledaagse overval. Hij had er allemaal
flink spijt van, zo zei hij, maar hij
was die bewuste dag psychotisch.
Hij wilde in zijn verwardheid een
daad stellen voor eredivisieclub Fortuna Sittard, die in zijn beleving
kampioen mocht worden. „Ik vond
dat achteraf zelf ook best ongeloofwaardig.”

Officier dringt aan
op opname in een
gesloten kliniek
Onbewust koos L. de bakkerij uit
om een overval te plegen, omdat hij
die mensen die er werken kende. „Ik
vind het heel erg wat ik hen heb aangedaan. Ik had heel graag vrienden
met ze willen blijven.” Het nichtje
durfde niet meer in de bakkerij te
werken, omdat ze bang was dat ze
opnieuw iets erg zou meemaken. Zij
claimde 500 euro smartengeld. De
verdachte maakte duidelijk dat hij
dat graag wil betalen. „Ik kan me
voorstellen dat ze enorm bang is geweest.”

Psychische problemen
De Haarlemmer heeft al langer last
van psychische problemen. Volgens
gedragsdeskundigen is hij deels ontoerekeningsvatbaar, met name tijdens de overval op de bakkerij. Als L.
zijn medicijnen trouw inneemt,
gaat het best goed met hem.
Maar als hij denkt geen middelen

meer nodig te hebben, gaat het
doorgaans mis. Zo ook op 2 maart
dit jaar toen zijn buurman opmerkingen maakte over zijn harde zingen en schreeuwen. „Kom maar op”,
zei L. tegen zijn buurman. Toen die
dat deed, kreeg hij direct vier harde
klappen op zijn hoofd. Het slachtoffer heeft 350 euro schadevergoeding
gevraagd.

Karatetrap
Op 22 maart gebruikte de verdachte
bij GGZ Zuiderpoort opnieuw geweld. Hij ergerde zich aan een andere patiënt die er was opgenomen en
zou hem daarna een karatetrap in
zijn rug hebben gegeven. De Haarlemmer vond die beschuldiging wat
overdreven.
De officier van justitie vond alle
beschuldigingen bewezen. Zij achtte het van groot belang dat de verdachte voor zijn stoornissen in een
gesloten kliniek wordt behandeld.
Op 9 juni is er een plek vrij in de psychiatrische kliniek in Heiloo. De
aanklaagster eiste een celstraf van
een jaar, waarvan ongeveer een half
jaar voorwaardelijk.
Dat zou betekenen dat de Haarlemmer in juni inderdaad naar de
kliniek zou kunnen. Hij vroeg de
rechtbank nog wel of hij zijn woning zelf mag ontruimen. Na afloop
van zijn behandeling wil hij namelijk naar Zeeland vertrekken. „Ik
heb zo geprobeerd om in Haarlem
een goed mens te zijn, maar ik kreeg
telkens negatieve reacties. Ik ben
daar erg verdrietig over.”
De rechtbank neemt later een beslissing of L. de kans krijgt om zijn
eigen woning te ontruimen. De uitspraak is op 24 mei.
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Jeanette overhandigt Matijs van Stichting Tegenkracht de cheque.

De achterkant vastgelegd
tijdens expositie ’the B-side’
IJmuiden ■ Vroeger werden
er in de Visserhallen aan de
Duinstraat 4 kassarollen en
plakband gemaakt, tegenwoordig is het een sfeervolle expositieruimte. Bezoekers kunnen
dat tussen 22 mei tot en met 17
juli met eigen ogen zien bij de
expositie ‘the B-side’.
Daar geven 24 fotografen uit
binnen- en buitenland hun interpretatie van dit begrip. Sommigen doen dit door bijvoorbeeld letterlijk de doorgaans
verborgen achterkant van een
gebouw of huizenrij te tonen.
Anderen nemen het thema
minder letterlijk en laten in hun
foto’s de keerzijde van onze sa-

menleving zien.
Zo toont de Amerikaanse fotograaf Fred Hoerr beelden uit
Los Angeles van het systeem
dat de waterhuishouding rond
de stad regelt. De kanalen en
tunnels van deze ‘waterservice’
bieden een onderkomen aan
daklozen.
Van de Duitse fotograaf Hendrik Lietmann is een serie te
zien die hij heeft gemaakt in
het Ruhrgebied. Daar leidt de
vermenging van wonen en industrie soms tot opmerkelijke
situaties, stelt de organisator
van de expositie. De expositie is
geopend op vrijdag, zaterdag
en zondag van 13 tot 17 uur.

,,Tijdens mijn wekelijkse fietstocht door onder andere Vogelenzang kwam ik dit gigantische zwanennest tegen. Ik
dacht: echt een mooi plaatje voor de krant’’, schrijft Patrick
ten Velden bij zijn inzending van deze Lezersfoto. En gelijk
heeft hij. Ook een bijzondere Lezersfoto voor de krant? Mail

’m naar redactie@ijmuidercourant.nl onder vermelding
van ’Lezersfoto’. Spelregel: de foto moet recent in Velsen of
de regio zijn gemaakt. Let erop dat de foto minimaal 1 MB
groot is.
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