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Moet je zien!Moet je zien!
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TUSSEN DE VIS GEBOREN, 
GETOGEN EN DOORGEGROEID 
Dat warme onthaal en sterke verhaal, de maritieme sfeer 

en eerlijke gerechten zijn kenmerkend voor deze horeca-

gelegenheden die allemaal gerund worden door de fami-

lie Koelemeij. Geboren en getogen tussen de vis, staan zij  

net als Van Es dicht bij de natuur en handelen ze net als hun 

ouders met respect voor vis en leefomgeving. Een mentaliteit 

die vroeger gold op de markt en die blijft gelden. Nu en in 

de toekomst. 

EENS EEN VISSEKOP,
ALTIJD EEN VISSEKOP
Familiebedrijf breidt vloot uit onder naam Gerard van Es. 

Onder de naam Gerard van Es zet de familie zich in voor een 

eerlijke Nederlandse vis uit de Noordzee, zodat zoveel mo-

gelijk mensen daarvan kunnen genieten. Het team bereidt 

en serveert dagverse pure gerechten, voor een eerlijke prijs. 

Sinds kort ook op het Pontplein, de entree van IJmuiden, 

waar de pont vertrekt en het monument van de Kanaal- 

gravers staat! Daar zijn we trots op. 

    HET GEHEIM VAN IJMUIDEN

 Industriestraat 59
 1976 CT IJmuiden

 Pontplein 1
 1981 BZ Velsen-Zuid
 gerardvanes.nl

    UITBLINKERS IN NOORDZEEVIS

 Industriestraat 59
 1976 CT IJmuiden
 oceangold.nl

    HET LAATSTE PUNTJE VAN NEDERLAND

 Sluisplein 80
 1975 AG IJmuiden
 kopvandehaven.nl

    JOUW PLEK IN DE ZILTE ZEELUCHT

 Kennemerlaan 118
 1972 ES IJmuiden
 hotelvelsen.nl

GEZOND ALS EEN VIS
Gerard van Es uit IJmuiden is een familiebedrijf waar iede-

reen werkt vanuit zijn hart. Vroeger ging je ‘kantje pikken’ 

en hapte je een vers visje bij de kraam van Gerard van Es 

en tot de dag van vandaag kun je terecht in het gezellige 

restaurant en de bekende viswinkel en groothandel aan de 

Industriestraat. Bezoekers, bedrijven en vooral bewoners zelf 

genieten hier van mooie verhalen en vis die een paar uur 

eerder nog in de Noordzee rond zwom. Havenverse vis dus, 

met aandacht bereid, volgens de eerlijke, pure recepten die 

van generatie op generatie zijn doorgegeven. 

HAVENKWARTIER GERARD VAN ES
De liefde, de Noordzee en de unieke omgeving is duidelijk 

voelbaar. In de Kop van de Haven, waar je, de naam ver-

klapt het al, schepen ziet komen en gaan, bij Ocean Gold, 

waar handelaren en horeca-collega’s terecht kunnen voor 

een mooi assortiment van verse vis, schaaldieren, schelp-

dieren en gerookte specialiteiten, bij restaurant en winkel 

Gerard van Es waar je al sinds 1960 verse vis ‘van de stal’ kunt  

halen en in Hotel Velsen, het thuis vanuit waar gasten het 

strand, de zee, de duinen en de verse vis van IJmuiden goed  

kunnen beleven.

HOLLANDSE NIEUWE
Wil je echte aandacht en ambacht ervaren en weten hoe 

de Nieuwe Hollandse Haring smaakt? Kom happen bij één 

van onze vestigingen.

HEB JE ZELF EEN FEEST OF EVENEMENT?
Gerard van Es komt ook op locatie met zijn 

Fish & Chips- of haringkar. Bel (0255) 510 697 of 

whatsapp naar 06 430 59 332 voor een offerte.

HIER VIND JE ONZE VLOOT
BEZOEKEN
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De intelligente lockdown wordt langzaam afgebouwd. De 

terrassen zijn weer open en we kunnen ons steeds vrijer 

bewegen, al is het in een anderhalve meter samenleving. 

De verwachting blijf echter dat veel mensen deze zomer 

in Nederland blijven en in hun eigen omgeving op zoek 

gaan naar leuke uitstapjes. Voor ons biedt dat volop 

mogelijkheden om te laten zien hoe veelzijdig IJmuiden 

en de gemeente Velsen is. Aan bezoekers uit de regio 

Amsterdam en Haarlem, maar zeker ook aan onze eigen 

inwoners. 

De ruimte die wij hier hebben onderscheidt ons van andere 
regio’s. We hebben een van de breedste stranden van Nederland 
waar voldoende afstand houden geen probleem is. Ook in de 
duinen, in de parken en in Spaarnwoude lukt dat al weken heel 
goed. Daarom promoten wij deze zomer vooral onze fiets- en 
wandelroutes en de mogelijkheden om - met inachtneming 
van de anderhalve meterregel - te recreëren. Onze mascotte 
Kaatje Kabeljauw, die haar naam te danken heeft aan een poll 
op Facebook, helpt bij het verbinden van de parels van Velsen. 
Haar avonturen zijn te volgen via RTV Seaport en social media.

De coronacrisis heeft aangetoond dat bedrijven, organisaties 
én bewoners flexibel zijn. Overal in Velsen zijn creatieve 
oplossingen verzonnen voor de beperkingen die door de over-
heid zijn of waren opgelegd in het belang van onze gezondheid. 

Saamhorigheid is daarbij het sleutelwoord. De gemeente Velsen 
en citymarketing hebben een steentje willen bijdragen met de Ik 
koop lokaal-campagne en het online platform bezorgeninvelsen.
nl. Alle winkelgebieden hebben de campagne omarmd en voor 
ons is dat aanleiding om te bekijken of we hier mee door kunnen 
gaan. Want het belang van lokaal kopen is niet alleen nu groot, 
maar altijd.

Een ander lokaal initiatief dat uw en onze aandacht verdient is het 
Velsen Virtueel Festival op zondag 9 augustus. PreSail IJmond, 
Zomerfestival.IJmuiden en Dorpsfeest Santpoort werken samen 
met citymarketing aan een virtueel evenement waarin muziek 
en cultuur centraal staan. De lege festivalterreinen dienen als 
decor voor de optredens van lokale bands en muzikanten. Dus 
toch nog een festivalsfeer in deze zomer zonder evenementen!

Tot slot. Het .IJmuiden magazine is deze keer bezorgd door 
vrijwilligers van KWF. Dit stelt ons in staat een mooie donatie te 
kunnen doen aan de Vissenloop Velsen, die door de coronacrisis 
pas weer op 30 mei 2021 wordt gelopen. De opbrengst komt ten 
goede aan onderzoek naar kanker. Wij bedanken alle 
vrijwilligers van KWF voor hun inzet!

Bas Kuntz
Voorzitter Stichting Citymarketing Velsen
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IK KOOP LOKAAL
‘DIT MOETEN WE VASTHOUDEN’

Koop lokaal. Zeker nu. De advertenties in de krant en de borden langs de weg waren de afgelopen 
periode bijna niet te missen. Op bezorgeninvelsen.nl staan meer dan 170 ondernemers waar inwoners 
terecht kunnen voor bezorgen of afhalen. Daarmee is het online platform voor eetgelegenheden en 
winkels een groot succes.

WERKEN
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Direct na het afkondigen van de intelligente lockdown van het 
coronavirus zijn de gemeente Velsen en citymarketing samen  
opgetrokken bij het ontwikkelen van een campagne om lokale 
ondernemers een steuntje in de rug te geven. In een paar dagen 
tijd werd een herkenbaar logo ontwikkeld, inclusief varianten 
voor de verschillende winkelgebieden. ‘We vonden het belang-
rijk om iedereen ervan te overtuigen dat het in deze tijd heel  
belangrijk is om je geld lokaal uit te geven’, aldus wethouder 
Jeroen Verwoort. ‘Aan de reacties te merken zijn we daar in ge-
slaagd, want zowel bewoners als bedrijven zijn erg enthousiast 
over de campagne. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel 
mensen onze lokale ondernemers steunen in deze tijd.’ 

Om Ik koop lokaal extra onder de aandacht te brengen werd  
vijf weken lang een cadeaubox ter waarde van 100 euro verloot 
onder de inwoners van Velsen. Dat gebeurde in samenwerking 
met de winkeliers die adverteren in het .IJmuiden magazine. De 
campagne werd verder ondersteund met advertenties en een  
postercampagne. ‘De zichtbaarheid was groot en daarmee groei-
de het draagvlak; vrijwel alle winkelgebieden hebben er iets  
mee gedaan in hun communicatie’, reageert citymarketeer  
Friso Huizinga. ‘Toen de coronacrisis uitbrak hebben wij ons  
vizier meteen gericht op de bewoners en bedrijven. Het eerste  
dat op ons pad kwam was de campagne Ik koop lokaal. Door snel 
te schakelen met de gemeente en onze leveranciers hadden we 
dat binnen een week op de rit. Dat voelde goed, want je wilt zo 
snel mogelijk iets doen voor de ondernemers die hun deuren 
hebben moeten sluiten of voor bewoners die vanwege corona niet 
naar buiten kunnen.’

De slagvaardige aanpak van Velsen bleef niet onopgemerkt.  
Anne-Marije Hogenboom, directeur van Haarlem Marketing, 
zei in een interview dat ze zich heeft laten inspireren door  
het initiatief van de buren: ‘Ik heb veel gehad aan een online 
meeting met mijn Noord-Hollandse citymarketingcollega’s,  

onder wie Friso Huizinga van Velsen, waar Ik koop lokaal een 
groot succes is. Iedereen omarmde het idee en daarna is er ook  
in Haarlem keihard gewerkt aan een soortgelijke campagne: 
Haarlem hartje Haarlem.’

De initiatiefnemers hopen dat Ik koop lokaal na de coronacrisis 
gewoon overeind blijft. ‘Het zorgt voor een saamhorigheids- 
gevoel dat we moeten vasthouden’, aldus Bas Kuntz, voorzitter 
van Stichting Citymarketing Velsen. ‘Lokaal je geld uitgeven is 
altijd al heel belangrijk, zeker nu de economische schade enorm 
is. Dat wordt gevoeld bij de horeca en de middenstand in Velsen. 
Laten we deze ondernemers, op wat voor manier dan ook, helpen 
om het hoofd boven water te houden en samen te zorgen dat we 
geen kaalslag in de winkelgebieden krijgen.

Bo Stokman | Jacky Hart en Bij Bo
‘Het is geweldig dat wanneer alles op z’n kop staat er mooie initiatieven 

ontstaan. Complimenten voor de gemeente Velsen, citymarketing en 

andere partijen die door snel te schakelen een mooi platform hebben

gecreëerd. Daar voelen wij ons als ondernemers ontzettend door 

gesteund. En voor bewoners van de gemeente is het een duidelijk 

overzicht van prachtige horeca en winkels die ook tijdens deze corona-

crisis voor hun gasten klaarstaan.’

Frank van Es | Van Es Catering & Partyservice 
‘Ik vind dat de gemeente en citymarketing heel adequaat hebben 

gereageerd door de lokale ondernemers meteen voorop te zetten. 

De campagne is heel zichtbaar, zowel op social media als langs de kant 

van de weg. Daar profiteren we allemaal van. Wij bezorgen sinds een 

aantal weken ook bij particulieren en dat wordt enorm gewaardeerd, 

vooral door mensen die vanwege corona hun huis niet uit kunnen of 

willen. Daarnaast proberen wij onze collega’s te helpen door samen 

te werken. Door de coronacrisis is een warm gevoel ontstaan dat we 

eigenlijk moeten zien vast te houden.’ 

Nico Hop | Hop & Co en Nell’s
‘Ik vind het erg positief dat de gemeente en citymarketing heel snel 

hun hulp hebben aangeboden met een overkoepelende campagne. 

Niet praten maar doen. Top! Natuurlijk ben je als ondernemer 

momenteel de klos en is het voor velen overleven. Dan is het fijn te 

ervaren dat ze aan je denken en een steuntje in de rug bieden.’



NEDERLAND BEGINT IN IJMUIDEN
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Wie het uitkijkpunt aan de Reyndersweg in Velsen-Noord beklimt wordt beloond met een weids 
uitzicht over de monding van het Noordzeekanaal. De pieren, het terrein van Tata Steel, passerende 
schepen, Forteiland IJmuiden en het slibdepot van Rijkswaterstaat. Dit terrein vol baggerspecie 
verandert de komende jaren in de nieuwe trots van de regionale economie: de Energiehaven.

Deze haven wordt de uitvalsbasis voor de aanleg en het on-
derhoud van windparken op zee. In het voorjaar tekenden alle  
betrokken partijen een convenant voor de ontwikkeling van de 
haven. Daarmee ging een langgekoesterde wens van Amsterdam 
IJmuiden Offshore Ports in vervulling. De vereniging van bedrij-
ven en gemeenten langs het Noordzeekanaal maakt zich al sinds 
2012 hard voor de ontwikkeling van de Energiehaven. Voorzitter 
Ron Davio: ‘Ik geef je op een briefje dat dit een succes gaat  
worden! De Energiehaven komt op een unieke locatie. Het huidige 
slibdepot is van Rijkswaterstaat en meet tien hectare. Tata Steel 
werkt ook mee en stelt nog eens vijf hectare beschikbaar. De  
toegang over land zal ook via het terrein van Tata Steel verlopen. 
We hopen de nieuwe haven in 2025 in gebruik te kunnen nemen.’

Ook wethouder Jeroen Verwoort is tevreden met de ontwik-
kelingen. ‘We staan voor een enorme opgave met de te maken 
energietransitie en met deze haven spelen we daar goed op in. 
Het gaat de offshore windenergie letterlijk voor de wind en wij 
beschikken hier over een geweldige locatie vlak voor de sluizen. 
Energiebedrijf Vattenfall heeft Velsen al gekozen als uitvalsbasis 
bij de aanleg van windparken op zee. We hopen natuurlijk dat 
meer bedrijven zullen volgen. Het hele Noordzeekanaalgebied 
zal hiervan profiteren.’

Nu het convenant getekend is moeten de puntjes nog op de i 
worden gezet. Vergunningen worden aangevraagd en er wordt 

onderzoek gedaan naar de milieu-impact van de aanleg van de 
Energiehaven. Daarnaast bekijkt de gemeente hoe verschillende 
belangen hand in hand kunnen gaan in de razendsnelle ontwik-
keling van de offshore windenergie. 

Jeroen Verwoort: ‘Visserij en windparken moeten de ruimte  
op zee met elkaar delen. We bekijken hoe we die belangen aan  
elkaar kunnen koppelen. De winturbines worden steeds groter en 
de ruimte ertussen ook. Die ruimte kun je natuurlijk gebruiken 
voor voedselvoorziening. Om alle mogelijkheden te onderzoeken 
werken we samen met onder meer Imares en Techport. Velsen is 
een veelzijdige gemeente met veel kennis binnen haar grenzen. 
Dat biedt kansen en zeker in de economische hoek kunnen we 
iets moois creëren door samenwerking.’

WWW.AYOP.NL

WERKEN

Nieuwe Energiehaven
boost voor

regionale economie

‘We staan voor een 
enorme opgave 

met de te maken 
energietransitie en met 

deze haven spelen we 
daar goed op in.’



100 jaar Morgenster

VAN HARINGLOGGER NAAR ZEILBRIK

Eind 2019 werd het 100-jarig bestaan van de Morgenster 
gevierd in Den Helder. Harry hield voor een grote groep ge-
nodigden een zeer informatieve en humoristische toespraak. 
Hij vertelde dat er heel veel opgeknapt moest worden: een 
nieuwe scheepshuid voor het onderwaterschip, middendek 
verbeteren, nieuwe zeilen, boegspriet, spanten en ra’s werden 
op originele wijze gemaakt, hutten, dagverblijf en sanitair 
voor bemanning en passagiers kwamen er. Moderne elektro-
nica werd aangebracht voor de navigatie. En niet te vergeten 
een groot kombuis met modern kookgerei. Het was een zware 
klus, maar de mogelijkheden om verre zeiltochten te gaan 
maken bleek een enorme drijfveer voor de ondernemende 
Harry en Marian om flink door te pakken. Ze kregen te maken 
met veel veiligheidseisen voor dit 49 meter lange schip. 
De scheepvaartinspectie adviseerde, controleerde en stelde 
steeds nieuwe eisen. 

Het resultaat mag er zijn. Na vele jaren hard werken werd het 
een mooie dwarsgetuigde tweemaster met een authentieke 
uitstraling. In 2008 werd de Morgenster officieel in gebruik 
genomen door de toenmalige Minister van Economische  
Zaken, mevrouw Van der Hoeven. 

Harry en Marian vonden het wel jammer dat er in IJmuiden 
geen ligplaats voor de Morgenster was, maar Den Helder 
bleek een fantastische uitvalsbasis. Hier kregen ze de ruimte 
om het schip af te bouwen en er een prachtig tweemaster van 
te maken. De marine in Den Helder is een belangrijke klant 
van de Morgenster geworden. Matrozen krijgen zeiltraining 
op het schip. Het blijkt een zeer sterke leeromgeving te zijn in 
een pure en dynamische werkelijkheid.

Naast groepen gaan ook veel individuele passagiers mee. 
Ze kunnen een keuze maken uit een groot aanbod van zeil-
reizen naar allerlei gebieden zoals de Canarische Eilanden, 
Sint Petersburg en Engeland. Er worden ook zeiltrainingen 
georganiseerd en de Morgenster doet onder andere mee  
aan The Tall Ship Races en Europese uitwisselingen.

 

Ook jonge passagiers zijn dolenthousiast. Kinderen vinden 
meevaren geweldig. Lopen over het dek, draaien aan een echt 
stuurrad en trekken aan de touwen. Dat is wel wat anders dan 
een filmpje op de computer bekijken.

Harry en Marian blijven varen maar gaan het wel iets rus-
tiger aan doen. Ze verwachten een mooie toekomst voor de 
Morgenster. Jakob Fremgen gaat de Morgenster geleidelijk 
aan overnemen. De verwachting is dat op termijn brandstof-
schaarste nieuwe en meer kansen zal bieden aan de zeilvaart. 

WWW.ZEILBRIK.ORG

De IJmuidenaren Harry en Marian Müter kochten in 1983 de Morgenster. Zij waren al eigenaar van 

zeilschip De Jantje waarmee ze veel tochten met passagiers maakten en zagen direct de potentie 

van hun tweede aankoop, een haringlogger uit 1919 met de naam SCH-200 De Vrouw Maria. Het 

schip werd in de jaren dertig omgedoopt tot Morgenster SCH 243. In 1970 werd de voormalige 

haringlogger actief voor de sportvisserij bij Jacques Vrolijk en negen jaar later doorverkocht aan 

Ray Stetson. Hij verkocht het schip al snel aan Harry en Marian die er wel brood in zagen.

10 11
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Energie gemaakt van fossiele brandstoffen wordt steeds schaarser en duurder. Bovendien is gebruik van 
deze energie slecht voor het klimaat en wordt het zelf opwekken van eigen energie steeds goedkoper. 
Vooral als we het samen doen. Maar waar begin je? En wat zijn de regels? Waar moet je aan denken als 
je bijvoorbeeld je woning duurzamer wilt maken? De energiecoaches van Energiek Velsen helpen je 
graag bij deze vragen.

Samen naar een
DUURZAME GEMEENTE

Inmiddels bestaat Energiek Velsen alweer zeven jaar. Het is een 
initiatief van en voor bewoners van de gemeente Velsen. In 2013 
hebben Joost Kok en Douwe van Rees de handen ineengeslagen 
en zijn met de coöperatie gestart. Hun missie? Samen Velsen 
duurzamer maken! De coöperatie ziet de huidige klimaat-
problemen, maar ziet vooral ook kansen en oplossingen. En als 
we samen die kansen benutten, hebben we veel meer impact. 
Inmiddels heeft Martijn Mewe de voorzittershamer overgenomen 
van Joost. Dit zorgt voor een frisse wind binnen de organisatie, 

die opereert zonder winstoogmerk. Op de vraag wat hij samen 
met de Velsenaren wil bereiken zegt hij: ‘De gemeente Velsen en 
de Velsenaren staan de komende jaren voor een grote opgave: de 
energietransitie. Via onze coöperatie Energiek Velsen bevorderen 
we dat dit iets wordt van alle bewoners, met andere woorden:  
we organiseren de energietransitie van onderop.’

WWW.ENERGIEKVELSEN.NL

WONEN
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Het bestuur van Energiek Velsen: Martijn Mewe, Joost Kok en Frank Cornet.



RUGBYCLUB THE SMUGGLERS

Waar de naam vandaan komt? Een aantal hockeyende heren zat 
bij het toentertijd bekende café The Old Smugglers en besloot 
dat ze meer verbroedering wilden. En dat biedt rugby, zegt  
Serge Barnhoorn, die kandidaat-voorzitter is nu broer Rens stopt 
in verband met verlegging van zijn focus. ‘The Smugglers is een 
hechte groep, ook buiten de sport. Sociaal bewust en begaan 
met de gemeentelijke omgeving.’ Dit uit zich op de Santpoortse 
Feestweek en de rugbyclinics op scholen. ‘Het is een gentlemen 
sport, gegroeid uit Engelse jongensscholen. Voor en na de wed-
strijd is een stropdas verplicht. Maar op het veld is stoerheid 
troef.’ Overigens hebben ook vrouwen de weg naar de oudste 
rugbyclub van Kennemerland gevonden. Let wel: ’Van studente 
tot bankdirecteur, het zijn geen piepers.’

WWW.THESMUGGLERS.NL

IJ.V.V. STORMVOGELS

Veel meer IJmuiden dan amateurvoetbalvereniging Stormvogels 
wordt het niet. De in 1912 opgerichte club is zo ongeveer ontstaan in 
de Vishal. Hoofdsponsor is rederij Cornelis Vrolijk en de vereniging 
kent een bewogen sportieve geschiedenis. Twee speerpunten zijn 
altijd hetzelfde gebleven: Stormvogels is ambitieus en gezellig. 
Nico Stoker, energieke verenigingsman in hart en nieren, is al 20 
jaar voorzitter: ‘Alles draait om verbinding, we hebben ook een 
maatschappelijke taak binnen Velsen.’ Er worden veel jeugd-
activiteiten georganiseerd. Gedeeltelijk om te stimuleren, sport 
als vrijetijdsbesteding is immers niet meer vanzelfsprekend, maar 
zeker ook omdat die aandacht voor de jeugd van sociaal belang is. 
‘Er is hier altijd wat te doen’, zegt Nico. ‘We fungeren soms ook als 
een buurthuis.’

WWW.STORMVOGELS.NL

LTC RUÏNE VAN BREDERODE

De tennisclub Ruïne van Brederode speelt op Tennispark 
Brederode. Die twee zijn vanaf 1989 onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en máken elkaar. Cécil Huijbens is de derde generatie 
die het sinds 1935 bestaande park, en de gezellige horeca, draait. 
Frans Blokland is voorzitter van LTC Ruïne van Brederode. 
Frans: ‘Door het systeem dat we hanteren kun je altijd komen 
spelen, je wordt ingedeeld door iemand van het tenniskader  
die weet wie je bent. Na afloop heb je er een paar vrienden bij. 
Dat maakt het heel persoonlijk.’ Cécil: ‘Met die nieuwe vrienden 
ga je dan lekker genieten van goede wijn en spijs in ons echte 
bruine café. De Club van 100 maakt mogelijk dat er leuke 
evenementen kunnen worden georganiseerd. En dan hebben 
we het niet eens over de oerplek waar het park ligt.’ 

WWW.TENNISPARKBREDERODE.NL

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 
gemeente! Ook de sportverenigingen zelf blinken allemaal ergens 
in uit. Wij spraken enkele voorzitters over hun club. 

HANDBOOGSCHUTTERIJ V.Z.O.S.

Handboogschutterij V.Z.O.S., Vooruitgang Zij Ons Streven, is opgericht in 1891 en 
de oudste vereniging van de gemeente Velsen. Historisch weetje is dat tijdens het 
graven van het Noordzeekanaal een Brabander het handboogschieten, onder genot 
van ‘geestrijk vocht’ hier introduceerde. Nu heeft de vereniging rond de 100 leden, 
in alle leeftijden. Voorzitter Maarten Porsch vertelt: ‘We doen het goed, op landelijk 
maar ook op internationaal niveau. We zijn vrijwel altijd vertegenwoordigd op het 
Sportgala.’ Handboogschieten is verslavend: ’Het is een voortdurende uitdaging, een 
strijd tegen jezelf. Beter zijn dan je buurman moet je juist niet tussen je oren hebben.’ 
Er wordt vier keer per week geschoten op de 14 indoorbanen van V.Z.O.S. 

WWW.HBSVZOS.NL 
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Noordzeevis uit IJmuiden:
lekker, lokaal en gezond

noordzeevisuit-ijmuiden.nl

Vraag uw gratis waardebepaling aan
         via www.brantjesmakelaars.nl 
             of neem contact op
              met ons kantoor 
                   in IJmuiden.

GRATIS
waardebepaling

Brantjes Makelaars Velsen
Marktplein 40

1972 GC  IJmuiden
0255-700201

velsen@brantjes.nl

kaasmarkt””
Kennemerlaan 42
IJmuiden 
Tel. 0255-530890KAAS • NOTEN • WIJNEN

kaasmarkt”
kaasmarkt””

Kennemerlaan 42
IJmuiden 
Tel. 0255-530890KAAS • NOTEN • WIJNEN

kaasmarkt”

Kennemerlaan 42
IJmuiden

Tel. 0255-530890

Gespecialiseerd in:
Hollandse kaas uit de Beemster

Hollandse boerenkaas
buitenlandse kazen

wijn
patés

salades
vleeswaren

verse gebrande noten
Leonidas bonbons

The Seaweed
Farmers

De afgelopen maanden peddelden ze regelmatig op een surf-
plank door Marina Seaport in IJmuiden. Al woelend door 
het water inspecteerden Nikki Spil en Sjoerd Laarhoven hun 
zeewier. ‘In september vorig jaar zijn we van start gegaan met 
de The Seaweed Farmers, voorheen Zee Boerderij IJmond.  
In april was de eerste oogst en die is goed gelukt. Het wier heb-
ben we verkocht aan een raffinagefabriek in Sint Maartens-
burg. Daar worden de mineralen eruit gehaald en het water 
uit dat proces wordt gebruikt om de bloemenvelden bij Sint 
Maartensbrug te bemesten. De eiwitten en suikers uit ons 
zeewier zijn weer een heel goede basis voor bioplastic.’

Maar het wier bewijst ook zeker zijn nut als het in het water 
ligt. Zeewier blijkt namelijk een ideaal biofilter. ‘Met onze 
oppervlakte kunnen we met twee lichtingen per jaar flink 
wat CO₂-uitstoot compenseren; net zoveel als 63 keer met  
het vliegtuig op en neer naar Barcelona. Om nog meer  
impact te creëren willen we flink uitbreiden. Bedrijven en 
particulieren kunnen via crowdfunding een voorinvestering 
doen en op die manier bijdragen aan de vermindering van 
CO₂. Het voordeel van onze thuisbasis Seaport Marina is dat 
30 procent van het oppervlak altijd beschikbaar is, voorlopig 
kunnen we dus vooruit.’ 

WWW.THESEAWEEDFARMERS.COM

WERKEN



BEZOEKEN

In 1978 namen Yvonne en haar man Joop het beheer van de camping 
over. Toen Joop in 2006 overleed, zette Yvonne met haar dochter, 
schoonzoon en kleinkinderen de camping voort. ‘Het is een echt 
familiebedrijf, we doen alles samen’, zegt dochter Daniëlle.
De camping gaat met de tijd mee. Zo verschijnen er geleidelijk aan op 
vrijkomende vaste plaatsen nieuwe chalets. ‘Onze laatste aanwinst 
is een gloednieuwe foodstore met prachtig terras, waar onze gasten 
terecht kunnen voor boodschappen, een kleine maaltijd of een ijsje. 
We zijn de afgelopen winter fulltime bezig geweest met klussen, we 

leken wel bouwvakkers’, lacht Yvonne. Niet alleen gemoedelijkheid 
en oprechte interesse in hun gasten staat hoog in het vaandel bij de 
familie Lubbers, ook aan het promoten van toeristische uitstapjes 
wordt veel aandacht besteed. ‘We zijn bevoorrecht met een camping 
die op zo’n prachtige centrale plek ligt. Kijk om je heen en zie hoeveel 
moois de gemeente Velsen te bieden heeft.’

WWW.DUINDOORN.NL

Gelegen in de duinen, op loopafstand van het strand en grenzend aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 
Welkom op camping de Duindoorn in IJmuiden! Voor de familie Lubbers, die de camping vol overgave runt, 
is het 42e campingseizoen gestart. Toeristen uit binnen- en buitenland weten al jarenlang de weg naar de 
Duindoorn te vinden. 
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Gezellige familiecamping
midden in de duinen
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IJmuiden is een plek van rauwe schoonheid. Stoer 

vanwege de haven en industrie. Met avontuurlijke 

stranden waar volop ruimte is voor wind- en watersport 

of om gewoon je handdoek uit te vouwen. Met brede 

duinen vol bunkers en een zee waar altijd wel een 

enorm schip langs de pier verdwijnt aan de horizon. 

Met ruige havens, de grootste zeesluis van 

de wereld en veel vissersboten, jachten en 

schepen. Het is een unieke plek om je ogen 

uit te kijken, verse vis te eten en te ervaren: 

IJmuiden is Rauw aan Zee! 

Je bent er zo!
Vanaf Amsterdam-Sloterdijk 

met directe buslijn 382 

of 30 minuten met de auto

Vanaf Haarlem CS 

met buslijn 385 (overstappen 

op Dennekoplaan) 

of 20 minuten met de auto

Meer info? 
Check ijmuidenaanzee.nl of volg 

Rauw aan Zee op social media
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De visveiling in IJmuiden is een wereld op zich, met een hectiek die begint 
op de vissersboten die van maandag tot vrijdag de vis aan land brengen. Op 
zee worden de vangsten gestript en op vissoort uitgesorteerd. De factorijen 
- de bemiddelaars tussen de vissers en de veiling - zijn daar verantwoordelijk 
voor. In de veilinghal sorteren ze de vis verder naar maat en gewicht voor 
de verkoop. De handel start met een schouw van de vis door de kopers. 
Dan volgt de veiling via de klok en tot slot de toewijzing en afvoer naar 
de klanten. Door internet is de markt groter, sneller en opener geworden. 
Op vrijdag (de drukste dag) bieden er meestal veertig mensen mee in de 
mijnzaal en 95 online vanuit Nederland, België en Frankrijk.

Visveiling net zo 
oud als IJmuiden
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DE HISTORIE
Na de opening in 1876 van het Noordzeekanaal, de directe ver-
binding tussen de Noordzee en Amsterdam, schuilen vissers bij 
slecht weer langs de oevers bij de monding van de waterweg en  
in de nieuwe sluiskolk. Een aantal van hen gaat ertoe over de 
vangsten aan wal te verkopen bij de ontstane nederzetting, die 
later uitgroeit tot de plaats IJmuiden. De bedrijvigheid neemt 
snel toe. Aanvankelijk ligt de verkoop van vis in handen van  
particuliere afslagen. Tussen deze afslagen heerst een grote con-
currentie. De overheid laat daarom in 1896 bij de pas opgeleverde 
Vissershaven de Rijksvischhal neerzetten voor de afslagers. Zij 
mogen gebruikmaken van de hal, mits zij voldoen aan strenge 
voorwaarden. Andere exploitanten richten als tegenreactie de 
‘Coöperatieve’ op.

Beide afslagen proberen zoveel mogelijk klanten te trekken. Ze 
huren vletterlieden in, die verantwoordelijk zijn voor het aan- en 
afmeren van schepen. Deze varen de vissers tegemoet en ‘dwin-
gen’ hen om hun vis op een bepaalde veiling te laten verkopen. 
Weer grijpt het Rijk in en geeft aanvoerders bij de Rijksvischhal 
bepaalde voordelen. De Coöperatieve haakt daarop af. De Rijks-
overheid bouwt daarna de Hal van Lely, een stenen hal voor de 
visverkoop. We vinden in die tijd Egmonders, Urkers, Stellen-
dammers en ook Katwijkers in de havens en afslag van IJmuiden. 
De Katwijkers vormen traditiegetrouw de grootste groep.

VERNIEUWING
De afgelopen decennia kenmerken zich door veel veranderingen 
op en rond de IJmuidense visveiling. Eind jaren tachtig van de 
vorige eeuw wordt het vishalcomplex ingrijpend gerenoveerd. 
Alle werkzaamheden spelen zich voortaan in één hal af. De vis 
wordt er gesorteerd en overgepakt in kisten. En na de veiling in de 
mijnzaal gaan de partijen vis via verlaadperrons de vrachtwagens 
in voor verder transport naar de afnemers.

Een grote verandering en verbetering in de veilmethode is de  
introductie in 2008 van het Pefa-verkoopsysteem, een manier 
om ‘op afstand’ vis te kopen zonder zelf in de mijnzaal aanwezig 

te zijn. De vishandelaren kunnen op hun scherm de prijzen 
volgen op visafslagen in binnen- en buitenland. De procedure 
is op alle veilingen hetzelfde. Na het aan land brengen wordt 
de vis gesorteerd en vervolgens gewogen. Daarna worden alle 
gegevens ingevoerd in het algemene computersysteem. Dit  
is onder andere informatie over de soort vis per boot, welke  
visserijtechniek er is gebruikt, waar de kotter heeft gevist, hoeveel 
dagen de kotter op zee is geweest en of de vis MSC-gecertificeerd 
is. Op de website is dagelijks een overzicht te vinden van de  
verwachte aanvoer van die dag. Kopers die aangesloten zijn bij 
Pefa, kunnen de veilingklok via internet volgen en stopzetten 
om vis op afstand te kopen. Het systeem heeft voordelen voor 
alle partijen. De vissers krijgen een goede prijs, omdat er meer 
belangstellenden voor hun producten zijn. Maar ook de handel 
profiteert ervan. Wanneer de afslag in IJmuiden bijvoorbeeld niet 
genoeg tong heeft, kunnen de handelaren uitwijken naar andere 
veilingen om daar bij te kopen.

INVESTERINGEN
In 2018 zijn meer verbeteringen bij de visafslag doorgevoerd. Zo 
is er een nieuwe kistenspoelmachine gekomen, die zo’n duizend 
kisten per uur kan behandelen. Wekelijks worden zo vijftien-  
tot twintigduizend kisten gewassen. Een hele klus, maar volgens 
algemeen directeur Peter van de Meerakker zeer belangrijk:
‘Schone viskisten zijn het visitekaartje van je visafslag, zowel voor 
de aanvoerders als voor de zeevisgroothandel.’

Het zijn niet de enige veranderingen aan de vishallen aan de  
Halkade. Op het dak van Hal E zijn ruim dertienhonderd zonne- 
panelen geplaatst, goed voor 360 duizend kWh per jaar. De 
stroom wordt gebruikt voor de koeling van de cellen, de verlich-
ting en de nieuwe kistenspoelmachine. De totale investeringen 
komen uit op een bedrag van ongeveer een miljoen euro. 
De IJmuidense visveiling is de op een na grootste afslag van ons 
land, een status om trots op te zijn.

WWW.ZEEHAVEN.NL

Schone viskisten
zijn het visitekaartje 

van je visafslag, zowel 
voor de aanvoerders 

als voor de 
zeevisgroothandel.

WERKEN
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BEREIDINGScholsandwich
met Parmezaanse
kaas en kruiden
Hoofdgerecht 2 personen

Bereidingstijd: 20 minuten

INGREDIËNTEN:
Scholfilets  4 stuks à 125 gram per stuk
Citroensap 1 eetlepel
Oud witbrood 1 sneetje fijn verkruimeld
Parmazaanse kaas 100 gram versgeraspt
Bosuitjes 2 stuks in ringetjes gesneden
Peterselie 2 eetlepels fijngehakt
Dille 1 eetlepel fijngehakt
Vis- of tuinkruidenbouillon 1 dl
Zout en versgemalen peper

Dep de scholfilets droog met keukenpapier en wrijf ze in met 
citroensap, zout en peper. Leg 2 scholfilets naast elkaar in een 
rechthoekige magnetronschaal. Meng in een kom het broodkruim 
met de helft van de Parmezaanse kaas, de bosui, peterselie en dille.

Meng er zout en peper naar smaak door. Verdeel 3/4 van het 
kruidenmengsel over de scholfilets in de schaal. Leg de andere 
scholfilets erop en verdeel de rest van het kruidenmengsel erover. 
Strooi de rest van de kaas erover.

Schenk de vis- of kruidenbouillon op de bodem van de schaal.
Dek de schaal af met een deksel of magnetronfolie en verwarm 
de scholfilets 8-10 minuten in de magnetron op 400 watt. Laat de 
scholsandwiches nog ongeveer 3 minuten nagaren.

SERVEERTIP
Lekker met aardappelpuree en roergebakken courgette of prei.
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 Velsen heeft de uitgave van de tweede druk mede mogelijk gemaakt.

Atlantscholen nu Techportscholen

‘Juf, dit was de leukste les ever!’ ‘Juf, dank u wel, dat u mij dit 
geleerd heeft.’ Ondertussen rennen de leerlingen het klaslokaal 
uit na een les Techniek en Wetenschap. Annelies de Klerk, 
leerkracht in groep 7 van een basisschool, vertelt: ‘De wereld 
om ons heen verandert in hoog tempo. Kijk alleen al naar de 
energietransitie. Zonnepanelen. Elektrisch rijden. Er zijn vele 
innovaties van toekomstige technici nodig. Kinderen leren door 
techniekonderwijs creatief en probleemoplossend denken. We 
proberen ze enthousiast te maken voor de wereld van de techniek 
en wetenschap. Alle groepen 6, 7 en 8 bezoeken de Tata Steel 
Academy, en volgen daar verschillende programma’s en maken 
kennis met duurzaamheid, robotica, design en natuurkunde.’

De IJmond ademt technologie. Technologie wordt nu ook op 
veel scholen aangeboden waardoor het mogelijk is om in de 
regio een technische opleiding te volgen. Bedrijven uit de IJmond 
hebben te maken met een tekort aan technici en de vergrijzing 
waardoor specifieke technologische kennis verdwijnt. De op-
komst van de vierde industriële revolutie is de nieuwe realiteit: 
robotisering, digitalisering, big data en kunstmatige intelligentie. 

Opleidingen dreigen daardoor steeds minder goed aan te sluiten 
op technologische kennis en vaardigheden die gevraagd worden 
door bedrijven.

Sinds begin dit jaar zijn alle Atlantscholen Techportscholen 
geworden. Daarbij biedt Techport deze scholen een breed doe-
programma aan. En samen met Techport is Vakkanjers Junior 
in het leven geroepen. Leerlingen uit groep 7 en 8 gaan een echt 
probleem oplossen waar het bedrijfsleven mee te kampen heeft. 
Het is een wedstrijd, maar de oplossing moet wel realistisch en 
haalbaar zijn. ‘De samenwerking moet nog wel gaan groeien, 
omdat we net Techportschool zijn. Maar dat gaat helemaal goed-
komen’, sluit Annelies af.

WWW.TECHPORT.NL

Techport is een netwerk van bedrijven, overheid en onderwijs waarbinnen 
partijen samenwerken, kennis delen en overleggen om de maak- en onder-
houdsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam klaar te maken voor de 
toekomst. Naast het onderwijs zijn ook de versterking van innovatie en het 
regionale innovatieklimaat cruciaal voor de toekomst van de maakindustrie.

WERKEN



In een ongedwongen en gezellige sfeer staan wij klaar om jou 

de meest passende outfit aan te meten en te ontzorgen op 

dit gebied. Samen bedenken wij stijlvolle combinaties voor de 

mooiste dag van je leven.

Of het een 2 of 3-delig pak (2-delig vanaf € 199,95) wordt of een 

casual summer chic combinatie wij hebben het allemaal in 

huis en adviseren graag over de diverse pasvormen en moge- 

lijkheden hierin. Mocht de juiste maat er op dat moment niet 

zijn bestellen wij dit geheel vrijblijvend. Wij zullen je dan op een 

later moment uitnodigen om het te komen passen. Dit kan 

ook buiten onze reguliere openingstijden.

In onze collectie hebben wij ook accessoires. Zijden strop- 

dassen gematcht bij de overhemden, schoenen en manchet-

knopen voor de subtiele details. 

Mocht er toch nog iets aangepast worden om de pasvorm 

te perfectioneren hebben wij onze gratis kleermakerservice. 

Wanneer het klaar is nodigen we je uit voor een definitieve 

passessie om er zeker van te zijn dat niks aan het toeval is 

overgelaten. Met vriendelijke groet, Van Delden Mode.

VAN DELDEN MODE | PLEIN 1945 NR. 52 | IJMUIDEN

TEL. (0255) 515 477 | WWW.VANDELDENMODE.NL

Als bruidegom is het kopen van een mooi trouwpak waarschijnlijk een van de belangrijkste dingen. 
Van Delden Mode is op het gebied van pakken en gelegenheidskleding hier helemaal op ingespeeld.

EEN TROUWPAK KOPEN

Dagelijkse 
verse vis

Direct van de visafslag!

Online vis bestellen
en thuisbezorgd

viskoop.nl
Alles spatelvers, vacuum 

verpakt en gekoeld!

Verzending door heel Nederland!

Scharrelvis
Bijvangst uit de Noordzee!

3 kilo € 5,-

_________

_________

Halkade 27
IJmuiden Haven
Tel. (0255) 512 796
www.waasdorp.nl
7 dagen per week geopend!

Ook voor catering op locatie
gebakken vis • broodjes • visrokerij • mosselen • oesters • paella • haring

Gecertificeerd voor duurzame en gezonde vis.

VIER DE ZOMER 
BIJ BRASSERIE 

DE BANK
MET TAPAS OP HET 
(OVERDEKT) TERRAS

lunch - diner - borrel - feest

BROEKBERGENLAAN 49  |   2071 EV SANTPOORT-NOORD
023 -  574 66 16  |   C BRASSERIEDEBANKSANTPOORT

Biedt EHBO hulpverlening bij evenementen

 Voor advies over preventie in en om het huis

Verzorgt EHBO lessen op scholen

Geeft diverse EHBO cursussen 

www.rodekruis.nl/ijmond

afdeling IJmond
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www.vanescatering.nl
DUDOKPLEIN       PLEIN 1945       LANGE NIEUW       VELSERHOF       MARKTPLEIN

Kom gewoon      
  eens langs!

BEZOEKEN

DRUKKE ZOMER
De vrolijke en kleurrijke Noordzeevis gaat citymarketing helpen bij het promoten
van de parels van Velsen. Zo is haar zomer al redelijk volgepland, want samen
met RTV Seaport gaat zij op bezoek bij de mooie en bijzondere plekjes die onze
gemeente rijk is. Daarnaast zal zij bij verschillende evenementen die nog wel 
doorgang kunnen vinden haar opwachting maken. 

VOLG KAATJE OP INSTA
Kaatje Kabeljauw is ook te volgen op Instagram waar zij een eigen kanaal heeft. 
Dus ben je benieuwd waar de vis opduikt en wat zij allemaal meemaakt? 
Volg Kaatje dan via instagram.com/kaatje_kabeljauw. 

IDEE VAN STUDENTEN
Vijf studenten van InHolland Haarlem hebben de
afgelopen maanden nagedacht over verschillende acties
om IJmuiden en de gemeente Velsen onder de aandacht 
te brengen. Wij werden het meest enthousiast van het idee om 
een mascotte te ontwikkelen. Natuurlijk is dat een vis geworden. 
Een vis in de kleuren van. IJmuiden, die vanaf nu dus luistert naar 
de naam Kaatje Kabeljauw. 

PROMOTIE
Organisaties die Kaatje willen gebruiken voor promotiedoeleinden kunnen
een verzoek indienen via info@ijmuiden.nl. Hier zijn uiteraard voorwaarden 
aan verbonden.

Dit voorjaar hebben wij de inwoners van Velsen gevraagd om een naam 
voor de nieuwe masscotte van .IJmuiden te verzinnen. Uit alle inzendingen 
zijn twee namen gekozen waarop gestemd kon worden. Dat gebeurde 
massaal. Met 57% van de 699 stemmen won Kaatje Kabeljauw het van Karel 
de Zeeparel. Haar internationale naam is Katie Cod.

Kaatje bezoekt 
parels van Velsen 
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Route Strand – Beach Noordpier

Route Strand – Beach IJmuiden aan Zee

Route Strand – Beach IJmuiderslag

Fietspad

3 Buslijn 3  
IJmuiden  Velserbroek  Haarlem

73 Buslijn 73  
Haarlem  Velserbroek  Beverwijk

74 Buslijn 74  
IJmuiden  Beverwijk  Heemskerk

382 Buslijn 382 (R-Net)
IJmuiden  Amsterdam Sloterdijk

385 Buslijn 385 (R-Net)  
IJmuiden  Santpoort   Haarlem

N80 Buslijn N80 
IJmuiden  Haarlem  Amsterdam Leidseplein

Watertaxi IJmuiden

Treinstation / Bahnhof / Railway station

Parkeerplaats / Parkplatz / Parking

Camping / Campingplatz / Campsite

Uitzichtpunt / Aussichtspunkt / Viewpoint

Theater / Theatre

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

Fort

Meer info:
ijmuidenaanzee.nl

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

Strandpaviljoens / Beach clubs 
/  Strandpavillons

1 Timboektoe
2 Aloha
3 ZanDiego Beach
4 Zilt aan Zee
5 Noordzee
6 Zeezicht
7 Beach Inn

Sport en Recreatie / Sports & 
recreation  /  Sport & Erholung

8 Strandfabriek
9   Ozlines Surf & Watersporten
10    Makai Beach (Kitesurf - 

Healthy foods - Events)
11   Jachthaven Seaport Marina IJmuiden
12   PBN Sport & Adventure, 

activiteitenpaviljoen Nova Zembla
13   Zwembad De Heerenduinen
14   Skibaan SnowWorld
15   Action Planet Spaarnwoude
16 De Watergeus (verhuur steps, skeelers, 

 mountainbikes en fi etsen)
17   Recreatieschap Spaarnwoude
18   Outstanding Events
19   Seaside Sports
20   Paintball Spaarnwoude
21 Golfb aan Spaarnwoude
22   Sportvisserij IJmuiden
23   ProRib Events

          Hightide Surfshop

        Hightide Surf & Food
25 Apex Adventures
26   Rabobank IJmond Stadion / Telstar

Bezienswaardigheden & 
attracties / Sights & attractions 
/  Sehenswürdigkeiten 
& Attraktionen
27   Noordpier 
28   Zuidpier 
29   Uitzichtpunt Kop van de Haven, 

Vissersmonument
30   Uitzichtpunt Strand Noordpier
31 Forteiland IJmuiden (PBN)
32   IJmuidense Rondvaart Maatschappij/ 

 Watertaxi
33   Visboulevard
34   Sluizencomplex
35   Raadhuis voor de kunst
36 Oude dorp Velsen

37   Buitenplaats Velserbeek 

(kinderboerderij & speeltuin)
38   Buitenplaats Beeckestijn
39   Gemaal Velserbroek 

40   Informatieboerderij Zorgvrij
41    Ruïne van Brederode
42   Korenmolen de Zandhaas
43   Nationaal Park Zuid-Kennemerland
44   Fort Benoorden Spaarndam
45   Landgoed Duin & Kruidberg46

In het Donker Gezien

Musea / Museums / Museen
47   Zee- en Havenmuseum 

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

Theaters 
54   Stadsschouwburg Velsen
55   Thalia Theater
56   Mosterdzaadje

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

Campings / Campsite / Campingplatz 
/ Bungalowpark
69   Camping De Duindoorn
70  Kampeerterrein Schoonenberg
71   DroomPark Buitenhuizen
72   Basecamp IJmuiden

Vervoer / Transport
73   Watertaxi IJmuiden vaart 4 keer 

per dag van april tot oktober
74 Felison terminal
75   Felison cruise terminal
76   The Bike Guru fi etsverhuur
77   Van der Valk Taxi
78   Strandtaxi
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Misschien wil jij je etalage wel uitbreiden 
naar het web? Want ga er maar vanuit 
dat 60% van jouw klanten/gasten al 
gekeken hebben voordat ze jouw zaak 
binnenstappen. Wij bouwen veel sites 
en shops waar we stuk voor stuk onze 
aandacht aan besteden. Wij kijken 
samen met jou naar de juiste chemie 
tussen jouw business en je bezoekers.

Onze eigen shop staat nu ook online 
zodat jij nog makkelijker kan bestellen. 
Hier zijn we natuurlijk superblij mee en 
als jij de code .ijmuiden gebruikt krijg je 
ook nog eens 10% korting op al onze 
artikelen. www.reprogilde.nl 

onze grafische
 speeltuin van 300m2

Kennemerlaan 167 
1972 EM IJmuiden

info@reprogilde.nl

0255 - 234 567 

Wil jij ook de mogelijkheden voor 
jouw bedrijf bespreken?

Dat kan! De koffie staat klaar.

relatiegeschenken
met ecokeurmerk

Beachflags: laat ze maar wapperen!
wij hebben ze al vanaf € 36,-

Websites&Shops TextielMarketingPrint&Druk S(e)igning

Dat kan! De koffie staat klaar.

SUPER! WE HEBBEN JE AANDACHT IJmuiden staat dit jaar flink in de  
kijker. Dus ook de mogelijkheid  jouw 
bedrijf of vereniging goed in de picture 
te zetten. Denk eens aan alle gave
evenementen die voor de deur staan! 
Hoe laat jij jezelf zien? 

Misschien heb je zelf al een goed idee of 
wil je dat wij met een plan komen. Wij 
helpen je graag om bij jouw bezoekers 
(offline of online) een onuit- wisbare 

indruk achter te laten. Wil jij 
graag een behang als eye- 
catcher of een coole beach flag 
voor de deur?
Misschien wil je wel wat nieuws 
met je logo of is je visitekaartje 
echt aan vernieuwing toe.   Voor 
al onze materialen zijn wij altijd 
op zoek naar de beste kwaliteit 
zonder het milieu en jouw 
portemonnee uit het oog te 
verliezen. Van groot naar klein 
staat het complete team van 
ReproGilde voor jou klaar.

DAT ZIT ALS GEGOTEN. Is een zin die 
wij vaker horen. Bedrijfskleding moet 
ook zitten als een maatpak, je werkt er 
tenslotte elke dag in. We hebben de 
afgelopen 3 jaar onze producten en 
diensten op het gebied van textiel flink 
uitgebreid. Naast een eigen zeef- 
drukkerij hebben wij ook meerdere 
hoogstaande merken aan onze 
collectie toegevoegd. Je 
kan dit bij ons passen en 
voelen. Wil je eerst 
wat inspiratie op 
doen? Check dan 
even onze shop of 
kom eens kijken bij 
ons in de showroom. 
Heb jij al je textiel? 
Geen probleem. 
Of heb je het liever 
geborduurd? Wij zijn 
van alle markten 
thuis. 

Bedrijfskleding
dat zit als 

een maatpak.

Onze eigen shop staat nu ook online

Meer dan Print alleen .

Meer dan Print alleen .

REPROGILDE.nl VEEL MEER DAN PRINT ALLEEN

WillemLeonAlexandraDavid

Meer dan 
40.000 artikelen

bedrukt of 
onbedrukt.

Soms is groter 
ook echt beter.
Van belettering 
tot spandoek. 

Van A tot 
Sociaal. Maak 
eens kenbaar.

Van flyer tot 
poster wij doen 

het allemaal.

De mooiste 
etalage naar de 
buitenwereld.

JAAR OP Z’N KOP!
IJMUIDEN STAAT DIT 

Vrijwilligers KWF verspreiden 
.IJmuiden magazine
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Het .IJmuiden magazine dat nu voor je ligt is verspreid 
door de vrijwilligers van KWF Velsen. In ruil daarvoor 
heeft Citymarketing Velsen een financiële bijdrage 
geleverd aan de Vissenloop, die helaas niet kon door-
gaan door de coronacrisis.

IDEE ONTSTOND IN BUSINESSCLUB VAN TELSTAR
Tijdens een businessclubavond bij Telstar ontstond het idee om 
vrijwilligers van KWF in te zetten. Jan Hinloopen, bestuurslid 
van Citymarketing Velsen raakte daar in gesprek met Fred van 
Dam, voorzitter van KWF Kankerbestrijding. ‘De huis-aan-huis-
verspreiding van het magazine kost behoorlijk wat geld’, legt 
Hinloopen uit. ‘Ik dacht: hoe mooi is het als we een deel van dat 
bedrag bij een goed doel terecht kunnen laten komen? Tijdens 
ons gesprek zei Fred dat hij wilde bekijken of vrijwilligers dit voor 
hun rekening wilden nemen.’

MOOIE DONATIE VOOR EEN GOED DOEL
Fred van Dam: ‘De Velsense afdeling van KWF heeft veel fan-
tastische vrijwilligers die samen de ruim 30.000 magazines in de 
bus kunnen gooien. Dit gaat een stuk sneller dan de collecte want 
dan moet je overal aanbellen. Maar het belangrijkste is natuurlijk 
dat het direct een mooi bedrag oplevert voor de Vissenloop en de 
jaarlijkse collecte!’

‘Kanker moet de wereld uit! Daar is heel veel geld voor nodig. 
Door de inzet van onze vrijwilligers zijn wij in staat een sub-
stantieel bedrag toe te voegen aan de strijd tegen kanker. Dat is 
waar wij het voor doen.’

De volgende editie van de Vissenloop vindt plaats op 30 mei 2021.

WWW.VISSENLOOP.NL



‘Er komt ontzettend 
veel werk aan

voor onze leden’
SYLVIA BOER, DIRECTEUR AMSTERDAM IJMUIDEN OFFSHORE PORTS

AYOP bestaat 35 jaar en telt momenteel ruim 80 leden. En de 
groei is er nog niet uit want het bruist langs het kanaal, merkt ook 
Sylvia tijdens haar kennismakingstour. ‘Onze leden richten hun 
blik op de toekomst en zijn heel innovatief. Op onze Leden-Ont-
moeten-Leden-bijeenkomsten ontstaan mooie samenwerkingen. 
Ook de mentaliteit hier spreekt me aan: handen uit de mouwen 
en aanpakken. Mijn eerste werkweken waren heel intensief met 
lange dagen vol gesprekken, maar ’s avonds kwam ik met zoveel 
energie thuis!’ 

En die energie gebruikt Sylvia om de regio op de kaart te zetten. 
‘Het is natuurlijk heel Nederlands om het niet van de daken te 
schreeuwen als je het goed doet. Wat mij betreft mogen we ons-
zelf wat meer op de borst kloppen en daar ligt een rol voor AYOP. 
We willen het Noordzeekanaalgebied promoten als dé regio voor 
offshore energie zodat onze leden volop kunnen meeprofiteren 
van de ontwikkelingen in die sector. Er zijn al vier windparken  
op zee en er komen er nog meer bij. De aanleg, het onderhoud  
aan de fundaties en turbines van de parken, het in de toekomst  
vervangen van windmolens; er komt ontzettend veel werk aan. 

En daar zijn een hoop handen voor nodig. Daarom is het belang-
rijk onze pijlen niet alleen op de bedrijven te richten, maar zeker 
ook op alle mensen die hier wonen. Kinderen uit de buurt moeten 
weten dat als ze later een opleiding kiezen, er enorm veel baan-
kansen zijn in de maritieme of technische hoek.’ 

‘Met alle leden van AYOP faciliteren we een groot netwerk  
waarin kennis wordt gedeeld. Het is belangrijk dat je op de hoogte 
bent van innovaties en kunt inspringen op de nieuwste ontwikke- 
lingen. Hoe zet je bijvoorbeeld windenergie om in groene  
waterstof? Dat is een vraagstuk waar onze industrie mee bezig 
is. Maar het gaat niet alleen om wind, we kijken ook hoe we  
nieuwe olieplatformen circulair kunnen ontwikkelen en de oude 
kunnen ontmantelen, of hoe we fossiele brandstoffen kunnen 
gaan vervangen door biobrandstoffen. Dat is te veel om in je een-
tje bij te houden en aan te pakken. Daarom is samenwerking met 
onze partnerorganisaties en binnen ons netwerk zo belangrijk. 
De taart is groot genoeg, we kunnen er allemaal van eten.’

WWW.AYOP.COM

‘Ik heb me nooit 
gerealiseerd dat er vlakbij 

huis zoveel mooie bedrijven 
zijn gevestigd. Toen ik 
hier begon was ik echt 

blij verrast.’
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‘Jarenlang werkte ik in de regio Rotterdam, maar ik woon in Amsterdam. Ik heb me nooit gerealiseerd dat er 
vlakbij huis zoveel mooie bedrijven zijn gevestigd. Toen ik hier begon was ik echt blij verrast.’ Sylvia Boer is 
de kersverse directeur van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en zit vol plannen en ideeën voor de 
vereniging waarbij bedrijven, overheden en kennisinstellingen in het Noordzeekanaalgebied zijn aangesloten. 

WERKEN



Ondernemend
Driehuis
Ooit was Driehuis een dorp met alle winkels die de inwoners 
nodig hadden. Op de harde kern na is dat al een tijdje 
niet meer zo. Dat wil niet zeggen dat de ondernemers van  
Driehuis stil zitten. De ondernemersvereniging heeft veel 
actieve leden. Voornamelijk kleine bedrijven en ZZP-ers  
die binnen Ondernemend3huis een platform krijgen. Het 
voorzitterschap wordt gedeeld door Jan Spigt en Eric Ros.  
‘We hebben allebei een druk leven en dit werkt goed.’ 
De onderlinge binding is groot, er wordt gestimuleerd en 
kennis wordt overgedragen. En: ‘Er is zorg voor elkaar.’  
De verschillende activiteiten, van de Haringparty in Oma’s 
Kamer tot een Prinsjesdagontbijt, zorgen voor de gezelligheid 
maar zéker ook voor de verbinding.  

Ondernemers-
vereniging
Velsen Noord
Voorzitter van de Ondernemersvereniging Velsen-Noord 
Frank Dubelaar, penningmeester Harry Stam en secretaris 
Leo Aardenburg zijn een goed team. OVVN, opgericht in 
2004, is een sterke vereniging in een prima ondernemers- 
klimaat waarin ook de grote jongens als Tata Steel en  
Nuon delen, ontmoeten en verbinden met de andere onder- 
nemingen in Velsen-Noord. Dubelaar: ‘We zijn erg trots op 
dat klimaat, waarin letterlijk iedereen kan meedoen en bloei-
en. Velsen-Noord is door de Randweg beter ontsloten maar 
het dorpsgevoel blijft. En dat is een goed gevoel.’ Stam vult 
aan: ‘We zijn er voor alle ondernemers in het dorp en willen 
bundelen. Onze visie is: samen sterk zijn als geheel. Ook in 
praktische zin.’
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Landgoed Duin & Kruidberg - “Home away from home”

Speciaal voor de bewoners van Velsen hebben wij een 

kennismakingsarrangement opgesteld. In de maanden juli & augustus kunt u op 

basis van onderstaand arrangement Landgoed Duin & Kruidberg ontdekken:

• 3-gangen “Menu van de Markt” in Brasserie DenK

• Overnachting in één van onze Patiokamers

• Uitgebreid ontbijtbuffet in Brasserie DenK

Geldig op basis van beschikbaarheid en twee personen. Voor meer informatie 

en/of reserveringen kunt u contact opnemen met de receptie o.v.v. “.IJmuiden” 

per e-mail via info@duin-kruidberg.nl of per telefoon via 023-5121800.

Brasserie DenK

Met één van de mooiste terrassen van 
Nederland, een gastvrije service en 
seizoensgebonden gerechten. Kortom, 
de ultieme plek om te genieten van een 
lunch of diner. Kom loungen, borrelen 
en geniet van de prachtige omgeving.
Maak gebruik van ons 3-gangen “Menu 
van de Markt” van € 35,00 voor 
€ 32,50. o.v.v. “.IJmuiden” (niet geldig 
op vrijdag & zaterdag).

Restaurant De Vrienden van Jacob

Dit jaar heeft restaurant De Vrienden 
van Jacob iets te vieren. Sinds 15 jaar 
zijn wij met trots in het bezit van een 
Michelinster. Het gehele jaar willen wij 
dit met u vieren!
Laat u culinair verrassen tijdens een 
5-gangendiner voor de prijs van een 
4-gangendiner. Geldig op basis van 
beschikbaarheid (niet op vrijdag & 
zaterdag) en o.v.v. “.IJmuiden”.

Spa & Wellness ‘t Princenbosch

Speciaal voor onze gasten hebben wij 
het “Beau-Tea” arrangement opgesteld. 
Ontspan tijdens de Balinese massage, 
maak gebruik van onze saunafaciliteiten 
om vervolgens geheel relaxed en met 
lekkere trek te genieten van de High 
Tea in Brasserie DenK! 
De prijs bedraagt € 65,00 per persoon. 
Uitsluitend op basis van beschikbaar-
heid.

€ 99,50 p.p.

€ 72,50 p.p. € 32,50 p.p. € 65,00 p.p.

ZEE EN HAVENMUSEUM

IJMUIDER ZEE- EN HAVENMUSEUM
de ‘Visserijschool’
Havenkade 55   
1973 AK  IJmuiden   
www.zeehavenmuseum.nl

Openingstijden:
woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
In de schoolvakanties en juli en augustus:
dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

NMUSEUM

ZHMEEN ECHT MARITIEM MUSEUM 
VOOR JONG EN OUD

· veel te doen en te zien
· 4 (gra  s) speurtochten en escapespel
· laatste zaterdagmiddag van de maand 
  draaien de oude (scheeps)motoren
· vaste exposi  es over Noordzeekanaal 
  en IJmuiden
· wisselexposi  es: Willem Eerland, 
  SAILparade, Tiny Schepers,
  Koopvaardij en Visserij WOII
  

WERKEN
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Alle ingrediënten voor de titel stoere vrouw zijn 
aanwezig. Diane Schoorl (38) is algemeen directeur 
van Haprotech, een technisch uitzendbureau en 
opleidingsinstituut in lastechnieken dat zij samen 
met commercieel directeur Raymond Brand leidt.
Het opvolgen van vader Andre was niet vanzelf-
sprekend. ‘Ik ga écht de zaak niet overnemen!’, zei ze 
acht jaar geleden. 

Haar ouders begonnen ruim dertig jaar geleden het bedrijf. 
Eerst een groothandel en sinds 25 jaar worden er binnen 
Haprotech lassers opgeleid. Het uitzendbureau bestaat vijf  
jaar, de groothandel is verkocht. ‘Opleiden en uitzenden 
versterken elkaar’, vindt de in een kek jasje gestoken Diane.  
Ze is zakelijk in de goede zin van het woord. Slim en sociaal 
ook, een sympathieke combinatie.

‘Misschien is het wel te veel in hokjes denken om een vrouw 
met de dagelijkse leiding van een technisch bedrijf stoer te 
noemen. Ik werk graag samen met mannen, dan weet je waar 
je aan toe bent. Ik vind mijn gezin wél stoer. Doordat mijn 
man een stapje terug deed, hoef ik niet meer voortdurend in 
een spagaat te zitten. Ik ben stoer opgevoed en dat doe ik ook 
met mijn kinderen. Mijn zoon (11) helpt al mee in de vakanties 
en zonder gemiep anders komt er geen extraatje. We doen als 
bedrijf wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Echt stoer 
zou zijn als ik als de beste kon lassen. Maar je moet kijken naar 
wat je wel kunt.’ 

WWW.HAPROTECH.NL

   Stoere
vrouwen

WERKEN BEZOEKEN

‘IJmuiden
 geweldige
 plek voor
 watersport!’
Afgelopen zomer streek Joris van Essen met 
Makai Beach neer op het IJmuiderstrand. 
En zo keerde ook het kitesurfen terug op 
die plek. Na een jarenlange gedoogperiode 
startte een pilot met een speciale zone voor 
watersporters. 

‘En dat is goed bevallen! Dit seizoen loopt de pilot 
ook nog en we hopen dat de situatie daarna altijd zo 
blijft,’ vertelt Joris. Met Makai hebben de watersporters 
nu eindelijk ook een eigen plek. ‘Hier kun je warm 
douchen na het sporten om vervolgens met een biertje 
bij het kampvuur te zitten. Dit jaar wordt er ook flink 
uitgebreid. We krijgen een compleet nieuw terras en 
er komen kleedkamers en lockers waar je je spullen 
permanent kunt opslaan. Dan hoef je niet steeds alles 
van huis mee te slepen. Ook zijn er straks materialen 
voor watersport te huur.’ Joris zelf heeft over de hele 
wereld gekitesurft en vindt IJmuiden een geweldige 
plek voor de sport. ‘Het water blijft lang ondiep, dus 
beginners kunnen hier ook makkelijk uit de voeten. 
Verder zijn de windomstandigheden altijd goed en is 
er toezicht van de Reddingsbrigade. Wanneer die er 
niet zijn is ons personeel aanwezig om een oogje in het 
zeil te houden. Helemaal leuk is de vaste zandbank die 
ontstaat vlak naast de pier! Deze zorgt voor een mooie 
permanente golf. Een extra bonus voor deze fijne plek.’

WWW.WINDSEEKERS.NL
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HOTEL HERBERG 1883

Aan de rand van Spaarnwoude ligt een stolpboerderij uit 1883 waar 

toeristen even tot rust kunnen komen na een fiets- of wandeltocht. 

Tegenwoordig is deze stolpboerederij een herberg waar genoten wordt 

van lunch en diner en waar bezoekers ook kunnen overnachten. 

Een unieke locatie.

‘We raden mensen aan om als ze in de buurt zijn hier een korte pauze 

te nemen. De herberg is sfeervol ingericht. Verder worden we vaak

 geprezen voor ons gastvrije personeel’, zegt Lara Valkering. Samen met 

haar partner Richard Creighton weet ze precies hoe ze gasten vriendelijk 

kan verwelkomen en verwennen. Dat doen ze immers al zo’n tien jaar.

‘Dus kom eens langs  voor een drankje en een hapje. Het is vooral goed 

toeven op onze vliering. Bij het knisperend haardvuur met een glas 

heerlijke wijn.’

 WWW.HOTELHERBERG1883.NL

INFORMATIE BOERDERIJ ZORGVRIJ

Bijna iedere Velsenaar kent Informatieboerderij Zorgvrij. Een plek waar bezoekers 

kennis kunnen maken met een biologisch veeteeltbedrijf. Zij leren hoe een glas melk 

en een stukje vlees geproduceerd worden. Daar hebben mensen vaak geen idee van. 

Karin Drijver werkt al 33 jaar op de boerderij in Spaarnwoude. Destijds stond ze aan 

de wieg van de afdeling educatie. En inmiddels is zij een schakel in een geoliede 

machine van fijne collega’s en vrijwilligers. Ze sprankelen van ideeën.

’50 jaar geleden heb ik de eerste aanplant van bomen in Recreatiegebied Spaarnwoude 

nog meegemaakt. Nadat ik gewerkt heb als biologiedocent, ben ik hier aan de slag 

gegaan. Als educatief medewerker. Het is echt mijn favoriete plek. Vooral in het 

voorjaar tussen de schapen, als de lammetjes geboren zijn. Maar ook als kinderen

zelf eieren rapen, koeien melken en boter maken. Daar maken ze daarna 

pannenkoeken van. De lekkerste ooit uiteraard! De boerderij is stoer en 

heel leerzaam.’

WWW.SPAARNWOUDE.NL/ZORGVRIJ
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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.
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DE WATERGEUS

‘Het klinkt misschien een beetje cliché maar dit is echt het mooiste plekje 

van Spaarnwoude. Een oase van rust’, zegt Naut van Dam. Samen met

Emiel Jaring kun je hem dagelijks vinden bij De Watergeus. Het is een plek 

waar je sinds 1992 terecht kunt voor je avontuurlijke activiteiten. En waar 

bezoekers even tot rust kunnen komen met een hapje of drankje. Ook is er 

plaats voor vergaderingen of teambuildingsdagen. 

‘Het is een plek waar we van alles kunnen organiseren. Van bedrijfsfeesten 

inclusief barbecue tot schoolreisjes en kinderpartijtjes. Maar ouders kunnen  

ook op het terras genieten van een drankje terwijl ze hun kinderen zien 

zwemmen in het meer. En willen bezoekers het recreatiegebied verder 

verkennen? We verhuren kano’s, steppen en fietsen. Wij bezorgen mensen 

een onvergetelijke dag in de buitenlucht’, besluit Naut.

WWW.DEWATERGEUS.NU

FLETCHER HOTEL SPAARNWOUDE

‘Bij ons is niets te gek. Twee jaar geleden wilde een bruidspaar bij ons graag

een kerstbruiloft vieren. We hebben alles in het werk gesteld om dat te regelen, 

zoals ook de kleding van het personeel. Rood overhemd met kerststropdas voor 

de heren en de dames in een glitterblouse en kerstaccessoires’, vertelt Merel van 

der Woude enthousiast. ‘Dat zag het bruidspaar niet aankomen. Het was voor hun 

de kers op hun dag. Meedenken met onze gasten is voor ons normaal.’

Merel is al zeven jaar werkzaam bij Fletcher Hotel Spaarnwoude. Tegenwoordig 

als manager. Het hotel is er voor allerlei soorten gasten. Natuurliefhebbers, 

havenarbeiders en toeristen. En bedrijven kunnen er ook terecht voor 

teambuildingsdagen en vergaderingen. ‘Je kunt hier de mooiste dag van je 

leven vieren,’ eindigt Merel. ‘En dan de volgende ochtend wakker worden met 

een kop koffie op het terras. Met de zonsopkomst. Zo mooi. Wat wil je nog meer?’

WWW.FLETCHERHOTELSPAARNWOUDE.NL
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De organisaties achter de grootste evenementen in de gemeente Velsen 

werken samen met citymarketing aan een virtueel festival waarbij muziek 

en cultuur centraal staan. De lege festivalterreinen dienen als decor voor de 

optredens van lokale bands en muzikanten. 

VELSEN VIRTUEEL FESTIVAL

Toch een beetje 
festivalgevoel 

Het Velsen Virtueel Festival vindt plaats op zondag 9 augustus, in 
het weekend waarin Dorpsfeest Santpoort, Dance Valley, Dutch 
Valley en PreSail IJmond eigenlijk zouden plaatsvinden. Zomer- 
festival .IJmuiden en Latin Village vullen ook een deel van  
het programma in. Centrale uitzendlocatie is het Forteiland in  
IJmuiden, waar die dag vanzelfsprekend geen publiek welkom is. 
RTV Seaport zorgt ervoor dat de beelden in de huiskamer of  
de tuin te zien zijn. 

‘De teleurstelling over het afgelasten van de evenementen tot 
1 september heeft plaatsgemaakt voor energie om onze bezoekers 
toch een festivalgevoel te bezorgen’, aldus Thijs Huijbens, die 
samen met de werkgroep van PreSail IJmond het initiatief 
heeft genomen voor het virtuele festival. ‘Tijdens PreSail zouden 
Beeckestijnpop een plek geven op Havenpop. Nu dat niet door 
kan gaan, doen we het maar virtueel. Door ook de andere orga-
nisaties erbij te betrekken creëren we een festival waar iedereen, 
jong en oud, plezier aan kan beleven.’

Citymarketing wil het virtuele festival gebruiken om te laten  
zien hoe veelzijdig en bijzonder onze gemeente is. ‘Dat de eve-
nementen deze zomer niet door kunnen gaan is natuurlijk  
jammer, maar ik word heel enthousiast van het idee om de mooi-
ste plekjes in Velsen te gebruiken voor een virtueel festival’, 
zegt citymarketeer Friso Huizinga. ‘Optredens op de Ruïne 
van Brederode, in een lege schouwburg, in de Velsen Valley 
of op het Forteiland. Hoe bijzonder is dat? Als er dan ook nog  
festivalbeelden en promotiefilmpjes voorbij komen, dan is het 
feest compleet en sluit het heel goed aan bij de doelstellingen 
van citymarketing. Dit kan uitgroeien tot iets heel moois, waarbij 
vooral de verbindende en promotionele kansen mij aanspreken.’

Artiesten die tot nu toe belangeloos hun medewerking hebben 
toegezegd zijn Van Dik Hout, Alderliefste, Full Count, 100% Pret 
Band, The Local Boys en Heer & Meester. De initiatiefnemers 
verwachten dat hier de komende weken nog meer bands en  
muzikanten bijkomen.

Om lokale ondernemers mee te laten profiteren van het Velsen 
Virtueel Festival wordt samengewerkt met bezorgeninvelsen.nl. 
Via dit online portal van de gemeente Velsen en citymarketing 
kunnen festivalbezoekers vanaf 1 juli een box met lokale pro-
ductenbestellen. Deze producten zorgen ervoor dat je thuis een  
festivalsfeer kunt creëren. Er wordt nog nagedacht over een  
manier om evenementenorganisaties en culturele instellingen te 
ondersteunen met crowdfunding.

Kijk voor meer informatie op ijmuiden.nl/onlinefestival of op de 
social mediakanalen van de eerder genoemde evenementen.



Door de sterke nautische infrastructuur en focus op 
innovatief en technisch vakmanschap werkt IJmuiden 
als een magneet op ondernemers en slimme studenten. 
Om deze kwaliteiten te versterken slaan bedrijven 
en organisaties steeds vaker de handen ineen. Een 
voorbeeld van een succesvol samenwerkingsverband 
is IJmuiden Port Services.

Ondernemersclub IJPOS bestaat uit veertig dienstverlenende 
bedrijven die allemaal in de monding van het Noordzeekanaal 
gevestigd zijn. ‘Trots zijn op wie je bent en wat je doet en 
uitdragen waar je voor staat, dat is wat IJPOS voor ogen heeft’, 
zegt voorzitter Henk Wessel. ‘En we hebben nogal wat om trots 
op te zijn! IJmuiden is een van de grootste havens direct aan 
de Noordzee. Hij fungeert bovendien als de toegangspoort van 
het Noordzeekanaal richting Amsterdam. IJmuiden, Velsen-
Noord en Beverwijk liggen ook in de buurt van Schiphol. Een 
zeehaven en luchthaven zo dicht bij elkaar biedt grote logistieke 
voordelen. In IJmuiden werken bedrijven uit verschillende 
sectoren samen met als doel samen business te doen en te 
genereren. Door de verscheidenheid aan specialismen is er 
daardoor sprake van een one-stop-shop voor de scheepvaart, de 
offshore, windmolenparken, de visserij en voedselproducenten 
en distributeurs. De bedrijven opereren allemaal autonoom 
en de rol van IJPOS is die van verbinder en faciliteerder.  
We hebben één ding gemeen: we staan altijd voor onze klanten. 
Het hele jaar door, dag en nacht. Dat is wat ons verbindt.’

WWW.IJPOS.NL

‘Veel om
 trots op
 te zijn’
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VOLG JIJ ONS AL OP FACEBOOK EN INSTAGRAM? 

WWW.ABELIA.NL - KENNEMERLAAN 100 - IJMUIDEN

T H E

H O R S E  M A C K E R E L
C L U B

Pas je goed op jezelfPas je goed op jezelf..
(14 JULI - 18 JULI 2021)(14 JULI - 18 JULI 2021)

IJPOS
IJmuiden
Port
Services

FISHERY 
MARITIME 
OFFSHORE

WERKEN



BEZOEKEN

Betrokken en
onverschrokken

Telstar is de sportieve parel van Velsen. 
De Witte Leeuwen kunnen rekenen op de 
steun van duizenden fans, de businessclub 
geldt als ‘huiskamer’ van de havens en 
industrie en maatschappelijk hoort Telstar 
bij de top van Nederland.

Steef Hammerstein, commercieel directeur en een van 
de boegbeelden van de club, is trots op hoe Telstar 
er voor staat. ‘Het stadion is een plek waar iedereen 
samenkomt. Voetballiefhebbers, ondernemers, mensen 
die een steuntje in de rug nodig hebben. Thema’s 
als innovatie, duurzaamheid en inclusiviteit komen 
dagelijks voorbij. In onze bedrijfsvoering, maar ook in 
de activiteiten die wij organiseren of ondersteunen. We 
willen dat hier doorlopend dingen gebeuren voor onze 
doelgroepen.’ Er liggen plannen klaar om het stadion af 
te maken, onder meer met een supporterspromenade 
aan de oostkant en tribunes op de kopse kanten. ‘We 
staan voor belangrijke jaren waarin we onze parel 
nog meer willen laten glimmen’, aldus Steef. ‘Met een 
compleet huis ontvang je je gasten beter en presteer je 
beter. Uiteindelijk willen we een eigenzinnige volks-
club zijn die in de eredivisie speelt. Betrokken en onver-
schrokken.’ Telstar heeft sinds de start een warme 
band met Citymarketing Velsen. ‘Iedereen herinnert 
zich nog de kick-off met de fansjaals. .IJmuiden is hier 
geboren. Daarom koesteren we onze samenwerking en 
zijn we er trots op dat we een parel van Velsen zijn!’

WWW.SCTELSTAR.NL
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Begraafplaats Duinhof

In het proces van het samenstellen van de 

afscheidsplechtigheid zullen wij er alles aan

doen mee te helpen aan een waardig, 

respectvol en stijlvol afscheid. Een afscheid dat 

past bij de overledene en aansluit bij de 

wens van de nabestaanden.

www.desdunes.nl  
brasseriedesdunes@vanescatering.nl    

06 4493 7975

Mantelmeeuwpad 2 (Route IJmuiderslag) | 1976 GB IJmuiden
0255-520222 | 06-29254109 | info@beachinn.nl | www.beachinn.nl

Geniet... Strandpaviljoen Beach Inn 
ligt aan het strand van IJmuiden. 
Strijk bij ons neer na een fiets- 
of wandeltocht in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland of gewoon 
tijdens een lekker dagje strand.

Informeer naar de mogelijkheden 
voor evenementen met o.a. 
blokarten, kitebuggyen, vliegeren, 
branding raften en gps-tochten.
Ook is Beach Inn de perfecte 
locatie voor alle soorten feesten
en partijen en een officiële trouw-
locatie in de gemeente Velsen.

BEACH INN IS HET HELE JAAR GEOPEND.
OOK HONDEN ZIJN WELKOM!

DRIEHUIZERKERKWEG 75
1985 HA  DRIEHUIS

0255-514820

WWW.OMEPIET.NL

Ome Piet Visitekaart.indd   1 07-12-17   08:32



WONEN 

In Santpoort-Zuid krijgt nieuwbouwproject Blekersduin 
steeds meer gestalte. Afgelopen september opende 
de gloednieuwe Dekamarkt haar deuren en werden 
ook de bovenliggende huurappartementen betrokken. 
Tot maandag 8 juni kunnen geïnteresseerden zich in-
schrijven voor de woningen uit de tweede bouwfase. 
Vanaf 9 juni worden de inschrijvingen gecontroleerd en 
de appartementen toegewezen aan de huurders.

Aan de Albert Glasstraat en Pieter Weijstraat worden veertien 
koopwoningen gebouwd. Het gaat om vrijstaande en twee-onder-
een-kapvilla’s. Deze panden zijn ontworpen met de herenhuizen 
van weleer in het achterhoofd. Ze worden voorzien van fraaie 
metselpatronen, grote houten raampartijen en leien daken. Het 
gehele nieuwbouw-project is naar verwachting aan het eind van 
het jaar klaar. 

MEER INFORMATIE

HURENOPBLEKERSDUIN.NL

BLEKERSDUIN.NL

De Hofgeest
380 NIEUWE WONINGEN IN VELSERBROEK

In de jaren ‘80 kwamen de eerste mensen wonen in de 
gloednieuwe woonwijk Velserbroek. Sindsdien is het 
uitgegroeid tot een levendig dorp met duizenden 
inwoners. De komende jaren verrijst aan de noordwest-
kant het nieuwbouwproject De Hofgeest. 

De 380 woningen vormen het slotstuk van Velserbroek. De wijk 
krijgt een landelijke uitstraling met veel groen. Ook wordt het 
de eerste aardgasvrije wijk van Velsen. Het plan bestaat uit twee 
delen aan beide zijden van de Broekeroog; BPD Ontwikkeling 
realiseert de woningen in Hofgeest-Oost, HBB Groep en Holleman 
Santpoort ontwikkelen Hofgeest-West. De eerste woningen 
komen eind 2020 in de verkoop.  

MEER INFORMATIE

WWW.HOFGEESTWEST.NL (WEST)

WWW.NIEUWBOUW-HOFGEEST.NL (OOST)

SANTPOORT-ZUID & VELSERBROEK

Blekersduin

SPORTMAN VAN HET JAAR

Dromen 
van
de NBA
De Velsense Sportman van het jaar is doorgaans een gespierde 
topsporter die zijn tegenstanders van de baan fietst of van de 
mat veegt. Na de vechtsporters, wielrenners en zwemmers 
kende het Sportgala Velsen dit jaar een primeur, want er stond 
voor het eerst een basketballer op het podium. En dat is best 
vreemd als je bedenkt dat Velsen één van de grootste basketbal- 
verenigingen van Nederland binnen haar gemeentegrenzen 
heeft. De Sportman van het jaar 2019 speelt niet bij Akrides, 
maar op het allerhoogste niveau, bij Apollo Amsterdam. Daar 
showt hij wekelijks zijn skills als shooting guard. Velserbroeker 
Siem Uijtendaal won op zijn zestiende zilver met het Neder- 
lands onder 16. Daarnaast werd hij in 2019 Nederlands kampioen 
met Apollo onder 18 én won hij in die competitie de prijs voor 
Meest Waardevolle Speler. Sinds dit seizoen maakt hij offi-
cieel deel uit van het eerste team dat in de Dutch Basketball 
League speelt. 2019 was ook het jaar waarin hij met een groep 
van 24 internationale talenten werd uitgenodigd om naar de 
Verenigde Staten af te reizen en deel te nemen aan de NBA 
Academy Games. Hij heeft zich dus al in de kijker van de NBA 
gespeeld. Dat wil niet zeggen dat hij de ‘s wereld belangrijkste 
basketbalcompetitie haalt, maar hij is wel onderweg. Siem werkt 
elke dag aan het waarmaken van zijn sportieve droom en  
daarmee is hij een voorbeeld voor alle jonge sporters in Velsen. 

WWW.SPORTGALAVELSEN.NL
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WINNAARS SPORTGALA 2020

SPORTMASTER ERIK KONING (ROEIEN)

SPORTTALENT JARNO BRAAM (KARTEN)

SPORTPLOEG RKVV VELSEN (VOETBAL)

SPORTVROUW NINA KESSLER (WIELRENNEN)

SPORTMAN SIEM UIJTENDAAL (BASKETBAL)

VERENIGINGSPRIJS STICHTING STRATENVOETBAL

 VELSERBROEK



RONDJE VELSEN 
FIETSROUTE 21 KM

Oud-Velsen, Oud-IJmuiden, Duin & Kruidberg, de Ruïne van 
Brederode en de Zandhaas. Met een rondje Velsen doen fietsers 
vijf van de zeven woonkernen van de gemeente Velsen aan. 
Daarmee zien fietsers bijna alle parels van Velsen. Van groenzones 
en cultuurhistorische dorpskernen tot havens, industrie en de 
bouw van de grootste zeesluis ter wereld.

START: MEERVLIETSTRAAT, VELSEN-ZUID

SPAARNWOUDEROUTE 
FIETSROUTE 18 KM

Vanaf het Pontplein in IJmuiden wordt er door de gehele groenzone aan de 
oostkant van Velsen gefietst. De fietsroute brengt fietsers door landgoederen, 
bossen en polders. Op de terugweg moet zelfs een stukje geklommen worden
naar de klimmuur waar fietsers een mooi uitzicht hebben over de gemeente 
en het recreatieschap.

START: PONTPLEIN, VELSEN-ZUID
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WANDEL- EN FIETSROUTES DOOR VELSEN

Velsen kent verschillende aantrekkelijke wandel- en fietsroutes. We laten 
er vier zien. Vanwege de corona-uitbraak is ervoor gekozen om routes te 
tonen waarbij het Noordzeekanaal niet hoeft te worden overgestoken met 
de pont. Deze en meer routes zijn te vinden op www.ijmuidenaanzee.nl.
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BUITENPLAATSEN EN KASTELEN  
WANDELROUTE 5,5 KM

Deze wandelroute is op drie plaatsen in de IJmond te doen. Een van 
de wandelroutes is in Velsen-Zuid. Wandelaars lopen door prachtige 
eiken- en beukenbossen en doen onder andere de buitenplaatsen 
Velserbeek en Beeckestijn aan. Deze landgoederen zijn eigendom 
geweest van rijke regenten uit Amsterdam. Wandelaars lopen door 
een groene oase van rust. Door het hertenkamp in Velserbeek is deze 
wandeltocht ook heel leuk met kinderen.

START: PARKEERPLAATS BIJ BUITENPLAATS BEECKESTIJN

DUIN EN KRUIDBERG 
WANDELROUTE 14 KM

De wandelroute door het duingebied van Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
brengt wandelaars van het bosgebied in Santpoort-Noord, via het meer open 
landschap van de duinen naar zee en weer terug. Het gebied is heel veelzijdig. 
Wellicht wordt de Velsense Big Five (Schotse hooglanders, konikpaarden, 
damherten, reeën en de buizerd) wel gespot onderweg. Op het strand is
genoeg ruimte voor een picknick voordat de terugreis wordt ingezet.

START: INGANG DUINGEBIED DUIN EN KRUIDBERG
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Wa� i� �� �� ������ d�� v���� �e� ��� b�� !

IJMUIDENSE
RONDVAART
MAATSCHAPPIJ

RONDVAARTEN - HAVENS  -  NOORDZEE
  WINDMOLENPARK

WATERTAXI - IJMUIDEN-WIJK AAN ZEE
  SLUIZENCOMPLEX

VAARTOCHTEN - ARRANGEMENTEN 

PUBLIEKSDAGEN - FORTEILAND IJMUIDEN

Tickets via:  www.ijmuidenserondvaart.nl
T. 0255 - 511 676  •  info@ijmuidenserondvaart.nl

• de grootste zeesluis ter wereld
 in aanbouw bekijken

• het zeegat uit richting de
 windmolenparken

• over het Noordzeekanaal naar
 onze hoofdstad

U kunt zich ook laten afzetten bij
een van de Noordzeestranden en/of 
bij het Sluis Haven Informatie Punt 
voor een boeiende rondleiding.

Van woensdag tot en met zaterdag is
Van der Meer restaurant de locatie

om a la carte te dineren.  

Iets te vieren?Iets te vieren?
Op zondag zijn wij exclusief geopend voor
lunch, brunch, aangeklede borrel of diner
voor gezelschappen vanaf 25 personen.

Voor reserveringen: Voor reserveringen: 
0255-757555 of 06-39421057
Wijk aan Zeeërweg 31, IJmuiden

Vroeger werd er vaak gezegd dat op de markt een gulden een 
daalder waard was. Ondanks dat we sinds 2002 met euro’s  
betalen, geldt dat eigenlijk nog steeds. Gelukkig beschikken we 
ook in de gemeente Velsen over weekmarkten. Maar liefst drie 
hele leuke en gezellige. Iedere dinsdag is er een weekmarkt op 
het Aurora Bastion in de Velserbroek. Op donderdag is er een 
markt te vinden op het Velserduinplein in IJmuiden en op vrijdag 
is er een markt op de Hagelingerweg in Santpoort-Noord. 

Deze markten kunnen niet worden georganiseerd zonder een 
marktmeester, die onder andere het elektra, de administratie en 
de wegafsluiting regelt. Sinds 2019 is dat Erik de Vrij. Hij loopt 
al 20 jaar mee in het marktwereldje. Een hele leuke wereld. Dus 
toen hij hoorde dat de vorige marktmeester met pensioen ging, 
heeft hij zich meteen gemeld bij de gemeente. ‘Het is een heerlijk 
beroep en geen dag is hetzelfde’, vertelt hij. ‘Je bent veel in de  
buitenlucht bezig en je ontmoet en spreekt veel mensen. Natuur-
lijk moet je ook weleens optreden als iets niet helemaal volgens 

de marktverordening verloopt. Maar de markten in Velsen zijn zo 
gezellig dat dat niet vaak voorkomt.’

IJmuiden is de grootste van de drie markten. Maar ook Velser-
broek en Santpoort-Noord hebben gezellige en sterke mark-
ten. Er staan groente- en fruithandelaren, kaasboeren, bakkers,  
slagers, vishandelaren, marktkooplieden met noten en zuid-
vruchten, snoepkramen, bloemenkramen en de nodige non-food-
kramen. Van dames- en herenondergoed tot drogisterijartikelen. 
Uiteraard kunnen bezoekers er ook terecht voor een lunch.  
‘Tot op de dag van vandaag heb ik nog geen spijt dat ik dit werk 
mag doen’, besluit Erik.

VELSERBROEK DINSDAG VAN 9.00 TOT 16.00 UUR

IJMUIDEN DONDERDAG VAN 9.00 TOT 16.00 UUR

SANTPOORT-NOORD VRIJDAG VAN 9.00 TOT 16.00 UUR

WONEN

MARKTEN INVelsen



zin in een 
verrassend 
diner? 
ENJOY FOOD VIBES AT CHEF’S!

Geniet van food vibes at Chef’s! Onze smaakvolle 
gerechten zorgen voor een unieke beleving tijdens een 
avondje uit. We geven letterlijk een kijkje in de keuken en 
gerechten worden door een échte chef geserveerd.

CHEF’S! FOOD & DRINKS
Kennemerboulevard 250
1976 EG IJmuiden, 0255 566 999

NOW OPENING IN IJMUIDEN!
Reserveer jouw tafel op 
chefsfoodanddrinks.nl/ijmuiden/reserveren

KOOP LOKAAL
 ZEKER NU

BEZORGENINVELSEN.NL

Since its opening in 2018, 'Brasserie Blauw' has quickly 
grown to become the cosiest living room of IJmuiden, 

where people of all ages enjoy quality sandwiches, 
traditional Dutch pastries and an outstanding cup of 

co�ee. Our delicious, aromatic co�ee has even won us 
the award of 'Best Co�eehouse in the Region'. We also 
serve a wide range of beers & wines, paired with tasty 

bites & veggie options! So come by and experience the 
typical Dutch "gezelligheid" (cosyness)

brasserieblauw.nl
0255 - 511 211 | Velserhof 103 1972 JH IJmuiden

SUMMERVIBES

*2500m2 
strand

*700m2 binnen

*Gratis parkeren

*Restaurant, vergader- 
en (evenementenlocatie)

*Zomer 2020 volledig verbouwd
restaurant, zalengedeelte en strand

*Van intieme borrel tot uniek bedrijfsfeest
walking dinner of een foodtruck evenement

WESTLAAN 41 - 1991 AL VELSERBROEK (NAAST HAARLEM)
023 538 18 78 - WWW.VILLA-WESTEND.NL

Wist je dat je in onze sfeervolle moderne Bourgondische Brasserie terecht 
kunt voor: ontbijt, koffi  e & gebak, lunch, borrel, events, private dining of 
voor een huwelijksdag, uitvaartdienst, condoleance en een vergadering?
Voel je welkom of kijk voor meer informatie op brasseriebeeckestijn.nl

JOUW ZOMER
BEGINT HIER!

www.patrickvankeulen.nl

vestiging ijmuiden
Lange Nieuwstraat 787-789

vestiging heemskerk
Deutzstraat 26
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Friso Huizinga
citymarketeer@ijmuiden.nl 

Redactie

Wouter Wesseling, Karin Noorman,
Ingeborg Baumann, Josephine Vollbehr, 
Fernanda Gouda en Friso Huizinga

Vormgeving

Ten Media, IJmuiden

Fotografie

Petra Schuster, Mark Sassen,
Reinder Weidijk, Erik Baalbergen,
Jaap Bakker, Gwendelyn Luijk,
Ron Pichel, Ria Buis, Annelies de Klerk, 
Belinda Put,  Richard Sibley 
en Miguel Gori

Drukwerk

Pantheon Drukkers, Velsen-Noord

Oplage en verspreiding

Dit magazine wordt door vrijwilligers van 
KWF Kankerbestrijding afdeling Velsen 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, 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

Het bestuur van Stichting Citymarketing 
Velsen wordt gevormd door Bas Kuntz 
(voorzitter), Henriëtte van Westerhoven 
(vice-voorzitter), Tjeerd de Kort 
(penningmeester), Ineke van der Geest,
Ruud Porck en Jan Hinloopen. 

WWW.IJMUIDEN.NL

WWW.IJMUIDENAANZEE.NL
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Ruimte en avontuur 

Op onze stranden vinden bezoekers alle rust en ruimte. Wandelaars 

kunnen er uitwaaien. Sportievelingen kunnen blokarten, wind- en 

kitesurfen of paardrijden. Levensgenieters nemen een drankje op het 

terras van de strandpaviljoens. En voor zonaanbidders is er genoeg 

plek aan de kust om een handdoek neer te leggen. Rust en ruimte 

voor een ontspannen dag aan het strand. 

VERRAS EENS IEMAND MET

WWW.IJMUIDENAANZEE.NL

EEN KAARTJE UIT IJMUIDEN!



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

We geven graag 
samen met jou 
kleur aan 2020! 
En wensen je 
een fijne zomer.

EIND APRIL
BEGIN MEI

Ook bloemen geven kleur. En kleuren maken een fijne 
omgeving. Deze weken delen we lokaal gekweekte 
bloembollen uit in onze winkel! 
Wil je jouw kleurrijke momenten met ons 
delen op socials? #kleurrijkvelsen

Zolang de voorraad strekt krijg je ze bij aankoop van verf. 


