
Het takenpakket van de boa’s,
buitengewoon opsporings-
ambtenaren, is in de afgelopen
jaren namelijk steeds meer uit-
gebreid met taken rond leef-
baarheid en veiligheid. Die ont-
wikkeling zet zich door, meldt
de gemeente Den Helder.
Extra taken
Burgemeester Jan de Boer is blij
met het extra geld, juist door al
die extra taken en het belang
van het werk van de boa’s. Niet
alleen op naleving van regels

maar ook preventie.
,,Ze zijn vaak het eerste aan-

spreekpunt in de wijk. Ze hand-
haven op zaken die vaak over-
last geven, zoals afval, hinder-
lijk gedrag en verkeersovertre-
dingen. Hun werk draagt direct
bij aan de leefbaarheid en vei-
ligheid in een wijk. In veel situ-
aties zijn ze ook de onmisbare
samenwerkingspartner van de
politie.’’
Piekmomenten
De gemeente Den Helder gaat
het geld gebruiken om tijdelijk
ondersteunend personeel in te
kunnen huren op piekmomen-
ten ien voor (preventieve)werk-
zaamheden op het gebied van
overlast in de stad en de Alco-
holwet.

Er komt in Den Helder extra
geld om te investeren in boa’s
Den Helder ! De gemeente
Den Helder krijgt dit jaar en de
daaropvolgende jaren 39.000
euro van hetministerie van Jus-
titie en Veiligheid om te kun-
nen investeren in handhaving
in de stad.

Wat ben ik blij dat dit tekort er nu pas is. En niet
tien tot vijftien jaar geleden.Want danwas Lei-
den in last geweest in huize VanDer Genugten.
Mijn jongste dochter heeft van kinds af aan al een voorkeur voor de
langwerpige, donkergekleurde staaf waar je verdermaar niet moet na-
denken dat deze van verschillende soorten vlees wordt gemaakt. Als
klein meisje besloot ze van de een op de andere dag dat ze alleen nog
maar frikandellenwilde eten. Ze bracht onsmet die beslissing tot wan-
hoop, tot ik dacht slim te zijn. Ik besloot haar driemaal daags te trakte-
ren op een frikandel. Als ontbijt, lunch en avondmaal. Dan zou die rage
wel weer overwaaien … Zou je denken, maar er zit een koppie op die
jongedame. Een mooi koppie, dat zeg ik er wel even bij. Ze gaf geen
krimp.Niet na drie dagen,niet na zeven enookniet na tien. Ik had verlo-
ren,maar ging wel weer over op normale voeding. Dat de nodige strijd
heeft opgeleverd,kan ik hierwel vertellen.Het zijn van die dingen die je
vergeet. Tot er iets gebeurt en de herinnering terugkomt. Het nieuws-
bericht van het tekort aan frikandellen was de aanleiding voor zo’n
throwbackmemory.Wehebben samen zitten schateren omhet feit dat
ze in haar tienerjaren ’s nachts na het stappen frikandellen in een koe-
kenpan warm maakte, omdat ze bang was dat de frituurlucht mij zou
wakker maken. Het eten van half bevroren frikandellen, die volgens de
regels moet worden afgebakken in de frituur, zorgde ervoor dat de lief-
de iets bekoelde. Maar helemaal weggegaan is het nooit. Na het op-
biechten van haar jeugdzonde besloten we het er samen eens van te
nemenen togennaar de snackbar.Waarweallebei een frikandel bestel-
den, die gelukkig voorradig waren. En lekker dat het
was!

Ronneke van der Genugten
r.van.der.genugten@mediahuis.nl
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Belangrijk bij de voortgang van het
proces is de vraag of er voldoende af-
nemers van die warmte zijn, alleen
dan komt de bron er. Een andere

voorwaarde voor de ontwikkeling
van deze aardwarmtebron is onder
meer het verkrijgen van een rijks-
subsidie.

Als de geothermische bron wordt
verwezenlijkt, dan neemt de Ko-
ninklijke Marine de warmte af. An-
dere mogelijke afnemers zijn bedrij-
ven en instellingen op Willemsoord
en woningen in de wijk De Schooten
van Woningstichting Den Helder/
Helder Vastgoed BV, aldus een ge-

meentelijk persbericht.
In maart van dit jaar onderteken-

den deze partijen met de gemeente
en HVC een verklaring over de haal-
baarheid van een duurzaam warm-
tenet in Den Helder.

Regeringsbesluit
Aanleiding voor de samenwerking
is het regeringsbesluit dat in 2050
alle gebouwen en woningen aard-
gasvrij dienen te zijn. In de Transitie

Visie Warmte die de gemeenteraad
eind vorig jaar heeft vastgesteld,
staat beschreven hoe deze ontwik-
keling in Den Helder stap voor stap
vorm zal krijgen.

Aardwarmte wordt gewonnen uit
warm water dat op enkele kilome-
ters diepte in de aarde ligt. Het op-
gepompte water loopt via een on-
dergronds stelsel van geïsoleerde
buizen naar gebouwen en wonin-
gen. Het afgekoelde water stroomt

terug in de aarde om opnieuw op te
warmen.

Winnie van Galen

Locatie voor aardwarmtebron aan de Nijverheidsweg
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lijk. Er kwam een nieuw uitvaart-
centrum aan de IJsselmeerstraat.
Nog geen dertig jaar later bleek ook
de ruimte in dit pand te beperkt en
niet te voldoen aan de kwaliteitsei-
sen die Jan Dop voor ogen had.

Modernisering
In september 2007 werd de uitbrei-
ding geopend: een grote aula met
bijbehorende koffiekamers plus een
modernisering van het uitvaartge-
deelte. De grootste uitvaartorgani-
satie in de Kop van Noord-Holland
kreeg tevens een een nieuwe naam:
Oleahof Uitvaartzorg.

Op 1 januari 2012 werd de Algeme-
ne Uitvaartvereniging ontbonden -
met behoud van de rechten voor de
leden - en is Oleahof Uitvaartzorg
een zelfstandig bedrijf geworden
onder leiding van Jan en Natascha
Dop.

Edger van der Laan als bedrijfsma-
nager in dienst. Bedoeling was dat
hij na een ruime inwerkperiode de
nieuwe eigenaar zou worden. Met
zijn echtgenote Linda vormt hij per
8 september de nieuwe directie

In 1977 stapte Jan Dop in de uit-
vaartorganisatie en nam in de jaren
tachtig de leiding van zijn vader Piet
Dop over. Het toenmalige, inmid-
dels te kleine, uitvaartcentrum aan
de Middenweg was sterk verouderd
en dus werd nieuwbouw noodzake-

Den Helder ! Omdat Jan Dop om
leeftijdsredenen op een verantwoor-
de manier afscheid wilde nemen van
de Oleahof trad in september 2020

UITVAARTZORG Jan en Natascha Dop naar achtergrond

Oleahof overgegaan
in andere handen
Oleahof Uitvaartzorg is
in andere handen over-
gegaan. De nieuwe di-
rectie bestaat sinds don-
derdag 8 september uit
het echtpaar Edger en
Linda van der Laan. Jan
en Natascha Dop zullen
uitsluitend op de achter-
grond een adviserende
rol spelen.

In september 2007
werd de uitbreiding
geopend

Natascha en Jan Dop naast Edger en Linda van der Laan. FOTO OLEAHOF UITVAARTZORG

Lydia Jasper

Den Helder ! Nijverheidsweg 7
in Den Helder is door de stadsbe-
stuurders aangewezen als moge-
lijke locatie voor het realiseren
van een aardwarmtebron.

Willemsoord,
Marine en
Woningstichting
hebben interesse

Julianadorp ! Daarmee hield het
wel op. En nu zorgt Remco dagelijks
voor zelfgemaakte appeltaart en
doet Angelique de bediening in de
lunchroom op Westerland die ze de-
ze zomer overnamen. ,,Het begon
eigenlijk allemaal met een uitje naar
Alkmaar, samen met onze twee kin-
deren van 10 en 14. We bezochten
daar Brownies & Downies en dat
vonden we zo leuk’’, vertelt Angeli-
que. Zo leuk zelfs dat Remco er een
dagje mee mocht draaien in de keu-
ken.

Kitesurfen
Waarmee het zaadje voor een eigen
eetgelegenheid was geplant. Via de
zus van Remco, die een plekje heeft
op de verderop gelegen camping
aan het Lutjestrand, hoorden ze dat
de strandtent boven bij de parkeer-
plaats vrij kwam. ,,We kwamen hier
al regelmatig omdat Remco aan ki-
tesurfen doet. Dit leek ons een
mooie kans.’’ Ze sprongen in het
diepe. Namen de inventaris over, ga-
ven de plek de naam Eig & Wijz en
deden de lunchroom zes dagen in de
week open. ,,Steeds van half elf tot
zes, van 1 mei tot 1 oktober. Daarna
willen we de weekenden open blij-
ven. Dus vrijdag tot en met zon-
dag.’’

Remco en Angelique - het gezin
woont in Julianadorp - hebben geen
last van het personeelstekort in de
horeca: ze doen alles samen. En op
de dagen dat Remco 24 uursdien-
sten draait bij de brandweer, springt
een vriendin bij. ,,We hebben al een
mooie zomer gehad. Veel fietsers,

wandelaars, steeds meer motorrij-
ders en natuurlijk surfers die ons
weten te vinden. Ook het grasveld
naast ons is goed gebruikt tijdens de
mooie dagen.’’

Voorlopig willen ze het simpel
houden en is de kaart beperkt tot de
lunch. Wel kan er ook afgehaald
worden. ,,Wie weet breiden we het
op een later tijdstip verder uit. Onze

dochter is nu nog te jong om ’s
avonds alleen te blijven.’’

Activiteiten
Nu ze deze zomer redelijk zijn inge-
slingerd, gaan ze de komende win-
termaanden het interieur een beetje
meer naar hun smaak inrichten. En
bedenken wat ze allemaal voor acti-
viteiten willen organiseren. Dit
weekend speelt er al een bandje bij
Eig & Wijz in het kader van Cultuur
binnen de dijken en is er de start en
finish van de Run op Wieringen.

Daar zal het niet bij blijven. Ange-
lique loopt over van de ideeën.
,,Highwine-middagen, bierproeve-
rijen misschien samen met lokale
brouwers, een kleine braderie in
kersttijd, jeu-de-boul-middagen en
wat dacht je van een soort wipe out
voor de deur (een soort stormbaan
op het water, red.)? Dat hoort ge-
woon bij zo’n locatie.’’

INTERVIEW Nieuwe uitbaters strandtent hebben ideeën in overvloed

’Wat dacht je van een
wipe-out voor de deur?’
Hun horeca-ervaring?
Dat stelde niet zoveel
voor. Remco Helder (43)
zorgde wel altijd dat zijn
collega’s bij de brand-
weer lekker te eten kre-
gen en Angelique Hel-
der-Doves (44) runde
lang geleden een eigen
sportschool in Den Hel-
der waar je ook een kop-
je koffie kon krijgen.

Marischka de Jager
m.de.jager@mediahuis.nl

Remco en Angelique op het terras aan de achterkant met uitzicht op het Amstelmeer. FOTO REDMOUSE

""Het begon
eigenlijk

allemaal met
een uitje naar

Alkmaar

Angelique en Remco Helder hadden vrijwel geen horeca-ervaringmaar begon-
nen toch een eigen lunchroom. FOTO REDMOUSE

Andy B. is ook veroordeeld wegens
bedreiging met brandstichting.. De
politierechter in Alkmaar legde de
mannen eerder een werkstraf van
120 uur op. De twee waren in beroep
gegaan tegen die straf omdat ze ont-
kenden geweld te hebben gebruikt
die dag en hebben gedreigd met ’de
boel in de fik te zetten’.

Leuk uitje
Het moest die 4e augustus een leuk
uitje worden toen B. en B. vanuit
Apeldoorn samen met hun vrien-
dinnen naar Texel togen om een
dagje rond te rijden op scooters, die
ze via de website van een scooterver-
huurder in Den Burg hadden gere-
geld. Nadat zij er een paar uur op
hadden gereden zouden de dingen
niet naar behoren werken. „Ze vie-
len steeds uit”, aldus Andy B. De
mannen wilden een genoegdoening

van het scooterbedrijf, omdat zij
slechte scooters had geleverd en gin-
gen verhaal halen.

„We hadden de volle mep betaald
en maar drie uur gereden. Al was het
maar een kratje bier geweest”, zei
Andy. Het bedrijf kwam niet over de
brug en na een heftige discussie dro-
pen de vier af. Maar toen ze goed en
wel in de auto zaten, zouden de

mannen van de scooterverhuur heb-
ben gescholden: ’kankerboeren’.
„Nou, dat pik ik niet”, zei Andy.

Haalde uit
De vrouwen hadden nog gepro-
beerd de mannen tegen te houden.
Maar Andy stormde op Thomas van
de scooterverhuur af en haalde naar
hem uit. Naar eigen zeggen zou hij
op zijn slaap geraakt zijn, maar An-
dy zei dat hij hem niet had geraakt.
Ricardo kon tegengehouden wor-
den. Daarop zouden ze hebben ge-
dreigd met ’de boel in de fik te zet-
ten’.

De hof acht bewezen dat de twee
een geschil hadden met het slachtof-
fer van de scooterverhuur over de
door het stel gehuurde scooters. Op
enig moment heeft Andy B. het
slachtoffer tegen zijn hoofd gesla-
gen. Daarnaast acht het hof bewe-
zen dat hij heeft gedreigd met de
woorden: „Ik steek de boel in de
fik.”

De medeverdachte heeft het
slachtoffer ook willen slaan. Die
klappen konden echter worden af-
geweerd. Naar het oordeel van het
hof heeft Ricardo B. daarmee een
voldoende ’significante en wezenlij-
ke’ bijdrage aan het geweld gele-
verd, aldus het hof.

Hof blijft bij taakstraffen na uit
de hand gelopen uitje op Texel
Estella Heesen

Den Burg ! De 36-jarige Ricardo
B. en 41-jarige Andy B. uit Apel-
doorn hebben in hoger beroep
taakstraffen van respectievelijk
100 en 120 uur opgelegd gekregen
wegens openlijk geweld op 4 au-
gustus vorig jaar bij een scooter-
verhuur in Den Burg op Texel.

""We hadden de
volle mep

betaald en maar
drie uur

gereden. Al was
het maar een
kratje bier
geweest




