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Samen naar een
duurzaam strand



INHOUD

Sinds de oprichting van Stichting Citymarketing Velsen, ruim 
een jaar geleden, hebben wij onder aanvoering van citymarketeer 
Friso Huizinga hard gewerkt aan het realiseren van onze doel-
stellingen. Dat deden we met dertig organisaties waarmee wij 
ook komend jaar blijven samenwerken. In 2020 komt alles samen 
in een nieuwe campagne waarover je op pagina 4 en 5 meer 
kunt lezen. De voorbereidingen zijn in volle gang, want we zetten 
in op maximale zichtbaarheid bij onze doelgroepen. Binnen en 
buiten Velsen.

Met dit magazine laten wij zien hoe veelzijdig onze gemeente 
is. Van het rauwe karakter van havens, industrie en strand tot 
de prachtige natuur van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 
Spaarnwoude en de buitenplaatsen. Uiteraard besteden we ook 
aandacht aan innovatie en duurzaamheid, want daarin nemen 
Velsense bedrijven en organisaties regelmatig het voortouw. 
We zetten ondernemers in het zonnetje, maar vestigen ook de 
aandacht op het rijke verenigingsleven en de vele vrijwilligers 
die bijdragen aan al het moois dat we in onze gemeente hebben.

Dit magazine verschijnt op een moment dat we nog volop 
nagenieten van een zomer vol campagnes en evenementen. De 
komst van de .IJmuiden letters heeft voor veel positieve reacties 
gezorgd. Dat geldt ook voor de nieuwe video’s die op ons You-
Tube-kanaal te zien zijn. We brachten mensen naar grote hoogte 
met de fly-seat en organiseerden meerdere citymarketingcafe’s 
waarin uiteenlopende thema’s aan bod kwamen. Kortom, we 
hebben niet stilgezeten. En er is nog veel werk te doen.

Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op social media, 
kijk op ijmuiden.nl of neem een abonnement op onze digitale 
nieuwsbrief.

Wij wensen u veel leesplezier!

Bestuur Stichting Citymarketing Velsen
Bas Kuntz, Henriëtte van Westerhoven, Tjeerd de Kort, Jan Hinloopen,
Ineke van der Geest en Friso Huizinga (citymarketeer)

Op naar 2020!
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Veelzijdig, inspirerend, actief en innovatief. Zomaar wat kreten die over tafel gaan als wij het tijdens de bestuurs-
vergadering over onze mooie gemeente hebben. .IJmuiden en de gemeente Velsen promoten, zorgen dat bezoekers, 
bewoners en bedrijven het hier naar hun zin hebben, daar zetten wij ons iedere dag voor in. Maar we kunnen het niet 
alleen. Samenwerken is cruciaal!



Een zes maanden durende promotiecampagne die organisaties en 
evenementen met elkaar verbindt en in de etalage zet. Dat is het 
belangrijkste onderdeel van het Citymarketingplan 2020, dat eind 
september door Stichting Citymarketing Velsen is aangeboden aan 
het gemeentebestuur van Velsen. Het plan zet in op een krachtige 
samenwerking met dertig partners.

Parels van 
Velsen in 
de etalage
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CITYMARKETINGPLAN 2020



In 2019 is citymarketing samen met een groot aantal organisaties 
aan de slag gegaan met de promotie van .IJmuiden en de gemeente 
Velsen. Die samenwerking wordt volgend jaar voortgezet of ver-
der uitgebreid. Het gaat onder meer om Techport, AYOP, PreSail 
IJmond (vervangt Havenfestival IJmuiden), Zomerfestival .IJmui-
den, Dorpsfeest Santpoort, Spaarnwoude Geeft Energie en de 
festivals in de Velsen Valley. Maar ook krachtige campagnes zoals 
IJmuiden Rauw aan Zee en Noordzeevis uit IJmuiden kunnen 
op de steun van citymarketing rekenen, net zoals bijvoorbeeld 
BRAK!, FabCity Nature en de cultuurorganisaties in Velsen.  

PARELS VAN VELSEN
De nieuwe campagne richt zich op alle doelgroepen van city- 
marketing: bezoekers, bewoners en bedrijven. ‘We laten op  
verschillende manieren zien wat IJmuiden en de andere delen 
van Velsen allemaal te bieden hebben’, aldus citymarketeer Friso 
Huizinga. ‘Van prachtige natuur tot festivals waar je op de fiets 
heen kunt en van innovatief ondernemerschap tot een rijk vereni-
gingsleven. Rondom de ‘parels van Velsen’ wordt een campagne 
ontwikkeld waarmee wij al onze partners in de etalage zetten.  
Dat doen we zowel offline, met een glossy magazine en billboard-
campagne, als online, met een krachtige social mediacampagne.’

PRESAIL IJMOND
Volgend jaar is PreSail IJmond het belangrijkste evenement. 
Dit nautische en culturele feest wordt op 9, 10 en 11 augustus 2020 
voorafgaand aan SAIL Amsterdam georganiseerd in de haven 
van IJmuiden en Beverwijk. Citymarketing Velsen is promotie-
partner van PreSail. ‘Als je kijkt naar onze doelstellingen is het 
volkomen logisch om PreSail te ondersteunen bij de promotie. 
De hoeveelheid free publicity die de komst van de tall ships  
iedere vijf jaar oplevert, is echt enorm. Een beter podium om 
.IJmuiden en de gemeente Velsen op de kaart te zetten is er niet. 
Daar moeten we optimaal van profiteren.’

GUERILLA MARKETING
‘Net als dit jaar, waarbij we met de .IJmuiden letters en een flyer-
team door de regio zijn getrokken, wordt er weer een brutale  
promotie-actie bedacht voor Amsterdam en Haarlem. Het is een 
van onze doelstellingen om inwoners van die steden te verlei-
den ook eens naar IJmuiden te komen. De actie met de letters 
heeft heel veel aandacht getrokken. Het Parool schreef erover en  
op social media werd één van onze berichten ruim 72.000 keer  
bekeken! Bij de volgende actie krijgen we hulp van vijf In-
Holland-studenten. Zij hebben inmiddels straatinterviews ge- 
daan op de Grote Markt in Haarlem. Ik ben erg benieuwd met 
wat voor ideeën zij komen!’

WWW.IJMUIDEN.NL/CITYMARKETINGPLAN
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Het aantal cruiseschepen dat IJmuiden 
verkiest boven Amsterdam is fors gegroeid. 
Daarom worden de cruisepassagiers steeds 

belangrijker voor het toerisme in Velsen.
In 2019 zijn het er 160.000, waarvan enkele 

duizenden in de buurt van het schip op
zoek gaan naar vertier. Citymarketing 

ondersteunt KVSA en IJmuiden Cruise Port 
bij de promotie van de parels van Velsen, 
onder meer door webvideo’s te maken en 

mee te denken over nieuwe manieren 
van informatievoorziening. Hierbij worden 
vooral het strand, de duinen, de bunkers, 

de haven en de buitenplaatsen gepromoot.



SNOWWORLD

‘365 dagen per jaar nieuwe bezoekers kennis 
laten maken met de wintersport. Of echte 
wintersportfanaten wekelijks zien genieten 
van iedere afdaling die ze maken. Hoe 
heerlijk is dat’, zegt Rianne Arrundell. Zij is 
marketingmedewerker bij de indoorskibaan 
SnowWorld Amsterdam. Tot 1 oktober heette 
de skibaan nog SnowPlanet, maar het bedrijf 
valt tegenwoordig onder het SnowWorld 
concern met nog vijf andere indoorskibanen. 
‘Het leuke is dat ik jaren geleden, in mijn 
studententijd, hier ooit begonnen ben als 
skilerares. Daarna heb ik een tijd rondgereisd 
en bij een buitenlandse alarmcentrale 
gewerkt. Maar het oude werk begon te 
kriebelen. Dus nu ben ik alweer ruim een jaar 
aan het werk hier. Niet meer als skilerares, 
maar als marketingmedewerker. 

De skibaan is vooral interessant voor de 
beginnende wintersporter. Of voor families 
met kinderen. Op de twee pistes worden 
veel activiteiten georganiseerd. Zoals kinder-
feestjes, KidsDagen en Summercamps. 
Maar ook voor bedrijven wordt hier veel 
georganiseerd. En ben je een meer geoefende 
skiër of snowboarder? Ook dan hebben we 
genoeg uitdagingen voor je.’ 
‘Na een paar uur in de sneeuw kun je genieten 
van een hapje of een drankje. In een van 
onze restaurants of het après-ski café. 
Uitkijkend op de piste of juist lekker warm 
bij de open haard. SnowWorld brengt de 
wintersport echt naar de mensen toe. 
Want dit is de plek waar de factor 
FUN voorop staat’, vertelt Rianne 
tot slot.
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ABC EVENTS

           ‘Het begon ooit als een hobby. Maar  
      inmiddels is ABC Events uitgegroeid tot  
    een professioneel evenementenbureau’,  
  begint Sebastiaan Siderius. ‘Het was een 
gedeelde jongensdroom van Gerard de Jong 
en mij. We bundelden onze kwaliteiten en 
organiseren nu een breed scala aan gezellige 
activiteiten.’ Gerard en Sebastiaan willen 
unieke evenementen organiseren voor hun 
gasten, zodat ze deze groepen een mooie 
en onvergetelijke herinnering bezorgen.  
Bedrijfsuitjes en evenementen als  
   droppingen, quizzen, workshops en 
     boottochten. High end evenementen 
        voor grote groepen. De klanten krijgen  
           keer op keer een unieke beleving.  
             ‘We zijn goed in het meedenken 

met de klant. Onze specialiteit ligt in het 
bedenken van nieuwe evenementen en 
opdrachten. Uiteraard zijn naast grote 
groepen ook kleinere groepen welkom bij 
ons. Maar niets is zo gaaf als uitrukken met 
tientallen voertuigen tegelijk en een groot 
team met enthousiaste begeleiders. Op 
elk voertuig rijdt een ervaren instructeur 
mee.’ Zie je op één van de dijken in 
Spaarnwoude een cordon legervoertuigen 
voorbij komen? Langs de forten en over 
de verdedigingsdijken van de Stelling van 
Amsterdam? Dan weet je zeker dat je met 
Gerard en Sebastiaan te maken hebt.  
Het zijn hun favoriete plekken. ‘We vertellen 
graag de verhalen over de geschiedenis van 
deze unieke plek aan onze gasten.’

RUST, CULTUUR EN NATUUR
Tussen Velsen, Haarlem, Haarlemmermeer en Amsterdam ligt Spaarnwoude. 
Een recreatiegebied waar je de ruimte hebt om dingen te doen die jij leuk 
vindt. Alleen of met vrienden en familie. Met veel verschillende activiteiten 
en evenementen. Veel hiervan worden georganiseerd door gepassioneerde 
ondernemers die samenwerken onder de naam Spaarnwoude Geeft Energie.  
Vier van die ondernemers stellen we graag aan je voor.

WWW.SNOWWORLD.COM

WWW.ABCEVENTS.NL
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CAFETARIA VISSER

‘Mijn opa zei in 1974 tegen mijn ouders dat er 
een snackwagen te koop stond nabij de pont 
van Buitenhuizen. Die hebben deze wagen 
toen direct aangekocht. En zo begon het 
allemaal. In 1990 lieten we de tweede grote 
snackwagen inruilen voor een vast gebouw. 
Langzaamaan wisten we het gebouw uit te 
bouwen tot 12 jaar geleden het restaurant klaar 
was, zoals het er nu staat. Na Sail 2020 hopen 
we een nieuw gebouw te kunnen neerzetten.’ 
Cafetaria Visser staat bekend om zijn heerlijke 
zelfgemaakte hamburgers, de verse friet, saté, 
salades en vleeswaren. Het is een prettige 
tussenstop als je op de pont naar de overkant 
staat te wachten, maar ook een ideale plek 
voor een lunch. Zowel binnen als bij mooi 
weer op het terras. ‘We zijn trots op ons echte 
familiebedrijf.  

Zelf ben ik actief in het bedrijf sinds 
1990. Later volgde mijn broer Sebastiaan’, 
vertelt Dennis. ‘Helaas stierf onze moeder 
vier jaar geleden op jonge leeftijd. 
Daarna is onze zus Danielle ook eigenaar 
geworden. Inmiddels is de vierde generatie 
Visser werkzaam in het bedrijf.’ 
 
‘Het gezelligst blijft de omgang met mensen. 
Er gebeuren altijd wel leuke dingen tijdens 
ons werk. Vanaf 2021 zal Cafetaria Visser 
helemaal klaar zijn voor de toekomst, 
zodat de vierde generatie daar de 
beroemde hamburgers kan maken.  
Zelf ben ik dan waarschijnlijk wat 
vaker in Spaarnwoude te vinden, 
zoals bijvoorbeeld in de mooie 
vallei bij de klimmuur.’

ABC EVENTS PAINTBALL SPAARNWOUDE

             ‘Spannende ontspanning! Dat is waar 
         een bezoek aan Paintball Spaarnwoude 
     om draait’, zegt Patrick van As, eigenaar 
   het bedrijf. Sinds 1996 is Paintball 
  Spaarnwoude te vinden midden in het 
recreatiegebied. Er zijn 12 speelvelden waar 
bezoekers kunnen paintballen. Sportieve- 
lingen kunnen er naast paintballen ook 
(kruis)boogschieten. Of waan je even een 
dag in de wereld van Expeditie Robinson 
met activiteiten als touwtrekken, vlotten 
  bouwen, varen en vuur maken. En n 
    afloop is het tijd voor een barbecue. 
       Ook voor kinderen is er voldoende te 
          doen. Er is een klimpark met een 
              klimparcours van 80 meter met 
                  16 hindernissen. Vanaf acht jaar 

kunnen ze zelf paintballen. ‘Onze kracht ligt 
bij grote groepen’, gaat Patrick verder. ‘We 
beschikken over een hangar waar feesten 
en partijen kunnen worden gehouden. We 
kunnen nu groepen van zo’n 360 personen 
een onvergetelijke dag bezorgen. Dat was 
15 jaar geleden nog anders. Toen stonden 
er een paar legertenten en moesten we 
iedere dag heen en weer naar onze loods 
in Uitgeest. Op een dag werd ik gebeld dat 
er een groep van 60 personen voor een 
dichte deur stond. Gelukkig zijn we goed 
in mouwen opstropen. Dat was voor deze 
mensen een onvergetelijke dag. Ik denk er 
nog wel eens aan als ik geniet op één van 
onze loungebanken aan het water. Op het 
strand van Paintball Spaarnwoude.’

WWW.VISSERSPAARNWOUDE.NL

WWW.PAINTBALLSPAARNWOUDE.NL



NEDERLAND BEGINT IN IJMUIDEN
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‘Natuurlijk gebeurt het bij ons ook regelmatig dat we 
het niet helemaal eens zijn. Dat is het leuke aan kunst. 
Je vindt iets goed of niet. Kunst lokt een mening uit’, 
begint Henk van den Bosch, voorzitter van de kunst-
commissie Velsen. ‘En als we het niet eens zijn dan 
proberen we tot overeenstemming te komen. Soms 
moet er gestemd worden. Maar één ding hebben we 
alle drie gemeen. We dragen kunst in de openbare 
ruimte een warm hart toe.’

WONEN

Nieuwe
kunst in
Velsen
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FUGA
‘Neem bijvoorbeeld de Fuga, het nieuwe beeld langs de Kanaal-
dijk bij het Witte Theater. Dat beeld is echt een cadeau aan de 
gemeente Velsen. Het was een unieke kans om dit kunstwerk 
naar IJmuiden te halen. Openbare kunst draagt namelijk bij aan 
de leefbaarheid van een stad. Zo ook de Fuga van kunstenaar 
Herbert Nouwens. We konden het beeld verkrijgen voor het 
symbolische bedrag van één euro. Uiteraard kwamen daar nog 
wel transport- en plaatsingskosten bij, maar dat is een schijntje 
in vergelijking met de impact en omvang van dit kunstwerk.
En het beeld komt echt thuis. Het veertien meter hoge kunstwerk 
is opgebouwd uit staal van oude scheepswrakken. De dijk langs 
het kanaal leent zich daar prima voor met op de achtergrond  
de schepen en de industrie. Als straks het groen rond de sokkel 
weer gegroeid is, oogt het fantastisch. En vanuit iedere hoek ziet 
het er anders uit.’

MUURRELIËF
Henk van den Bosch zit nu twee jaar in de commissie met twee 
andere leden en sinds begin dit jaar is hij voorzitter van de groep. 
Hij vindt het jammer dat er geen structureel budget voor kunst is, 
maar waar de drie heren kansen zien geven ze direct advies aan de 
wethouder. Gevraagd of ongevraagd. Inmiddels zijn ze zodoende 
bij twee projecten binnen Velsen betrokken. De Fuga en street 
art langs de Rauwe Loper. Ze worden ook om advies gevraagd 
bij subsidieaanvragen, die gerelateerd zijn aan kunst en helpen  

 
bij het beschermen van bestaande kunst. Zoals bijvoorbeeld het 
behoud van een muurreliëf van de beroemde kunstenaar Bouke 
Ylstra. Het reliëf is geïntegreerd in een muur van een gymzaal 
aan het Moerbergplantsoen. Het is eigendom van de gemeente 
en daarmee gemeentelijk erfgoed. De kunstcommissie adviseert 
nu het reliëf te beschermen bij eventuele sloop van het pand. 

STREET ART
‘Ook bij het project van de Rauwe Loper zijn we voor advies en 
projectbegeleiding ingeschakeld. Het is de bedoeling dat aan de 
route van de Rauwe Loper verschillende kunstprojecten ontwik-
keld worden. Voor de Haven- en Pierroute, van de Geul aan het 
begin van de Dokweg tot aan het strand, willen we een street art 
project opstarten. Zodat de weg richting het strand een meer  
eenduidig karakter krijgt en aantrekkelijker wordt.
We zijn inmiddels met pandeigenaren in gesprek, waarvan nu 
meerdere eigenaren enthousiast zijn en toezeggingen hebben  
gedaan. Het is de bedoeling dat de ontwerpen, bij voorkeur haven, 
vis of zee gerelateerd zijn. En dat de projecten zijn afgerond voor 
Presail IJmond en Sail 2020 volgend jaar’, vervolgt Henk. ‘Iedereen 
mag primair op kunst reageren, maar geef een kunstwerk de tijd. 
Soms moet je er gewoon ook even aan wennen.’’

WWW.BEELDENVANVELSEN.NL



BEZOEKEN
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‘Storytelling van de bovenste plank. Ik vind de 
voorstelling van de theatergroep Prins te Paard, 
het geheim van mevrouw D., die vorig jaar in pre-
mière is gegaan, super geslaagd’, zegt Ellen Klaus 
programmaleider van de Week van de Industrie-
cultuur. ‘Het was een hele goede combinatie van 
het vertellen en verbeelden van een lokale ge-
beurtenis tegen de skyline van Tata Steel inclu-
sief een rondrit door Oud IJmuiden. De bezoekers 
kregen zo spelenderwijs het verhaal en de lokale 
geschiedenis van IJmuiden mee.’

Week van de
Industriecultuur
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En dat is precies waar de Week van de Industriecultuur voor staat. 
Sinds 2015 wordt de Week georganiseerd om aandacht te vragen 
voor zowel het materiële als het immateriële industriële erfgoed 
in het gebied langs het Noordzeekanaal. ‘Tijdens de Week, altijd 
georganiseerd in de herfstvakantie, zetten wij de hedendaagse 
industrie centraal. Wat wordt er nu geproduceerd? Waar zitten 
de innovaties? Door middel van bedrijfsbezoeken maken we dat 
zichtbaar voor het publiek. We streven ernaar om de culturele be-
leving van industrieel erfgoed en de hedendaagse maakindustrie 
in het Noordzeekanaalgebied te versterken en hiermee de indus-
triecultuur binnen dit gebied beleefbaar en zichtbaar te maken.’ 

‘Ook zetten we in op fotografie. We organiseren samen met lokale 
fotografen wedstrijden, workshops en Instameets. Daardoor wor-
den er mooie beelden gemaakt van industriële landschappen en 
gebouwen. Bovendien zijn er voor kinderen diverse labs en work-
shops om al knutselend om te gaan met innovaties en processen.’

‘Wij vragen aandacht voor industriecultuur in dit gebied’, ver-
volgt Ellen. ‘Verhalen rond de ontstaansgeschiedenis. De ontwik-
keling van molens naar stoommachines tot aan fabrieken van nu 
met een duurzaamheidsopgave. In opdracht van diverse gemeen-
ten en de provincie Noord-Holland belichten wij het bijzondere 
industriële cultuurlandschap van deze regio middels culturele 
activiteiten en bijzondere bedrijfsbezoeken.’

Theater, fotografie, bedrijfsbezoeken, workshops en tentoonstel-
lingen. Daarnaast haken steeds meer bedrijven aan. Zoals RIGO 
Verffabriek, ENCI en Rijkswaterstaat. Een week met circa 100 
activiteiten in het gehele Noordzeekanaalgebied. Waar heel veel 
bezoekers gefascineerd raken door de bedrijfsprocessen en de 
innovaties die in deze regio plaatsvinden. Dat is de Week van de 
Industriecultuur. Industrie. Cultuur. Doen.

WWW.INDUSTRIECULTUUR.NL



12

Het wikkelhuisje van BRAK, kunstwerken van Van 
Lieshout, tiny houses, een grote klimtoren en een 
jachthaven met een boulevard. Als je nu over de 
parkeerplaats loopt bij het IJmuiderstrand is dit je 
uitzicht. Echter, het hele gebied wordt voorbereid 
op de komst van een heus kustdorp, de Rauwe 
Duinen. Ontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed is 
hier samen met de gemeente Velsen, erfpachter 
Kennemerstrand NV en Marina Seaport IJmuiden 
mee bezig.

In 2017 zijn de doelstellingen, randvoorwaarden en ambities vast-
gesteld in een ambitiedocument. De jachthaven wordt verkleind 
en ook op een deel van de huidige parkeerplaats komen woningen.  
Het Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach blijft bestaan. Net als 
het luxe appartementencomplex aan het strand. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er aan de skyline van IJmuiden 
een woontoren van zo’n 100 meter hoog verschijnt. Hiermee 
wordt er een compleet nieuw kustdorp gerealiseerd met in totaal 
700 woningen, winkels, horecavoorzieningen en overige bedrijfs-
ruimtes. Zo biedt het stedenbouwkundig project Rauwe Duinen 
bijzonder wonen, ondernemen en leven. In 2021 moet gestart 
worden met het bouwen van een zeewaardige toekomst.

WWW.RAUWEDUINEN.NL



BEREIDINGGebakken 
tongreepjes met 
rucolasalade
Hoofdgerecht 4 personen

Bereidingstijd: minder dan 30 minuten

INGREDIËNTEN:
Tongfilets  600 gram
Bloem

Eikenbladsla  1 krop
Rucola 150 gram
Rode ui 1 stuk
Pijnboompitten 2 eetlepels
(Olijf)olie 4 eetlepels
Dille, fijngehakt 1 eetlepel
Zout en peper

DRESSING:
Olijfolie  5 eetlepels
Citroensap 2 eetlepels
Honing  1 theelepel
Koriander 1 eetlepel
(vers of diepvries fijngehakt)

Spoel de tongfilets af onder koud water en dep ze goed 
droog. Snijd de filets in lange repen. Bestrooi ze met zout, 
een beetje peper en bloem.

Maak de sla schoon, scheur de grote bladeren iets kleiner 
en meng deze met de rucola. Pel de rode ui, verdeel deze in 
ringen en leg ze op de sla. Rooster de pijnboompitten in een 
droge koekenpan goudbruin. Meng de ingrediënten voor de 
dressing en schep deze door de salade.

Bak de tongreepjes 3-4 minuten in de hete olie. Schep ze uit 
de pan en verdeel ze als ze lauwwarm zijn over de salade. 
Strooi de pijnboompitten erover.

SERVEERTIP
Lekker met ciabatta of stokbrood.

Voor deze en andere recepten online: www.visrecepten.nl

KOOKBOEK NOORDZEEVIS UIT IJMUIDEN
Natuurlijk wil je direct aan de slag met al het lekkers dat de Noordzee te bieden heeft. Daarom heeft de 
Stichting Noordzeevis uit IJmuiden een kookboek ontwikkeld, met de lekkerste recepten, informatie 
over vissoorten en handige tips. Bovendien maak je kennis met de ambassadeurs, die vertellen over hun 
passie voor vis. Het kookboek is voor € 19,50 te koop via www.noordzeevisuitijmuiden.nl en bij de lokale 
boekhandels. Citymarketing .IJmuiden heeft de uitgave van de tweede druk mede mogelijk gemaakt.
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Als een 
vis in
het water

14



15

Joury Groen werkt al 20 jaar in het veilingpand 
aan de Halkade in IJmuiden. Sinds enige tijd  
is hij  bedrijfsleider in de afslag. Gestart in de 
factorij waar zijn vader leiding gaf, is hij na  
zeven jaar overgestapt naar de veiling. Daar 
heeft hij alle facetten van het werk onder de 
knie gekregen. Joury Groen: ‘In de ontwikke-
ling van de veiling zit vooruitgang die doorgaat 
en mij uitdaagt. Ik ben echt nieuwsgierig naar 
wat er komen gaat’.

De Hollandse Visveiling IJmuiden verwerkte het  afge- 
lopen jaar zestien miljoen kilo vis. Dat doet ze met  zeven 
vaste krachten en één of twee uitzendkrachten, die er ook 
bijna elke dag zijn. Joury vertelt dat hij werkt met een 
heel trouwe ploeg die altijd paraat staat. Het team is on-
langs verjongd en ik heb er een nieuwe kracht bij. Ik ben 
nu bezig hem het vak van ‘mijnen’ te leren.  Leren afslaan 
en  verkopen kost gewoon veel tijd, omdat je er een gevoel 
bij moet ontwikkelen.’

ALLROUNDER
‘Op een gegeven moment zochten ze bij de veiling een 
toewijzer die afstapelt, dus de verkochte vis in kisten bij 
elkaar zet met kaartjes met de  gegevens van de kopers 
en de vis erop. Mijn vader had  contacten in die veiling- 
wereld en heeft mij daarvoor ongevraagd opgegeven. 
Daar ben ik hem nog dankbaar voor’, zegt Joury met een 
brede glimlach. Joury kreeg ook schoonmaakwerkzaam-
heden en administratie. Weer later werd hem  gevraagd te 
gaan mijnen. Hij is een allrounder. 

HET SPEL MET DE KLOK
Een veilingklok is vandaag de dag een beeldscherm met 
daarin een weergave van de klok, omringd door  infor- 
matievakken over onder meer de boten met hun aanvoer 
van de dag, de laatst betaalde prijzen en zelfs informatie 
van afslagen uit Nederland en Denemarken. De verkoop 
gaat digitaal, maar de veilingmeester  begeleidt dat mon-
deling. Joury: ‘Ik roep elk lot bij de soort per boot om via 
de microfoon. Te beginnen bij tong, dan tarbot, schol en 
bijvis.’ Hij legt uit dat hij hulp heeft van het internet ver-
koopveilsysteem Pefa, dat de laatste prijzen van hetzelfde 
artikel weergeeft. ‘Maar het begint toch altijd bij jezelf ’, 
zegt hij. ‘En daarom houd ik prijsschommelingen ook 
handmatig bij, want je hebt te maken met stijgende en 
dalende prijzen, verschillende kwaliteiten en geruchten 
om je heen. Met ondersteuning van het verkoopsysteem 
ga ik uiteindelijk op mijn gevoel af.’

HOGE KWALITEIT EN SUPERVERS
De Hollandse Visveiling IJmuiden levert verse en  super- 
verse vis. A-kwaliteit is verse vis; op zee goed in het ijs  
gehouden. E-kwaliteit met de E van Extra, is  supervers. 
Dat komt veelal van kleine bootjes, die slechts één of  
enkele dagen op zee zijn geweest. 
‘De kwaliteitsbeoordeling is een taak die we erbij  hebben 
gekregen. Eerst deed het door de visserij  betaalde 
Productschap de keuring, toen is het naar de Neder-
landse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gegaan en 
tegenwoordig moeten de afslagen het zelf doen met een 
steekproefsgewijze rol voor de NVWA.’ Joury heeft met 
zijn collega’s een cursus kwaliteits beoordeling gevolgd.  
‘Kwaliteit herken je aan geur en uiterlijk. In de kieuwen 
kun je ruiken of de vis vers of muf is. Aan het uiterlijk 
kun je zien of het slijm helder is, er geen kale plekken op 
zitten en de kieuwen niet al donker maar juist helder- 
rood zijn; de vis hoort stijf te zijn, dus niet slap.’

KERSVERSE BEDRIJFSLEIDER
Informatie verzamelen en op de site zetten, de markt 
volgen, de klok bedienen, het sjouwwerk van de  toe wijz- 
ing uitvoeren, de administratie afwikkelen, de  besom- 
mingsbrieven voor de vissers opstellen, de  eventuele 
klachten afhandelen en tot slot ‘met de slang in de hand 
ouderwets spuiten’ om de hal weer spic en span te maken, 
Joury doet het allemaal. 
En de toekomst? ‘Ik wil graag dat alle partijen tevreden 
zijn. Ik wil wat meemaken, een verandering. Misschien 
is dat mijn ambitie wel. Dat ik denk: het kan anders, het 
kan beter.’

WWW.NOORDZEEVISUITIJMUIDEN.NL

Leren afslaan en 
verkopen kost gewoon 

veel tijd, omdat je er 
een gevoel bij moet 

 ontwikkelen.



Sinterklaas is niets
zonder vrijwilligers
Pakjesboot 12, met aan boord Sinterklaas en 125 Pieten, heeft koers 
gezet richting IJmuiden. Op zaterdag 16 november wordt het gezel- 
schap rond 12.00 uur verwacht aan de Loswalkade. Jos Dekker,  
voorzitter van de Stichting Sint Nicolaas Comité IJmuiden, is samen 
met zijn club vrijwilligers al maanden bezig om de feestelijke intocht 
in goede banen te leiden.

WONEN
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‘In januari starten we met de voorbereidingen. Dat is nodig,  
want een intocht organiseren vergt veel tijd. Veiligheid voor onze 
bezoekers en 270 vrijwilligers staat voorop. In goed overleg met 
de gemeente Velsen hebben we een uitgebreid veiligheidsplan 
geschreven. Iedereen weet wat er van hem of haar verwacht 
wordt. We zijn er helemaal klaar voor.’ Jos, die een opvallende 
gelijkenis vertoont met de Hoofdpiet, is sinds 2001 betrokken bij 
het Sint-comité en werd in 2013 voorzitter. ‘Ik heb een grote liefde 
voor het Sinterklaasfeest. Het is een prachtige traditie, misschien 
wel de mooiste die Nederland rijk is.’

Na zes jaar voorzitterschap vindt hij het tijd voor een opvolger.  
‘Ik heb goede hoop dat dit op korte termijn gaat lukken. Helemaal 
stoppen ga ik niet, ik blijf mij inzetten voor een mooie intocht in 
IJmuiden.’ Op de vraag of hij zelf nog iets op zijn Sintverlanglijst-
je heeft staan antwoordt Jos stellig. ‘Vrijwilligers. Het wordt steeds 
moeilijker om vrijwilligers te vinden die structureel iets willen 
doen, maar wij zijn juist op zoek naar mensen die voor een korte 
periode beschikbaar zijn om ons een handje te helpen.’ 

De aankomst van Sinterklaas in IJmuiden is het startschot van een 
leuke en spannende periode in Velsen, want de Goedheiligman 
en zijn Pieten bezoeken op zaterdag 23 november ook nog Sant-
poort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis, Velserbroek en Velsen- 
Noord. Ook hier organiseren tientallen vrijwilligers en winkeliers 
voor jong en oud een feestelijk programma. Sinterklaas is maar 
wat blij met al deze hulp. Vanaf de stoomboot laat hij weten:  
‘Sint is niets zonder de Pieten en de vrijwilligers. Ik kom ieder jaar 
met heel veel plezier naar Velsen, waar ik altijd zeer warm wordt 
ontvangen. Het is een groot kinderfeest, zoals het hoort.’

WWW.SINTIJMUIDEN.NL

17

Sinterklaasintochten
in Velsen:

IJmuiden 16 november vanaf 12.00 uur
 Loswalkade
Driehuis 23 november 10.45 uur
 Engelmunduskerk
Velserbroek 23 november 14.00-16.00 uur 
 winkelcentrum
Velsen-Noord 23 november 10.00 uur
 MEO-kade
Santpoort-Zuid 23 november vanaf 12.45 uur
 Station Santpoort-Zuid
Santpoort-Noord 23 november, meer info op
 Facebook Puur Santpoort



NATIONAAL PARK ZUID-KENNEMERLAND
Op de parkeerplaats bij ingang Duin en Kruidberg staan Eveline 
en Jowien te wachten voor een rondwandeling door dit bijzondere 
gebied. Meteen in het begin is er al discussie waar de dames 
eerst heen gaan. ‘Alle plekjes zijn zo mooi. En er is zoveel te zien.’  
Jowien, die zelf 13 jaar lang midden in dit gebied heeft gewoond, 
krijgt gelijk. 200 honderd meter verderop steekt ze meteen van 
wal. ‘Zie je deze boom? Dat is een taxus. Die heeft de heer Cremer 
vroeger laten aanplanten. Zo had hij in de winter ook een groen 
uitzicht vanuit zijn landgoed.’ ‘De naalden zijn wel giftig’, vult 
Eveline aan. Waarop Jowien meteen toevoegt dat de reeën precies 
weten in welk jaargetijde de naalden wel eetbaar zijn.

Even verderop vertelt ze dat je goed de verschillen in het landschap 
kunt zien tussen de verschillende vroegere beheerders. ‘Overal 
in het duingebied zie je dennenbosjes. Deze zijn aangelegd voor  
de mijnbouw. Dennenhout kraakt namelijk voordat het hout 
breekt en een mijngang instort terwijl eikenhout dat niet doet. 
De dennenbossen die bovenop de duintoppen groeien zijn op  
advies van de beroemde natuurbeschermer Jac. P. Thijsse juist  
op die plek geplant. Zo blijven duintoppen goed zichtbaar. De 
heer Cremer was veel pragmatischer ingesteld. Dus hij plantte de 
dennenbomen tussen de duinpannen waar ze beter groeien en 
eerder gekapt kunnen worden voor gebruik.’

‘Oh, moet je hier kijken!’ Jowien van der Vegte bukt enthousiast bij wat eruitziet als een stukje gekleurd mos. ‘Dit is 
een geweizwam. Of een koraalzwam. Die lijken erg op elkaar, maar dat zoek ik nog wel even voor jullie op.’ Samen 
met is zij boswachter communicatie en beleven bij Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is een van de grote 
drie beheerders van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, samen met PWN en Staatsbosbeheer. In de gemeente 
Velsen boffen we met de twee grote groenstroken aan weerszijden van de gemeente. Waar aan de zuidwestkant het 
Nationaal Park ligt, ligt aan de oostkant Recreatiegebied Spaarnwoude.
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Natuur in 
overvloed
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‘Ook de verschillende voerakkertjes zijn aangelegd door de heer 
Cremer. Voor de fazantenjacht’, haakt Eveline in. ‘In het voorjaar 
zie je rond deze akkertjes nog weleens narcissen bloeien. Vrou-
wen mochten niet jagen in die tijd, dus die legden bloemenveldjes 
aan, rond die grasvelden.’

‘Een dag is voor mij geslaagd als ik dieren ben tegengekomen in 
het duin. Of ik nu op de fiets ben een route wandel. En die kans 
is erg groot. Qua flora en fauna hebben we ook een small five.  
Op nummer één staat uiteraard het bloemetje de parnassia,  
gevolgd door het duinviooltje, het konijn, de zandhagedis en 
de kleine parelmoervlinder’, zegt Eveline. ‘Uiteraard heb je dan  
ook een big five. De ree, het damhert, de Schotse hooglander, het 
konikpaard en de buizerd.’ ‘Ik geniet juist iedere keer weer van  
de vele uitzichten vanaf de verschillende duintoppen. Die zijn  
iedere keer weer anders’, besluit Jowien.

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE
‘Mijn lievelingsplek is Boerderij Zorgvrij. Ik kom hier al van jongs 
af aan. En het is er nog steeds heel leuk en leerzaam. Kinderen die 
lekker in de speeltuin spelen terwijl ouders een bakje koffie drin-
ken op het terras. Of jongeren die leren in de informatieboerderij 
over koeien, varkens, schapen, maar bijvoorbeeld ook over bijen 
en kruiden’, steekt boswachter Theo Brouwer meteen van wal op 
de parkeerplaats bij Zorgvrij.

Theo is boswachter in Recreatieschap Spaarnwoude. Hij is in 
dienst van Recreatie Noord-Holland en wordt ook weleens uit-
geleend aan Natuurmonumenten. Dan helpt hij bijvoorbeeld 
op Buitenplaats Beeckestijn. ‘Wat een boswachter doet? Hij of 
zij is allereerst gastheer of -vrouw van het gebied en daarnaast 
toezichthouder. Ik ben handhaver en samen met mijn collega’s 
help ik bij evenementen. Ook ben ik zelf verantwoordelijk voor 
educatie. Ik geef rondleidingen, presentaties en houd contact met 
ketenpartners, zoals Sportvisserij Nederland of de wijkagent.’

‘Het leukste vind ik om met een groep jongeren van het Vellesan 
College het gebied in te gaan. Die gasten beginnen chagrijnig aan 
hun dag, maar je ziet ze helemaal opklaren tijdens het snoeien 
van de wilgen. Het is een leuke en leerzame dag’, zegt Theo. ’Maar 
er gebeurt zoveel meer hier in dit gebied waar je kunt fietsen, 
wandelen, sporten, skeeleren en zwemmen. Je hebt hier zelfs een 
modelvliegtuigenclub. Dat is uniek. Want rond heel Schiphol is 
dat verboden, maar hier hebben we een uitzondering gekregen. 
Ook heb je verderop een klimmuur en de Watergeus voor allerlei 
buitenactiviteiten. En je hebt SnowWorld waar je kunt skiën.’

‘In 1970 werd de eerste boom geplant door toenmalig staatssecre-
taris Hein van der Poel, maar het gebied zelf is al veel ouder. Zo 
is de polder Velserbroek één van de oudste polders van Holland, 
sinds begin 13e eeuw. De lage IJdijk is nog steeds zichtbaar in het 
landschap’, vertelt Theo enthousiast onder de fruitbomen. ‘Ik 
doe dit werk nu 12 jaar. En iedere dag met veel plezier. Natuurlijk 
maak je ook wel eens dingen mee die minder prettig zijn, zoals 
bedreigingen of andere nare zaken. Maar toch kan ik me geen 
mooier beroep voorstellen.’

Tot slot wil de geboren en getogen IJmuidenaar nog een ding 
kwijt. ‘De gemeente Velsen is zo mooi. Kijk nou om je heen. En 
je hebt hier alles ook nog eens gewoon op fietsafstand.’ En daar 
zijn de twee boswachters van Natuurmonumenten het helemaal 
mee eens.



SOFTBALVERENIGING ROOSWIJK

Denk je aan soft- en honkbal, dan kom je vaak in Haarlem uit. 
Maar de van oorsprong uit IJmuiden afkomstige voorzitter  
Geert Velzel zocht zelf ooit naar de sport in Velsen en was 
verbaasd dat daar een soft- en honkbalvereniging zit! ‘Het is de 
enige honk- en softbalvereniging van het noordelijke deel van 
de IJmond’, verklaart Geert. ‘Volgend jaar vieren we ons 75-jarige 
bestaan.’ De club heeft rond de 70 leden en ook hier zijn er 
veel energieke vrijwilligers, die de boel draaiende houden. 
‘De meeste leden zijn al jaren lid en gek van het spelletje’, gaat 
Geert verder. ‘En om op een laagdrempelige manier de sport 
te bedrijven hebben we nu slowpitch, een variant op softbal,  
die minder tijdrovend is. Dat speel ik zelf ook’, besluit Geert. We 
mogen er trots op zijn, dat we in Velsen zulke bevlogen voor-
zitters en andere vrijwilligers hebben met liefde voor hun sport 
en hun club.

LIEFDE VOOR DE SPORT
Velsen vertegenwoordigt een diversiteit aan sporten en het aantal 
gepassioneerde vrijwilligers, dat de verenigingen draaiende houdt, 
is uniek te noemen. Wat een liefde voor de sport is er in onze regio! 
Ook de sportverenigingen zelf blinken allemaal ergens in uit. Wij 
spraken enkele voorzitters over hun club. 
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ATLETIEKVERENIGING SUOMI

Waar op een hockey- of tennisclub na het spelen van wedstrijden vaak wat alcohol 
wordt genuttigd, gaan hardlopers met elkaar aan de thee. ‘Sterker nog’, vertelt 
voorzitter Francien Mooijekind, ‘we hebben nu een gezonde kantine en ook buiten 
mag nergens meer gerookt worden’, AV Suomi is de eerste vereniging in Velsen met 
het certificaat gezonde kantine. Ook bij de atletiekvereniging is er een harde kern 
van vrijwilligers, die enorm trouw is aan de club. ‘Deze mensen organiseren jaarlijks 
onder andere vijf hardloopwedstrijden en vier baanatletiek wedstrijden. Daarnaast 
zijn we ook erg blij met de vaste groep mannen die op de woensdagochtend al het 
onderhoud voor hun rekening nemen. Dit jaar staat de mens centraal’, zegt de 
52-jarige Mooijekind, die zelf 25 jaar lid is. ‘We doen iets gezelligs voor de vrijwilligers 
en organiseren een verkiezing vrijwilliger van het jaar. Al onze evenementen hebben 
een extra dimensie om het te laten bruisen bij Suomi.’



HOCKEYCLUB STRAWBERRIES

‘De slogan van onze vereniging is KHC Strawberries, midden in 
de gemeente, want wij vinden dat we voor iedereen toegankelijk 
moeten zijn. Letterlijk zijn we dat, omdat we qua locatie 
middenin Velsen liggen. In figuurlijke zin zijn we dat ook, 
omdat het ledenaantal, van nu ruim 700, gegroeid is sinds het 
ontstaan van Velserbroek. Ook zien we dat er steeds meer leden 
uit IJmuiden komen. Een goede ontwikkeling’, zegt de 51-jarige 
voorzitter Pieter Oosthoek. Net als de zwemvereniging is de club 
vóór de jaren dertig opgericht. ‘Dit jaar vieren we op 16 november 
ons lustrumfeest’, aldus Pieter, die de liefde voor hockey en 
helpen op de vereniging van zijn vader heeft meegekregen en 
nu zelf een dochter heeft, die de sport beoefent. 
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ZWEMVERENIGING VZV

‘VZV is de grootste zwem- en waterpolovereniging van de 
IJmond en bestaat al ruim 90 jaar. Vorig jaar hebben we het 
groots gevierd in het Telstar stadion. Heel toepasselijk bij Telstar, 
want op waterpologebied kun je ons daarmee vergelijken’, 
aldus voorzitter Sven van der Vlis. De zwemclub telt rond de 
375 leden en 90 vrijwilligers. ‘Vrijwilligers hebben een enorme 
passie voor het zwemmen en het geven van de zwemlessen’, 
verklaart de 43-jarige van der Vlis, die zelf 36 jaar geleden begon 
met waterpolo en nu nog in een vriendenteam speelt. ‘We geven 
les en trainen bij zwembad De Heerenduinen. Teamsport en 
plezier zijn onze uitgangspunten. Het enige dat we weleens 
missen is een eigen clubhuis.’ 



‘Ruim 3.000 kinderen hebben kennisgemaakt met technologie, docenten zijn enthousiast gemaakt 
voor techniekonderwijs en tijdens het netwerkevent is de samenwerking binnen Techport weer uit- 
gebreid. In alle opzichten was het een bijzonder leuke week.’ 

Geslaagde Techport 
Technologieweek
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Dionne Ruurda van Techport kijkt enthousiast terug op de Techno- 
logieweek, afgelopen oktober. Hoogtepunt waren de activiteiten 
in sporthal De Walvis in Beverwijk. Kinderen uit de hele IJmond 
konden daar ontdekken hoe leuk het is om zelf dingen te maken. 
‘We hopen natuurlijk dat een deel van deze jongens en meiden 
later voor een technische opleiding kiest. Techport is een samen-
werkingsverband tussen overheden, bedrijven en scholen in de 
regio en we willen de IJmond profileren als hét centrum voor de 
maak- en onderhoudsindustrie. Daarom investeren we volop in 
de toekomstige collega’s.

In De Walvis zag ik veel blije en geïnteresseerde kinderen, dus dat 
is een goed teken. Ook heel geslaagd was de netwerkbijeenkomst 
in de Felison Cruise Terminal in IJmuiden. Doel van Techport 
is dat zoveel mogelijk partijen uit de IJmond zich aansluiten. 
We zijn er niet alleen voor de grote bedrijven, juist de kleine 
bedrijven zijn van harte welkom. Samen delen we onze kennis en 
kunnen we innoveren. Het is een kreet die je vaak hoort, maar het 
klopt wel: samen sta je sterk.’

WWW.TECHPORT.NL

WERKEN



Openingstijden
Donderdag 28 november  11:00 - 22:00 uur
Vrijdag 29 november 11:00 - 22:00 uur
Zaterdag 30 november  11:00 - 22:00 uur
Zondag 1 december 11:00 - 18:00 uur
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De Castle Christmas Fair verhuist dit jaar naar 
de prachtige buitenplaats Beeckestijn. De vorige 
vier edities vonden plaats bij het Heemskerkse 
Slot Assumburg, maar die locatie is door de re-
constructie van de Tolweg momenteel slecht 
bereikbaar. Daarom is ervoor gekozen uit te 
wijken naar Velsen-Zuid.

Op de drempel van de gezelligste maand van het jaar vormt 
één van de mooiste plekken in Noord-Holland het decor 
voor de Castle Christmas Fair. Een complete kerstbazaar 
met een exclusief programma en een breed scala aan kerst-
producten. 

De kersmarkt gaat op donderdag 28 november om 11.00 uur 
van start. Met vier dagen programmering en meer dan 150 
gespecialiseerde bedrijven die zich presenteren, hoeven 
bezoekers niet meer naar Duitsland. De mooiste kerstmarkt 
is namelijk gewoon in Noord-Holland! 

Het hoofdhuis van Beeckestijn is tijdens de fair geopend en 
in de tuin staan kramen en fraaie pagodetenten. Daarnaast 
zorgen diverse culinaire stands op het horecaplein voor een 
extra kerstbeleving. 

De Castle Christmas Fair biedt naast het kerstshoppen een 
gevarieerd, muzikaal programma van middeleeuwse kerst-
liederen tot hedendaagse hits. Er zijn circa honderd optredens 
geprogrammeerd, verspreid over vier dagen. Van diverse 
ensembles en kerstkoren tot lokale bigbands en fanfares.

WWW.CASTLECHRISTMASFAIR.NL

Castle
Christmas
Fair
op Beeckestijn
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De Toverboerderij (3+)

NOVEMBER/DECEMBER

Informatieboerderij Zorgvrij, Velsen-Zuid

Jonge kinderen leren in deze tentoon-
stelling alles over de boerderij.

De verborgen vogeltuin

NOVEMBER/DECEMBER

Pieter Vermeulen Museum, Driehuis

Een leerzame en leuke tentoonstelling 
voor kinderen vanaf vier jaar over 
 vogels en insecten

Wederopbouw Velsen

NOVEMBER/DECEMBER

Zee- en Havenmuseum, IJmuiden

Deze tentoonstelling is een aanrader 
voor iedere Velsenaar, maar zeker ook 
voor liefh ebbers van stedenbouw.

Museumschatten Zee- en 
 Havenmuseum

NOVEMBER/DECEMBER

Zee- en Havenmuseum, IJmuiden

Met de jubileumtentoonstelling stellen 
we de favoriete objecten van onze 
vrijwilligers tentoon.

Remco Veldhuis – 
Lang verhaal kort

VRIJDAG 1 NOVEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Een spraakmakende solo van 
remco Veldhuis waar hij volle 
 zalen mee trekt.

Nasrdin Dchar – JA

ZATERDAG 2 NOVEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Een bejubelde voorstelling over zijn 
eigen liefdesleven. Met veel grappen, 
charme en muziek.

Gedenken op Westerveld

VRIJDAG 1 NOVEMBER

Begraafplaats & Crematorium Westerveld, 
Driehuis

Een mooie bijzondere herdenkings-
avond met muziek, gedichten en 
saamhorigheid.

Donker in de duinen

ZATERDAG 2 NOVEMBER

Parkeerplaats ingang Duin en Kruidberg, 
Santpoort-Noord

Ga mee met de boswachter op een 
mooie wandeltocht en geniet van het 
donker in het duin.

Publieksdag Forteiland IJmuiden

ZONDAG 3 NOVEMBER

Forteiland, IJmuiden

Verken met of zonder gids tijdens 
deze publieksdag Forteiland IJmuiden. 
Het eiland staat op de UNESCO 
 Werelderfgoedlijst.

Voorlezen op Zorgvrij

WOENSDAG 6 NOVEMBER

Informatieboerderij Zorgvrij, Velsen-Zuid

Ouders van kleuters opgelet! 
 Vrijwilligers van de boerderij lezen 
een verhaal voor.

De Jonge Stem – 3 Musketiers

VRIJDAG 8 NOVEMBER EN 
 ZATERDAG 9 NOVEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Na het succes van Shrek komt 
De Jonge Stem met de musical 
3 Musketiers. Mis het niet!

Evenementenkalender november - december 2019

Zo Blauw

NOVEMBER/DECEMBER

Zee- en Havenmuseum, IJmuiden

De expositie van schilder Hans van der 
Wiele waar de kleur blauw van afspat 
in de loodsenzaal van het museum.
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De Toverboerderij (3+)

NOVEMBER/DECEMBER

Informatieboerderij Zorgvrij, Velsen-Zuid

Jonge kinderen leren in deze tentoon-
stelling alles over de boerderij.

De verborgen vogeltuin

NOVEMBER/DECEMBER

Pieter Vermeulen Museum, Driehuis

Een leerzame en leuke tentoonstelling 
voor kinderen vanaf vier jaar over 
 vogels en insecten

Wederopbouw Velsen

NOVEMBER/DECEMBER

Zee- en Havenmuseum, IJmuiden

Deze tentoonstelling is een aanrader 
voor iedere Velsenaar, maar zeker ook 
voor liefh ebbers van stedenbouw.

Museumschatten Zee- en 
 Havenmuseum

NOVEMBER/DECEMBER

Zee- en Havenmuseum, IJmuiden

Met de jubileumtentoonstelling stellen 
we de favoriete objecten van onze 
vrijwilligers tentoon.

Remco Veldhuis – 
Lang verhaal kort

VRIJDAG 1 NOVEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Een spraakmakende solo van 
remco Veldhuis waar hij volle 
 zalen mee trekt.

Nasrdin Dchar – JA

ZATERDAG 2 NOVEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Een bejubelde voorstelling over zijn 
eigen liefdesleven. Met veel grappen, 
charme en muziek.

Gedenken op Westerveld

VRIJDAG 1 NOVEMBER

Begraafplaats & Crematorium Westerveld, 
Driehuis

Een mooie bijzondere herdenkings-
avond met muziek, gedichten en 
saamhorigheid.

Donker in de duinen

ZATERDAG 2 NOVEMBER

Parkeerplaats ingang Duin en Kruidberg, 
Santpoort-Noord

Ga mee met de boswachter op een 
mooie wandeltocht en geniet van het 
donker in het duin.

Publieksdag Forteiland IJmuiden

ZONDAG 3 NOVEMBER

Forteiland, IJmuiden

Verken met of zonder gids tijdens 
deze publieksdag Forteiland IJmuiden. 
Het eiland staat op de UNESCO 
 Werelderfgoedlijst.

Voorlezen op Zorgvrij

WOENSDAG 6 NOVEMBER

Informatieboerderij Zorgvrij, Velsen-Zuid

Ouders van kleuters opgelet! 
 Vrijwilligers van de boerderij lezen 
een verhaal voor.

De Jonge Stem – 3 Musketiers

VRIJDAG 8 NOVEMBER EN 
 ZATERDAG 9 NOVEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Na het succes van Shrek komt 
De Jonge Stem met de musical 
3 Musketiers. Mis het niet!

Evenementenkalender november - december 2019

Zo Blauw

NOVEMBER/DECEMBER

Zee- en Havenmuseum, IJmuiden

De expositie van schilder Hans van der 
Wiele waar de kleur blauw van afspat 
in de loodsenzaal van het museum.

Turn Back Time

ZATERDAG 9 NOVEMBER

Thalia Theater, IJmuiden

Het fl ashback feest dat je meeneemt 
naar de tijd van glitterkleding, 
 plateauzolen en sexy sound of soul.

Qmusic the Party – 4 uur FOUT!

ZATERDAG 9 NOVEMBER

Fletcher Hotel-Resort Spaarnwoude, 
Velsen-Zuid

Fout, fouter, foutst. Maar zo lekkerrr! 
Dat is de muziek tijdens Qmusic the 
Party.

HappyRunning strand- en 
duinloop

ZONDAG 10 NOVEMBER

Paviljoen Noordzee, IJmuiden aan zee

Een uitdagende strand- en duinloop 
van 5 of 10 kilometer. Doe je mee?

High Tea na de boswandeling

ZONDAG 10 NOVEMBER

Landgoed Duin & Kruidberg, 
 Santpoort-Noord

Na een wandeling van 1,5 uur met de 
boswachter, sluit je af met een High 
Tea in het landhuis.

South African Road Trip – 
Good Hope

WOENSDAG 13 NOVEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Voor de liefh ebbers van Zuid- 
Afrikaanse zang en dans is de 
 on ver wachte komst van South African 
Road Trip een buitenkansje

Ton Kas – Best Of

VRIJDAG 15 NOVEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Ton bracht de ouderwetse mop terug 
in de schijnwerpers. Hij schudt moei-
teloos de moppen uit zijn mouw.

Donker in de duinen

ZATERDAG 16 NOVEMBER

Parkeerplaats ingang Duin en Kruidberg, 
Santpoort-Noord

Ga mee met de boswachter op een 
mooie wandeltocht en geniet van het 
donker in het duin.

Intocht Sinterklaas IJmuiden

ZATERDAG 16 NOVEMBER

Loswalkade, Kennemerplein, Velserhof, 
Plein 1945, IJmuiden

De jaarlijkse intocht van Sinterklaas en 
zijn Pieten. Een gezellig feest voor 
jong en oud.

Theater Poppekus (3+)

ZONDAG 17 NOVEMBER

Engelmunduskerk, Velsen-Zuid

Een grappig verhaal over opa en Pim 
die gaan kamperen op de Veluwe. 
 Komen ze een wolf tegen?

Danceworks Velsen – 
 Sintshow 2019

ZONDAG 17 NOVEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Een Sinterklaasshow voor jong en oud 
met een spetterende combinatie van 
toneel en dans.

Intocht Sinterklaas in 
Santpoort-Noord

ZATERDAG 23 NOVEMBER

Hoofdstraat, Santpoort-Noord

Sinterklaas en zijn Pieten komen langs 
in Santpoort-Noord. Een feest voor 
jong en oud.

Boswachterwandeling

ZATERDAG 9 NOVEMBER

Villa Westend, Velserbroek

Wandel de route van boswachter 
Theo en sluit af met een (borrel)hapje 
en drankje bij Villa Westend.

Evenementenkalender november - december 2019 Meer info? Kijk op www.ijmuidenaanzee.nl
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Route Strand – Beach Noordpier

Route Strand – Beach IJmuiden aan Zee

Route Strand – Beach IJmuiderslag
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IJmuiden  Haarlem  Amsterdam Leidseplein

Watertaxi IJmuiden

Beverwijk
Treinstation / Bahnhof / Railway station

Parkeerplaats / Parkplatz / Parking

Camping / Campingplatz / Campsite

Uitzichtpunt / Aussichtspunkt / Viewpoint

Theater / Theatre

VVV Agentschap / Tourist Information IJmuiden

TOP - Toeristisch Overstappunt / Touristic Transition Point / 
Touristisch Umsteig Point 

Winkelcentrum / Einkaufszentrum / Shopping-centre

Watersporten / Wassersport / Water sports

Wandelen/fietsen / spazieren/radfahren / walking/cycling

Landgoed / Landgut / Estate

Fietsverhuur / Fahrradverleih / Bicycle rental

E-Bike verhuur / E-Bike verleih / E-Bike rental
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Meer info:
ijmuidenaanzee.nl

Stranden / Beaches / Strände
A IJmuiden aan Zee 
B IJmuiderslag 
C Strand Noordpier

Strandpaviljoens / Beach clubs / 
 Strandpavillons

1   Strandpaviljoen Timboektoe
2   Strandpaviljoen Aloha
3   Strandpaviljoen Kamango
4  Beachclub Makai
5   Strandpaviljoen ZanDiego Beach
6   Strandpaviljoen Zilt aan Zee
7   Strandpaviljoen Noordzee
8   Strandpaviljoen Zeezicht
9   Strandpaviljoen Beach Inn

Sport en Recreatie / Sports 
& recreation  / Sport & Erholung
9.1   Ozlines Surf & Watersporten
10   Jachthaven Seaport Marina 

 IJmuiden
11   PBN Sport & Adventure, 

activiteitenpaviljoen 
Nova Zembla

12   Zwembad De Heerenduinen
13   Skibaan Snowplanet
14   Action Planet Spaarnwoude
15   Step & Ko (verhuur steps, skeel-

ers,  mountainbikes en fi etsen)
16   Recreatieschap Spaarnwoude
17   Outstanding Events
18   Seaside Sports
19   Paintball Spaarnwoude
20   Golfb aan Spaarnwoude
21   Sportvisserij IJmuiden
22   ProRib Events
23   Hightide Surfshop
24   Rabobank IJmond Stadion / Telstar
25   Hightide Surf & Food

Bezienswaardigheden & 
 attracties / Sights & attractions 
/  Sehenswürdigkeiten & 
 Attraktionen
26   Noordpier 
27   Zuidpier 
28   Uitzichtpunt Kop van de Haven
29   Uitzichtpunt Strand Noordpier
31   Forteiland IJmuiden (PBN)
31   IJmuidense Rondvaart 

 Maatschappij/  Watertaxi
32   Visboulevard
33   Sluizencomplex
34   Raadhuis voor de kunst
35   Oude dorp Velsen
36   Buitenplaats Velserbeek 

(kinderboerderij & speeltuin)
37   Buitenplaats Beeckestijn

38   Gemaal Velserbroek
39   Informatieboerderij Zorgvrij
40    Ruïne van Brederode
41   Korenmolen de Zandhaas
42   Nationaal Park 

 Zuid-Kennemerland
43   Fort Benoorden Spaarndam
44   Landgoed Duin & Kruidberg
45   In het Donker Gezien

Musea / Museums / Museen
46   Zee- en Havenmuseum 

‘De Visserijschool’
47   Pieter Vermeulen Museum
48   Bunkermuseum
49   Hoogovens Museum
50   Beeckestijn Museum
51   SHIP Sluis Haven Informatie Punt
52   BRAK! Science Center

Theaters 
53   Stadsschouwburg Velsen
54   Thalia Theater
55   Mosterdzaadje

Hotels
56   Apollo hotel IJmuiden Seaport 

Beach
57   Hotel Velsen
58   Hotel Prinsenhof
59   Landgoed Duin & Kruidberg
60   Hotel De Weyman
61   Hotel Augusta
62   Fletcher Hotel Spaarnwoude
63   Bastion Hotel Haarlem/Velsen
64   ‘t Bellhuisje
65   Seinpoststelling
66   Hotel Royal
67   Hotel Rauw aan de Kade

Campings / Campsite / 
 Campingplatz / Bungalowpark
68   Camping De Duindoorn
69    Kampeerterrein Schoonenberg
70   DroomPark Buitenhuizen

Vervoer / Transport
71   Watertaxi IJmuiden vaart 4 keer 

per dag van april tot oktober
72   Felison terminal
73   Felison cruise terminal
74   The Bike Guru fi etsverhuur
75   Van der Valk Taxi
76   Strandtaxi

VVV Agentschap IJmuiden /  
Tourist Information
77   VVV Agentschap IJmuiden, 

rauwaanzee@velsen.nl, 
www.ijmuidenaanzee.nl
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Route Strand – Beach Noordpier

Route Strand – Beach IJmuiden aan Zee

Route Strand – Beach IJmuiderslag
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Camping / Campingplatz / Campsite

Uitzichtpunt / Aussichtspunkt / Viewpoint
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VVV Agentschap / Tourist Information IJmuiden

TOP - Toeristisch Overstappunt / Touristic Transition Point / 
Touristisch Umsteig Point 

Winkelcentrum / Einkaufszentrum / Shopping-centre

Watersporten / Wassersport / Water sports

Wandelen/fietsen / spazieren/radfahren / walking/cycling

Landgoed / Landgut / Estate

Fietsverhuur / Fahrradverleih / Bicycle rental

E-Bike verhuur / E-Bike verleih / E-Bike rental
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Meer info:
ijmuidenaanzee.nl

Stranden / Beaches / Strände
A IJmuiden aan Zee 
B IJmuiderslag 
C Strand Noordpier

Strandpaviljoens / Beach clubs / 
 Strandpavillons

1   Strandpaviljoen Timboektoe
2   Strandpaviljoen Aloha
3   Strandpaviljoen Kamango
4  Beachclub Makai
5   Strandpaviljoen ZanDiego Beach
6   Strandpaviljoen Zilt aan Zee
7   Strandpaviljoen Noordzee
8   Strandpaviljoen Zeezicht
9   Strandpaviljoen Beach Inn

Sport en Recreatie / Sports 
& recreation  / Sport & Erholung
9.1   Ozlines Surf & Watersporten
10   Jachthaven Seaport Marina 

 IJmuiden
11   PBN Sport & Adventure, 

activiteitenpaviljoen 
Nova Zembla

12   Zwembad De Heerenduinen
13   Skibaan Snowplanet
14   Action Planet Spaarnwoude
15   Step & Ko (verhuur steps, skeel-

ers,  mountainbikes en fi etsen)
16   Recreatieschap Spaarnwoude
17   Outstanding Events
18   Seaside Sports
19   Paintball Spaarnwoude
20   Golfb aan Spaarnwoude
21   Sportvisserij IJmuiden
22   ProRib Events
23   Hightide Surfshop
24   Rabobank IJmond Stadion / Telstar
25   Hightide Surf & Food

Bezienswaardigheden & 
 attracties / Sights & attractions 
/  Sehenswürdigkeiten & 
 Attraktionen
26   Noordpier 
27   Zuidpier 
28   Uitzichtpunt Kop van de Haven
29   Uitzichtpunt Strand Noordpier
31   Forteiland IJmuiden (PBN)
31   IJmuidense Rondvaart 

 Maatschappij/  Watertaxi
32   Visboulevard
33   Sluizencomplex
34   Raadhuis voor de kunst
35   Oude dorp Velsen
36   Buitenplaats Velserbeek 

(kinderboerderij & speeltuin)
37   Buitenplaats Beeckestijn

38   Gemaal Velserbroek
39   Informatieboerderij Zorgvrij
40    Ruïne van Brederode
41   Korenmolen de Zandhaas
42   Nationaal Park 

 Zuid-Kennemerland
43   Fort Benoorden Spaarndam
44   Landgoed Duin & Kruidberg
45   In het Donker Gezien

Musea / Museums / Museen
46   Zee- en Havenmuseum 

‘De Visserijschool’
47   Pieter Vermeulen Museum
48   Bunkermuseum
49   Hoogovens Museum
50   Beeckestijn Museum
51   SHIP Sluis Haven Informatie Punt
52   BRAK! Science Center

Theaters 
53   Stadsschouwburg Velsen
54   Thalia Theater
55   Mosterdzaadje

Hotels
56   Apollo hotel IJmuiden Seaport 

Beach
57   Hotel Velsen
58   Hotel Prinsenhof
59   Landgoed Duin & Kruidberg
60   Hotel De Weyman
61   Hotel Augusta
62   Fletcher Hotel Spaarnwoude
63   Bastion Hotel Haarlem/Velsen
64   ‘t Bellhuisje
65   Seinpoststelling
66   Hotel Royal
67   Hotel Rauw aan de Kade

Campings / Campsite / 
 Campingplatz / Bungalowpark
68   Camping De Duindoorn
69    Kampeerterrein Schoonenberg
70   DroomPark Buitenhuizen

Vervoer / Transport
71   Watertaxi IJmuiden vaart 4 keer 

per dag van april tot oktober
72   Felison terminal
73   Felison cruise terminal
74   The Bike Guru fi etsverhuur
75   Van der Valk Taxi
76   Strandtaxi

VVV Agentschap IJmuiden /  
Tourist Information
77   VVV Agentschap IJmuiden, 

rauwaanzee@velsen.nl, 
www.ijmuidenaanzee.nl
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Clubwedstrijden strandzeilen

ZATERDAG 23 NOVEMBER

IJmuiderstrand

Iedereen is welkom op deze spec  ta-
culaire sport van dichtbij mee te 
 maken en zelf uit te proberen.

ActionPlanet Rocks

ZONDAG 24 NOVEMBER

ActionPlanet, Velsen-Zuid

Iedere laatste zondag van de maand is 
er nu de mogelijkheid om te genieten 
van live muziek op onze locatie.

Action Sunday

ZONDAG 24 NOVEMBER

ActionPlanet, Velsen-Zuid

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

Castle Christmas Fair

DONDERDAG 28 NOVEMBER 
T/M ZONDAG 1 DECEMBER

Buitenplaats Beeckestijn, Velsen-Zuid

Beeckestijn is het toneel van dé 
 kerstmarkt in Noord-Holland. Doe 
 inspiratie op voor de gezelligste tijd 
van het jaar.

Motorendraaidag

ZATERDAG 30 NOVEMBER

Zee- en Havenmuseum, IJmuiden

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

Sinterklaasloop

ZONDAG 1 DECEMBER

Sportpark Groeneveen, 
 Santpoort-Noord

Een gezellige recreatieve loop in 
het teken van Sinterklaas. 
 Natuurlijk zijn Sint en zijn Pieten 
erbij om de hardlopers aan te 
moedigen.

Jeroen van Merwijk

ZONDAG 1 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Een oudejaarsconference in liedvorm 
van een van de allerbeste op het 
 gebied van de liedkunst in Nederland

Kinky Boots

DINSDAG 3 DECEMBER EN 
 WOENSDAG 4 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Een hilarische, brutale en ontroerende 
musical. Nu eindelijk in een 
 Nederlandse versie.

The story of the Dubliners

VRIJDAG 6 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

De Ierse heren maken er een geweldige 
avond van. Je waant je in een grote 
dampende Ierse pub.

Lebbis

ZATERDAG 7 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Een show vol energie, opwinding, 
 humor en zelfspot. Een ijzersterke 
 intelligente voorstelling

Clubwedstrijden strandzeilen

ZATERDAG 7 DECEMBER

IJmuiderstrand

Iedereen is welkom op deze specta-
culaire sport van dichtbij mee te 
 maken en zelf uit te proberen.
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Intocht Sinterklaas in 
 Santpoort-Zuid

ZATERDAG 23 NOVEMBER

Centrum Santpoort-Zuid

Kom Sinterklaas en zijn Pieten 
 verwelkomen in het centrum van 
Santpoort-Zuid.
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maand draaien de oude motoren in 
het museum. Het is altijd weer een 
speciaal gebeuren.

Sinterklaasloop

ZONDAG 1 DECEMBER

Sportpark Groeneveen, 
 Santpoort-Noord

Een gezellige recreatieve loop in 
het teken van Sinterklaas. 
 Natuurlijk zijn Sint en zijn Pieten 
erbij om de hardlopers aan te 
moedigen.

Jeroen van Merwijk

ZONDAG 1 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Een oudejaarsconference in liedvorm 
van een van de allerbeste op het 
 gebied van de liedkunst in Nederland

Kinky Boots

DINSDAG 3 DECEMBER EN 
 WOENSDAG 4 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Een hilarische, brutale en ontroerende 
musical. Nu eindelijk in een 
 Nederlandse versie.

The story of the Dubliners

VRIJDAG 6 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

De Ierse heren maken er een geweldige 
avond van. Je waant je in een grote 
dampende Ierse pub.

Lebbis

ZATERDAG 7 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Een show vol energie, opwinding, 
 humor en zelfspot. Een ijzersterke 
 intelligente voorstelling

Clubwedstrijden strandzeilen

ZATERDAG 7 DECEMBER

IJmuiderstrand

Iedereen is welkom op deze specta-
culaire sport van dichtbij mee te 
 maken en zelf uit te proberen.
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Intocht Sinterklaas in 
 Santpoort-Zuid

ZATERDAG 23 NOVEMBER

Centrum Santpoort-Zuid

Kom Sinterklaas en zijn Pieten 
 verwelkomen in het centrum van 
Santpoort-Zuid.

High Tea na de boswandeling

ZONDAG 12 DECEMBER

Landgoed Duin & Kruidberg, 
Santpoort-Noord

Na een wandeling van 1,5 uur met 
de boswachter, sluit je af met een 
High Tea in het landhuis.

KOEL – De Grote Kerstshow

VRIJDAG 13 DECEMBER 
T/M  ZONDAG 15 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Kom naar De Grote Kerstshow 2019 
van KOEL Productions en beleef het 
kerstgevoel in de stadsschouwburg.

Kerstmarkt Santpoort-Noord

ZONDAG 15 DECEMBER

Centrum Santpoort-Noord

De leukste kerstmarkt van 
Noord-Holland met meer dan 
100 kramen, een koek en zopie en 
 misschien zelfs de Kerstman.

Nick & Simon are coming 
to town

DINSDAG 17 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Kom met Nick & Simon vast in kerst-
sferen tijdens hun optreden in de 
 intieme stadsschouwburg van Velsen.

Danceworks Velsen – Scrooge: 
A Modern Christmas Carol

VRIJDAG 20 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Scrooge: A Modern Christmas Carol is 
alweer de vijfde kerstshow van 
 Dancework Velsen. Kom jij ook?

Mathilde Santing

ZATERDAG 21 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Mathilde zingt de hartverwarmende, 
bekende kerstklassiekers mooier dan 
ooit. 

De Notenkraker 

ZONDAG 22 DECEMBER

Stadsschouwburg Velsen, IJmuiden

Het Charkov City Opera & Ballet 
 Theater brengt hartje winter dit 
 populaire sprookjesballet ten gehore.

Motorendraaidag

ZATERDAG 28 DECEMBER

Zee- en Havenmuseum, IJmuiden

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

Action Sunday

ZONDAG 29 DECEMBER

ActionPlanet, Velsen-Zuid

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

Meer info? Kijk op www.ijmuidenaanzee.nl

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).
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Tegenwoordig zijn de discussies over het klimaat niet meer weg 
te denken op televisie, op social media en in de kranten. Iedere 
dag gaat het erover. ‘Maar het punt van er werkelijk iets aan doen 
is inmiddels bereikt. Een punt dat perfect bij de mentaliteit van 
de Velsenaren past. Niet lullen, maar poetsen. Een no-nonsens- 
mentaliteit’, vindt Matthea. ‘En daar is BRAK voor. Wij vertellen 
het belangrijkste verhaal van Nederland. We willen niet dat ons 
land onder water komt te staan en daarvoor zullen we ons moeten 
aanpassen. Het is niet alleen een financiële kwestie maar vooral 
een sociaal maatschappelijke. En dat is het leuke van burger- 
wetenschap. We doen het met elkaar. Samen. En daardoor zijn de 
klimaatkwesties niet meer een ver-van-je-bed-show.’

Bij BRAK worden tal van leerzame evenementen georganiseerd. 
Deelnemers kunnen met de boswachter op pad door de duinen 
om te zien hoe mooi dit gebied is. Of ze gaan met hem op expedi-
tie om de mooiste vogels van de duinen te spotten. Gezamenlijk 
gaat een groep fijnstof oogsten. Van dat fijnstof wordt vervolgens 
servies gemaakt. Burgers gaan de ontwikkeling van het strand en 
de duinen in kaart brengen. Waarom ligt er zoveel zand bij ons in 
IJmuiden op het strand? Is dat een kans of juist een bedreiging? 
Kunnen we iets met al dat zand? Allerlei activiteiten die uiteinde-
lijk bijdragen aan het verbeteren van ons klimaat.

‘Hoe ik de toekomst over tien jaar voor me zie? We hebben dan 
hier in IJmuiden het eerste Museum voor Kust en Klimaat van 
Europa. Om ons heen liggen de woningen van de nieuwe kust-
plaats IJmuiden aan Zee. Waar mensen middenin en met de natuur  
wonen. Even verderop werken bewoners in hun drijvende tuinen 
en oogsten schoolkinderen tomaten. Binnen zit een groep onder-
nemers die samenwerkt met BRAK en de gemeente Velsen aan 
de implementatie van het Velsens klimaatakkoord. Er is nog een 
hoop te doen maar we zijn aardig op weg.’

‘Wil je met je kinderen iets leuks doen wat ook nog eens erg  
leerzaam is? Download dan de Wandelapp van BRAK in Google 
Play of de Apple Store. Dat zijn wandeltochten rond het Kenne- 
mermeer’, eindigt Matthea. ‘Samen gaan we voor een beter  
klimaat. Met BRAK, badgasten, wetenschappers, scholieren en  
ondernemers!’

WWW.BRAKIJMUIDEN.NL

‘Zie je daar dat apparaat aan het Wikkelhuisje hangen? Dat is een meter om 
de luchtvervuiling te meten. Op 30 andere plekken in de gemeente Velsen 
hangen ze ook. Allemaal aan woningen van burgers. Die zelf meedoen. 
Dat noemen we citizen science of burgerwetenschap in het Nederlands. 
Het is onderzoek dat gedaan wordt door burgers en niet-professionele 
wetenschappers’, vertelt Matthea de Jong. Zij is sinds eind mei werkzaam 
bij BRAK. Haar wortels liggen in de cultuursector, maar toen ze een paar 
jaar geleden een artistieke klimaattop organiseerde viel haar op hoe groot 
en urgent de omvang is van het klimaatvraagstuk.
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De Binnenhaven is inmiddels niet meer weg te denken 
uit IJmuiden. Toch is het nieuwbouwproject binnenkort 
pas net afgerond. ‘Half november wordt het park 
opgeleverd en zijn we echt klaar’, vertelt Adri Nomen 
van ontwikkelaar Synchroon. ‘Het oorspronkelijke park 
was een stuk grond bij het Kennemer Gasthuis en 
werd al twintig jaar niet onderhouden. Wij kregen de 
opdracht het met behoud van structuur en bomen te 
herinrichten. Helaas hebben we niet alle bomen kunnen 
behouden, maar het park is een mooie plek geworden 
waar jong en oud zich zullen vermaken. Zeker in het 
voorjaar wordt het er prachtig, als alles een beetje is 
doorgegroeid en de tienduizenden bollen in de grond 
tot bloei komen.’

‘Ik ben erg te spreken over hoe het parkontwerp tot stand is 
gekomen. Dat deden we in overleg met de gemeente en het 
wijkteam. Dit team is heel actief en we hebben er steeds goed 
contact mee gehouden. Sowieso heerste er bij de ontwikkeling 
van de Binnenhaven veel positiviteit. De kopers waren enthousiast 
en de omgeving ook. We hebben nauwelijks klachten ontvangen, 
terwijl de bouw van zo’n wijk natuurlijk wel overlast meebrengt. 
Ik ben trots op de hele uitstraling van het project. Van de week 
liep ik er nog doorheen en er heerst echt een fijne sfeer.

IJMUIDEN
transformeert
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Even verderop, aan de Orionweg, staat nog van alles te gebeuren. 
Na bijna 50 jaar nam IJmuiden in 2017 afscheid van de 12-hoogflat. 
Volgend jaar verrijzen op die plek drie gloednieuwe woontorens. 
‘En die krijgen een heel andere aanblik dan de oude flat’, vertelt 
Kevin Nannes. Hij is projectontwikkelaar bij Hillen & Roosen. 
‘Het is een mooi en transparant ontwerp dat recht doet aan de 
omgeving. Een deel van de woningen heeft een prachtig uitzicht 
richting zee en duinen. Er komen zonnepanelen op het dak, alles 
wordt optimaal geïsoleerd en de torens zijn straks voorbereid op 
een toekomstig warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte uit 
de industrie in de buurt.‘

‘We ontwikkelen de torens in samenwerking met Woningbedrijf 
Velsen. 73 appartementen zijn bestemd voor sociale huur en 21 
voor de verkoop. De inschrijving voor de koopwoningen start 
eind dit jaar en in het voorjaar begint de bouw. We verwachten in 
de zomer van 2021 klaar te zijn. De bouw van de complexen wordt 
met de nieuwste digitale technieken voorbereid. We kunnen 
er bijvoorbeeld met een VR-bril doorheen lopen alsof het er al 
staat. We hopen de toekomstige bewoners daarmee ook al een 
voorproefje te geven van hun nieuwe appartement!’

WWW.HILLEN-ROOSEN.NL

Orionweg
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Gezellige 
buurtcentra 
in Velsen
In Velsen vind je geen drukke winkelcentra, die gedomineerd 
worden door grote retailketens, maar juist gezellige buurtcentra 
voor de dagelijkse boodschappen met hier en daar een leuk 
boetiekje of een cadeaushop. Hoewel een grootwinkelbedrijf als 
een Hema, Action of Kruidvat er ook niet ontbreekt. Het dorpse 
karakter heeft zijn charme. Ben je niet op de fiets, dan is parkeren 
een fluitje van een cent. Ook de bezoeker van Velsen zal dat 
met het huidige parkeerbeleid in de grotere steden waarderen. 
Wij namen een kijkje in het winkelcentrum in Velserbroek en in 
de Zeewijkpassage in IJmuiden en spraken de voorzitters van de 
winkeliersverenigingen. 

Dat een buurtcentrum gezellig moet zijn, beaamt bloemist Rob 
van den Berg, al 25 jaar voorzitter van de winkeliersvereniging 
van winkelcentrum Velserbroek. ’Wij zijn momenteel bezig met 
een make over voor het centrum’, aldus Rob. ‘We willen binnen 
een paar jaar het aanzicht veranderen. De plannen en schetsen 
zijn gemaakt. Zo willen we onder meer zitjes, die meer warmte 
uitstralen. We doen er alles aan om een goede sfeer te scheppen. 
We hebben al modernere plantenbakken neergezet, die be-
kostigen de winkeliers zelf. En waar we erg trots op zijn is, dat 
we de mooiste feestverlichting van de omgeving hebben. Eind 
oktober is het gelukkig weer zover, dan wordt alles opgebouwd.’ 

Ook slager Johan van Doorn, nu ongeveer twee jaar voor-
zitter van winkeliersvereniging Zeewijkpassage, zegt dat alle 
winkeliers hun bijdrage leveren aan de sfeer. Hij vertelt: ‘De 
Zeewijkpassage heeft een behoorlijke make-over ondergaan 
en heeft, mede door de komst van Action en Trekpleister ook 
een regionale functie. Sinds maart 2018 was de verbouwing een 
feit en is het warm in de winter en koel in de zomer, doordat 
het centrum overdekt is. Hier komen nu ook veel mensen uit 
Santpoort, Driehuis en Bloemendaal naar toe voor de dagelijkse 
boodschappen, delicatessen, een kopje koffie met gebak en 
meer. De ondernemers van de Zeewijkpassage zorgen ervoor, 
dat het centrum in aanloop naar de feestdagen feestelijk wordt 
versierd en dat er vrolijke feestverlichting binnen en buiten het 
centrum aanwezig is.’

Winkelcentrum Velserbroek 
Rob van den Berg

Zeewijkpassage 
Johan van Doorn
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Ooit afgevraagd welk transportbedrijf het moge- 
lijk maakt dat de .IJmuiden letters naar de festivals 
worden vervoerd? Of van de schouwburg terug 
naar de Felison Cruise Terminal? Dat is Bruinsma 
Transport BV. Een prachtig IJmuidens familiebedrijf 
waar moeder Rineke, zoon Bruno én dochter Corinne 
allemaal hun taak in hebben. 

56 Jaar geleden begonnen door vader Bob en zijn vrouw. Hij 
reed overdag op de vrachtwagen en Rineke ’s nachts. Alles om 
een 24-uursservice voor hun klanten te hebben. Corinne en 
haar moeder zijn op en top vrouwen die hun mannetje staan. 
Corinne combineert al 20 jaar haar praktisch fulltime job als 
stewardess bij KLM met haar functie als spin in het web en 
aanpakken op de trucks bij Bruinsma of het de gewoonste zaak 
van de wereld is.

Er is natuurlijk bijna geen groter contrast dan Corinne de 
stewardess en de dag daarop Corinne op de vrachtwagen. 
Wel in allebei de gevallen met goeie make-up, gelakte nagels 
en helemaal vrouw. Ze loopt niet voor niets ook nog eens de 
shows voor een modezaak in IJmuiden. Maar een poppetje is 
Corinne niet. ‘Mijn focus ligt wel hier, in het bedrijf. Hier ben ik 
in opgegroeid en ik weet niet beter. Zie ik op de A9 een Scania 
rijden denk ik meteen: ha, dat is er een van ons. KLM is een 
andere wereld, daar ben ik gewoon Corinne en net als alle 
andere meiden. Dan hebben we het over lippenstiftjes en zo.’ 

Het is heel verdrietig dat vader Bob afgelopen augustus is 
overleden. ‘De zaak gaat voor, ik doe nu ook alle planning’, zegt 
Corinne. ‘Maar ik heb mijn twee banen altijd prima kunnen 
combineren en dit gaat gewoon ook weer lukken.’ Want dat is 
wel haar motto: we doen het gewoon! ‘Zo moest ik laatst een 
prefabwoning laden. Zegt iemand: wat knap. Maar het is een 
kwestie van gewoon doen. Ik heb ook alle certificaten voor de 
heftruck en kan overal invallen.’ Life is a journey, staat er op de 
giga-autokraan. En zo is het maar net.

Stoere
vrouwen



Hokkai Kitchen
Marinus Noordenbos is geboren en getogen Velsenaar, zoon van een 
reder. De rest van de zes kinderen had niets met vis maar Marinus 
ging op zijn 18 e naar Japan, stage lopen bij een van de klanten van 
pa. ‘Ik vond het fantastisch, het land van melk en honing met lieve 
en nette mensen.’ Hij werkte zes dagen in de week in het visverwer-
kingsbedrijf en de cultuurshock was immens. Maar: ‘De Japanse 
keuken, die kunst van het weglaten en niets kunnen verdoezelen met 
sausjes. Zo simpel. Zo gecompliceerd!’ In 1993 startte hij moeder- 
bedrijf Hokkai Suisan ofwel: Noordzee Visbedrijf. In die tijd was 
Hors Makreel een verguisde vis, te hard, met stekels, en de vangst 
aan makreel en haring beschadigend. Totdat Marinus ontdekte dat 
dit juist een gecompliceerde maar prachtige vissoort is. Nu levert 
Hokkai elke dag verse visproducten aan Japanse expats door heel 
Europa. ‘Ze dragen me op handen.’ In Hokkai Kitchen, midden  
in het rauwe en onherbergzame havengebied, komen liefhebbers 
genieten van de echte traditionele Japanse keuken. De chef, 
Kuniyoshi Ohtawara werd weggelokt van het Okura. Marinus: ‘Het 
Nederlandse publiek moet weten dat de Japanse keuken méér is dan 
sushi.’ En: ‘IJmuidenaren waarderen kwaliteit, zeker als het om vis 
gaat. Dit restaurant is onze etalage.’

WERKEN
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L’Amuse
Betty Koster begon, vanuit haar intense liefde voor wat er allemaal 
aan kaasvarianten gemaakt wordt door boeren en producenten,  
in 1989 in Haarlem met L’Amuse. Nu zit L’Amuse, via de Hoofdstraat 
in Santpoort en de Halkade, aan de Dokweg in het havengebied 
IJmuiden. ‘We kunnen hier helemaal werken zoals het moet, een 
prachtige ruimte en op de groei.’ De regio is plaatsvervangend trots 
op Betty, die ook boeken heeft geschreven, vaak in glossy’s staat en 
zelfs op tv te zien was. Want het kan zo maar zijn dat je zit te dineren 
in de Achterhoek en op het dessertmenu een kaasplankje van L’Amuse 
prijkt. Dan stoot je elkaar toch een beetje glunderend aan en weet 
 je in ieder geval dat er kwaliteit, eerlijke smaak, prachtige smaak-
combinaties en passie op tafel komt. Betty blijft trouw aan IJmuiden, 
ze is er geboren. ‘Mijn vader was zeeman en ik hou van de oprecht-
heid en de ruigheid van de haven. De mensen hier hebben het 
hart op de tong. Plus dat het gebied potentie biedt en centraal ligt.’  
Het pand was een hele investering maar elke meter waard, óók met 
het oog op de toekomst. ‘Martin en ik hadden deze stap misschien 
niet durven zetten als er geen opvolging was geweest. Maar onze 
oudste, Thassia, werkt al een paar jaar in de zaak en bij Juliette is 
het kwartje ook gevallen. Ja, dat is zo’n kadootje!’ 



Ome Piet Wijn & Zo
Sinds anderhalf jaar nu heeft Lara Le Goff het stokje overgenomen 
van vorige eigenaresse Maaike Tromp. En daarmee werd ook de 
legendarische naam van Ome Piet weer in ere hersteld. Lara is  
opgegroeid in Driehuis: ‘Ik ging bij Ome Piet sigaretten halen voor 
mijn moeder.’ Een winkel in rookwaren is in deze tijd niet meer  
voor te stellen. Het assortiment omvat dus al jaren wijn, koffie, 
thee en delicatessen & Zo. De sfeer en de sociale functie, inmiddels 
bekend ver buiten Driehuis, is hetzelfde. Voor de heer die een 
krantje komt halen tot de gastvrouw die een zesgangendiner 
gaat serveren en bijpassende wijnen en lekkere dingetjes wil. 
Daar heeft Lara, getrouwd met een Bourgondische Fransman, 
alle verstand van. ‘Dit is een snoepwinkel voor volwassenen’, 
zegt ze. Voor het grote genieten, ofwel: Joie de vivre. Lara was 
werkzaam in het bankwezen maar heeft geen seconde spijt gehad. 
‘Ik koester een liefde voor eten en drinken en ben constant op  
zoek naar nieuwe producten om van te genieten. Het heeft zo  
 moeten zijn.’

Slagerij Duijn
De vitrine bij Slagerij Duijn ligt vol heerlijkheden die inspireren en 
de dagelijkse maaltijd of lekker etentje tot een feestje maken. Eric 
Duijn en zijn compagnon Ronald Hijnen zijn vooral trots op de 
worstmakerij. Eric zegt: ’Dat is zo mooi, daar kan ik echt mijn ei in 
kwijt.’ De verschillende worsten zijn dan ook bekroond en onover-
troffen. Eric wilde in zijn jonge jeugd kok worden. Maar pa Henk 
zei: ‘Jongen, dan ben je altijd aan het werk als anderen vrij zijn.’ 
De opvolging was verzekerd en samen met Ronald en alle collega’s 
heeft Duijn een bevlogen team. Eric bruist van de ideeën: ‘Mijn  
collega’s worden soms gek van me. Heb ik een recept verzonnen, ben 
ik alweer met het volgende bezig. En zij moeten het maken.’ Duijn 
werkt met mooie, eerlijke producten en ingrediënten. ‘Zo betrekken 
we het rundvlees altijd van dezelfde boer. Ik heb de koeien levend 
gezien. Dat is ook een stukje passie.’ Vervolgens vergelijkt hij een 
optimale koe met een rijpere vrouw. Over passie gesproken. Eric 
heeft twee dochters waarvan er een in de zaak helpt op zaterdag. 
Beiden willen geen slager worden. Hier komt Patrick om de hoek 
kijken, bijgenaamd: De kleine generaal. De opvolging van Eric en 
Ronald is geregeld. Gelukkig. 
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Als je laaggeletterd bent, heb je moeite met lezen, 
schrijven, rekenen en vaak ook digitale vaardigheden. 
In Velsen ligt het percentage laaggeletterden tussen de 
8% en 11%. Om laaggeletterden ondersteuning te bieden, 
is in 2018 in de bibliotheek in IJmuiden het Taalhuis 
geopend. Het betreft hier een samenwerking tussen 
Bibliotheek Velsen, gemeente Velsen, taalaanbieders en 
welzijnsorganisaties.

Marijke Veenenbos (projectgroep Taalhuis) en Bibi Laeven (project-
leider Taalhuis), zijn enthousiast over alle activiteiten die het  
Taal-huis aanbiedt. ‘Iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven, 
rekenen óf digitale vaardigheden kan, op basis van vrijwilligheid, bij 
ons terecht. Er is onder andere een taalspreekuur (iedere dinsdag 
van 14.00 tot 16.00 uur en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur), 
leesclub, praathuis en zelfs een activiteit waarbij door samenzang je 
taal wordt verbeterd.’

Wethouder Marianne Steijn: ‘Door allerlei omstandigheden is het 
veel mensen niet gelukt om in hun jeugd de Nederlandse taal goed 
te leren. Als je de taal niet voldoende machtig bent kan dat voor 
problemen zorgen. Ik stel me zo voor dat het voor een volwassene 
ingewikkeld en vervelend is om hier hulp bij te vragen: je loopt niet 
makkelijk te koop met beperkingen. Toch is dat wel verstandig, 
want laaggeletterd zijn kan voor problemen zorgen in dagelijkse 
bezigheden zoals werk of het bijhouden van de administratie. Dat 
is logisch en daar is niets mis mee. Het is pas mis als je hier geen 
hulp bij kan krijgen. Wij geven die hulp vanuit het Taalhuis in de 
bibliotheek.’ ‘Het Taalhuis biedt ontzettend veel leuke manieren om 
de taal te leren. Ik heb het met eigen ogen gezien en was onder de 
indruk van de vrijwillige taalcoaches en hun enthousiasme om met 
taal bezig te zijn. Bovendien zie je dat mensen die de taal machtiger 
worden meer plezier beleven en met meer zelfvertrouwen in het 
leven gaan staan.’ 

WWW.BIBLIOTHEEKVELSEN.NL 

Taalhuis biedt ondersteuning
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MijnKerstmarkt
Creatief en sociaal ondernemer Just Ritskes van het Velserbroekse 
bedrijf GraphicSign kwam vijf jaar geleden met een geniaal idee.  
‘Ik heb een bedrijf met een team van 17 mensen en elk jaar was het 

weer een uitdaging om een kerstpakket te verzinnen dat leuk zou 
worden gevonden door al die verschillende mensen. We maakten 
zelf ook geschenken als bedrukte en beletterde telefoonhoesjes  
en fotolijstjes en kwamen zo op kerstmarkten van bedrijven of  
instellingen te staan. En toen dacht ik: dit kan beter! Een en een is 
twee en dit alles moet een sfeervolle en feestelijke combi worden.’
En zo ontstond MijnKerstmarkt, waarbij iedereen zijn of haar eigen 
kerstpakket kan samenstellen en niet in de laatste plaats een gewel-
dige avond heeft met een kerstborrel of walking dinner en tot besluit 
een feest op dezelfde locatie. Hoe dat werkt? Tijdens een sfeervolle 
avond  met heuse kerstmarkt maak je je keus uit het aanbod van de 
marktkraampjes. Dat kunnen fijne beautyproducten zijn, woon- 
decoratie, dranken, sieraden, lederwaren en shawls en noem maar 
op. Just legt uit: ‘Dat kan al vanaf bedrijven met zes medewerkers 
en met een budget vanaf 35 euro per persoon. Je kunt als werkgever 
onmogelijk iemand teleurstellen want persoonlijker kan bijna niet.’ 
De locatie van de kerstborrel of walking dinner plus het in de watten 
leggen is het Apollo Hotel IJmuiden. Kerst aan zee dus. ‘Alleen de 
avonden zijn al zo leuk!’ De kerstmarkt kan door bedrijven geboekt 
worden voor 12 en 13 december en 17, 18, 19, 20 december. 

WWW.MIJNKERSTMARKT.NL

Kerstmarkt met
regionale
aantrekkingskracht
Nicole Booy is al langer dan twee decennia betrokken bij de organi-
satie van de jaarlijkse kerstmarkt in Santpoort-Noord. Samen met 
Conny Wiegeraad vormt ze nu inmiddels 20 jaar een onovertroffen 
team. De kerstmarkt is een initiatief van Winkeliersvereniging 
Puur Santpoort en omvat meer dan 100 kerstgerelateerde kramen,  
entertainment en koek en zopie, zoals de dames het noemen.  
De talrijke bezoekers komen vanuit de hele regio en verheugen zich 
waarschijnlijk nu al. 
Conny zegt: ‘We zijn begonnen met vijf kraampjes voor Café Bartje 
25 jaar geleden en nu is onze kerstmarkt echt een begrip in de  
verre omgeving. Alle winkeliers doen mee, met een soort party- 
tenten dus niet met normale marktkraampjes. Dat is een veel 
gezelliger gezicht.’ Nicole is er letterlijk ingerold. ‘Tijdens een nieuw- 
jaarsreceptie, we waren net nieuw in Santpoort, vroeg ik: als ik  
ergens mee kan helpen moeten jullie dat zeggen. De volgende dag 
had ik een hele map met draaiboek in handen.’ Conny vond het  
0 jaar geleden een mooie gelegenheid om als nieuwe bewoner men-
sen te leren kennen: ‘Nou, dát is gelukt.’

Nicole noemt Conny een rots in de branding en een creatieve geest. 
Andersom zegt Conny over haar: ‘Nicole is een steady collega,  
je weet wat je aan haar hebt.’ Samen nemen ze beslissingen over 
het entertainment, de live-muziek en wie er op de markt mag staan 
met een buitenkraam. ‘We willen dat het divers is en passend bij  
de kerstsfeer. Het is geen jaarmarkt.’ En: ‘We zijn zelf zo arrogant dat 
we onze kerstmarkt de leukste van Noord-Holland noemen.’

KERSTMARKT SANTPOORT-NOORD 

ZONDAG 15 DECEMBER 12.00 -17.00 UUR 
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Woningaanpassingen, verbouwingen, renovaties, nieuwbouw. 

Werkzaamheden die het bouwteam onder leiding van Tjeerd 

Menger en Jeroen Tromp dagelijks uitvoeren bij particulieren, 

bedrijven, VvE’s en woningcorporaties. ‘Daarnaast hebben wij 

contractafspraken met VvE’s en woningcorporaties waarbij  

we 24/7 klaarstaan. Een snelle en goede service. Met andere 

woorden: flexibiliteit die staat’, zegt Jeroen.

‘We zijn van oorsprong een echt IJmuidens bouwbedrijf. In 

2001 zijn we hier begonnen. Sinds die tijd is ons hechte team 

van vakmensen flink gegroeid en we hebben nauwelijks ver-

loop, zelfs in de crisistijd hebben we niemand hoeven ontslaan. 

Waar we heel trots op zijn’, gaat Jeroen verder. ‘Daarbuiten 

hechten wij veel waarde aan de relatie met onze vaste co- 

makers. Denk hierbij onder andere aan installatiebedrijf Tol  

en ETB J. de Waard elektrotechniek. Hierdoor kunnen we onze 

opdrachten zorgvuldig voorbereiden en uitvoeren. Complete 

ontzorging. Dat is het uitgangspunt bij de door ons uit te  

voeren werkzaamheden.

Van een nieuw slot in de achterdeur tot complete renovatie of 

nieuwbouw.’ ‘Eén van onze disciplines is Wmo (Wet maatschap-

pelijke ondersteuning) werkzaamheden uitvoeren in opdracht 

van de gemeente Velsen. Denk hierbij aan aanpassingen van 

badkamers bij ouderen die graag langer in hun vertrouwende 

omgeving willen blijven wonen, of een complete woning- 

aanpassing voor mensen met een beperking’, vertelt Tjeerd. 

‘Dankbaar werk.’

‘We werken altijd met een open begroting. Zo kan de klant exact  

zien wat de kosten zijn voor de te leveren prestatie. Eerlijk, 

transparant en betrouwbaarheid hebben wij dan ook hoog 

in ons vaandel staan. Het team van vaklieden en co-makers is 

goed opgeleid en we werken met hoogwaardige materialen 

met de juiste keurmerken. Iets wat je uiteraard mag verwacht-

en van een bouwbedrijf dat inmiddels 18 jaar in Velsen en  

omstreken aan de weg timmert’, eindigt Jeroen.

WWW.MENGERBOUW.NL

WERKEN

Menger Bouw is partner van Stichting Citymarketing Velsen. Het bouwbedrijf helpt bij het onderhoud 
van het citymarketingkerkje aan de Helmstraat.



DIT JAAR SPECIALE JUBILEUMEDITIES

BEZOEKEN

42

Eline Schmidt van KOEL vertelt enthousiast: ’Er worden maar 
liefst vier shows gegeven en de zondagavond is gratis voor de  
vrijwilligers van onze gemeente. We proberen zoveel mogelijk 
mensen uit Velsen te betrekken.’ 

VAN HOUTJE-TOUWTJE VOORSTELLING

NAAR GROOTS MUZIEKTHEATERPROGRAMMA

‘Het door KOEL verzonnen concept van een kerstshow vol loka-
le talentvolle zangers, begeleid door een professioneel orkest en 
groot gelegenheidskoor is in de vijf jaren onveranderd gebleven’,  
vervolgt Eline. ‘Wel is de 5e editie in vergelijking met de 1e veel 
grootser, theatraler en professioneler. Maar nog steeds betaalbaar 
voor iedereen!’ 

Charo Bocaranda, coördinator van de kerstshow van Danceworks,  
vertelt over het speciale tintje van hun uitvoering van dit jaar. 
‘De show wordt dit keer audiovisueel ondersteund wat het  
compleet maakt, dat is echt anders dan andere jaren. Marco Edam 
van Edam Productions is hiervoor verantwoordelijk. Wat ook  
bijzonder is, is dat zowel leerlingen (vanaf tien jaar) meedoen als 
het hele team docenten.’

Dit jaar verzorgen zowel KOEL productions als Stichting KunstForm Velsen (Danceworks) voor de vijfde keer een 
kerstshow in de Stadsschouwburg. Vanwege hun jubileumjaar maken beide partijen er een speciale voorstelling van. 
Zo pakt KOEL uit met een soort oudejaarsconference om op Amerikaanse wijze, vol glitter, glamour en humor terug 
te blikken op wat er het afgelopen jaar is gebeurd in Velsen. En brengt Danceworks met de personage van media- 
magnaat Scrooge een moderne versie van Charles Dickens ‘A Christmas Carol’ op de planken, vertaald naar het  
‘Nederland van nu’ met het oog op sociaal onrecht, armoede en het belang van familie en liefde. Niet jubilerend maar 
ook zeker de moeite waard is een kleinere kerstproductie, The Little Christmas Show, in het Ichthus theater. 

Kerstshows in 
Velsen; van, voor en 

door Velsenaren
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VAN PROFESSIONEEL DANSERES 
TOT FULLTIME DOCENT
Charo heeft haar roots in Venezuela. ‘Mijn moeder nam mij als 
kind mee naar een dansvoorstelling en vanaf dat moment wilde ik 
danseres worden’, vertelt Charo vol passie. Na een professionele  
danscarrière is zij nu fulltime docent bij Stichting KunstForm 
Velsen.

THE LITTLE CHRISTMAS SHOW IN ICHTHUS THEATER 
Op zondag 22 december om 14.30 uur, wordt in het Ichthus  
theater een gezellig muzikaal feest gegeven waar zangtalenten uit 
Velsen de mooiste kerstliedjes zingen. De live band staat onder 
leiding van Bas Jongsma en Daan van Putten. De productie is in 
handen van AHA Productions & Alphenaar Muziekles IJmuiden, 
in samenwerking met Danceworks. Kees Been van Van Alphenaar 
muziek in IJmuiden vertelt: ‘We begeleiden lokaal talent door een 
goede band.’ 

STADSSCHOUWBURG VELSEN
De kerstshow van KOEL productions is op 13, 14 en 15 december. 
De kerstshow van KunstForm (Danceworks) is op 20 december. 
Voor informatie en reserveren: www.stadsschouwburgvelsen.nl.

ICHTHUS THEATER DRIEHUIS
The Little Christmas Show is op 22 december in het

Ichthus theater, Wolf en Dekenlaan 1 in Driehuis.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.muziekles-ijmuiden.nl.
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Op het dak van strandpaviljoen Beach Inn liggen 150 
glanzende zonnepanelen. De komende tijd zullen er 
nog veel meer panelen verschijnen in IJmuiden aan 
Zee. ‘We worden het eerste energieneutrale strand van 
Nederland!’ 

Samen naar 
een duurzaam 
strand

WERKEN
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Je kunt paviljoenhouder Peter de Bie inmiddels alles vragen over 
voltages, netstroom en dakconstructies voor zonnepanelen, maar 
een paar jaar geleden had hij er nog nooit zo over nagedacht. ‘Jack 
van de Nes zat hier op het terras en begon erover.’ Jack werkt bij 
Ecological Management Institute en helpt bedrijven te verduur-
zamen. ‘Het dak van Beach Inn kan veel panelen kwijt en het 
pand staat op de perfecte plek voor een hoge opbrengst. Hier aan 
de kust heb je 15 procent meer zonuren dan in het binnenland.’
Peter had er oren naar en vroeg subsidie aan. Die werd hem  
toegekend, maar er diende zich een praktisch probleem aan.  
‘De kabel die nu naar het strand loopt is niet zwaar genoeg.  
Dat zou betekenen dat ik in mijn eentje een nieuwe kabel van 
700 meter lang moet bekostigen. Dat kan niet. Toen kregen we 
het idee de buren erbij te vragen. Ik zocht contact met paviljoens 
Noordzee, Zilt, Zeezicht en Zan Diego en iedereen is positief.’ 

Jack: ‘We hebben de Energie Coöperatie Kennemerstrand opge-
richt en alle partijen die dat willen kunnen erin stappen. Samen 
verdienen ze straks aan de zon. Behalve de paviljoenhouders heb-
ben ook de bewoners van de appartementen aan de Kennemer- 
boulevard en IJmuiderslag interesse.’ Peter: ‘En ook de strandver-
enigingen zijn enthousiast. Veel strandhuisjes hebben wel een 
paneel, maar dat is genoeg voor een lampje en een laptop. Als 
zij op de nieuwe kabel worden aangesloten kunnen ze veel meer.  
We werken dus allemaal samen. De wethouder vindt het zo’n 
goed plan dat de gemeente heeft aangeboden een lening te ver-
strekken voor de verzwaring van de kabel.’ ‘De gemeente Velsen 

is zeer meewerkend, ik vind het geweldig’, aldus Jack. ‘En ook de 
samenwerking tussen de ondernemers is goed. Er heerst echt 
saamhorigheid.’ Peter vindt dat niet meer dan logisch: ‘Je bent 
collega’s en hebt elkaar nodig. We hebben allemaal een punt in 
de taart.’

Met de zonnepanelen van Beach Inn is de energiewinning van 
de coöperatie een feit. Het volgende dak dat onder handen wordt 
genomen is dat van paviljoen Noordzee. Jack droom intussen al 
verder. ‘Als je de parkeerplaats bij het Kennemerstrand overkapt 
heb je wel plek voor 16.000 tot 18.000 panelen!’

De samenwerking 
tussen de ondernemers 
is goed. Er heerst echt 

saamhorigheid.



Wat stranden betreft is Velsen rijkelijk bedeeld en de afgelopen jaren is er hard gewerkt om de 
openbare entreegebieden richting zee opnieuw in te richten. ‘Het was ook echt tijd voor vernieuwing’, 
aldus Jacob Rooij, bij de gemeente verantwoordelijk voor strandzaken. ‘Openbare ruimte is op een 
gegeven moment gewoon op.’

Kwaliteitsimpuls
op het strand
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BEZOEKEN

De grote metamorfose startte in 2015 aan de Reyndersweg in 
Velsen-Noord. ‘Surfers hadden daar in de loop der jaren een 
pad richting strand platgelopen. We hebben het verbreed en een 
trap aangelegd. Even verderop, bij de Noordpier, hebben we de 
toegang tot paviljoens Aloha en Timboektoe vernieuwd. Er zijn 
een wandelroute en een pad voor leveranciers aangelegd. Ook 
kwam er een milieustraat voor een goede afvalinzameling.’

Zo breidde de opknapbeurt zich uit maar de zuidkant van het 
kanaal. Bij IJmuiderslag werd onder meer een nieuwe fietsen-
stalling en beplanting geplaatst en eind vorig jaar werd begonnen 
met de laatste fase: het strand bij de Zuidpier. ‘Voor de paviljoens 
is de boardwalk vervangen, er zijn nu ondergrondse containers 
en we plaatsten op alle stranden stalen afvalbakken met de naam 
van de locatie erop.



Zo hebben we overal dezelfde uitstraling die past bij Rauw aan 
Zee. Het was een groot project en ik denk dat het goed geslaagd 
is. We krijgen veel complimenten.’

Ook strandwethouder Bram Diepstraten is tevreden met het 
resultaat. ‘Het ziet er mooi en uitnodigend uit en krikt het 
hele strandimago op. Ik wil vooral de strandondernemers een 
compliment geven voor hun grote mate van betrokkenheid 
gedurende het hele proces. Ze zijn kritisch en daar ben ik blij 
mee. Niet alles liep perfect, maar ik denk dat we dat steeds 
goed hebben opgelost. Zo waren er bijvoorbeeld zorgen over de 
toegankelijkheid voor mindervaliden. We hebben toen direct 
aanpassingen gedaan.’

 ‘Naast ondernemers en omwonenden hebben we met nog veel 
meer partijen te maken’, legt Jacob uit. ‘De strandverenigingen, 
maar ook Rijkswaterstaat en de waterschappen. De uitdaging was 
alle gezichten dezelfde kant op te krijgen. Deze winter evalueren 
we hoe het eerste hoogseizoen op het IJmuiderstrand is bevallen.’

Bram Diepstraten verwacht een positieve evaluatie: ‘Het is nu 
aantrekkelijker voor de gewone strandgasten, maar ook voor 
durfsporters. Met de nieuwe inrichting kunnen nog meer mensen 
genieten van het ruime strand. Zelf ben ik er ook regelmatig 
te vinden om te wandelen of een hengeltje uit te werpen op de 
pier. Hier is altijd wat te zien en te beleven. We zijn een unieke 
kustplaats en daar moeten we trots op zijn.’
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Social Wall

#IJMUIDEN
Meer social nieuwtjes vind je op: 

 Puntijmuiden 

 RauwaanZee

 ijmuidenrauwaanzee

 @puntijmuiden

 puntijmuiden

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.

48



49



50



COLOFON
Hoofdredactie

Friso Huizinga
citymarketeer@ijmuiden.nl

Redactie

Wouter Wesseling, Brigitte Schiering, 
Ingeborg Baumann, Karin Noorman,
Josephine Vollbehr en Friso Huizinga

Vormgeving

Ten Media, IJmuiden

Fotografie

Petra Schuster, Mark Sassen, 
Reinder Weidijk, Erna Muntendam,
Fixmedia, Patrick Put, Erik Baalbergen,
Just Justa Fotografie, Herbert Nouwens
Michel van Bergen, Ko van Leeuwen
en Rob van Wieringen

Drukwerk

Springer & Lippes drukkers, Velsen-Noord

Oplage en verspreiding

Dit magazine wordt in een oplage van
36.000 stuks huis aan huis verspreid
in de gemeente Velsen en bij hotels en 
restaurants in de regio.

Meedoen of adverteren?

Wil je met jouw organisatie, bedrijf of 
evenement een bijdrage leveren aan het 
.IJmuiden magazine, erin adverteren of 
extra exemplaren bestellen? Mail dan naar 
citymarketeer@ijmuiden.nl

Disclaimer

Dit magazine is een uitgave van
Stichting Citymarketing Velsen,
Helmstraat 9, 1975 DP IJmuiden.
Alhoewel dit magazine met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld 
kunnen er geen rechten aan worden 
ontleend.

Bestuur
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.IJmuiden on tour 
Je kon er bijna niet omheen. De .IJmuiden letters die de afgelopen 

maanden te zien waren bij de Felison Cruise Terminal, op verschillende 

evenementen en in Amsterdam en Haarlem. Ze werden talloze keren 

op de foto gezet. Door trotse bewoners en door bezoekers. Met de 

letters laten wij zien dat bezoekers uit binnen- en buitenland van harte 

welkom zijn en dat wij graag een bijdrage leveren aan de spreiding  

van de toeristen over de regio Amsterdam. Wist je dat je de letters  

ook kunt downloaden? Met de CitySign App zet je de letters overal 

ter wereld op de foto!



DE NIEUWE ORION

DE NIEUWE ORION

BIN
NENKORT

IN
 VERKOOP

Op de plek van de voormalige Orionflat start Hillen & Roosen binnenkort 
met de realisatie van De Nieuwe Orion. 21 prachtige koopappartementen in 
IJmuiden, de stoerste havenstad aan zee! Een fris en hedendaags ontwerp 

van Just Architects, in opdracht van het Woningbedrijf Velsen. 

Bent u op zoek naar een modern en energiezuinig nieuwbouw appartement 
(inclusief eigen parkeerplaats), centraal gelegen tussen de duinen, het strand 
en de haven? Meldt u zich voor meer informatie dan snel aan via de website 

of via G&O Makelaars!

WWW.DENIEUWEORION.NL

(0255) 524660
koop@denieuweorion.nl

Voor meer informatie:


