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Sinds het voorjaar 2018 ben ik als wethouder 
economische zaken en toerisme van de gemeente Velsen 
verantwoordelijk voor onder meer citymarketing. Onder 
de noemer .IJmuiden streven we er naar om Velsen 
meer onder de aandacht te brengen. Het magazine dat 
je nu in je hand hebt, is daar een belangrijk middel bij.

INTERESSANTE ONDERWERPEN
Citymarketing .IJmuiden kan terugkijken op een succesvol 2018, 
waarin een aantal magazines en promotiefilmpjes zijn gemaakt 
en door gerichte acties ons strand en bedrijfsleven nog beter 
op de kaart is gezet. Ook dit derde magazine staat weer bomvol 
interessante onderwerpen op het gebied van wonen, werken en 
recreëren in Velsen. In dit nummer maak je onder andere kennis 
met Jason Lijnzaat, een veelbelovende skater die over twee jaar 
naar de Olympische Spelen wil en Hardy de Graaf, die zijn eigen 
duurzame woning bouwde dichtbij het strand van IJmuiden. 
Ook kom je meer te weten over de vishandel van Rick Tel en 
Frank Korpershoek, de aanvoerder van het eerste van Telstar. 
Echte mensen in hun eigen omgeving. Samen zijn we .IJmuiden.

TROTS OP ONZE GEMEENTE
Als geboren en getogen ‘IJmuijenaar’ ben ik blij met mensen 
die hun trots over onze gemeente uiten. IJmuiden is een plek 
waar ik mijn leven lang al met veel plezier woon, leef en nu 
ook werk. Ik vind uit het diepste van mijn hart dat we in alle 
opzichten met meer trots over onze gemeente mogen en moeten 
praten. De veelzijdigheid van Velsen is uniek in Nederland. De 
havens, staalfabrieken en stedelijke kernen IJmuiden en Velsen-
Noord vormen een prachtig contrast met de Kennemerduinen, 
Spaarnwoude en de lommerrijke kernen in de Binnenduinrand.

BLIJVEN VERNIEUWEN
Velsen is nooit af. Kijk naar de Staalindustrie van de IJmond die 
door de jaren heen is blijven vernieuwen en na honderd jaar 
nog steeds een rol van betekenis speelt op mondiaal niveau. 
Ook citymarketing .IJmuiden blijft ontwikkelen. Met trots 
presenteren wij in dit nummer het bestuur van de Stichting 
Citymarketing Velsen. Dit bestuur, met vertegenwoordigers 
vanuit wonen, werken en recreëren, gaat met enthousiasme 
vanaf januari 2019 aan de slag om de kwaliteiten van Velsen nog 
beter naar voren te brengen. 
Ik wens u veel leesplezier. En wilt u in de volgende editie uw 
eigen verhaal te vertellen? Laat het ons weten!

Wethouder Jeroen Verwoort

De veelzijdigheid 
van Velsen is uniek
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In IJmuiden is de zee nooit ver weg. Zo verassend is het dus niet dat hier al 
meer dan 60 jaar de Zeekadetten actief zijn. Op het schip ‘de Zaandam’ dat 
iedereen in de regio wel kent van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, komen 
iedere zaterdag de kadetten bij elkaar. Dat is gezellig, vertellen de zeekadetten 
Myke (11) en Djace (13). Er wordt gekletst, er wordt gelachen, maar het is niet 
alleen maar gezellig, benadrukt ook Jurriaan Blom die de voorzitter is van het 
Zeekadetten Korps IJmond.  
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Kadetten horen 
bij IJmuiden
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DISCIPLINE EN GEZELLIGHEID
Blom vertelt :”Vroeger was het de bedoeling dat de Zeekadetten op een dag bij de marine 
aan de slag zouden gaan. Dat is nu niet meer zo. Maar wel is het de bedoeling dat de jon-
gens en de meiden hier kennis maken met maritieme en technische beroepen en in aan-
raking komen met een stukje discipline en verantwoordelijkheid. We moeten het niet 
overdrijven. Er blijft volop ruimte voor spelletjes en gezelligheid, maar het is niet voor 
niks dat de Zeekadetten maar liefst 12 rangen kennen, van aspirant tot commandant.”
Als Myke en Djace in de klas vertellen over de Zeekadetten, leidt dat soms tot opge-
trokken wenkbrauwen bij de klasgenoten. “Misschien heeft dat wel iets met de naam 
‘kadetten’ te maken” veronderstelt Djace. Myke knikt. Later wil hij schipper worden. Hij 
trekt er een serieus gezicht bij dat onmiddellijk opklaart als het jaarlijkse zomerkamp 
ter sprake komt. De Kadetten varen dan met de Zaandam naar een plek, ergens in Ne-
derland. Tijdens het kamp doen ze volop spelletjes en activiteiten. Blom: “Juist bij de 
Zeekadetten is er een unieke balans tussen plezier maken en leren om de verantwoor-
delijkheid te nemen.”  

SPONSORING IN NATURA
Ondertussen wordt er volop nagedacht over de beste manier om nog meer bedrijven 
uit de regio bij het Korps te betrekken. “Er is al de nodige sponsoring in natura waar 
we ontzettend blij mee zijn, maar we moeten bijvoorbeeld dit schip onderhouden en 
dat kost geld.” Aandacht is er ook voor de werving van leden. Want veel jongens gaan 
nu eenmaal liever achter hun Playstation zitten dan dat zij het blauwe pak aantrekken. 
Myke is een waarachtig ambassadeur van de Zeekadetten. Toegegeven, hij komt net als 
Djace uit een gezin waar de vader altijd zijn brood heeft verdiend in de haven of op zee, 
maar het plezier en de toewijding staan op zijn gezicht te lezen als hij zegt dat het “echt 
gaaf is om te doen”. Misschien dan toch maar die naam veranderen. 

Juist bij de 
Zeekadetten is er 
een unieke balans 

tussen plezier maken 
en leren om de 

verantwoordelijkheid 
te nemen.

Myke en Djace

Voorzitter Jurriaan Blom (links op de foto)



De handen 
van Tel
Hij heeft alles al zien veranderen. Rick Tel is de derde generatie in Vishandel Tel. 
Zijn opa begon op de markt. Zelf heeft de kleine Rick als jongen jarenlang op 
de markt gestaan. Naar eigen zeggen leerde Rick daar zijn klanten kennen en 
in doelgroepen denken. Tegenwoordig is de rol van de markt een stuk kleiner 
geworden. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren, juist door met een scherp oog 
te kijken naar alle veranderingen. Nu is Tel een grote verwerker en distribiteur 
van vis in Nederland en Europa. 

NEDERLAND BEGINT IN IJMUIDEN
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...een machine 
kan niet op 
tegen een 

mensenhand

FILEREN IS EEN VAK
Maar één ding is niet veranderd, zegt Rick in zijn werkkamer 
met uitzicht op het strand van IJmuiden waar hij regelmatig hard 
gaat lopen om “zijn hoofd even leeg te maken”. Dat is de kwa-
liteit van de vis. Reden ook waarom tot op de dag van vandaag 
iedere vis van Tel met de hand wordt gefileerd. “Want fileren is 
een vak” aldus Rick “en het is een groot probleem dat het steeds 
moeilijker wordt om mensen te vinden die dat vak willen leren.” 
In IJsland heeft hij het met eigen ogen gezien, de fabrieken waar 
de vis machinaal wordt gefileerd. “Maar een machine kan hier 
niet op tegen een mensenhand.” Veel heeft hij al gedaan om het 
noodzakelijke vakwerk gedaan te krijgen. “Jonge mensen worden 
hier door ons opgeleid”, maar veel animo lijkt er vooralsnog niet. 
De locatie in IJmuiden is van groot belang. Vlakbij de haven 
wordt hier de vis opgeslagen in een reusachtig eigen koelhuis en 

vervolgens gedistribueerd. Bijzonder is het dat Tel een eigen win-
kel heeft in IJmuiden en in Amsterdam, een horeca groothandel 
en een groothandel die aan de retail levert. “In de supermarkt 
wordt tegenwoordig de meeste vis verkocht” weet Rick. Een paar 
jaar geleden nam hij een belang in een Surinaamse rederij omdat 
die “geweldig lekkere vis vangen”, maar voorlopig wordt zijn aan-
dacht in beslag genomen door het waarborgen van de kwaliteiten 
van de vis van Tel. “Want dat is waarmee we ons echt onderschei-
den.” Hij ziet het als een voordeel dat Tel op verschillende terrei-
nen actief is. “Het maakt ons weer een stukje minder kwetsbaar.”

Hoe zit het eigenlijk met de vierde generatie? Rick zucht even en 
schudt met een milde glimlach zijn hoofd. “Ik denk het niet, hij 
zegt dat hij kickbokser wil worden.”      



OVER DE KWALITEIT GEEN TWIJFEL

Voor alle
Velsenaren
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Het gaat weer goed met de Stadsschouwburg in 
Velsen. De artiesten komen er graag. Volgens artis-
tiek directeur Jacob Bron omdat het publiek in de 
zaal nooit onder één noemer is te vangen en omdat 
de zaal, die Bron niet zonder gevoel voor theater 
‘Het geheim van Velsen’ noemt, uniek in haar soort 
is. De zaal is relatief groot met 716 plaatsen. “Maar 
uniek is het dat bij iedere bezetting de intieme sfeer 
bewaard blijft.” En het gaat goed met de schouw-
burg omdat steeds meer mensen de weg weten te 
vinden. Dat heeft te maken met de programmering, 
maar ook met de keuzes die Bron en zakelijk direc-
teur Manon Koers hebben gemaakt om een laag-
drempelig theater te zijn voor een groot en divers 
publiek. Bron die ca. 30 jaar geleden als student en 
vrijwilliger bij de schouwburg begon, licht toe: “het 
is geweldig om al die grote artiesten te mogen ont-
vangen en van hun te horen hoe graag ze in Velsen 
optreden, maar wat ons betreft is het niet genoeg. 
Wij hebben ook een maatschappelijke functie en 
willen een breed en groeiend publiek bedienen.” 
Manon Koers : “We willen nog veel meer Velsenaren 
in aanraking brengen met het theater.”

REUSACHTIG SLAGINSTRUMENT
De tweekoppige directie is ambitieus. Want al vinden 
steeds meer Velsenaren de weg naar de Schouwburg als 
een cabaretier of een musical op het programma staat, er 
zijn nog genoeg Velsenaren die de theaterdeuren voorbij 
lopen. “Wat deze schouwburg bijzonder maakt” zegt Bron 
“is dat het op deze plek staat, midden in IJmuiden, tussen 
al die bewoners. Daar gaan we keihard mee aan de slag. 
Wij werken al samen met veel partijen binnen Velsen, 
zoals scholen, amateurverenigingen, het wijkplatform, 
onze buren van voetbalclub Telstar en van de muziek-
handel.” Hij noemt een treffend voorbeeld. “Hier vlakbij 
bevindt zich het Technische College dat dit jaar 100 jaar 
bestaat. Dat jubileum hebben wij aangegrepen voor wat 
een geweldig project belooft te gaan worden. Met elkaar 
gaan de leerlingen een reusachtig slaginstrument maken 
volgens een ontwerp van een jonge ontwerper uit IJmui-
den. Uiteindelijk zullen de leerlingen een optreden in de 
Schouwburg geven waar zij het instrument gaan bespe-
len.” Bron spreidt met een veelzeggend gebaar zijn ar-
men: “Hoe uniek is dat?”  

Koers: “In Velsen zijn heel veel jonge talenten voor wie 
wij iets willen betekenen. Wij werken met het onderwijs 
o.a. aan de Rondjes Cultuur en zijn een vaste uitvalsbasis 
voor veel lokale makers.” Op dit moment wordt gestu-
deerd op de mogelijkheid om in de schouwburg kleinere 
podia te creëren. Voor die lokale makers, voor jonge en 
nieuwe talenten, maar ook voor andere vormen van po-
diumkunst waarmee nieuwe publieksgroepen binnen 
Velsen bediend worden. Er wordt gesproken met nog 
meer onderwijsinstellingen in de regio over vormen van 
samenwerking en ook de regionale amateurkunst ver-
dient een podium, aldus Bron. Koers: “Wat ons voor ogen 
staat is een schouwburg voor alle Velsenaren. Dat is de 
schouwburg van de toekomst.”

Dat is de 
schouwburg van 

de toekomst.
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Achtergrond  
Stadsschouwburg

De Stadsschouwburg Velsen, vlak voor de Tweede Wereld-
oorlog in 1938 gebouwd als bioscoop REX-Theater, is een 
herkenningspunt in het centrum van IJmuiden. De bio-
scoop opende met de slogan “REX spant de kroon met 
beeld en toon.” Jaren later is deze uitspraak nog steeds 
relevant. De Stadsschouwburg Velsen blijft verrassen met 
een divers programma van theater, cabaret, muziek & 
dans. Hiermee bedient zij vele en gevarieerde publieks-
groepen binnen en buiten Velsen. In de eerste maanden 
van 2019 betreden onder andere toppers zoals Huub 
Stapel, Erik van Muiswinkel, Veldhuis & Kemper, Brigitte 
Kaandorp en Karin Bloemen het IJmuidense podium.

10
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Ontdek onze 
kennis & passie
en natuurlijk ons uitgebreide 
assortiment aan wijnen, rum, whisky, 
port en jenevers.

FINALIST ‘SLIJTERIJ VAN HET JAAR’ 2008, 2009, 2013 & 2014.
WINNAAR ‘SCOTCH SINGLE MALT WHISKY SOCIETY AWARD’ 2009

Zeewijkplein 25, IJmuiden of bezoek onze webshop op: www.zeewijck.nl

 -Advertentie-
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Aan de lange Velserkade in Velsen-Noord ligt een Rus-
sisch schip. De vis is al uitgeladen en met vorkheftrucs 
naar het aanpalende vrieshuis van Daalimpex/Klooster-
boer gebracht. Nu ligt het schip te wachten op een sleep-
boot die haar de haven uit zal brengen. Het is een filmisch 
tafereel vindt ook manager Jorn Helder. Al merkt hij wel 
op dat het “nogal aan de rustige kant is vandaag, want 
soms liggen er wel zes schepen aan de kade.”  

IJMUIDEN INNOVEERT

Duurzame 
opslag in Velsen
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EZK ENERGY-AWARD
De vestiging in Velsen breidde in de afgelopen decennia meer-
maals uit. De meest recente uitbreiding werd beloond met de 
hoogst mogelijke BREEAM- certificering (BREEAM is een erken-
de methode om de duurzaamheid van een gebouw te bepalen). 
Deels door deze onderscheiding werd het nieuwbouwproject 
winnaar van de EZK Energy-award in 2017 van het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. Dat is belangrijk, volgens Hel-
der omdat de prijs een erkenning vormt voor de inspanningen 
die “wij op het gebied van duurzaamheid hebben geleverd.” 

VIS UIT ALLE WERELDDELEN
Het enorme complex van Daalimpex/Kloosterboer wordt aldus 
Helder “voor 95% ingezet voor de opslag van bevroren vis.” Wie 
een kijkje neemt in de reusachtige hallen waar de vis uit alle we-
relddelen gestapeld ligt, begrijpt dat het energieverbruik hier 
een factor van reusachtig belang is. “We zijn gewoon een dief van 
onze portemonnee als we niet vol inzetten op duurzaamheid” 
zegt Helder. Zo werd het dak van de nieuwe hal volledig bedekt 
met zonnepanelen en kan met behulp van slimme software het 
energieverbruik nu worden aangepast aan de steeds wisselende 
vraag. 80 werknemers telt de vestiging in Velsen inmiddels. Begin 
jaren negentig opende het bedrijf dat toen nog Daalimpex heet-
te, hier haar deuren. Op korte termijn verwacht Helder niet dat 
er nieuwe opslagruimte nodig zal zijn. “We kunnen hier nog wel 
even doorgroeien.” 
De locatie is essentieel. “In de haven van Rotterdam is het toch 
een beetje dringen geblazen.” We zitten daar wel met meerdere 
vestigingen, maar hier hebben we nog volop de ruimte en zijn we 
een stuk flexibeler qua scheepvaart. Juist daardoor kunnen wij en 
ook de vestiging in IJmuiden het verzamelpunt zijn voor zoveel 
producten. Hier vandaan gaan ze de hele wereld over. En natuur-
lijk is het ook hartstikke mooi dat we hier vis van de plaatselijke 
reders opslaan.” 
De uitdaging voor de komende jaren is om steeds duurzamer en 
doelmatiger te werken. “Als wij met slimme logistieke oplossin-
gen ervoor kunnen zorgen dat een klant bijvoorbeeld minder 
vrachtauto’s de weg op hoeft te sturen dan zijn we, denk ik, goed 
bezig.”   

We zijn gewoon 
een dief van onze 

portemonnee als we 
niet vol inzetten op 

duurzaamheid.



WERKZAAMHEDEN

Velison Wonen zet dit jaar met 106 vernieuwde 
eengezinswoningen in de Geelvinckstraat e.o. in Velsen-Noord 
weer een flinke stap op weg naar een duurzame gemeente. 
Zij isoleerden de woningen, vernieuwden de kozijnen en 
het ventilatiesysteem en de nieuwe daken zijn voorzien 
van zonnepanelen. De woningen maakten hierdoor een 
energiesprong van label E/F naar A. De heer Metselaar uit de 
Schoonoortstraat is heel blij met zijn gerenoveerde huis: “Vorige 
week ontving ik van NUON mijn tussentijdse verbruik. Dat is 
nu aanzienlijk lager. Het huis is nu ook lekker comfortabel; het 
tocht niet meer en lekkages behoren ook tot het verleden. Laat 
de winter maar komen!”   

GROENER, DUURZAMER HUIS

Ook projectleider Kim Hexspoor is ronduit tevreden met het 
resultaat: “De duurzaamheidsmaatregelen gaan de bewoners 
echt wat opleveren”, weet ze uit ervaring. “Onze bewoners 
gaan merken dat hun woning sneller opwarmt en behaaglijker 
aanvoelt. Zelf kunnen ze natuurlijk ook veel doen om energie 
te besparen. Dat kan bijvoorbeeld door te kiezen voor 
ledverlichting of door te letten op het energielabel bij aanschaf 
van huishoudelijke apparaten.“  

Velison Wonen bereidt inmiddels al weer het volgende 
duurzaamheidsproject in Velsen-Noord voor. De corporatie 
is nog lang niet klaar met het realiseren van haar 
duurzaamheidsambitie en blijft zich samen met de bewoners 
inzetten voor duurzamere en toekomstbestendige huizen en 
wijken in de gemeente Velsen.

WONEN IN IJMUIDEN
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Bouwen 
aan een 
duurzamer 
Velsen



Zelf bouwen 
aan je eigen 
toekomst
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Bouwen 
aan een 
duurzamer 
Velsen

KIEZEN VOOR IJMUIDEN
“Wij stonden voor de keuze ons jonge gezin op te voeden in 
het stedelijke van Haarlem of het landelijke van IJmuiden” 
vertelt Hardy de Graaf, werkzaam voor de gemeente 
Haarlem als stedenbouwkundige. Toen hij via zijn werk 
in aanraking kwam met zelfbouwkavels die de gemeente 
Velsen in de markt zette, volgde een aantal maanden 
van wikken en wegen. Uiteindelijk besloten Hardy en zijn 
vrouw Simone om de uitdaging aan te gaan en hun eigen 
woning aan het Snippenbos te bouwen. Een mooie plek 
aan de voet van de IJmuidense duinen: “De ligging vlakbij 
het strand trok ons enorm aan. Ook vinden wij het leuk dat 
IJmuiden in tegenstelling tot veel plekken in Nederland 
niet zo gepolijst is.”

EIGEN BAAS
Hardy stelde tijdens de bouw twee belangrijke punten centraal: 
“ik wilde zoveel mogelijk zelf doen. Het scheelt dat ik zelf 
architect ben en dus het ontwerp voor mijn rekening kon nemen. 
Het afbouwen van het huis hebben ik, mijn vader en schoonvader 
zoveel mogelijk zelf gedaan.” Als bijkomend voordeel voelde hij 
zich snel betrokken bij de directe woonomgeving en verliep het 
eerste contact met buren heel soepel. Hardy noemt dat sociale 
duurzaamheid: “Het was vanaf het begin af aan meteen ons 
plekje.” 

DUURZAAMHEID
Een andere overtuiging was om de ecologische voetafdruk zo 
klein mogelijk houden, zowel tijdens de bouw als in gebruik. 
Hardy koos bijvoorbeeld voor een warmtepomp, die energie 
krijgt door zonnepanelen, in plaats van gas. Door grote triple 
glas ramen op het zuiden warmt het binnen makkelijk op. 
Daarnaast is het huis heel goed geïsoleerd. Het meest bijzondere 
zijn de wanden van piepschuim. Deze worden aangeleverd door 
een bedrijf die werkt met een 3D-snijder. “Zo past alles precies 
en is er nauwelijks afval. De piepschuim blokken pas je als een 
bouwpakket in het houten skelet van het huis. Eigenlijk heel 
makkelijk”, aldus Hardy.



“Rauwe parel in de monding van het Noordzeekanaal”, zo noemt Rick Slabbers 
het Forteiland. Met zijn bedrijf PBN exploiteert hij het Forteiland. “Veel Velsenaren 
weten niet goed wat het Forteiland precies is en wat je er allemaal kunt doen en ik 
vind het belangrijk om dat verhaal te vertellen.” Het Fort is gebouwd aan het eind 
van de 19e eeuw als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Rick kwam voor 
het eerst in aanraking met het Forteiland in 1994 toen hij gevraagd werd voor een 
marketingcampagne van Van Nelle Zware Shag een evenement te organiseren op 
een ruige plek. “Eigenlijk heel gek om een actief evenement te organiseren voor 
een tabaksfabrikant, als je zo terugkijkt, maar het Forteiland sloeg enorm aan. Het 
was toen nog onontgonnen en spannend, want er was bijvoorbeeld nog geen licht 
en de gangen lagen vol zand.”

Pionieren 
op het 
Forteiland

 -Advertorial-
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 -Advertorial-

RENOVATIE
Toen de Stelling van Amsterdam in 1996 werd benoemd tot 
Unesco-werelderfgoed namen de gemeente en provincie 
samen de renovatie van het Forteiland op zich. “Dit betekende 
bijvoorbeeld dat al het zand uit de gangen gehaald werd en de 
kozijnen vervangen”, aldus Rick. Na de renovatie kwam er een 
zoektocht naar iemand die het Forteiland wilde exploiteren. “Wij 
gingen met PBN die uitdaging aan in 2008. Dat was best lastig, 
want dat was het hoogtepunt van de crisis en wij moesten als 
pionier zelf uitvinden wat wel en niet werkte.” Het Forteiland 
draait zonder subsidie, dus het onderhoud en restauratie worden 
betaald vanuit commerciële activiteiten. Dat brengt soms lastige 
vraagstukken met zich mee volgens Rick: “Je wilt het Fort zo veel 
mogelijk in de originele staat behouden, maar voor de exploitatie 
zijn er natuurlijk ook faciliteiten nodig. Wij hebben als policy dat 
alle veranderingen die we aanbrengen omkeerbaar moeten zijn.“

VERGADER- EN 
EVENEMENTENLOCATIE
Er gebeurt nu ontzettend veel op het Forteiland: “We zijn berekend 
op grote groepen en hebben een capaciteit tot 600 mensen. Onze 
specialiteit is het organiseren van teambuildingactiviteiten en 
bedrijfsuitjes waarbij we je zowel fysiek als mentaal aan het 
werk zetten. En als je echt iets speciaals zoekt, hebben we een 
top vergaderlocatie met uitzicht over de zee en een topchef die 
de lekkerste gerechten bereidt.” Wil je zelf als Velsenaar een 
keer een kijkje nemen in het Fort? Elke eerste zondag van de 
maand organiseert de stichting Vrienden van het Forteiland een 
historische rondleiding. 

Voor meer informatie: www.forteiland.nl of 020-6263600.
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IJmuiden is 
zeker geen 

saaie plek om 
op te groeien.

WONEN IN IJMUIDEN
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Schat
zoeken
Hoewel IJmuiden een relatief jonge plaats is, heeft het een 
ondergewaardeerde schat aan monumenten, mooie gebouwen 
en herkenningspunten. Marcel Mulder, oud IJmuidenaar en 
inmiddels bewoner van Amsterdam, vertelt er maar wat graag 
over: “als kind vond ik het toen wat in verval geraakte Oud 
IJmuiden en het havengebied heel interessant. IJmuiden is zeker 
geen saaie plek om op te groeien.” Later kreeg Marcel interesse 
voor de dagelijkse inkijkjes naar het verleden. Deze uit de hand 
gelopen hobby ontwikkelde zich tot het zelf samengestelde 
boek “Monumenten van IJmuiden”. In dit boek neemt Mulder 
je mee op een historische reis door IJmuiden. Hij vertelt het 
verhaal door middel van eigen gemaakte foto’s, aangevuld met 
interessante architectonische achtergrondinformatie. Zo kom je 
te weten dat het Thalia Theater vroeger een gedeelte was van 
de St. Engelmunduskerk en kenmerken heeft van de Art Deco 
stijl. En dat het door Willem Dudok ontworpen Gemeentehuis 
Velsen geïnspireerd is op Italiaanse openbare gebouwen. Laat je 
inspireren door het beeldende verhaal van Marcel Mulder over 
IJmuiden. Het boek is in beperkte oplage gedrukt en verkrijgbaar 
bij the Readshop in IJmuiden, Het HoogovensMuseum en ABC 
Architectuurcentrum Haarlem.



35e Nieuwjaarsduik IJmuiden

DINSDAG 1 JANUARI 2019

 IJmuiden aan Zee, Paviljoen Noordzee

Trotseer het koude water en duik mee 
het nieuwe jaar in.

100% Nieuwjaarsborrel 
Villa Westend

ZATERDAG 5 JANUARI 2019

Velserbroek, Westlaan 41 

Het jaarlijkse nieuwjaarsfeest bij Villa 
Westend. Proost tijdens dit gezellige 
feest op een gezond 2019!

Strandzeilen

ZATERDAG 5 EN 19 JANUARI 2019 

IJmuiden aan Zee, Paviljoen Noordzee 

Iedereen is van harte welkom om deze 
spectaculaire sport van dichtbij mee 
te maken. Of zelf uit te proberen.

Kerstboomverbranding

WOENSDAG 9 JANUARI 2019 

IJmuiden, Heerenduinweg; 
Santpoort-Noord, Hagelingerweg

Jaarlijkse kerstboomverbranding 
 onder toeziend oog van de brand-
weer.
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Evenementenkalender jan-mei 2019 Meer info? Kijk op www.ijmuidenaanzee.nl

Erik van Muiswinkel 
brengt de oplossing

ZATERDAG 12 JANUARI 2019

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen 

Cabaret. In 'De Oplossing' gaat 
Erik  terug naar de basis, opnieuw na-
denken, huiswerk maken, alle ramen 
en deuren van zijn leven open gooien.

Motorendraaimiddag

ZATERDAG 26 JANUARI 2019 

IJmuiden, Zee- en Havenmuseum

(Bijna) iedere laatste zaterdag van de 
maand draaien de oude motoren in 
het museum. Het is altijd weer een 
speciaal gebeuren.

Bumba

ZONDAG 13 JANUARI 2019

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen

 Voor hun verjaardag krijgen Lies en 
Lars een magisch wonderboek. Als zij 
dit boek open maken, stappen zij 
 zomaar een Bumba-circuswereld 
 binnen.

Krinkels Beeckestijncross

ZONDAG 27 JANUARI 2019

Velsen-Zuid, V.V. IJmuiden, Tolsduinerlaan

Doe je dit jaar ook weer mee met de 
fameuze crossloop door het bos van 
buitenplaats Beeckestijn?

Veldhuis & Kemper

VRIJDAG 18 JANUARI 2019

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen

 Het duo is terug na een verfrissende 
pauze met een nieuwe show. 
 Confronterend, heel grappig en 
 verrassend ontroerend.

Action Sunday

ZONDAG 27 JANUARI 2019

Velsen-Zuid, ActionPlanet 

Op zoek naar actie en avontuur met 
een klein gezelschap? Elke laatste 
zondag van de maand is het mogelijk 
bij ActionPlanet.

AGU Egmond – Pier – Egmond

ZATERDAG 12 JANUARI 2019

Velsen-Noord, Strand Noordpier

Deze winterklassieker is met vier-
duizend deelnemers al jaren de 
 grootste en meest aansprekende 
strandrace van Nederland en daar-
buiten.

Het Zwanenmeer – 
Staatsballet van Tatarstan

DONDERDAG 24 JANUARI 2019

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen 

Een betoverend sprookje vol fraaie 
decors, adembenemende sprongen 
en eindeloze pirouettes. Voor jong 
en oud!



MAART

Tineke Schouten – Highlights

DONDERDAG 31 JANUARI 2019 

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen

Haar favoriete typetjes, liedjes en 
sketches poetst zij op en voorziet zij 
van een nieuw jasje. Een avond vol 
dierbare hoogtepunten.

Arie en Silvester

VRIJDAG 22 FEBRUARI 2019 

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen 

Voor één seizoen zijn ze terug. In een 
best-of-show worden alle onver-
getelijke acts afgestoft en voorzien 
van een nieuwe jas.

Single Camping

VRIJDAG 1 MAART, ZATERDAG 2 
MAART 2019

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen 

De muzikale komedie die iedereen 
 gezien móet hebben!

Brigitte Kaandorp –  
Nieuwe Cabaretsolo ‘Eh…’

VRIJDAG 1 FEBRUARI,  
ZATERDAG 2 FEBRUARI 2019

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen

In 'Eh…' waagt Brigitte een 
 poging de wereld te duiden en 
orde in de chaos te scheppen.

Motorendraaimiddag

ZATERDAG 23 FEBRUARI 2019 

IJmuiden, Zee- en Havenmuseum

(Bijna) iedere laatste zaterdag van de 
maand draaien de oude motoren in 
het museum. Het is altijd weer een 
speciaal gebeuren.

Publieksdag Forteiland

ZONDAG 3 MAART 2019

IJmuiden, Forteiland 

Op het Forteiland IJmuiden worden 
maandelijkse rondleidingen gegeven. 
Je kunt, tijdens deze publieksdagen, 
met of zonder gids het eiland 
 verkennen.

Expositie: De Afval-Experience

T/M ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 

Driehuis, Pieter Vermeulen Museum

 De Afval-Experience is heel leuk voor 
kinderen vanaf 4 jaar. Afval opruimen 
is niet stom maar juist stoer!

Strandzeilen

ZATERDAG 9 EN 23 MAART 2019 

IJmuiden aan Zee, Paviljoen Noordzee 

Iedereen is van harte welkom om deze 
spectaculaire sport van dichtbij mee 
te maken. Of zelf uit te proberen.

Strandzeilen

ZATERDAG 2, 9 EN 23 FEBRUARI 
2019 

IJmuiden aan Zee, Paviljoen Noordzee

 Iedereen is van harte welkom om 
deze spectaculaire sport van dichtbij 
mee te maken. Of zelf uit te proberen.

Kikker en de Vallende Ster

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen

Over Kikker, zijn vriendjes en de 
prachtige gele ster die pijlsnel door de 
lucht schiet. Alle vriendjes doen een 
wens.

Action Sunday

ZONDAG 24 FEBRUARI 2019

Velsen-Zuid, ActionPlanet 

Op zoek naar actie en avontuur met 
een klein gezelschap? Elke laatste 
zondag van de maand is het mogelijk 
bij ActionPlanet.

Paul de Leeuw – VETTE PECH

DINSDAG 12 MAART 2019 

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen

 Een cabaretprogramma en zangshow 
in één.
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Meer info? Kijk op www.ijmuidenaanzee.nl

MAART

Pieter Derks – Voor wat het 
waard is

DONDERDAG 14 MAART 2019

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen

Pieter Derks maakt intelligent, scherp 
en grappig actualiteitencabaret. In 
een vrolijke avond! Gaat hem vast 
weer lukken.

Action Sunday

ZONDAG 31 MAART 2019

Velsen-Zuid, ActionPlanet 

Op zoek naar actie en avontuur met 
een klein gezelschap? Elke laatste 
zondag van de maand is het mogelijk 
bij ActionPlanet.

Koningsdag

ZATERDAG 27 APRIL 2019 

Meerder locaties gemeente Velsen 

Viering nationale feestdag.  
Kom gezellig naar één van de 
 evenementen.

Karin Bloemen

DONDERDAG 21 MAART 2019

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen 

De zangdiva en comédienne belooft 
haar fans een "ouderwets rijke 
 Bloemen-show".

Publieksdag Forteiland

ZONDAG 7 APRIL 2019

IJmuiden, Forteiland 

Op het Forteiland IJmuiden worden 
maandelijkse rondleidingen gegeven. 
Je kunt, tijdens deze publieksdagen, 
met of zonder gids het eiland ver-
kennen.

Action Sunday

ZONDAG 28 APRIL 2019

Velsen-Zuid, ActionPlanet 

Op zoek naar actie en avontuur met 
een klein gezelschap? Elke laatste 
zondag van de maand is het mogelijk 
bij ActionPlanet.

Strandrace IJmuiden

ZATERDAG 23 MAART,  
ZONDAG 24 MAART 2019 

IJmuiden aan Zee, strand 

Offroad wagens en Dakar trucks 
 racen, driften en springen over het 
strand.

De Kleine Zeemeermin –  
De Musical

ZONDAG 14 APRIL 2019 

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen 

Vaar mee op de swingende muziek-
golven naar de kleurrijke onder -
waterwereld in dit gloednieuwe, 
 spetterende sprookje.

Rundfunk –  
Wachstumsschmerzen

VRIJDAG 29 MAART 2019 

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen 

Wachstumsschmerzen' is absurd, 
 bizar en soms snoeihard. En ook 
 hilarisch en zeer grappig.
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Motorendraaimiddag

ZATERDAG 30 MAART 2019 

IJmuiden, Zee- en Havenmuseum

(Bijna) iedere laatste zaterdag van de 
maand draaien de oude motoren in 
het museum. Het is altijd weer een 
speciaal gebeuren.

Turks Fruit 

DINSDAG 23 APRIL 2019 

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen

Eindelijk: De toneelbewerking van 
Wolkers’ ultieme liefdesverhaal.

Meer info? Kijk op www.ijmuidenaanzee.nl
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Arjen Lubach Live

ZATERDAG 25 MEI 2019

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen

 TV-comedian met de grappen die 
nooit de televisie zullen halen.

Villa’s Culinair Wijntheater

30 MEI T/M 2 JUNI 2019

Velserbroek, Westlaan 41

Een zinnenprikkelend festival waarbij 
alles draait om wijn, eten en beleving.

Dodenherdenking IJmuiden – 
Westerveld

ZATERDAG 4 MEI 2019 

IJmuiden, Plein 1945 en 
Driehuis,  Westerveld 

Op zaterdag 4 mei worden tijdens de 
Dodenherdenking de gevallenen van 
de oorlog herdacht.

Bunkerdag IJmuiden

ZATERDAG 25 MEI 2019

 IJmuiden, Badweg 38 

Tijdens de Bunkerdag zijn zoveel 
 mogelijk bunkers van de Atlantikwall 
open voor publiek.

Motorendraaimiddag

ZATERDAG 25 MEI 2019 

IJmuiden, Zee- en Havenmuseum

(Bijna) iedere laatste zaterdag van de 
maand draaien de oude motoren in 
het museum. Het is altijd weer een 
speciaal gebeuren.

Woodstock The Story

ZATERDAG 11 MEI 2019 

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen

50 jaar peace, love, music & fl ower-
power in rebelse rockshow.

Peter Heerschop

VRIJDAG 17 MEI 2019 

Velsen-Zuid, Stadsschouwburg Velsen

NUHR-boegbeeld in solo de minister 
van enthousiasme!
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Kijk voor de meest actuele evenementenagenda en 

voor meer toeristische informatie over wat er te doen 

is in de gemeente Velsen op www.ijmuidenaanzee.nl.

Volg ons op  @ Rauw aan Zee  of breng een bezoek 

aan het VVV Agentschap in the Readshop 

(Marktplein 33 in IJmuiden).

Publieksdag Forteiland

ZONDAG 5 MEI 2019

IJmuiden, Forteiland 

Op het Forteiland IJmuiden worden 
maandelijkse rondleidingen gegeven. 
Je kunt, tijdens deze publieksdagen, 
met of zonder gids het eiland 
 verkennen.

Vissenloop

ZONDAG 19 MEI 2019 

IJmuiden, KNRM Hoofdkantoor 

Wandel door IJmuiden en de regio 
voor KWF Kankerbestrijding.

Action Sunday

ZONDAG 26 MEI 2019

Velsen-Zuid, ActionPlanet 

Op zoek naar actie en avontuur met 
een klein gezelschap? Elke laatste 
zondag van de maand is het mogelijk 
bij ActionPlanet.

Meer info? Kijk op www.ijmuidenaanzee.nl
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REDDERS  

IN NOOD 

GEZOCHT!

ALTIJD OPROEPBAAR
De reddingbootbemanning is in principe 24 uur per dag beschikbaar. Dit houdt in dat 
je elk moment van de dag door middel van een pieper kan worden opgeroepen. Het 
reddingstation heeft daarbij als uitgangspunt dat de reddingboot binnen tien minuten 
na een alarmering moet varen. Tijd is namelijk goud waard bij dit soort acties.

HET TEAM VERSTERKEN?
Denk je dat jij geschikt bent als bemanningslid? Stuur een e-mail met je gegevens en 
korte motivatie naar secretaris Peter Taale (secretaris@ijmuiden.knrm.nl), dan word je 
uitgenodigd voor een kennismaking met de huidige bemanningsleden. Motivatie en een 
goede klik met de bemanning zijn uiteindelijke doorslag om met elkaar in zee te gaan. 

IJmuiden heeft één van de 45 reddingstations van de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij. Door het drukke scheepvaartverkeer en de centrale ligging van de haven 
aan de Hollandse kust is IJmuiden in de loop van de jaren een steeds belangrijker KNRM 
reddingstation geworden. De meeste acties vanuit IJmuiden bestaan uit het vervoer van 
patiënten of gewonden van passerende schepen. Of het over de radio geven van medisch 
advies aan de bemanning van deze schepen. Daarnaast varen de bemanningsleden 
van het reddingstation regelmatig uit voor in de problemen gekomen watersporters. 
IJmuiden is populair vanwege de actieve watersporten, zoals golfsurfen en kitesurfen. 
Helaas kan de stroming iedereen verrassen. Ook de ervaren surfer. 
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Vrolijk rennen 
Noëlla begon haar bedrijf Happy Running 
in een periode dat het even wat minder 
ging. “Ik had een tijdje geen werk,” vertelt 
ze. “Toen wees een vriendin van me erop 
dat ik mijn passie moest gaan volgen: 
hardlopen en trainingen geven. Tijdens 
die vakantie heb ik erover nagedacht en 
kwam uit op: waarom ook niet? Ik heb niet 
veel nodig om te beginnen. Mijn eigen 
inzet en kennis, meer niet. Zo is Happy 
Running 8 jaar geleden ontstaan.”

Noëlla, zelf 56 jaar, heeft een erg breed 
publiek. “De jongste die bij mij hardloopt 
is 19 en de oudste is bijna 70. Zulke diverse 
lopers is natuurlijk een uitdaging, want je wilt 
dat iedereen uiteindelijk met een tevreden 
gevoel naar huis gaat. Daarom lopen we altijd 
samen op. Als er iemand achterop raakt, gaan 
de voorsten even terug. Zo krijgt niemand 
dat -iedereen-wacht-op-mij-gevoel. Dit jaar 
organiseerde ik voor de zevende keer de Happy 
Running Strand- en Duinloop in IJmuiden.  In 
de jaren ‘70-’80 hadden we bijna elk weekend 
wel een strandloop in IJmuiden en daar 
kwamen duizenden mensen op af. Nu zit ik zelf 
niet te wachten op 10.000 man, maar het lijkt 
me wel gaaf als het weer wat groter wordt!”

VELSEN IS VEELKLEURIG
In de gemeente Velsen wonen veel bijzondere mensen met een mooi 
verhaal. Paul, die in de crisis van 2013 een eigen winkel begon, bijvoorbeeld. 
Of hardloopcoach Noëlla, die wekelijks trainingen geeft aan jong en oud. En 
ook de buurtsportcoaches Bianca en Jerry dragen bij aan fit Velsen. Stuk voor 
stuk zijn het inspirerende mensen met inspirerende verhalen.  



MEER ACTIVITEIT TIJDENS DE 
DUBBEL6KAMP!
Sinds begin dit jaar werkt Bianca als buurtsportcoach in IJmuiden. “In 
mijn functie organiseer ik heel veel verschillende sportactiviteiten voor 
kinderen,” zegt ze. “Vooral tijdens de tussen- en naschoolse opvang en 
in de vakanties. Dit jaar mogen de buurtsportcoaches, in samenwer-
king met de gemeente, voor het eerst ook de Dubbel6kamp organise-
ren. De Dubbel6kamp vindt twee dagen na kerst plaats en gaat eigenlijk 
helemaal om bewegen en plezier maken. 

Ik vind het tof dat we dit bekende evenement mogen organiseren, want 
als sportcoach kom ik op heel veel scholen en de meeste kinderen in 
IJmuiden kennen mij daarom wel. Om ze dan allemaal tegelijk actief 
bezig te zien zijn tijdens die twee dagen is erg leuk. We gaan wel een 
paar veranderingen doorvoeren in de Dubbel6kamp, denk ik. We 
zagen in eerdere edities dat kinderen vaak wat minder bewegen dan 
ze zouden kunnen. Wij als buurtsportcoaches willen qua beweging 
natuurlijk het maximale uit de kinderen halen. We gaan zorgen voor 
een gezonde balans tussen activiteit en passiviteit. Natuurlijk zijn er 
ook aspecten die nooit veranderen. De opblaastoestellen bijvoorbeeld, 
die waren er al toen ik als kind zelf meedeed aan de Dubbel6kamp!” 
Donderdag 27 en vrijdag 28 december vindt in Sporthal Zeewijk de 45e 
Dubbel6kamp plaats.

KIDS IN DE CONTRAINER
Als buurtsportcoach runt Jerry verschillende lessen en projecten om de kinderen 
van Velsen in beweging te krijgen. Ook bij Het Gezond in de stad-project staat 
dit thema centraal. Jerry vertelt: “Het Gezond in de stad-project bestaat uit twee 
onderdelen: ‘Vallen & Opstaan’ voor groep 1 t/m 4, een extra beweegmoment 
voor de kinderen met aandacht voor motoriek, stoeien en klimmen. Met groep 
5 t/m 8 zijn we bezig met ‘Bewegen & Voeding’. Dan gaan we samen een uurtje 
koken en doen we verschillende sportieve activiteiten.” 

Die activiteiten gaan nu ook af en toe plaatsvinden in de mobiele SportContrainer. 
“Dat is iets nieuws,” zegt Jerry. “De SportContrainer verplaatst zich door 
heel Velsen. Dan staat hij een tijdje hier, dan weer daar. De SportContrainer 
stimuleert de buurt om meer te gaan bewegen. Er staan sportattributen in 
en sportclubjes kunnen er hun spullen opslaan. Als bijkomend voordeel 
brengt het de mensen uit de buurt een beetje bij elkaar. Een goed initiatief 
dus! Sporten is erg belangrijk voor kinderen: ze kunnen hun energie kwijt, 
worden fitter en ontmoeten andere kinderen. Dingen die trouwens ook 
belangrijk zijn voor volwassenen, hoor. Daarom nodig ik tijdens onze laatste 
les in de SportContrainer alle ouders uit om te komen kijken wat er mogelijk 
is.” De SportContrainer verplaatst iedere vier maanden naar een andere 
locatie en in februari is Velserbroek aan de beurt. Het sporttoestel is openbaar 
toegankelijk en daarnaast gebruiken bootcamptrainers en buurtsportcoaches 
de sportmaterialen uit de berging om trainingen aan groepen te geven. 
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BUURMAN TEGEN 
BUURMAN 
Samen met Rob organiseert Peter nu al 25 jaar het beroemde Rabobank Voetbaltoernooi 
voor Stratenteams in Velserbroek. Hij vertelt: “29 jaar geleden was er nieuwbouwwijk 
in Velserbroek waar niet echt binding was onder de bewoners. Toen kwam men op het 
idee om buurmannen tegen elkaar te laten voetballen. In een sporthal, straat tegen 
straat. Dat idee groeide nogal en we organiseren nu een echt evenement, verspreid over 
twee weekenden. Met die eerste toernooien deden Rob en ik mee als deelnemers. We 
woonden in dezelfde straat en wilden allebei een team inschrijven. Zo kwamen we in 
contact. Toen ze ons een paar jaar later vroegen om de organisatie op ons te nemen, 
gingen we al snel akkoord: het is namelijk een ontzettend leuk toernooi. Het is dan 
misschien wel flink gegroeid, de basis is nog altijd hetzelfde. Het gaat om gezelligheid 
en band opbouwen met mensen die bij je in de buurt wonen, maar je eigenlijk nooit 
spreekt. We hebben wel eens gewerkt met grote prijzen, maar daar werd de sfeer niet 
beter van. Deelnemers nemen het Stratentoernooi wel serieus, maar té serieus is ook 
niet leuk. Daarom spelen de teams nu voor een wisseltrofee, consumptiebonnen en 
natuurlijk de eeuwige roem. En de beste spelers van de verliezende teams vormen een 
All-Star team die gaan voetballen tegen het RTL7 Sterrenteam. Zo blijft het toernooi 
voor iedereen twee weekenden lang leuk!” De voorrondes van het 29e Rabobank 
Voetbaltoernooi voor Stratenteams vinden plaats op 18 en 19 januari. De finaledag de 
aansluitende feestavond zijn op zaterdag 26 januari.

VELSEN IS VEELKLEURIG
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Van bank 
naar boeken
Eind 2014 begon Paul The Read Shop in IJmuiden. 
“Daarvoor had ik jaren in het bankwezen gewerkt,” vertelt 
hij. “Maar net als veel anderen werd ook ik slachtoffer van 
de crisis in 2013. Na twee maanden thuis zitten, had ik 
daar genoeg van. Toen besloot ik dat ik voor mezelf wilde 
beginnen. Best gewaagd natuurlijk, midden in de crisis. Ik 
vond boeken en tijdschriften altijd al interessant en met 
dat idee ging ik naar een Franchisebeurs. Daar besloot 
ik voor The Read Shop te kiezen, omdat het een ‘soft-
franchise’ is. Ik bepaal dus helemaal zelf welke boeken, 
tijdschriften of andere artikelen in mijn winkel liggen. Dat 
ik zelf kan ondernemen vind ik belangrijk. Mijn personeel 
helpt me daar ook goed bij. Ik heb een leuk team waar ik 
ontzettend blij mee ben!”

VVV
“Twee jaar geleden werden wij uit een aantal bedrijven 
gekozen als nieuwe vestiging voor de VVV IJmuiden. 
The Read Shop is natuurlijk niet alleen een boekwinkel; 
we zijn ook een gemakswinkel met kantoor- en 
cadeauartikelen en een servicepunt voor OV en 
PostNL.  Daar vond ik de VVV ook wel bij passen. Sinds 
we die hebben, krijgen we daadwerkelijk veel meer 
toeristen binnen. Die zijn dan op zoek naar informatie 
over IJmuiden en omstreken en natuurlijk naar fiets- en 
wandelroutes. Want is dat toch wel het soort toeristen dat 
ik hier het meest zie: iets oudere fietsers en wandelaars. 
Dat snap ik wel, want deze omgeving is prachtig, maar ik 
zou het wel leuk vinden als we ook wat meer jongeren 
deze kant op krijgen. Dat is nog best een uitdaging, want 
ik heb het idee dat IJmuiden toch een beetje te boek 
staat als ‘grauwe’ stad. Terwijl we hier natuurlijk ook een 
prachtig breed strand en verschillende musea hebben! Er 
worden ook heel veel leuke dingen georganiseerd, maar 
ik denk dat daar nog meer uit te halen valt. Ik mis nog 
wel eens informatie over lokale acties en evenementen of 
folders en brochures van attracties. Terwijl we de VVV in 
huis hebben, toch een beetje gek. Maar samen kunnen 
we er wel iets moois van maken, denk ik. Dat verdient 
IJmuiden!”
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IJMUIDEN GAAT VERDER WAAR ANDEREN STOPPEN
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WAT EEN 
WERELD-
SPRONG 
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Het gaat 
bijna per 
ongeluk.

De overeenkomst tussen het exotische Bali en het 
prachtige IJmuiden is een talentvolle skater. Jason 
Lijnzaat (15) groeide als zoon van een Nederlandse 
vader en een Indonesische moeder op in Bali, waar 
hij als kleine jongen kennis maakte met skaten. In 
augustus 2018 werd hij tweede op de Asian Games 
wat een prestatie van formaat is. In Indonesië is hij 
dan ook een beroemdheid. Hij schudde zelfs de 
hand van de president. Nu woont hij in IJmuiden, 
bij zijn opa en oma en is hij leerling van het Tender 
College. “Ja, het gaat heel goed met mij op school.” 
Dat mag zo zijn, maar Jason heeft een duidelijk  
plaatje in zijn hoofd als het om zijn toekomst gaat.

OLYMPISCHE SPELEN
Pro wil hij worden. Een professioneel skater die namens 
zijn land, of dat nu Nederland of Indonesië is, over twee 
jaar naar de Olympische Spelen afreist. “Dat is mijn 
droom, dat is mijn doel” zegt Jason. Vier keer per week 
traint hij. Lastig is het dat er in Nederland niet veel goede 
banen te vinden zijn. Hij moet ervoor naar Eindhoven, 
Den Bosch of naar Utrecht. De dichtstbijzijnde skatebaan 
waar hij een beetje uit de voeten kan, ligt in Santpoort 
Noord waar hij dan ook regelmatig met zijn vrienden is 
te vinden. “Natuurlijk kun je overal op straat skaten, maar 
daar ben ik niet zo goed in” zegt hij bescheiden. 

TRUCS
In het skaten draait het om de moeilijke trucs die de ska-
ter beheerst. Jason bedenkt zijn trucs zelf. Al komt er niet 
veel denkwerk aan te pas. “Het gebeurt spontaan, dan doe 
ik een beweging of een sprong die ik nooit eerder heb ge-
daan. Het gaat bijna per ongeluk.” Zelf is hij op gepaste 
wijze trots op een truc die hij de ‘Boles Miller Flip’ heeft 
gedoopt en die neerkomt op een achterwaartse salto. Val-
len doet hij veel. “Tja, dat hoort er bij.” Nog niet zo lang 
geleden schoot zelfs zijn knie uit de kom. 

Wat heeft een skater anders dan talent nodig? “Conditie” 
antwoordt Jason “een wedstrijd bestaat uit 3 korte runs, 
maar het is heel intensief.” In het deelnemersveld van de 
Asian Games was hij verreweg de jongste. Dat belooft nog 
wat. “Ik weet zeker dat ik nog beter kan worden,” aldus 
Jason. “Veel beter.” 
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WITTE LEEUWEN
Die gaan ze bij ‘de Witte Leeuwen’ zoals 
de spelers sinds jaar en dag worden ge-
noemd, bepaald niet uit de weg. Sterker 
nog, de maatschappelijke activiteiten zijn 
ondergebracht in een speciale stichting 
‘Telstar thuis in de wijk’. De Waard zegt 
het belangrijk te vinden dat ‘het sexap-
peal’ dat de voetballerij nu eenmaal aan-
kleeft, wordt ingezet om kinderen die het 
net iets lastiger hebben een hart onder 
de riem te steken. Het initiatief ‘Playing 
for succes’ illustreert zijn woorden. Tien 
weken lang worden kinderen met een 
leerachterstand wekelijks in het IJmond 
Stadion ontvangen voor een taal of reken-
les of een lichtvoetiger activiteit. Nadruk-
kelijk is de bedoeling dat hun zelfvertrou-
wen groeit.

HARTSTOCHTELIJK FAN
Korpershoek zet zich niet alleen in als de 
club dat van hem vraagt. Zo kwam hij in 
de afgelopen jaren in aanraking met een 
autistische jongen. “Ik zwaaide wel eens 
naar hem als ik naar de training fietste 
en maakte soms een praatje.” Het bleek 
al snel dat de jongen een hartstochtelijk 
fan van Telstar was, maar het erg moeilijk 
vond om contact te maken. Nu zit hij bij 
iedere thuiswedstrijd op vrijdagavond in 
het stadion en kreeg hij onlangs van de 
aanvoerder een wedstrijdshirt met daar-
op de handtekeningen van alle spelers.  
De Waard nam zich bij zijn aantreden 14 
jaar geleden voor om anders dan de door-
snee betaald voetbal organisatie duidelijk 
te maken dat Telstar een club is met het 
hart op de goede plek. “We zijn er ons 

hier bovengemiddeld van bewust dat we 
een voorbeeldfunctie hebben en soms, 
heel soms het verschil kunnen maken.” 

TOPCLUB IN DE WIJK
Natuurlijk is Korpershoek in de eerste 
plaats voetballer die alles voor zijn vak 
overheeft. Hij werd maar liefst 4 keer aan 
zijn knie geopereerd en kreeg al eens van 
een arts het advies om te stoppen, maar 
hij is zich ook sterk bewust van de verant-
woordelijkheid die hij als voetballer van 
Telstar heeft. “Al een paar jaar spelen we 
in de middenmoot van de eerste divisie, 
maar wat ‘Telstar thuis in de wijk’ betreft, 
zijn we gewoon een topclub.” 

Denk je aan Telstar, dan komt de naam Frank Korpershoek al snel naar boven. 
De aanvoerder is bezig aan zijn dertiende seizoen en weet als geen ander dat 
hij een droombaan heeft. “Natuurlijk zijn we geen topclub” zegt hij bescheiden 
“maar voor veel kinderen hebben wij de ultieme droom gerealiseerd.” “Dat wil 
zeggen dat je als voetballer een voorbeeldfunctie hebt” aldus Pieter de Waard, 
algemeen directeur van Telstar.
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Het bleek al snel 
dat de jongen een 

hartstochtelijk fan 
van Telstar was.



100 jaar staal 
in de IJmond

32

IJMUIDEN IS RECHT VOOR ZIJN RAAP

De hoogovens zijn onlosmakelijk verbonden met IJmuiden. Als je vanaf Bloe-
mendaal aan Zee over het strand loopt richting de pieren van IJmuiden, dan zie 
je half verscholen achter de duinen Tata Steel IJmuiden al liggen. Een staalreus 
met een oppervlakte van maar liefst 750 hectare. Het grootste aaneengesloten 
bedrijfsterrein van Nederland.



STAAL AAN ZEE
Sinds 20 september 2018 bestaat de van oorsprong ‘Koninklij-
ke Nederlands Hoogovens en Staalfabrieken’ al weer 100 jaar. 
Door de jaren heen verloren veel andere industrieën in Neder-
land de concurrentiestrijd met Azië, maar het staal overleefde. 
Best bijzonder voor een land dat geen eigen ertsen en afzetmarkt 
heeft. Veel belangrijke klanten, zoals de auto-industrie en de 
verpakkingsindustrie, zitten in het buitenland. De kracht van de 
hoogovens is blijvend: IJmuiden is één van de weinige plaatsen 
in Europa waar gigantische tankers hun lading tot bijna in de 
fabrieken kunnen afleveren. En ook de eindproducten worden 
weer op zeeschepen geladen. 

INNOVATIEF
Tata Steel stuurt hun enorme installaties aan met behulp van ge-
avanceerde procestechnologie. Ook past Tata Steel steeds vaker 
nanotechnologie, robots en kunstmatige intelligentie toe. IJmui-
den kan daardoor staal leveren met eigenschappen en toleran-
ties die niemand anders kan maken. Toen president Trump een 
importheffing op staal invoerde, kwam het Amerikaanse bedrijf 
Duracell dan ook meteen in het verweer. Tata Steel is één van de 
weinige bedrijven dat staal kan leveren van de juiste kwaliteit en 
zuiverheid voor hun batterijen. 
Het in IJmuiden geproduceerde staal wordt geproduceerd met 
één van de laagste CO2 emissies ter wereld! Daarnaast is het 
bedrijf volop bezig met de ontwikkeling van Hisarna; een expe-
rimentele hoogoven, waarmee bepaalde tussenstappen in het 
productieproces niet meer nodig zijn. Hiermee kan de CO2 in 
de toekomst gehalveerd worden. En dan heeft Tata Steel ook nog 
eens plannen voor een grote waterstoffabriek die een CO2-be-
sparing oplevert die gelijk is aan de jaarlijkse uitstoot van 40.000 
huishoudens.

GEMEENSCHAPSZIN
Maar uiteindelijk draait Tata Steel op de medewerkers, waarvan 
sommigen elke morgen voor dag en dauw opstaan om de eerste 
ploegendienst te vullen. Zó vroeg dat het openbaar vervoer nog 
niet rijdt en dat een eigen buslijn nodig is om deze vroege vogels 
naar hun werk te brengen. Bij de hoogovens was altijd al veel aan-
dacht voor het personeel. Hier werden de eerste cao’s met hogere 
lonen en betere werktijden afgesloten die de trend zette voor de 
rest van de industrie. Dat het wel goed zit met de sociale cohesie 
blijkt ook wel uit het feit dat het 100 jarige feest met Koning Wil-
lem-Alexander niet alleen voor de directie was, maar ook voor 
40.000 gasten waaronder klanten, leveranciers, werknemers, ge-
pensioneerden, maatschappelijke partners én buren. Op naar de 
volgende 100 jaar!

Tata Steel IJmuiden in cijfers
•	 750	hectare:	grootste	aangesloten	 
 bedrijfsterrein van Nederland

•	 100	km	eigen	spoorlijn

•	 9.000	medewerkers

•	 7	miljoen	ton	staal	per	jaar

•	 Hisarna:	tot	50%	minder	 
 CO2 uitstoot 
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Festivalterrein: de Wereld van Staal
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.IJmuiden groeide in de afgelopen jaren van een mooi idee naar een echte stichting voor 
citymarketing. Het bestuur is een afspiegeling van de diversiteit die Velsen te bieden heeft op het 
gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Wij stellen hier graag het bestuur voor dat de 
afgelopen maanden hard heeft gewerkt aan de realisatie van Stichting Citymarketing Velsen!

EVEN VOORSTELLEN

Henriëtte van Westerhoven 
VICE-VOORZITTER

“Bij RIGO Verffabriek, een echt IJmuidens familiebedrijf, maken 
we niet alleen verf, maar we maken ook dingen mooier. We zien 
onszelf als ‘Meesters in het maken van een fijne omgeving’. En 
die omgeving nemen we soms vrij letterlijk. Zoals nu. Je hebt hier 
genoeg bedrijvigheid, er zijn goede scholen en met Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland is er ook mooie natuur. Ik zou graag helpen 
om dat bekender te maken bij meer mensen in Nederland. 
IJmuiden een beetje meer licht geven, in plaats van dat sombere 
imago wat het soms heeft.”

Bas Kuntz
VOORZITTER

“Vanuit mijn ondernemersfilosofie probeer ik een kleine bijdrage 
te leveren aan een betere en schonere regio. Als voorzitter van de 
harddraverij Santpoort en IT ondernemer in de IJmond kom ik 
dagelijks in aanraking met alles wat Velsen te bieden heeft. Als je 
zoveel kwaliteiten hebt en relatief zo weinig bekend bent, is een 
betere profilering geen overbodige luxe. Hier lever ik als bestuurslid 
graag een bijdrage aan.”

Tjeerd de Kort
PENNINGMEESTER

“Ik ben directeur/bestuurder van de bibliotheek Velsen en woon 
zelf sinds kort in Velserbroek. Cultuur en educatie vind ik enorm 
belangrijk. Daar zetten wij ons met de bibliotheek voor in. Maar 
Velsen heeft met de Stadsschouwburg Velsen, het Kunstcentrum 
Velsen en tweehonderd verenigingen zoveel meer te bieden op 
het gebied van kunst, cultuur en sport. We hebben een gedeelde 
verantwoordelijkheid om onze omgeving een beetje mooier te 
maken.”
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Ineke van der Geest
BESTUURSLID

“Sinds 2006 woon ik in Santpoort-Noord, het mooiste dorp van 
Velsen (vind ik). De omgeving is heerlijk. Er is veel natuur en je 
kunt er goed buiten ontspannen. Ook zijn er goede restaurants 
en leuke winkels. In het begin moest ik erg wennen aan het 
´lelijke´ IJmuiden, maar ben inmiddels helemaal om. In 2008 
ben ik als zelfstandig ondernemer gestart met mijn outdoor-
evenementenbedrijf ActionPlanet in Spaarnwoude. We hebben 
een 8 hectare groot terrein in Velsen-Zuid, waar ik me als outdoor-
mens helemaal op mijn plek voel.”

Jan Hinloopen
BESTUURSLID 

“Ik ben trots op onze gemeente: het mooie strand, de Kennemerduinen, 
de haven en de sluizen en natuurlijk recreatiegebied Spaarnwoude. 
Ik probeer met Woningbedrijf Velsen hier mijn steentje aan bij te 
dragen. De woningcorporatie streeft ernaar bewoners trots te maken 
op de gemeente Velsen en te bouwen aan een goede stad om in 
te wonen. Citymarketing is een prachtig middel om het imago van 
IJmuiden verder te verbeteren, waarmee je bestaande huurders 
behoudt en nieuwe bewoners van buitenaf geïnteresseerd maakt.”

Fabiënne Hendricks
BESTUURSLID

“Als manager bij de Tata Steel Academy ben ik verantwoordelijk 
voor het opleidingstraject bij Tata Steel. De Academy koppelt 
opleiden aan innovatie en ondernemerschap en is een van de 
founding fathers van Techport. Voor mij kenmerkt Velsen zich 
door de aanwezige maakindustrie, de groeiende offshore en het 
gevarieerde midden- en kleinbedrijf. Eén ding is helder: Velsen 
heeft veel te bieden op het gebied van werken en ondernemen, 
maar we mogen het nog wel vaker vertellen.”
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Social Wall

#IJMUIDEN
Meer social nieuwtjes vind je op: 

 Puntijmuiden 

 RauwaanZee

 ijmuidenrauwaanzee

 #ijmuiden

In en rondom IJmuiden is van alles te beleven, te zien en te 
doen. Hieronder een compilatie van wat er zoal op social media 
voorbij komt over IJmuiden, en daarmee Velsen.
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BEREIDING

KEELTJES EN LIPPEN VAN KABELJAUW

Hoofdgerecht voor vier personen

Oven op 180º 

INGREDIËNTEN:

Keeltjes en lippen  500 gram

van kabeljauw

Bloem, zout en peper  Gemengd naar smaak 

  in diep bord

Roomboter 100 gram

Witte wijn Flinke scheut

Room ½ liter

Mosterd Dijon 1 eetlepel

Aardappel gekookt in plakjes 400 gram

Geraspte oude kaas 250 gram

Paneermeel Naar smaak

IJMUIDENS VISRECEPT

Keeltjes en lippen 
van kabeljauw
Op zoek naar een echt IJmuidens visrecept dat past 
bij het DNA van onze vissersplaats? Gijsbrecht de 
Zeeuw, 88 jaar en IJmuidenaar in hart en nieren, 
bedacht een heel bijzonder recept en won daarmee 
in de zomer van 2018 zelfs de visreceptenwedstrijd 
van IJmuiden Rauw aan Zee en het Havenfestival.

1 Haal de keeltjes en lippen  
 door de bloem, zout  
 en peper.

2 Klop het geheel goed  
 af, zodat er een mooi 
 dun laagje ontstaat. 

3 Roomboter verhitten  
 en uit laten bruisen. Dan  
 de stukjes vis kort bruin  
 bakken in de boter en  
 daarna uit de pan halen. 

4 Blus het bakvocht af  
 met witte wijn en voeg  
 de room en mosterd toe.  
 Goed doorroeren en op  
 smaak brengen met zout  
 en peper. 

5 Bedek een ingevette  
 ovenschaal (of vier  
 kleintjes) met plakjes  
 aardappel en leg daarop  
 de vis. Giet de saus erover,  
 dan de kaas en  
 paneermeel. 

6 Een paar minuten in  
 de oven totdat een fijn  
 korstje ontstaat en klaar!  
 Let op: Zorg ervoor dat  
 je vis gaar is, maar niet  
 te gaar, want dan wordt  
 het droog.

René Pluijm. YouTube: https://goo.gl/oENxeX



COLOFON
Concept, hoofd- en eindredactie

Michel Buhrs, David Bosch en Wessel 

Brocken, Citymarketing .IJmuiden

Redactieraad

Debby Kostandy, Bas de Groot, Thijmen 

Röfekamp, Dennis de Wit, Martijn Haeser,  

Peter Bakker, Leonie van der Linden, Jeroen 

Verwoort

Redactie & Vormgeving

Bureau Buhrs

Fotografie

Jelena Simidzija, Martha Schoemaker, 

Marcel Mulder, Hardy de Graaf 

Drukwerk

Springer & Lippes drukkers, Velsen Noord

Oplage en verspreiding

36.000 magazines, huis aan huis in gemeente 

Velsen en omstreken. Op koffie- en leestafels 

bij hotspots in Amsterdam, Haarlem en 

gemeente Velsen.

Bestellen

Ga naar www.ijmuiden.nl om de online 

versie door te bladeren. Of stuur een mail 

naar info@citymarketingijmuiden.nl en we 

sturen een exemplaar naar je op. 

Meedoen of adverteren? 

Wil je een bijdrage leveren of met jouw 

organisatie, bedrijf, event of verhaal in de 

volgende editie van IJmuiden magazine 

staan? Stuur een mail naar  

info@citymarketingijmuiden.nl. 

Disclaimer

Dit magazine is een uitgave van 

Citymarketing .IJmuiden, december 2018. 

Alhoewel dit magazine met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld 

kunnen er geen rechten aan worden 

ontleend. 

www.ijmuiden.nl
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verfmakers, sinds 1938
IJmuiderstraatweg 6 - 9, 1971 LA IJmuiden I www.rigoverfcentrum.nl

RUIM 25% KORTING NU 

€ 50,00 VOOR 10 LITER 

RIGOCRYL MUURVERF 

WIT EN TINTEN UIT WIT

GELDIG VAN 17-12-2018 TOT 17-01-2019

WINTERS
WIT IS GEEN 
PUNT, IJMUIDEN


