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Onder het motto “wie ver reist heeft veel te vertellen” leek het mij wel wat 
ter inspiratie voor het voorwoord om de Alpen over te trekken. Hannibal 
Barkas deed het al op olifanten en daar praten we nu 2200 jaar later nog 
over. Weliswaar ga ik iets minder spectaculair op de fiets, maar ik ben dan 
ook al tevreden als u het volgende maand nog weet. 

voorwoord

Het is op zich niet zo heel veel, 123 kg. 
Totdat je het op de fiets naar Rome wilt 
gaan brengen. Dan is het totale gewicht 
van fiets, bagage en berijder toch wel een 
hele hijs gedurende de 2300 km. Maar in 
het gedachtegoed van zo’n vader/zoon 
activiteit ga je ervoor.

De Italianen denken er ongetwijfeld 
anders over, maar het is alweer een tijdje 
terug dat Rome het middelpunt van de 
wereld was. Hun kracht zat in het verbin-
den. Met het uitgekiende koeriersnetwerk 
waardoor ze precies wisten wat waar 
gebeurde en daarnaast hun fanatisme in 
het aanleggen van grote doorgaande 
wegen voor troepentransport. Beide  
vormen van verbinden bracht hun grote 
voordelen.
Eigenlijk niets nieuws dus dat we ook in 
deze tijd de voordelen van verbinden 

inzien. Aangepast aan de huidige tijd, 
gebruik makend van de nieuwste  
technieken, zie je de verbinders van deze 
tijd profiteren van hun positie, zoals  
bijvoorbeeld Apple en Microsoft.
Maar ook lokaal zie je in de regio’s waar 
een goede infra is voor overleg en waar 
partijen elkaar eenvoudig kunnen vinden, 
dat er door de mooie verbindingen die 
hieruit ontstaan voordeel voor de regio is 
te behalen.

We hebben dus de fysieke verbindingen á 
la Rome of het internet in deze tijd. 
Daarnaast is ook de organisatorische  
verbinder van belang voor een regio, 
denk bijvoorbeeld aan OV IJmond of 
Techport. Maar de mooiste kracht van ver-
binden is de emotionele band. Vrienden, 
familiebanden etc. Samen met je zoon Bas 
allebei die 123 kg. naar Rome brengen 

over de Alpen. Samen balen van weer een 
grindpad of een steile helling, maar ook 
samen genieten van de prachtige uitzich-
ten, bijzondere mensen die je ontmoet, 
maar bovenal samen genieten van de 
overwinning van de top. (de Splügenpass 
op 2115 meter hoogte)

Wees gerust, ik ga geen fietsreizen  
organiseren, dat is alleen voor familie en 
vrienden, maar we hebben wel een paar 
interessante verhalen in deze uitgave 
staan over overbinden.

Veel leesplezier!

Jan Boudesteijn
Hoofdredacteur van het mooiste  
ondernemersblad in de IJmond

Gezocht:
 

Vastgoedbeleggers

(particulier/vennootschappen)

Wij proberen actief vraag en  

antwoord met elkaar te matchen.

Neem contact op met  

Simon Hamming REV RT

T: 0251-212102

E: simonhamming@teer.nl

Heemstede – Herenweg 57 – statige kantoorruimte - 110 m² € 1.450,- p.m. Heemskerk – Timmerwerf 93 – 468 m² bedrijfs-/kantoorruimte - € 295.000,- k.k.

Uitgeest – Middelweg 36 – 68 m² winkelruimte met opslag - € 125.000,- k.k. Uitgeest – Molenwerf 7 – ± 1.300 m² bedrijfs- en kantoorruimte – prijs op aanvraag

Beverwijk – Breestraat 28 – 442 m² winkel-/ opslagruimte -  
€ 695.000,- k.k / € 3.750,- p.m.

Haarlem  - Gedempte Oude Gracht 91 – 120 m² winkelruimte - € 35.000,- p.j.

WWW.TEER.NL | BEDRIJFSMAKELAARDIJ & BELEGGINGEN – TAXATIES – BEHEER – FAMILY OFFICE | 0251 – 21 21 02

Bedrijfsmakelaars in Noord-Holland

Teer Bedrijfsmakelaars verricht uw bedrijfstaxaties binnen een 
week na opdrachtverlening.

Aangesloten bij het Nederlands Register voor Vastgoed  
Taxateurs (NRVT), het Taxatie Management Instituut (TMI), 
de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM), 
sectie Business en The European Group of Valuers’ Associations 
(TEGoVA).

Geaccepteerd door alle Nederlandse banken volgens de  
laatste richtlijnen van de European Valuation Standards. 
Gecertificeerd taxateurs, waaronder Recognised European Valuer 
(één van de 36 in Nederland).

Neem voor een offerte contact op met Jurre Terhorst MSc.
T: 0251-212102
E: jurreterhorst@teer.nl 

Er zijn vele wegen die  
verbinden met Rome
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