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NOVA COLLEGE SCHEEPVAART
Carrière op het water en erna aan de wal, wordt hier vaak voor gekozen?
Inmiddels hebben ruim 200 nieuwe aspirant-studenten zich aangemeld
voor een beroepsopleiding in de binnenvaart of scheepvaart. In IJmuiden
dit jaar zelfs ruim 25% meer interesse in Nova College Scheepvaart,
dat stemt positief.

ARJAN NIEUWENHUIZEN

DIRECTEUR SCHEEPVAART BIJ NOVA COLLEGE
‘Jongeren vinden Scheepvaart interessant. De jongens en meiden bouwen hier een fundament voor de toekomst op, zowel op het water
in zeevaart en binnenvaart als later aan de wal.’
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HET ZAADJE VOOR EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN
WORDT AL OP SCHOOL GEPLANT
‘Laatst sprak ik een oud-studente. Na een tijd op zee, werkt ze
nu bij een rederij en geeft als gastdocent les op onze school.
Toen ik haar vroeg hoe zij de toekomst ziet, gaf ze aan dat het
haar goed leek als ze directeur van ‘haar’ school zou worden,
mijn opvolger dus. Mooi dat gevoel van trots op de school, waar
ze zelf haar mbo-opleiding heeft gedaan.’

STUDENTENHUISVESTING IS DÉ OPLOSSING
ALS DE REISAFSTAND VOOR DE MBO-OPLEIDING
TE GROOT IS
‘Inmiddels hebben we meerdere lichtingen ontvangen in de
nieuwe studentenhuisvesting die we met begeleiding bieden.

BEROEPSONDERWIJS

Studenten vanaf 16 jaar wonen, werken en leven samen op de
campussen in IJmuiden en Harlingen. Als ze na een half jaar

De scholen in Harlingen en IJmuiden bestaan respectievelijk

op zee terugkomen in hun studentenhuis, krijgen ze door hun

202 jaar en 115 jaar en zijn ontstaan vanuit de behoefte van

ontwikkeling vaak een andere positie met meer vrijheid.’

rederijen aan goed opgeleid personeel. ‘De jongeren die altijd
al droomden van varen, weten Nova College Scheepvaart wel te
vinden. Maar ook voor twijfelaars blijkt onze school een goede
keuze zijn, omdat je kennis en vaardigheden aanleert waarmee je

MEER WETEN?

nog alle kanten op kunt. Als je op het vmbo of mavo al niet graag

Vraag de nieuwe brochure aan via

naar school ging, voel je je bij ons beroepsgerichte onderwijs

scheepvaart@novacollege.nl of plan je bezoek

waarschijnlijk beter op je plek dan op de havo. Het is aan ons

aan het Extra Open huis op 3 juni

om ze een stevige basis te geven, waar ze hun hele leven profijt

via novacollege.nl/scheepvaart

van hebben.’

EEN LEVEN LANG ONTWIKKELEN
Het maakt niet uit hoe oud je bent, er is altijd een scholing die
jou vooruit helpt in het leven. ‘Bij Nova geloven we in een leven
lang ontwikkelen. Daarom bieden wij opleidingen en trainingen
voor professionals en zij-instromers die (willen) werken in de
handelsvaart, binnenvaart, rondvaart, waterbouw en visserij.
In welke fase iemand in zijn/haar leven ook is, we letten op
competenties en mogelijkheden.’

ERKENNING VERWORVEN COMPETENTIES (EVC)
Je hebt veel geleerd als je bijvoorbeeld 40 bent, al blijkt dat niet
altijd uit je papieren. Met EVC kun je deze kennis toch valideren.
‘We kijken naar waar je heen wilt en welke kennis/vaardigheden
er nog ontbreken. Bijvoorbeeld: een oud-KLM-piloot hoef je niet
uit te leggen wat navigeren is, hoe een kompas werkt of dat
de aarde rond is. Die kennis, en nog veel meer, is al aanwezig.
Als hij/zij wil overstappen naar het navigeren en besturen van
een schip, kijken we naar welke vaardigheden er nog aangeleerd
moeten worden. Een volwassene heeft meer ervaring dan een
jongere, dus die benader je anders.’
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Beleef. Ontdek. Geniet!
Brede stranden. Uitgestrekte duingebieden. Ruige havens. Bosrijke buitenplaatsen. Groene recreatiegebieden.
Functionele winkelgebieden. Mooie woonkernen. Innovatieve maakindustrie.
De gemeente Velsen, met IJmuiden als kloppend hart, heeft veel

Hier worden de mouwen opgestroopt als de verse Noordzeevis

meer te bieden dan je denkt. In dit magazine en op de vernieuwde

aan land wordt gebracht. Investeert de maakindustrie volop

website ijmuiden.nl lees je wat je hier allemaal kunt beleven en

in duurzaamheid en innovatie. Verrijzen nieuwe kades om de

ontdekken. Wij verklappen het alvast: dat is veel!

windmolenparken op zee te bouwen. En in IJmuiden vind je
beroepsopleidingen die samen het mooiste technieklokaal van

Ontdek de natuur van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Sla je

Nederland vormen!

vleugels uit in Spaarnwoude en neem een kijkje in Dorp Velsen.
Bezoek de Ruïne van Brederode, de musea en de historische

Deze zomer staan de ondernemers in Velsen klaar om jou met

buitenplaatsen. Je zult versteld staan hoe groen Velsen eigenlijk

open armen te ontvangen en te laten zien wat onze veelzijdige

is.

gemeente allemaal te bieden heeft. Voor bewoners, bedrijven en
bezoekers. Beleef IJmuiden. Ontdek Velsen. Geniet!

IJmuiden is een plek van rauwe schoonheid. Stoer vanwege de
industrie. Met een avontuurlijk strand waar volop ruimte is voor

Namens de lokale makers, onze citymarketeer en het stichtings-

wind- en watersport. Met brede duinen vol bunkers en een zee

bestuur wens ik je veel plezier met dit magazine.

waar altijd wel een schip langs vaart. Met ruige havens en de
grootste zeesluis ter wereld.

Bas Kuntz
Voorzitter Citymarketing Velsen | .IJmuiden
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BEZOEKEN

Groene oase
van rust
De loomheid van een zomerdag terwijl de zonnestralen door de rijke bladerkronen
van de majestueuze bomen schijnen. De schitterende kleurenpracht van de herfst.
De knisperende kou op de winterse zondagmiddagwandeling en de energie van
het voorjaar als de knoppen van de paardenkastanje op uitbarsten staan. Dit alles
midden in de bedrijvigheid van de zeven kernen van Velsen. De tuinen en het
parkbos Beeckestijn met haar verstilde grandeur en Velserbeek, waarvan een
Engelse journalist in 1926 zei: ’t Paradijs is hier op aard’. Velsenaren zeggen gewoon
onze achtertuin als ze het hebben over deze oase van rust en natuur. Hoewel
binnentuin een beter woord zou zijn.
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GRANDEUR

OASE

Die binnentuin heeft een rijke en lange geschiedenis en al die

Het bijzondere aan de buitenplaatsen als oases van rust en ruimte is

verhalen zijn nog te lezen als we naar de natuur en de monumen-

de ligging. De doordeweekse wandelaar, ommetjesmaker, lunch-

ten kijken in Velserbeek en Beeckestijn. Zelfs al ken je de histo-

pauzestapper of dagje-uit-genieter loopt naadloos van de dage-

rie niet sijpelt deze tussen de statige bomen, het lommer en de

lijkse hectiek een andere wereld in. Far from the madding crowd.

romantische of juist strakke wandelpaden. Door de bewoners

Maar midden in het leven. Velsen heeft een unieke diversiteit aan

van Beeckestijn zijn door de eeuwen heen steeds nieuwe tuinstij-

natuur met het brede, stoere strand, de duinlandschappen van

len aangelegd zonder de oude stijlen te vervangen. Want net als

Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de oases van groen, rust

nu was een tuin of park onderhevig aan modetrends. Zo is er

en ruimte van Velserbeek en Beeckestijn. Alles op loop- of fiets-

binnen de buitenplaats een gedeelte strak en geometrisch aan-

afstand. Er blijkt niets zo rustgevend en tegelijk energie-opwek-

gelegd in de stijl van de Franse Barok en even verderop vind je

kend als wandelen in gebieden waarbij je je gedachten kunt laten

een wat speelser Engels landschapspark. Beide buitenplaatsen

gaan en er geen ruimte overblijft om te piekeren. Pas op de plaats

worden beheerd en onderhouden door Natuurmonumenten

terwijl je je stappen telt.

en overal staan borden waarin de weetjes op cultuur-historisch
vlak zijn aangegeven. Zoals over de verzameling tuinstijlen:
‘Beeckestijn heeft een van de belangrijkste tuinverzamelingen van
ons land. In het voorjaar geniet je hier van meer dan 55 soorten
stinsenplanten die tussen de laanbomen bloeien.’ Is Beeckestijn
verstild in haar statige pracht, Velserbeek straalt gezelligheid uit
met de vijver met eendjes, de hertjes vlak bij de muziektent en
de kinderboerderij en speeltuin. Minder gecultiveerd maar net
zo verzorgd. En ook hier hoef je niet eens zo heel veel verbeelding
te hebben om de jonkvrouwen stiekem giechelend achter hun
waaier te zien flirten met een graaf of ruige kanaalgraver.
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Zeilen, een mooie
manier om te genieten
van het buitenleven
Niks mooiers dan je passie voor wind en water te delen met

flink toegenomen. Dat geldt zeker ook voor de zeilsport.

anderen; dat weten de leden van de YSY (Yachtclub Seaport

In tijden van lockdowns en vakantie in eigen land blijkt de

Ymuiden) als geen ander. ‘Gezelligheid staat bij ons voorop’,

zeilsport een mooie manier om te genieten van het buiten-

vertelt penningmeester Majel Tromp. En dus is het na de

leven én om sociale contacten te onderhouden. ‘Nieuwe leden

wekelijkse zeilwedstrijd fijn napraten met een drankje erbij.

zijn bij ons altijd welkom, met of zonder zeilboot. Zelf ben

Een clubhuis hebben de zeilers niet, maar Paviljoen Zuidpier

ik hier zo’n twintig jaar geleden aan komen lopen en ging

doet al jaren dienst als officieus clubonderkomen. De YSY

sindsdien altijd mee als opstapper. Sinds twee jaar heb ik pas

heeft 115 leden uit heel Nederland, maar voornamelijk uit

mijn eigen boot.’

Noord-Holland. Waarom ze juist voor IJmuiden kiezen? ‘De
locatie natuurlijk! We hebben een beschutte jachthaven
en je bent toch zo op zee. Dat is zeker voor Nederland heel
bijzonder. Vanaf mei houden we elke woensdagavond een
zeilwedstrijd. We varen dan langs de boeien die grofweg

YSY RONDE OM NOORD-HOLLAND
EN IJMUIDEN RAUW AAN ZEE

tussen Zandvoort, de ankerplaats voor grote schepen en het

De YSY Ronde om Noord-Holland wordt dit jaar voor

windmolenpark voor de kust liggen.

de 25e keer gevaren. Het evenement begon ooit als
clubtocht van de net opgerichte YSY en groeide uit

Met de YSY willen we het zeezeilen stimuleren. Veel mensen

tot één van de hoogtepunten van de Nederlandse zeil-

vinden de zee toch spannend en komen nooit van het Marker-

sportkalender. De start is in BataviaHaven in Lelystad

of IJsselmeer af. Daar is niets mis mee, maar we willen laten

en via Enkhuizen en Kornwerd wordt de provincie

zien dat er meer is. Daarom organiseren we elk jaar de Ronde

gerond en trekken de deelnemers verder naar Seaport

om Noord-Holland. We vertrekken uit Lelystad en varen via

Marina in IJmuiden. De gemeente Velsen, Rauw aan

de Waddenzee de Noordzee op en finishen in de jachthaven

Zee, is de hoofdsponsor van het zeilevenement.

in IJmuiden. Een prachtige tocht van 100 mijl die inmiddels

De inschrijving voor deelnemers is geopend tot en met

zelfs internationale deelnemers trekt. De gemeente Velsen is

zondag 13 juni. De wedstrijd zelf wordt op 18 en 19 juni

onze hoofdsponsor en daar zijn we erg blij mee. Velsen laat zo

gevaren.

zien dat ze onze vereniging en de zeilsport serieus nemen. En
het imago van IJmuiden, Rauw aan Zee, past ons ook. Bij ons

WWW.RONDEOMNOORDHOLLAND.NL

tref je geen elitaire toestanden, maar wel doe maar gewoon.’-

WWW.IJMUIDEN.NL/RAUWAANZEE

De populariteit van veel buitensporten is het afgelopen jaar
9

Kom gewoon
eens langs!
DUDOKPLEIN

PLEIN 1945

LANGE NIEUW

VELSERHOF

MARKTPLEIN

8 & 9 OKTOBER 2021

IJMUIDEN

Ga voor kaarten en informatie naar:

www.whiskyenrumaanzee.nl

BEZOEKEN

Klaar voor
Summer of Love
Na twee jaar wordt Spaarnwoude in augustus weer overspoeld door blije
mensen, lekkere muziek en line-ups met bekende namen. ‘Summer of Love’
wordt deze zomer al genoemd. We hebben dit in de geschiedenis twee
keer eerder meegemaakt. Beide keren na een periode van bezorgdheid en
onvrijheid. Dance Valley, Dutch Valley en LatinVillage gaan een ongekende
editie beleven! 
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De Valley Events in recreatiegebied Spaarnwoude zijn legen-

Onbezorgd feesten en dansen en samenzijn zal dit jaar, nog

darisch en een jaarlijks hoogtepunt voor tienduizenden festival-

meer dan andere jaren, de boventoon voeren. Brian: ’Ik voel

gangers van alle leeftijden. Zo zal Dance Valley zijn 26ste editie

me op die dag de burgemeester van het festival. Ik trek me alles

beleven. Het komt niet zelden voor dat drie generaties van een

behoorlijk aan en vind het zó belangrijk dat iedereen een top-

familie even hard genieten op zo’n dag. Insiders noemen het

dag heeft. Dance Valley is mijn kindje. Rebels, anders en ‘still

grensverleggende festival ook wel de Woodstock van de Dance.

strong’. Ik hoop op nog 25 jaar.’ LatinVillage is ontstaan toen

Het is een laagdrempelig festival waarop dj’s uit de hele wereld

de broer van Abdoel, Mo, terugkwam uit Venezuela en zag wat

zorgen dat het publiek maximaal geniet.

latin-muziek daar teweegbracht. Na jaren van succes op andere
locaties werd contact gezocht met Brian en werd LatinVillage

LatinVillage is een samensmelting van diverse culturen. Op het

na Dutch Valley geprogrammeerd. ‘De samenwerking maakt

festival wordt uitbundig gedanst op muziek met latin- en salsa-

ons groot’, zeggen de mannen. Hun insteek is dan ook hetzelfde.

invloeden. Het is een geweldig schouwspel waarbij iedereen zijn

‘Weg uit de zorgen, een topdag maken voor iedereen. En dat op

best doet er zo mooi mogelijk uit te zien. Dutch Valley is de grootste

de meest verantwoordelijke en veilige manier.’

muzikale kermis van Nederland. Gezelligheid, meezingen en verbroedering staan die dag centraal. Vergelijk het met het gevoel

WWW.DANCEVALLEY.NL

van Koningsdag of als Oranje speelt.

WWW.DUTCHVALLEY.NL
WWW.LATINVILLAGE.NL

De Valley Events zijn voor veel mensen het hoogtepunt van
het festivalseizoen. Dat komt niet in de laatste plaats door het
enthousiasme, de professionaliteit en het verantwoordelijkheidsgevoel van de organisatoren: Brian Bout, chief executive officer
van Dance Valley, Dutch Valley & Ground Zero festival, Abdoel
Sahib, oprichter van LatinVillage en M’ barek Ben Addi, business
manager van Latin Village. Deze mannen doen er alles aan om
de festivaldagen tot een ongekend feest te maken. En dat hebben ze in hun vingers. De verantwoordelijkheid voor duizenden
bezoekers weegt zwaar maar we kunnen ervan uitgaan dat
Brian, M’barek en Abdoel alle ervaring en knowhow in de loop
der jaren opgebouwd, tot het uiterste zullen inzetten.
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WERKEN

Hulp van
vissers
Wethouder Sebastian Dinjens, voorzitter van KIMO Nederland en België,
reikte afgelopen jaar de eerste van de 137 certificaten uit aan de vissers van
IJmuiden voor deelname aan Fishing for Litter. In 2019 is door de vissers uit
IJmuiden met 18 schepen een recordhoeveelheid van 45.740 kilo zwerfafval
ingezameld. Daarnaast is er de afgelopen jaren hard gewerkt om het afvalbeheer in IJmuiden te verbeteren. En met succes, naast het schoner worden
van de Noordzee wordt er ieder jaar ook minder visserijgerelateerd afval
gevonden op de stranden.
14

RECORDHOEVEELHEDEN OPGEVIST AFVAL

Bodem- en garnalenvissers worden door KIMO Nederland en
België ondersteund om opgevist afval mee te nemen naar land.
Hiermee voorkomen de vissers dat het zwerfvuil uit zee aanspoelt op de stranden en wordt de Noordzeebodem schoner.
In de afgelopen tien jaar is gemiddeld ongeveer 300 ton afval per
jaar opgehaald. In 2019 was dit ruim 558 ton en ook voor 2020
wordt een hoeveelheid boven de 500 ton verwacht. Dit komt niet
alleen door een toename in de hoeveelheid deelnemers: van 83
in 2017 naar 137 in 2020. Ook de gevolgen van de containerramp
met MSC Zoë, waarvan een geschatte 800.000 kilo nog steeds
niet is opgeruimd, spelen mee. Tenslotte, zorgt de gedwongen omschakeling van pulsvisserij naar de ouderwetse boomkorvisserij
ervoor dat er meer zwerfafval van de bodem wordt opgevist.
STEEDS MEER VISSERS DOEN MEE

Het Fishing for Litter project heeft ten doel de bestaande verontreiniging van de zee terug te dringen en zoveel als mogelijk
nieuwe vervuilingen te voorkomen. En met succes: steeds meer
vissers doen mee aan het project en het aantal stuks gemonitord
strandafval afkomstig van de visserij vertoont al enkele jaren een
dalende trend. Daarnaast valt het dit jaar op dat in de gebieden die al lang niet bevist zijn opmerkelijk meer rommel op de
bodem ligt dan in gebieden waar veel gevist wordt. Bovendien
brengt het project een onzichtbaar probleem aan het daglicht:
het meeste afval in zee zinkt naar de bodem. Terwijl veel studies
over zwerfafval in zee gaan over wat je aan de oppervlakte en op
stranden tegenkomt, weet de visser wel beter: de Noordzeebodem
wordt alleen schoner met hulp van de visser.
AFVALSPOORBOEKJES VOOR 13 HAVENS

Er wordt daarnaast toegewerkt naar de ambitie dat er geen nieuw
afval van de visserij zelf op stranden wordt aangetroffen. Dit doen
de vissers niet alleen, maar samen met 21 andere partners binnen

FINANCIERING

de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. Hierin wordt op een

Het project kan, met de huidige financiering en bijdragen van de

effectieve en werkbare manier samengewerkt aan concrete acties

partners maximaal 316 ton afval per jaar verwerken. Momenteel

om de afvalkringloop te sluiten en te voorkomen dat afval in zee

wordt er meer afval aangeboden en verwerkt en is aanvullende

beland. Een van deze acties is het afvalspoorboekje: een duidelijk

financiering noodzakelijk. Organisaties en bedrijven die een

overzicht voor vissers en havens om afvalstromen gescheiden in

schone zee en schone stranden belangrijk vinden, kunnen

te zamelen en op de juiste plek af te geven. Voor het eerst is dit

sponsor worden van Fishing for Litter.

overzicht nu opgenomen als onderdeel van het jaarverslag van
Fishing for Litter.

WWW.KIMONEDERLANDBELGIE.ORG
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Persoonlijke service • Altijd bereikbaar • Veilig en vertrouwd

Karin van Rossum

Uw persoonlijke reisadviseur... Thuis in de hele wereld

M 06-45336106
E karin.vanrossum@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/karin.vanrossum

Wa� i� �� �� ������ d�� v���� �e� ��� b��!
• 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.

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

Zeeduivelmedaillons met korianderpesto
Hoofdgerecht 4 personen

BEREIDING

Bereidingstijd: minder dan 30 minuten

Snijd de zeeduivelfilets in plakken van gelijke grootte. Sprenkel er

Benodigdheden: staafmixer of keukenmachine.

de helft van het citroensap over en bestrooi ze met peper, zout en
paprikapoeder.

INGREDIËNTEN

Pureer voor de korianderpesto de knoflook, koriander, pijnboom-

Zeeduivelfilet

500 gram

pitten en parmezaanse kaas met de staafmixer en giet de olijfolie

Citroen

uitgeperst

er in een dun straaltje bij.

Paprikapoeder

1/2 theelepel

Kook de eiermie volgens de aanwijzing op de verpakking en voeg

Eiermie

250 gram

de rest van het citroensap aan het kookvocht toe.

Olie

2 eetlepels

Verhit de olie in een koekenpan en bak de zeeduivelmedaillons

Knoflook

2 teentjes geperst

3-4 minuten per kant (afhankelijk van de dikte) goudbruin.

Koriander

klein bosje fijngehakt

Leg de zeeduivelmedaillons op een bedje van eiermie en

Pijnboompitten

25 gram

verdeel de korianderpesto erover.

Parmazaanse kaas

geraspt

Olijfolie

circa 1/2 dl

Zout en versgemalen peper

VOOR DEZE EN ANDERE RECEPTEN ONLINE:
WWW.VISRECEPTEN.NL

KOOK EN WIN!
Zeeduivel is één van de lekkerste en meest gezonde vissoorten in de Noordzee. Er zijn oneindig veel
bereidingen mee te verzinnen. Wat is jouw favoriete recept met zeeduivel? Stuur voor 18 juni 2021 een mail
naar info@ijmuiden.nl. De eerste 50 reageerders worden uitgenodigd om een verse zeeduivel te komen
halen. Direct uit de Noordzee. In een video leggen wij uit hoe je de zeeduivel fileert. Wees gerust, dat is
veel eenvoudiger dan je denkt! Uit alle bereidingen kiezen wij een winnaar die een waardebon van € 50,ontvangt die te besteden is bij de ambassadeurs van Noordzeevis uit IJmuiden.
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WERKEN

Streekproduct uit
de Noordzee
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De vissershaven van IJmuiden is een altijd bedrijvige plek. De kotters lopen van maandag tot en met
vrijdag binnen om meteen hun verse vis, al op zee gesorteerd en gestript, te lossen. Vervolgens start
de handel op de veiling. De IJmuidense visafslag is de op één na grootste afslag van Nederland en
er worden vissoorten verhandeld die door de hele wereld geëxporteerd en gewaardeerd worden.
De lijnen zijn kort, de vis is vers en van topkwaliteit en de vissershaven met afslag is een hectische,
stoere en voor de liefhebbers spannende omgeving. De in de Noordzee gevangen vis die verwerkt
en verhandeld wordt in IJmuiden is een streekproduct om trots op te zijn.

PASSIE VOOR VIS

Tim van Zeben (1984) zit al sinds zijn middelbare schooltijd

eet in dat romantische haventje in Griekenland komen veelal

in de vis. ‘Zo gaat dat hier in IJmuiden. Vis is een passie die

van inktvis uit onze eigen Noordzee. Er zijn dagen dat er alleen

nooit meer uit je systeem gaat. Het is keihard werken op

al 50 ton inktvis per dag wordt geëxporteerd.’ Overigens is vis

krankzinnige tijden in een wereld op zich. Als je daar de

uit de Noordzee in meerdere opzichten heel gezond. Er vindt

rauwe romantiek van inziet ben je voor je leven verkocht.’

geen overbevissing plaats want alles is prima gereguleerd en er

Van Zeben is kwaliteitsmanager bij Zeevishandel Mercuur

wordt verantwoord gevist.

en voorzitter van de stichting Noordzeevis uit IJmuiden. De
Noordzee is rijk aan prachtige kwaliteitsvis en de vissersvloot

RECEPTEN

vangt op jaarbasis meer dan tweehonderd verschillende vis-

De platvis als schol, tong, griet en tarbot die uit de Noordzee

soorten. Heel vers, gezond en lekker. Door de korte lijnen is

komt, is wel bekend bij de consument maar wordt eigenlijk te

de CO2-footprint minder dan van een geïmporteerde vissoort.

weinig gekocht en bereid. Andere lokale vissoorten als mul,

Tim zegt: ‘En toch komt de Nederlandse consument eerder

poon, schar of wijting kennen we alleen nog van verhalen van

bij zalm en tonijn uit als het om vis gaat. Heel erg zonde.’

onze opa en oma, lijkt wel. Daar komt verandering in natuurlijk. Want de recepten die Noordzeevis uit IJmuiden publiceert

NOORDZEEVIS UIT IJMUIDEN

zijn onweerstaanbaar en passen in het seizoen. Voorbeeld? Zee-

Vis uit de Noordzee is gezond en lekker en ook nog eens heel

duivelmedaillons met korianderpesto. IJmuidense visbedrijven

betaalbaar en divers. Noordzeevis uit IJmuiden promoot dit

produceren een authentiek en kwalitatief hoogwaardig streek-

op creatieve wijze met overheerlijke en niet ingewikkelde

product dat wereldwijd bekend is. Noordzeevis uit IJmuiden

recepten. Tim: ‘Waarom wel tilapiafilet, ingevlogen vanuit de

heeft een boeiend en smakelijk verhaal te vertellen.

meest exotische oorden, kopen maar niet onze eigen makreel?
Wat mensen wellicht ook niet beseffen: de inktvisringen die je

WWW.NOORDZEEVISUITIJMUIDEN.NL
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RUIMTE, RECREATIE EN REURING

Vier het leven!
Midden in de Randstad, ingeklemd tussen woonwijken, snelwegen en industriegebied ligt een grote, groene
lap: recreatiegebied Spaarnwoude. Wie wil, vindt hier rust en ruimte in de natuur, maar je kunt er net zo goed
uit je dak gaan op een van de vele evenementen. Het is een bruisend gebied met dynamische ondernemers,
die elkaar en de omgeving versterken.
EINDELOOS VEEL MOGELIJKHEDEN

DE MOOISTE BELEVING DOOR SAMENWERKING

‘Het parkachtige landschap biedt veel mogelijkheden. Iemand

De ondernemers in Spaarnwoude versterken elkaar. ‘We zien

die midden in de stad woont, kan hier lekker barbecueën, maar je

onszelf als een van velen in een samenwerkingsgebied’, legt Teun

kunt ook goed en op hoog niveau eten bij een van de restaurants’,

Jansen uit. Hij wijst zijn gasten daarom graag op de mogelijkheden

zegt Teun Jansen, regiomanager Noord-Holland Europarcs Group,

in de buurt, of het nu een potje golf bij boer Jan of kanoën bij de

waaronder ook Droompark Buitenhuizen valt. ‘Er zijn moge-

Watergeus is. Die saamhorigheid bevestigt ook Amanda Ros, sales-

lijkheden om te fietsen en wandelen, maar je kunt ook losgaan

manager bij Villa Westend: ‘We willen allemaal onze gasten de

op een festival. Waar vind je dat? Ik noem Spaarnwoude daarom

mooiste beleving bieden. Als mensen hier hebben gegeten en op

wel eens het Central Park van Amsterdam en Haarlem.’ Skiën,

zoek zijn naar een leuke activiteit, hebben we snel gecheckt of ze

steppen, mountainbiken, klimmen, dancefestival of obstacle run:

bijvoorbeeld kunnen quadrijden bij Action Planet. En andersom

het is allemaal mogelijk in Spaarnwoude. En na een actieve dag,

hebben wij regelmatig gasten die slapen op een van de vakantie-

weet je zeker dat je ergens lekker kunt eten én slapen.

parken of net een activiteit in Spaarnwoude hebben gedaan.’
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EVENEMENTEN ZORGEN VOOR REURING

Het hele jaar door is er van alles te doen in Spaarnwoude, maar
in de zomermaanden is het helemaal feest. Mede-eigenaar van

SCAN DE QR-CODE
EN MAAK KANS OP JOUW
GOLDEN TICKET!

Villa Westend Stephanie Heijkoop vertelt: ‘De evenementen
zorgen voor reuring en dat is goed voor het gebied. Of die gasten

We zijn er allemaal klaar voor: lekker er op uit deze

nu wel of niet op dat moment een kopje koffie bij ons drinken,

zomer! Genieten van actief outdoor bezig zijn bij de

maakt niet uit. Uiteindelijk zorgen zulke evenementen voor groei

ondernemers in Spaarnwoude. Een hapje of drankje

en energie. Als festivalgangers met een positief gevoel naar huis

op het terras. Lekker losgaan op een festival in de

gaat, dan komen ze zeker terug en volgende keer misschien een

Velsen Valley. En daarna heerlijk bijkomen in een

hapje bij ons eten.’

van de sfeervolle verblijfslocaties in Spaarnwoude.

SAMEN VOOR EEN STERKE TOEKOMST

In samenwerking met

De festivalorganisatoren, de ondernemers en betrokken gemeen-

de ondernemers en

ten: samen maken ze Spaarnwoude. Ook het toekomstige Spaarn-

organisatoren van de festivals

woude. ‘We hebben veel goede ideeën. Hier is het mogelijk om op

hebben wij een aantal

een gelijkwaardige manier te sparren met alle betrokken partijen’,

fantastische aanbiedingen

aldus Teun Jansen. ‘Waar wil je heen met z’n allen? Daar is oor

voor bezoekers van het

voor en daar kun je op voortborduren voor de toekomst.’

recreatiegebied.
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Dagelijkse
vis !
verse
afslag
vis
de
Direct van
_________
Schar relvis

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

€
5,
_________

Bijvangst uit de Noordzee!

3 kilo

Vanaf 15 juni
zijn ze er weer

Ho lland se
Nieuwe Haring
Vangst 2021

Gecertificeerd voor duurzame en gezonde vis.

LOKAAL GRATIS BEZORGING BESTEL OP INFO@VISKOOP.NL
Bestel uw spartel verse vis en wij verpakken deze gratis vacuüm

Tijd vo or een
Haringfeest!

Noordzeevis uit IJmuiden:
lekker, lokaal en gezond
noordzeevisuit-ijmuiden.nl

IK KOOP
LOKAAL
Door de samenwerking met citymarketing was Velsen één van de
eerste gemeenten in Nederland waar de Ik koop lokaal-campagne werd geïntroduceerd. Met succes. De betrokkenheid was en is
groot. Wij vroegen twee voorzitters van belangrijke winkelgebied
organisaties naar het belang van lokale verbinding.

WINKELIERSVERENIGING VELSERBROEK

Rob van den Berg is voorzitter van Winkelcentrum Velserbroek.
Dit winkelcentrum biedt alles wat een mens nodig zou kunnen

hebben in het dagelijks leven en is makkelijk te bereiken. Het
komt uit de grond van zijn hart als hij reageert op de vraag
waarom #iklooplokaal nu, en zeker ook in de toekomst, belang-

rijk is. ‘De actie was natuurlijk bedoeld om consumenten er
op te wijzen dat lokale ondernemers hun steun keihard nodig

Winkeliersvereniging Velserbroek
Rob van den Berg

hadden. Maar andersom geldt dit ook. Bewoners en bezoekers
hebben die winkeliers en horecaondernemingen ook nodig.
Door lokaal te kopen zorg je dat de diversiteit in het winke-

laanbod in stand blijft en dat het gezellig is in winkelstraten
en -centra. Hier in Velserbroek is zelden leegstand. Daar boffen we mee en dat willen we natuurlijk graag zo houden.’ Zijn

boodschap is dus: ‘Wees verstandig en blijf je lokale winkels

steunen,dat motiveert nieuwe ondernemers ook. En je hebt er
zelf misschien nog wel het meeste plezier van.’
BIZ IJMUIDEN CENTRUM

Rene Hoogenboom onderstreept het belang van #ikkooplokaal
om diverse redenen. ‘Onze lokale ondernemers hebben alle
kennis. Ze hebben wat te vertellen en ze kennen jou als klant. Ze
weten wat je behoeftes zijn en kunnen persoonlijk adviseren. Je
hoeft je geen zorgen te maken om zoekgeraakte bestellingen en
retouren. Beter voor het milieu ook. En dan de gezelligheid, het
ons kent ons gevoel dat je alleen lokaal vindt. Wat we absoluut
niet moeten willen is dat IJmuiden een soort van forenzenstad
wordt. Het aanbod moet leuk en divers blijven. Dat kan alleen
als we het samen doen. IJmuiden heeft alles en dat moeten we
zo houden. Lokaal kopen en dus ondersteunen van de ondernemers betekent het voortbestaan van de lol van het winkelen.
In de laatste heel nare tijd hebben we geleerd dat er behoefte is
aan persoonlijk contact en dat we door samenwerking sterker
worden. Dat moeten we niet vergeten.’

BIZ IJmuiden Centrum
Rene Hoogenboom
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‘SAMEN CREËREN WE DE

ULTIEME
HANGOUT

’

In 2020 zijn Bob en Emiel op hun favoriete home-

‘We richten ons specifiek op kitesurfers en actieve

spot in Velsen-Noord een nieuw avontuur aangegaan.

strandrecreanten en de daarbij horende boardsport-

Het creëren van de ultieme HangOut. Het is een

cultuur, die gekenmerkt wordt door open, avon-

kitesurfschool en strandpaviljoen voor kitesurfers en

tuurlijk, natuurbewust en actief. Ook op de dagen

andere strandgasten. ‘Een goede uitrusting, wind,

dat het minder mooi weer is richten we ons op sport

golven en heel veel plezier. Dat zijn de ingrediënten

en health. We willen het actieve alternatief zijn voor

voor dé ultieme strandbeleving. Met De HangOut

een dagje strand. Hiertoe bieden we een divers

willen we active beach lifestyle combineren met

aanbod aan sportlessen, zoals yoga, pilates, boksen,

ontspanning’, aldus Bob. ‘Emiel en ik delen onze

en bootcamp’, vertelt Bob verder. ‘Naast inspannende

passie voor kitesurfen. Daarom zijn we trots dat

activiteiten leent De HangOut zich natuurlijk ook

we met De HangOut uitkijken over één van de

voor ontspannende activiteiten. Een heerlijke pizza

populairste kitesurfspots van Nederland. Landelijk

uit de buitensteenoven, languit op het boventerras

gezien is kitesurfen één van de snelst groeiende

uitrusten na de kitesurfles of in de unieke operasetting

sporten. Met onze kitesurfschool geven we onze

genieten van een leuk bandje. Samen creëren we de

passie over.’

ultieme HangOut.’
WWW.DEHANGOUT.NL

Spelen met de elementen van de natuur. Water, wind
en zand. In IJmuiden en Velsen-Noord zijn genoeg
mogelijkheden voor avontuur. Wind-, kite- en golfsurfen,
zeilen en zwemmen. Met een snelle ribboot de zee op.
Of strandzeilen, flyboarden en blokarten op onze brede
stranden. De stranden van IJmuiden aan Zee zijn zeer
populair. Bij jong en oud.
Om zowel avonturiers als zonaanbidders voldoende
ruimte te geven, zijn er strandzoneringen. Wil je weten
waar je bepaalde activiteiten mag ondernemen?
Bekijk dan de strandzonering voor wind- en watersport
via www.ijmuiden.nl/windenwatersport.
24

25

WONEN

26

‘Het is hier
altijd goed’
Het komt niet zelden voor dat Robert de Looff en Michael Kunenborg via hun vriendengroep WhatsApp na
het eten een berichtje verzenden met de vraag wie er zin heeft in koffie op het strand. De animo is meestal
groot. En dan eindigt zo’n avond met een hoop plezier, wijntjes en bittergarnituur. Want zo’n strand is het.
Een vriendschappelijk strand. Maar ook een stormachtig, zonovergoten, romantisch, fotogeniek, stoer, ruig,
lief, heel ruim en sportief strand. Het IJmuider strand.

Als Robert (53) zijn partner Michael (42) een beetje op de
kast wil hebben vertelt hij dat hij geboren Haarlemmer
is. ‘Omdat daar het ziekenhuis was, we zijn gewoon alle
twee geboren en getogen IJmuidenaren hoor!’ Robert is
werkzaam bij KLM als technisch specialist en Michael
werkt als praktijkbegeleider voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt bij de Vermaat Groep. Het zijn spontane, gezellige mannen. Het zijn genieters ook. Waar ze
vaak en graag van genieten is het grote strand, zoals ze hier
in IJmuiden zeggen.
GEEN POESPAS

Robert: ‘In Velsen heb je alles wel dicht bij de hand maar
het strand is geweldig. Misschien dat mensen van buiten
de gemeente even door de weg ernaar toe moeten bijten,
maar ben je er eenmaal, heb je alles wat je van een strand
kunt verwachten en méér. Je hebt de ruimte. De ongedwongen sfeer en de rust en gezelligheid. Dat mooie brede
strand waarop je elkaar niet in de weg loopt en de goede
strandtenten. En het sfeertje van het strand. Beetje moeilijk te omschrijven. Geen poespas. Geen catwalk. Gewoon
IJmuiden. Zomer of winter, het is hier altijd goed.’

nog blij met hun gasten. Dat is niet overal zo, dan mag
jij blij zijn dat je ergens mag gaan zitten.’ Maar eigenlijk
heeft het strand aantrekkingskracht in alle soorten weer.
Storm is voor de gemiddelde IJmuidenaar een briesje
en de elementen zijn dan het meest indrukwekkend. Het
water dat tegen de pier opspat en wéten dat het enorme
schip wat je daar in de verte ziet hard aan het werk is om
veilig binnen te lopen. Robert zegt: ‘Dat is toch een gaaf
uitzicht? Goede wandeling is ook om vanaf IJmuiderslag
naar de pier te lopen en dat via het Kennemermeer weer
terug. Onderweg een lekker bakkie doen. En het gezicht
op de kitesurfers, de blokarters en de vliegeraars. Altijd
bedrijvigheid hier. De kinderen vonden het vroeger ook
zo fijn. Dat is het ook, elke generatie voelt zich hier thuis.’
WWW.IJMUIDEN.NL/WONEN

NAGLOEIEN

Van die topdagen die eindigen in zwoele avonden terwijl
de zon in de zee zakt. Die dagen. Michael: ‘En dan lekker
een hapje eten op het strand en een beetje blijven nagloeien tot het echt te laat wordt. De paviljoenhouders zijn hier
27
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Een avontuurlijke
wandeling langs de
Atlantikwall
In de duinen van IJmuiden liggen grote grijze betonnen kolossen.
Stille getuigen van de Tweede Wereldoorlog. Het zijnde bunkers
van Batterij Heerenduin en Olmen, onderdeel van de Atlantikwall.
Ze hoorden bij de ver-dedigingslinie met kustbatterijen van de
Duitse bezetter. De linie liep van Noorwegen tot aan de Spaanse
grens in het zuiden van Frankrijk. Het beroemdste gedeelte van
de Atlantikwall ligt in Normandië. Daar waar de geallieerden
in 1944 de stranden bestormden. Rond die stranden zijn de bunkers
grotendeels weggevaagd of met de grond gelijk gemaakt.
Maar Festung IJmuiden, zoals de Duitsers het hier noemden,
is nog redelijk intact. Ondanks dat de kanonnen weg zijn, is nog
goed te zien hoe sterk en machtig dit ver-dedigingsbolwerk was.
Langs de bunkers van IJmuiden is een wandelroute uitgestippeld.
Het is een avontuurlijke wandeling van 2,5 kilometer lang over
duin- en schelpenpaden. De route brengt bezoekers langs geschuts-,
manschappen-, en telefoonbunkers. Ook loopt de route langs de
vuurleidingsbunker, die in de volksmond de autobunker wordt
genoemd Informatieborden met QR-codes leggen uit waar de
verschillende bunkers voor dienden. Zo krijgen de wandelaars en
avonturiers geschiedenisles in de buitenlucht. En voor wie niet
genoeg kan krijgen van deze periode uit de geschiedenis, kan ook
nog Bunker Museum IJmuiden bezoeken. Daar wordt nog veel
meer uitgelegd en kunnen bezoekers ook zien hoe het eraan toe
ging in die tijd. Kijk voor actuele openingstijden van het museum
op hun website. De Bunkerroute is het gehele jaar te doen.
WWW.BUNKERMUSEUM.NL
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Moegdreek
tarpen

Moegdreek tarpen; Jan Zwanenburg kreeg het met de paplepel ingegoten. Niet door zijn ouders ‘thuis waren
we daar niet zo van’. Nee, het was opa Naj Noerg, ofwel Jan Groen, die kleine Jan de kunst van het omgekeerd
praten bijbracht. Het moegdreek tarpen dus.
Als Jan van wal steekt in het Oud-IJmuidense taaltje klapperen

In de Tweede Wereldoorlog werd de taal gebruikt om Duitsers om

de oren, geen leek die begrijpt wat hij zegt. En dat is precies de

de tuin de te leiden. ‘In die jaren werden grote groepen Duitsers

bedoeling van deze geheimtaal. Het omgekeerd praten werd

gestationeerd in IJmuiden. Veel daarvan kwamen uit de grens-

eind 19e eeuw ontwikkeld door een groep vletterlieden. Uit nood

streek en verstonden dus prima Nederlands. Tijdens de oorlog

eigenlijk, zo vertelt Jan. ‘Bij de kleine vuurtoren had je vroeger

floreerde het moegdreek tarpen, want daar begreep de bezetter

het semafoor waar met lichten en vlaggen werd doorgeseind hoe

niets van. Een oom van mijn vrouw, Arie Groen, kon daar altijd

de schepen binnen moesten varen. Onderaan het semafoor zaten

mooi over vertellen. Met een borrel achter de kiezen biechtte hij

de vletterlieden en steeds als er een schip in aantocht was renden

op dat hij in de oorlog wel eens ging poker leetsen op de rote-

die jongens naar hun roeiboot om naar dat schip te varen. Wie er

pereedtoob in de haven. Toen hij dat vertelde moest ik heel hard

als eerste was mocht een loods en proviand leveren en verdiende

nadenken, maar hij ging dus koper stelen op de torpedeerboot!

zo dus geld.

Gelukkig is oom Arie nooit betrapt door de tiloptie, anders had ie
in de gnavvesin beland.’

De vletterlieden waren verdeeld in een koperen en een gouden
ploeg. De gouden ploeg bestond uit bonken van mannen. Het

Hoeveel mensen spreken de taal nu nog? ‘Die zijn op één hand te

waren kerels van wel twee meter. De mannen van de koperen ploeg

tellen. Elke vrijdag werk ik nog in de vishal en als mijn maat en

waren kleiner van stuk en als je dan tegen elkaar op moet roeien

ik dan even ongestoord willen bijkletsen schakelen we over op

verlies je het natuurlijk van de spierbundels.’ En dus ontwikkelden

moegdreek tarpen. Ideaal!’

de koperen jongens een geheimtaal waarbij woorden per lettergreepwerden omgedraaid. Op die manier konden ze de gouden
concurrenten te snel af zijn als er weer een schip naderde.
Zo’n geheimtaal komt natuurlijk in nog veel meer gevallen goed
van pas. Als je wilt roddelen bijvoorbeeld! ‘Vroeger waren de gezinnen vrij groot en kon je nooit ergens privé zitten, dus voor iedereen
die de kamer uit moest was het ‘dosetiemerop’ (opsodemieteren).’
En dan kon het achteruit roddelen beginnen. De kleine kinderen
begrepen het toch niet.
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STRALEND EN ENERGIEK
OUDER WORDEN
Jacqueline Aafjes houdt zich vanaf 2006 bezig met de

heel goed in wat ze doet en geeft eerlijk advies. Door kleine

vraag wat nu echt mooi en stralend maakt. In 2014 won ze

hoeveelheden injectables te gebruiken creëer je een frisse,

de titel van Beste Schoonheidsspecialist tijdens de Beauty

natuurlijke uitstraling zonder harde lijnen. De botox en fillers

Award Verkiezingen en daarna is ze niet op haar lauweren

die worden gebruikt zijn van de beste kwaliteit. Ook mannen

gaan rusten. Integendeel. ‘Eerst kijk ik naar de wensen

weten ons steeds vaker te vinden, leuk!’

en verwachtingen die men heeft over huidverbetering.
Vervolgens gaan we daar samen aan werken.’ Daarom

Dat wat een persoon laat stralen zit in een aantal factoren,

ook de al ruim 12 jaar durende intensieve samenwerking

dat beseffen Jacqueline en Ingrid heel goed. Toen ze zelf

met huisarts en cosmetisch specialist Ingrid Kuiper.

aanliepen tegen hormonale schommelingen startten ze
een jaar geleden met de hormoonchecks. Ingrid kijkt waar

Huidcoach Jacqueline maakt altijd eerst een huidanalyse

de disbalans zit en vult dat aan met bio-identieke hormonen.

en dan wordt de voor jou meest geschikte behandeling

Helemaal gepersonaliseerd en een prachtige aanvulling op

besproken. Het beste resultaat wordt verkregen als de

de behandelingen. ‘We helpen je om op de meest fitte en

speciaal uitgezochte producten van hannah ook thuis

frisse manier ouder te worden. Het accent ligt niet op jong

worden gebruikt. Over de samenwerking met Ingrid: ‘Zij is

en strak. Wij focussen op energiek en stralend.’

WWW.TASTEOFBEAUTY.NL
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WELKOM!
Velsen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren.
Wij vroegen twee nieuwkomers waarom zij zich juist hier hebben gevestigd.
Deze keer zijn dat bewoners Louisa Weber en Erik Geijsels en ondernemer
Dominique Oorthuis.

Helemaal vers in IJmuiden is nieuwe en pas 18-jarige ondernemer
Dominique Oorthuis nu ook weer niet. Haar ouders bestierden een
eetcafé plus ijssalon aan de Kennemerboulevard. Daar gaat ook de
droom van Dominique in vervulling. Haar eigen Italiaanse ijssalon
waar ze al haar ideeën en hartelijke persoonlijkheid in kwijt kan.
‘Ik weet niet anders dan dat ik als klein meisje achter de toonbank
stond.’ IJssalon Dominique heeft alles wat je wilt. Groot terras met
van alles speciaal voor de kindjes. En voor iedereen dat verrukkelijke,
ambachtelijk bereide Italiaanse ijs. Maar ook een wijntje, biertje en
onder andere pannenkoeken en wafels. Zie het voor je: boulevard,
bootjes in de haven, glinsterende zon op het water, fijne mensen en
Italiaans ijs. En dan het breedste strand van Nederland achter die
boulevard. Niet alleen de droom van Dominique maar ook die van dagjesmensen, vakantievierders en bewoners van Velsen wordt realiteit.
Dominique is niet de enige die super enthousiast is.

Louisa Weber (29) en Erik Geijsels (34) kregen 1 april de sleutel van
hun heerlijke huis in Santpoort. De Ikeakast ligt nog in onderdelen op
de pas geschuurde parketvloer. Maar de mat met Home Sweet Home
lag er al vanaf dag één. ‘Dit huis, in deze buurt! Dat het nu echt van
ons is, onvoorstelbaar.’ Louisa komt uit Saarbrücken en is stewardess
voor een Duitse Luchtvaartmaatschappij en Erik is al tien jaar piloot
waarvan de laatste anderhalf jaar bij een Nederlandse airline.
Ze woonden 9 jaar samen in Frankfurt, een hectische en zakelijke stad.
Blij vertellen ze: ‘Het is hier rustig maar hartstikke centraal. Je bent
hier niet anoniem, het voelt niet gestrest. De mensen lachen naar je en
het is gemoedelijk en persoonlijk.’ Het zijn zelf twee hartelijke, lieve
en spontane mensen dus dat zal er mee te maken hebben. De lokale
winkels hebben ze ook ontdekt, de hotwings van de poelier werken nu
al verslavend. ‘Misschien zien we alles door een roze bril maar we gaan
hier heel gelukkig worden.’
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Tweede
Beleefweek
komt eraan!
Dit jaar organiseert Nationaal Park Zuid-Kennemerland
in de herfstvakantie de tweede Beleefweek. Samen met
alle partners en gastheren zetten Natuurmonumenten
en PWN van 16 tot en met 24 oktober 2021 een mooi programma neer om bewoners van de regio kennis te laten
maken met de bijzondere natuur, cultuurhistorie en de
lokale ondernemers in het park. Met elkaar ontwikkelen
ze een breed scala aan bijzondere activiteiten en arrangementen die tijdens de Beleefweek, en liefst nog heel lang
daarna, het verhaal van het park vertellen.

SUCCES SMAAKT NAAR MEER

De eerste Beleefweek in 2020 was een groot succes. Het was
de kroon op het zilveren jubileum van het Nationaal Park. 16
gastheren organiseerden in totaal 75 uiteenlopende activiteiten.
Er waren yogasessies in het zand, fietsexcursies, natuurwerkdagen, workshops over kruidenthee en activiteiten rond het
thema Kinderboekenweek. Ook konden kinderen uilenballen
pluizen. En natuurlijk konden wandelaars op stap met de boswachter of zelf een avontuurlijke familiewandeling ondernemen. Er is dus voldoende inspiratie om een tweede Beleefweek op de kalender te zetten.
ONTDEK HET NATIONAAL PARK

De tweede Beleefweek vindt plaat in de herfstvakantie. Nat-

uurlijk weer met vele activiteiten, zoals tentoonstellingen,
kinder- en gezinsactiveiten, fiets-, dieren-, wandelexcursies,
workshop voor bedrijven en herfst- en zintuigenwandelingen.

Deelnemers zullen ervaren hoe bijzonder dit gebied is. Een
oase van rust en natuur ingeklemd tussen de zee en de stad.

Het landschap varieert van open stuivende duinen tot duinvalleien en bossen, waar allerlei dieren en planten leven. Tijdens
de week in oktober nemen de lokale gastheren deelnemers
mee op ontdekkingstocht door dit schitterende gebied.
WWW.NP-ZUIDKENNEMERLAND.NL
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EEN FRISSE START MET EEN
PRACHTIGE WINKEL

vertelt

Bo

Stokman

mede-eigenaresse

van

de

modezaken aan de Kennemerlaan in IJmuiden. “Onze
wens was om er één grote winkel van te maken”, vult
Jacomien Stokman aan. Er volgde een f linke update
van de vloer, muren, paskamers, rekken, toilet en
buitengevel. Zowel moeder als dochter kregen steeds
meer het gevoel dat bij deze metamorfose ook een
nieu
nieuwe naam met bijpassend logo hoort. En zo
onthulde eind maart wethouder Jeroen Ver woort de
huidige naam: Jacky & Bo en knipte de lintjes door om
de winkel officieel te heropenen.
“We zijn ontzettend blij met het eindresultaat. Het is een mix van strak, vrouwelijk, huiselijk en warm waarbij we onze
klanten graag een lekker kopje koffie of ander drankje aan de bar aanbieden”, aldus Bo. “En we helpen onze klanten
persoonlijk een keuze te maken uit onze veelzijdige collectie. Goed advies is waar ik al sinds 1983 voor sta en elke dag
met plezier doe”, vertelt Jacomien. Nieuwsgierig geworden? Laat je alvast inspireren via Facebook (@jackyenbo) en
Instagram (@jackyenbo_mode) of loop gezellig een keer naar binnen.
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SAMEN IJZER STERK

#ikkooplokaal
#samensterk
#ijmuiden

Private dining, een barbecue in
de tuin of gewoon een lekkere
maaltijd? Wij zijn pas tevreden
als u het ook bent!

Klassiek goed! Dat is waar wij al
decennia lang voor staan. Kom met
uitzicht op zee genieten van onze
heerlijke vis- en vleesgerechten.
Seinpostweg 40
de-ijmond.nl

Zeeweg 161
vanescatering.nl

Kom genieten van koffie met
appelgebak, lunch, borrel of diner
in ons grand café of op ons ruime
terras. Tot snel!
Lange Nieuwstraat 799
grandcafestaal.nl

Het adres voor catering van lunch,
hapjes, buffet en BBQ. Kom ook eens
langs in onze traiteurwinkel voor
lekkers bij de borrel en maaltijden!
Kennemerlaan 88
korfcatering.nl

Bedankt voor
uw steun in het
afgelopen jaar!

Een ambachtelijk chocolade-atelier
in IJmuiden! Iedere donderdag
geopend van september tot half juni.
Extra open met feestdagen.
Velserduinweg 111
chocolaterienoes.nl

Lokaal verduurzamen
Eind april is gestart met het groot onderhoud van de woningen aan
de westkant van Plein 1945. De werkzaamheden zijn onderdeel van
het verduurzamingsproject van Winkelstichting Plein 1945, dat 51
woningen, 17 winkels en 17 garages verhuurt. In deze fase worden
de daken vervangen en beter geïsoleerd. Daarna krijgen alle winkels
nieuwe, uniforme gevelborden.

Het groot onderhoud wordt uitgevoerd door Scholz Groep en Menger
Bouw. Deze Velsense bedrijven hebben de krachten gebundeld en
stellen alles in het werk om er een mooi project van te maken. Het
project wordt begeleid door Intures Vastgoed uit Velsen-Noord. ‘Wij
zijn erg blij dat het gelukt is om de werkzaamheden vrijwel volledig
door lokale ondernemers uit te laten voeren’, aldus voorzitter Joop
van Burk van de winkelstichting. ‘Dit sluit goed aan de bij de Ik koop
lokaal-campagne die de gemeente en citymarketing in coronatijd
hebben ontwikkeld. Als we dan toch geld moeten uitgeven, dan liever
lokaal.’ Het complex dat wordt opgeknapt stamt uit 1956. De isolatiewaard en en installaties zijn daarom niet meer van deze tijd. ‘Hoe
beter wij de warmte in de huizen houden, hoe minder we er in hoeven
te stoppen’, aldus Jeroen Tromp van Menger Bouw. ‘Dat is goed
voor het milieu, maar de bewoners merken dat ook aan de energierekening. Een win-winsituatie dus’, vult Niels de Bruijn van Scholz
Groep aan.

Landgoed Duin & Kruidberg
Midden in het Nationaal Park Zuid - Kennemerland en pal naast uw deur bevindt
zich het voormalig grootse woonhuis van Nederland!
Wij verwelkomen u graag op het Landgoed, speciaal voor u hebben wij
in de maanden juli & augustus de volgende aanbiedingen samengesteld.

HIGH TEA

CREMER'S DINER

Geniet van zoete en hartige

Op de Beletage van het landhuis is

lekkernijen in combinatie met

ons culinaire restaurant gevestigd.

diverse theesoorten en goed

Neem plaats, laat u culinair

gezelschap.

verrassen tijdens een avond uit!

De ideale invulling van de middag!

Cremer's driegangendiner

van 29,50 voor 27,50

van 42,50 voor 39,00

"o.v.v. IJmuidenmagazine2021"

"o.v.v. IJmuidenmagazine2021"

Bovenstaande aanbiedingen zijn geldig in de maanden juli en augustus 2021 en o.v.v. IJmuidenmagazine2021.
Uitsluitend te reserveren op basis van beschikbaarheid van maandag tot en met donderdag en op reservering.

Tel: 023-512 18 00 | info@duin-kruidberg.nl | www.duin-kruidberg.nl

@duinkruidberg

@duinkruidberg

@duinkruidberg

WERKEN

‘Wij willen
waarde creëren
in onze eigen
lokale omgeving’
Henriette van Westerhoven
RIGO Verffabriek

‘Niet steeds
jagen op meer,
meer, meer’
Veertig jaar geleden zat verf vol oplosmiddelen en louter fossiele grondstoffen. De broers achter RIGO Verffabriek
vonden dat het anders moest. In een tijd waarin nog niemand het woord ‘duurzaam’ gebruikte, begonnen zij
producten te ontwikkelen uit herwinbare grondstoffen. Nu is het bedrijf uit IJmuiden misschien wel de meest
vooruitstrevende verfproducent van Nederland.
40

Henriëtte van Westerhoven behoort tot de derde generatie in

het eigenzinnige familiebedrijf. Als brand manager bewaakt zij

de strategie en merkbeleving van RIGO Verffabriek. Vanuit die

competentie draagt ze ook haar steentje bij aan Citymarketing
Velsen | .IJmuiden. ‘Het is echt pionierswerk wat de vorige generatie deed’, vertelt ze. ‘Tegen de stroom in, want plastic was

fantastic in die tijd. Veel mensen vonden het moeilijk te geloven

dat een watergedragen verf ook goed kon zijn. Daarom brachten
ze die verflijn zelfs uit onder een andere naam; het zou mensen
afschrikken. Verf moet stinken, dan is het pas goed, was de gedachte. Iets wat wij overigens ook nog best vaak horen.’

een goede baan en zagen hun carrièrepad al voor zich. ‘Die reis
heeft echt mijn duurzaamheidsgevoel aangewakkerd, omdat
ik zag hoe het ook anders kan. Ik las een boek over iemand die
een jaar probeerde te leven zonder spullen made in China. Dat
heeft mij echt het besef gegeven dat je waarde moet creëren in
je eigen omgeving. Op dat moment is de wens ontstaan om het
familiebedrijf over te nemen, en daarbij niet te jagen op steeds
maar meer, meer, meer.’ Een keuze waar ze nog steeds helemaal
achter staat.
DUURZAME ECONOMIE

RIGO Verffabriek is er vooral voor de professionele markt,
PLANTAARDIG

hoewel consumenten de producten kunnen kopen bij hun win-

Ondanks die weerstand heeft ook de huidige generatie, weer

kel in IJmuiden. Henriette merkt dat voor vakmensen duurzaam-

twee broers met hun partners, deze duurzame visie omarmt.

heid niet het eerste aspect is waarop ze hun producten selecte-

Het bedrijf heeft een eigen laboratorium in IJmuiden. ‘Wij zijn

ren, ook al waarderen ze het. ‘Voor een vakman en dus voor onze

gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van waterge-

producten geldt dat technische kwaliteit altijd leidend is. Het

dragen producten, dus zonder oplosmiddelen’, vertelt Henriet-

zou helpen als opdrachtgevers bewust naar duurzame produc-

te. ‘90% van alles wat wij in IJmuiden produceren, 12 ton verf

ten zouden vragen. Aanbestedingsprocedures zouden moeten

en lak per dag, is watergedragen.’ De nieuwste vondst uit het

veranderen’, bepleit Henriette. ‘Die zouden echt niet meer alleen

laboratorium is een watergedragen lijnolieverf. Het bedrijf deed

maar moeten gaan over geld. Het moet er ook om gaan of je iets

vier jaar onderzoek om dat voor elkaar te krijgen. ‘We hadden

zo lokaal mogelijk kunt doen, of je waarde toevoegt in plaats van

watergedragen producten en producten op basis van lijnolie,

schade toebrengt. Kiezen voor het goedkoopste is echt funest

maar de combinatie was lastig. Op dit gebied zijn we koploper.

voor een duurzame en circulaire economie.’

Wij doen in de receptuur voor al onze producten wat het hoogst
haalbare is in duurzaamheid op dat moment.’

TIPS

• Koop lokaal! Dat is niet alleen duurzamer, het zorgt er ook voor
PRODUCTIE OM DE HOEK

dat je eigen omgeving leefbaar blijft.

Onder duurzaam verstaat Henriette ook dat de productie dicht

• Probeer te consuminderen door spullen te kopen van goede

bij huis plaatsvindt. Een groot voordeel van lijnolie is dat het

kwaliteit die langer meegaan. Dat geldt voor consumenten,

gewas dat ervoor nodig is, gewoon in Nederland kan worden ge-

maar ook voor grote aanbestedingsprocedures.

teeld. RIGO Verffabriek heeft daar een bedrijf voor gevonden dat

• Verandering begint door voor jezelf te bedenken: op welke

braakliggende terreinen in de Haarlemmermeerpolder gebruikt.

momenten voeg ik waarde toe aan de samenleving, en op welke

Na de oogst wordt het lijnzaad tot olie geslagen in de oliemolens

momenten ben ik alleen maar bezig waarde te onttrekken?

op de Zaanse schans. Op basis van deze grondstof wordt de verf
vervolgens in IJmuiden geproduceerd. ‘Wij willen onze productie

WWW.RIGOVERFFABRIEK.NL

niet verplaatsen naar een lagelonenland’, zegt Henriette beslist.
‘Als lokale speler willen we ervoor zorgen dat mensen hier een

De gemeente Velsen staat samen met haar inwoners,

fatsoenlijke baan hebben, waarin ze zichzelf kunnen ontwikke-

instellingen en ondernemers voor de opgave om in 2030

len. Daarmee creëren we waarde, en daar gaat het ons om, niet

minimaal 49% CO2-uitstoot te reduceren. Hiervoor gaat

alleen om winst maken.’ Overigens is RIGO altijd op zoek naar

de gemeente in gesprek met grote impactmakers en de

boeren die lijnolie willen telen, om de productie op te kunnen

samenleving: inwoners, ondernemers en maatschap-

schalen. Boerenbedrijven in de regio zijn dan ook van harte wel-

pelijke organisaties. Ze maakt afspraken en stimuleert

kom om contact op te nemen.

duurzame initiatieven. Daarbij geeft de gemeente zelf het
goede voorbeeld. Het noodzakelijke reductieproces wordt

WAARDE CREËREN

versneld via een Lokaal Klimaat Akkoord, door kennis en

Die manier om vanuit waarde naar de wereld te kijken, groeide

ervaring samen te brengen en te delen. Dat gebeurt via

bij Henriette toen ze met haar man en zoontje op wereldreis was.

een online kennisplatform, voor en door Velsen.

Ze waren nog niet in het familiebedrijf gestapt, hadden allebei
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Voordelen van een

ELEKTRISCHE DEELAUTO
Daar staat de witte Nissan Leaf te blinken in het zonnetje, terwijl de elektrische wagen wordt opgeladen aan
een laadpaal. Sinds 1 juli 2020 kunnen inwoners van Velsen gebruik maken van een elektrische deelauto.
Een unieke samenwerking tussen de gemeente Velsen, Mywheels en de coöperatie Energiek Velsen.
De gemeente Velsen heeft de Nissan Leaf voor haar medewerkers

eventueel delen met reisgenoten.’ Martijn Mewe, voorzitter

minder gebruik van gemaakt en dat biedt de kans om ook

gemeentehuis helpen we de bewoners van Velsen om nog meer

beschikbaar. Maar vanwege de coronamaatregelen wordt hier

inwoners er gebruik van te kunnen laten maken. Daarom is

de auto nu ook 24/7 voor inwoners beschikbaar. Inmiddels is
de Nissan al door heel de gemeente gespot. Bij de Ruïne van

Brederode, bij het winkelcentrum in Velserbroek en zelfs bij de
terminal van DFDS Seaways.

‘Ik ben heel erg blij met deze auto’, zegt wethouder Bram

Diepstraten. ‘Wij stimuleren delen om zo minder auto’s op de
weg te hebben. Met comfortabele elektrische auto’s zorgen we

voor schoon rijden zonder uitstoot. Iedereen kan ‘m lenen en
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van Energiek Velsen: ‘Met de elektrische deelauto bij het
CO2 te besparen. Het is bovendien makkelijk in het gebruik.

En als je zou besluiten om je (tweede) auto weg te doen kun je
vele honderden euro’s per jaar besparen.’

Delen met de inwoners past bij de campagne Duurzaam Velsen,
die die door Citymarketing Velsen | .IJmuiden wordt ondersteund.
Leden van Energiek Velsen krijgen zelfs korting. Bij succes gaan
zij voor een tweede elektrische deelauto!
WWW.ENERGIEKVELSEN.NL/ELEKTRISCHE-DEELAUTO-VELSEN

www.bibliotheekvelsen.nl

Velsen

BEZOEKEN

ONTDEK

VELSEN

Op zondag 12 september organiseert Citymarketing Velsen | .IJmuiden een nieuw evenement dat de parels van onze gemeente met elkaar verbindt. Culturele instellingen,
maatschappelijke organisaties en bedrijven laten tijdens Ontdek Velsen zien wat wij in
tijden van corona grotendeels hebben moeten missen.
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‘Door de coronamaatregelen is het nog steeds onduidelijk hoe
de rest van het jaar er precies uit gaat zien’, zegt citymarketeer
en initiatiefnemer Friso Huizinga. ‘Wij willen graag perspectief
bieden en organiseren daarom aan het einde van de zomer een
nieuw evenement voor bewoners en bezoekers van de gemeente
Velsen. Het doel is om deze groepen te laten (her)ontdekken wat
onze veelzijdige gemeente allemaal te bieden heeft. Maatregelen
of niet, dit kan ook coronaproof.’

Bewoners en bezoekers kunnen op de fiets of lopend een rondje
langs de parels van Velsen maken. Van de schouwburg tot de
horeca en van de musea tot de maakindustrie. Deelname is
gratis. Ontdek Velsen vormt tevens de start van het culturele
seizoen en valt samen met de Open Monumentendag 2021 en de
Pierloop Velsen. Het doel is dat minstens 30 locaties een unieke,
eenmalige activiteit aanbieden. De deelnemers hebben dan echt
iets te kiezen.
Om te voorkomen dat het op sommige plekken te druk wordt,
is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan vanaf 1 augustus via
www.ijmuiden.nl/ontdekvelsen. De ontdekkingstocht door
Velsen begint om 10.00 uur.
Organisaties die mee willen doen en zich nog niet hebben
aangemeld kunnen een mail sturen naar info@ijmuiden.nl.
WWW.IJMUIDEN.NL/ONTDEKVELSEN

FIETSKNOOPPUNTENNETWERK
Door de gemeente Velsen lopen vele toeristische fietsroutes die het hele jaar
‘open’ zijn. Ze zijn zeer divers en verschillen in lengte zodat er voor elke fietser
een route op maat te vinden is. Velsen maakt ook deel uit van het fietsknooppuntennetwerk. Een fietsknooppuntennetwerk is een netwerk van verschillende
fietsroutes die via knooppunten (meestal kruispunten van fietspaden) met elkaar
verbonden zijn. Je kunt eenvoudig een eigen fietstocht samenstellen door van
knooppunt naar knooppunt een route te plannen.
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Hans Klok zou Hans Klok niet zijn, als hij niet
op geheel eigen wijze bij de aanpassing van het
stoelenplan een handje zou hebben geholpen!
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Veilig,
sfeervol en
comfortabel
Maandenlang moest de Stadsschouwburg Velsen haar theaterdeuren dicht houden. Het theater gebruikte
die tijd voor een kleine facelift van haar theaterzaal, die sinds vorige zomer ook als een succesvolle filmzaal
fungeert. De medewerkers hebben zich dus grondig op de aanstaande heropening voorbereid.

Na de aanpassingen in de theater- en filmzaal werden ook
veranderingen doorgevoerd in het voorgebouw en in de
kleedkamers, zodat bezoekers en artiesten, ondanks de
coronaregels, in de Velsense schouwburg extra gastvrij
kunnen worden ontvangen. Dit is mede mogelijk gemaakt
dankzij een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds!

GEVARIEERD AANBOD

Door aanpassingen aan het stoelenplan is er in de theateren filmzaal tussen de rijen extra ruimte gecreëerd. Hierdoor kunnen bezoekers beter afstand houden en comfortabeler zitten. Ook is er plaats voor kleine tafeltjes tussen
de stoelen, zodat drankjes tijdens de (film)voorstelling
kunnen worden meegenomen naar de zaal.

WWW.STADSSCHOUWBURGVELSEN.NL

In het opgepoetste en nog comfortabeler gemaakte theatergebouw draait alles natuurlijk om de films en theatervoorstellingen. Die moeten het publiek na de lange pauze weer
naar binnen lokken. Kijk voor het actuele aanbod op de
website van de schouwburg.

ZOMERTERRAS

En er is meer! In de zomer kunnen theater- en filmbezoekersop het schouwburgplein opnieuw terecht op
een sfeervol buitenterras. Met het comfort van parasols, windschermen én terrasverwarming, waardoor het
‘Hollandse weer’ niemand in de weg hoeft te zitten. Het
terras is niet alleen geopend voor bezoekers van de filmen theatervoorstellingen. Iedereen is van harte welkom
op het theaterterras!
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WINT TERREIN

Het kan de meeste Velsenaren niet zijn ontgaan. In de haven van IJmuiden zijn tegenwoordig schitterende
murals te vinden. Wie vanaf het Noordzeekanaal richting IJmuiden aan Zee rijdt komt ze tegen. De street
art is op verschillende muren van bedrijven te vinden. Vorige zomer werden de kunstwerken van Bier en
Brood al onthuld en dit voorjaar zijn daar de werken van Smates en Karski & Beyond bijgekomen.

Wethouder Jeroen Verwoort is trots op de nieuwe street art.
‘Met het uitrollen van de Rauwe Loper willen we de route
door de haven en naar het strand mooier en toegankelijker
maken voor onze bezoekers en inwoners. Deze twee kunstwerken zijn een prachtige toevoeging en laten het unieke
en rauwe karakter van IJmuiden goed zien.’

met Amsterdam Street Art werden per locatie verschillende
kunstenaars geselecteerd. Dit resulteerde in een groep (inter-)nationale kunstenaars die met hun werk goed passen
bij de rauwe identiteit van IJmuiden. Voor dit project werkt
Amsterdam Street Art nauw samen met de RIGO Verffabriek.
HET ANKER

De Kunstcommissie Velsen bracht het afgelopen jaar verschillende locaties langs de Haven- en Pierroute in kaart.
Na overleg met de eigenaren zijn er verschillende locaties
gevonden waarop street art gerealiseerd is. In samenwerking
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Sinds vorig jaar staat het Anker van beeldend kunstenaar
Rik Hermans aan de Viskade in IJmuiden. Het kunstwerk
is gemaakt in het kader van het regionale Pollution Art
project, een fietstocht langs kunstwerken tussen Heems-

kerk en Zandvoort. Het Anker is een symbool van het rauwe
IJmuiden met zijn havens, staalindustrie en metaalnijverheid. Rik heeft gebruik gemaakt van metaalafval dat hij heeft
verzameld bij lokale bedrijven.

Het kunstwerk maakt onderdeel uit van het Pollution Art
Festival, een fietsroute tussen Heemskerk en Zandvoort
langs verschillende kunstwerken die van afval gemaakt zijn.
BEELDEN VAN VELSEN

CATCHFISH

Sinds kort komen strandgasten de CatchFish tegen op het
strand van IJmuiden aan Zee. CatchFish heeft z’n buik vol
van Plastic Soup. Het kunstwerk is bedacht door Suzanne
Buis. De makers zijn Berend Wijers, Fred Boon en Marina
Pronk. Samen vormen zij het Castricumse kunstenaarscollectief CAKtwo. Sinds vorig jaar staat de vis, gevuld met
petflessen, op het strand van Castricum. CatchFish is afgelopen periode geplaatst op de strandopgang tussen Makai
Beach en Paviljoen Zuidpier om ook hier zijn belangrijke
boodschap, het tegengaan van Plastic Soup, uit te dragen.

Op 10 december 2020 heeft Henk van den Bosch, voorzitter
van de Kunstcommissie, het eerste exemplaar van het boekje
Beelden van Velsen overhandigd aan wethouder kunstzaken
Jeroen Verwoort. De derde editie van het boekje wordt, als
pdf, door de gemeente gratis aangeboden. Het staat boordevol informatie over de beelden in de openbare ruimte die in
Velsen. Ook is er informatie te vinden over de achtergrond
van de kunstwerken en de kunstenaars zelf.

WWW.IJMUIDEN.NL/STREETART
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boekingen:

www.basecamp-ijmuiden.nl

Tiny Houses zijn hot! En duurzaamheid staat hoog op de agenda. Bij Basecamp IJmuiden aan zee komen ze samen.
Het veel besproken kunstobject ‘Domestikator’ van Joep van Lieshout kent de IJmuidenaar maar al te goed. Het werk
symboliseert het spanningsveld tussen mens en natuur, en draagt bij aan het debat over de toekomst van het kustgebied.
Maar ken je Basecamp al, de bijzondere plek waar het kunstwerk staat? Tijdens de lockdown heeft Basecamp zich met
een sneltreinvaart ontwikkeld. Reden genoeg om polshoogte te nemen en om te kijken wat er is veranderd.

Van ‘Placemaking’ concept naar
zelfvoorzienend eco-park
Basecamp kun je het beste omschrijven als een vakantiepark
‘nieuwe stijl’. Het is een Eco-retreat in wording, waar duurzaamheid en zelfvoorzienendheid centraal staan. Het is een plek
waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van wonen,
werken en recreëren. Als gast kun je overnachten in één van
de 30 unieke Tiny Houses, maar is het ook mogelijk om een
werkplek of meeting-room te huren.

Ecologisch verantwoord
In de afgelopen maanden is het aantal Tiny Houses uitgebreid
en zijn de nieuwste modellen van o.a. ’EcoCabins’, ‘Mill Home’ en
‘Compact Housing’ volledig duurzaam ingericht door bekende
interieurontwerpers zoals ‘Urban Nature Culture Amsterdam’
en ‘Dille & Kamille’. Naast recreatieverhuur is Basecamp ook een
showcase locatie voor milieubewuste merken die hun nieuwste
producten willen testen en presenteren.
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BAS ECA M P

vakantiepark nieuwe stijl

Offgrid en zelfvoorzienend

duurzaamheid als uitgangspunt. Mocht je zelf iets willen organiseren,

Bij Basecamp is de duurzaamheidstransitie in volle gang.

dan is Basecamp daarvoor de perfecte plek. In de ‘Refter’ (de grote

Direct voorbij de entree zien wij de nieuwste generatie geluidsstille

rode schuur) en ‘The Not So Tiny Office’ kunnen bijeenkomsten,

(mini) windturbines. Samen met 126 zonnepanelen, een groene

workshops en nog veel meer plaatsvinden, veelal in samenwerking

batterij en ‘SmartGrid’, zorgen zij er voor dat Basecamp nagenoeg

met de nabijgelegen strandpaviljoens.

‘offgrid’ draait. Ook wordt volop geëxperimenteerd met voedselproductie. In de tuinkas van gerecycled tuinbouwglas staan

Internationale uitbreiding

vergeten groenten en zeldzame gewassen. Binnenkort te proeven.

Dat Basecamp grote toekomstplannen heeft verbaast ons niets.
Het team verwacht binnen een jaar een tweede, en misschien zelfs
een derde locatie te openen op twee internationale bestemmingen.
De droom? Om digitale nomaden een woonabonnement aan
te bieden met Basecamp-bestemmingen over de hele wereld.
Wij kunnen niet wachten.

Bezoekadres: Kennemermeer 27 - IJmuiden

Tweede koffie gratis!
Een ontmoetingsplek voor toeristen en
IJmuidenaar

Ben jij ook zo enthousiast over
de plannen van Basecamp?
Kom het ervaren!

Het terrein is in twee jaar tijd volledig getransformeerd.
Van parkeerplaats tot ‘living lab’ voor duurzaamheid en circulariteit.

Met deze scheurcoupon

Alles heeft een verhaal. Basecamp is een unieke ontmoetingsplek

is je tweede kopje

waar iedereen welkom is. Twee sun-decks met een prachtig

duurzame Brasil koffie gratis.

uitzicht bieden volop plaats voor een (h)eerlijk drankje van de

Genieten.

‘Tiny Bar’. Het jonge stel dat de bar runt laat ons weten dat er
verschillende evenementen georganiseerd gaan worden met
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RIJK AAN erfgoed
De gemeente Velsen kent een rijke historie. Al rond het begin van de jaartelling vestigden zich hier de Romeinen in
het meest noordelijke fort van het Romeinse Rijk: Castellum Flevum. Daarvan is vandaag de dag niets meer te zien,
maar gelukkig kun je nog genoeg andere iconen van de Velsense geschiedenis bezoeken. Denk bijvoorbeeld aan de
de Engelmunduskerk in Dorp Velsen, een van de oudste kerkgebouwen in Nederland. Of ga terug in de tijd bij de
Ruïne van Brederode of op een van de buitenplaatsen.

DE GROTE GESCHIEDENIS

gegraven werd. Een derde van het dorp moest wijken voor de

VAN HET KLEINE DORP VELSEN

verbreding van het Noordzeekanaal en het gemeentebestuur
verhuisde naar een nieuw gemeentehuis in IJmuiden. Gelukkig

Als je vandaag de dag door de smalle straatjes van Dorp Velsen

werd het dorp door het rijk als beschermd dorpsgezicht

loopt, is het maar moeilijk om je voor te stellen dat dit ooit het

verklaard. Je zult er versteld staan van de mooie, monumentale

religieuze en administratieve hart van het gebied was. In die

panden. Met als middelpunt de Engelmunduskerk. Daarvan

tijd heette Velsen nog Felison en woonden hier onder meer

dateren de fundamenten uit de 12e eeuw, maar de geschiedenis

kerkleiders, vorsten, boeren, tuinders en handelslieden. Aan de

gaat veel verder terug. Al in de 8e eeuw werd hier voor het eerst

drukte kwam een einde toen in de 20e eeuw het Noordzeekanaal

een houten kerk gesticht.
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BUITENPLAATSEN: TOEN EN NU

RIDDERS EN JONKVROUWEN OP DE

EEN GROENE OASE VAN RUST

RUÏNE VAN BREDERODE

Groen en natuur zijn in Velsen nooit ver weg. Combineer natuur

Een andere plek waar je terug in de tijd kunt gaan, is de Ruïne

met historie tijdens een bezoek aan een van de buitenplaatsen.

van Brederode in Santpoort-Zuid. Na de oprichting in de tweede

Deze werden vroeger aangelegd door rijke Amsterdamse regen-

helft van de 13e eeuw door Willem I van Brederode volgde een

en en kooplieden die in het weekend de drukte van de stad

geschiedenis van verwoesting en wederopbouw. De laatste heer

wilden ontvluchten. En dat kun je hier vandaag de dag nog steeds

van Brederode stierf in 1679 kinderloos, waardoor het adellijke

doen. Ontdek bijvoorbeeld de vele verschillende tuinstijlen op

geslacht Brederode uitstierf en het kasteel in handen van de

Buitenplaats Beeckestijn. Elke nieuwe eigenaar liet hier een

Nederlandse Staat kwam. In de 19e eeuw werd het gerestaureerd.

stukje in de tuin aanleggen en zo maak je tijdens je wandeling

Het resultaat is zeker de moeite waard om te zien! Extra bijzonder

een reis door de tijd. Of ga naar Buitenplaats Velserbeek.

wordt je bezoek tijdens het riddertoernooi. Je bent dan getuige

Behalve wandelen, kun je hier ook met het hele gezin naar de

van spectaculaire zwaardgevechten en ontmoet ridders en jonk-

kinderboerderij of de speeltuin. Naar welke buitenplaats je ook

vrouwen in vol ornaat.

gaat, je kunt tussendoor een hapje eten of een kop koffie drinken
bij de sfeervolle horeca midden in het groen.

WWW.IJMUIDEN.NL/CULTUUR
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NAAR HET MUSEUM IN VELSEN
In de gemeente Velsen valt veel te doen en te beleven. Zo zijn er de stranden, natuur- en recreatiegebieden en zijn er meerdere
musea en historische gebouwen. Vier daarvan zijn hier uitgelicht. Deze zijn zeer de moeite waard om te bezoeken. Ga voor een
totaaloverzicht naar ijmuiden.nl/cultuur.

HOOGOVENS MUSEUM
Ruim 100 jaar staal- en ijzerindustrie beleef je in het Hoogovens Museum.
Rond 1995 had iemand een vooruitziende blik: oude machines en industriële
objecten uit de fabriek moest je maar bewaren. Die vertellen nu samen met
modellen, foto’s en films het verhaal van staalproductie in de IJmond. Je komt
meteen binnen in een indrukwekkende hal. Details zoals de kledinghaken en een
doucheruimte herinneren nog aan de vorige functie: het badlokaal van de mobiele
vaklieden. Nu word je hier door het productieproces van steenkool en ijzererts tot
staal geleid. Onderweg kun je een kijkje nemen in hoogoven 3. De temperatuur is
veel lager dan de 1500°C die het hier vroeger was, maar de afmetingen geven
een goede indruk van de grote hoeveelheden staal die hier geproduceerd worden.
De expositie maakt tastbaar wat zich een paar honderd meter verderop bij
het staalbedrijf afspeelt. Letterlijk, want in het Hoogovens Museum kun je
van alles aanraken en uitproberen.
WWW.HOOGOVENSMUSEUM.NL

HOOGOVENS EXCURSIETREIN
Het enorme industrieterrein van Tata Steel lijkt nogal onbegaanbaar.
En dat is het normaal gesproken voor bezoekers ook. Maar er is een
uitzondering: met de Hoogovens Excursietrein krijg je een uniek kijkje
achter de schermen van de staalproducent. De stoomtrein vertrekt op
station Velserbosch en tuft 1,5 uur over het 750 hectare grote terrein.
Door de raampjes heb je goed zicht op de hoogovens, de staalfabriek,
de wagons met enorme rollen staal en de walserijen. Onderweg vertelt
een gids wat er te zien is, zodat je geen spannende details mist.
Halverwege de rit maakt de trein een stop. Terwijl stoomlocomotief
Tom weer van water voorzien wordt, kunnen bezoekers even de benen
strekken, de locomotief bekijken en foto’s maken. Als je op deze
excursie gaat, weet je bijna niet wat indrukwekkender is: het ritje met
de historische trein of het bijzondere kijkje in de industriële processen.
WWW.HOOGOVENS-EXCURSIETREIN.NL
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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.

ROEIVERENIGING DE STERN
Vergeet kakkineuze studenten die de kater van de vorige dag wegroeien. Denk liever
aan de gezelligheid van Velsense roeivereniging De Stern op de bijzondere locatie
Sluiseiland. Roeien blijkt een heel sociale sport en als je je nog redelijk kunt bewegen
kun je zeker roeien. Leden van De Stern zijn altijd welkom op de club zonder te
hoeven reserveren. Het is één grote familie dus je kunt altijd wel met een ploegje
mee roeien. Lekker buiten op het water je hoofd leegmaken en vanaf het water ziet
de wereld er anders uit. Roeien is heel goed voor je gewrichten, ook als je wat ouder
bent. Bestuurslid Esther Alkemade zegt: ‘We hebben nu rond de vijftig leden en er
heerst een enorme betrokkenheid. We hebben echt heel veel plezier samen. Deze
plek is ook bijzonder, de spanning tussen de bedrijvigheid van het kanaal en de rust
die van het water uitgaat. Het gevoel als je met je boot soepel door het water glijdt
is niet te beschrijven, dat moet je ervaren! Probeer het gewoon een keer, je hebt een
zwemdiploma nodig en je moet van gezelligheid houden.’ Dat zijn dus ongeveer alle
mensen van vanaf een jaar of acht in de gemeente Velsen.
WWW.RVDESTERN.NL

VOETBALVERENIGING SVIJ
Tekenend voor SVIJ is onder andere dat drie bestuursleden als één man optreden.
Niek Melieste, John Blok en Hans van Amersfoort doen het samen. Eigenlijk doet
heel SVIJ alles samen. Ruim 90 jaar aan sport en vooral verenigingsleven. En dat
laatste is belangrijker dan ooit, zeker voor onze jeugd. In koor zeggen de mannen:
‘SVIJ betekent gezelligheid. We zijn een vriendenclub van het eerste tot aan het
laagste elftal. Er is geen onderscheid. Er is dan ook weinig verloop en onder
het motto: de jeugd heeft de toekomst, heeft jeugdvoorzitter Sultan Kara heel
fijne ideeën. Er staat al een lichting te trappelen om het eerste elftal te kunnen
versterken. Ze zijn grootgebracht binnen de club en het rood-witte hart zit stevig
verankerd. En de dames? Pakweg 40% van de leden. Door dik en dun die dames,
iets om trots op te zijn. Van Amersfoort: ‘We beseffen dat we van maatschappelijk
belang zijn binnen de gemeente en organiseren veel. Twee jaar geleden voetbalden
we voor de binnentuin van Het Vissershuis en elke woensdag zijn drie heren druk
een container met kranten te vullen. Ons oude kranten clubje is goud waard!’
WWW.SVIJ.NL
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TVIJ
120 jaar geleden begonnen als Gymnastiekvereniging voor
Heeren is TVIJ een van de oudste sportverenigingen van Velsen.
Vandaag de dag is trampolinespringen op alle niveaus het
paradepaardje van de vereniging. Nu wordt er nog gesprongen
en getraind in de Springplank in Velserbroek maar TVIJ moet
binnenkort op zoek naar een nieuwe locatie want de vereniging
groeit uit haar jasje. Trampolinespringen bij TVIJ is voor
iedereen, van recreatief tot topniveau. Babette van Wetering,
bestuurslid technische zaken en trainer, verklaart waarom
trampolinespringen zo leuk is: ‘De vrijheid van bewegen in de
lucht, de spanning en de uitdaging. Je gebruikt al je spieren en
coördinatie en evenwicht worden verbeterd. Belangrijk ook voor
de motorische ontwikkeling van kinderen.’ Niet iedereen hoeft
natuurlijk door het plafond te springen dus trampolinespringen
kun je ook op latere leeftijd nog doen. Naast de jeugdleden zijn
er ook een aantal oudere leden. Verder biedt TVIJ Freerunnen
voor kinderen van acht tot vijftien jaar en Keep Fit voor senioren.
WWW.TVIJ-TRAMPOLINE.NL

VELSER BASKETBALLCLUB
AKRIDES
Akrides bestaat in oktober 2021 60 jaar en kent een rijke geschiedenis. Er spelen 18 teams in sporthal IJmuiden-Oost waar
het ook ná de wedstrijden uiterst gezellig is. Voorzitter Onno
Oosterhof kwam op zijn 18e naar Akrides omdat het niveau
daar hoog was en nog steeds is de club kweekvijver voor talent.
Onno: ‘Basketball is een dynamische sport waarbij snelheid
en wendbaarheid belangrijk zijn. Het draait om teamwork en
sportiviteit. Die echt Amerikaanse sfeer is heel laagdrempelig.
Ons streven is om basketbal meer de gemeenschap in te trekken.
We werken aan verschillende nieuwe stijlen zodat de sport
voor alle leeftijden nog toegankelijker wordt. Zoals walking
basketbal waarbij je minder springt en rent en voor kinderen
vanaf ongeveer acht jaar een vorm waarin je drie tegen drie
speelt. De bedoeling is dat we de stoere en sportieve vibe zo
uitdragen dat er in straten en op pleintjes gebald gaat worden.
Dat zou gaaf zijn.’
WWW.AKRIDES.NL
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Stoere
vrouwen
Als de televisieserie Baywatch nog zou bestaan
zouden ze onmiddellijk gecast worden met hun
knappe blonde koppies. Maar Gina Plug (21) en
Irene Bal (21) lopen niet in slow motion in een hoog
opgesneden rood badpak door een tropische
branding. Ze zijn aan het werk. Beiden zijn lifeguard
bij de IJmuider Reddingsbrigade. Dat is geen show.
Dat is belangrijk en stoer.

Het bewakingsgebied van de IJmuider Reddingsbrigade
bestrijkt een langgerekt gebied strand, zee en duin. Zoals

dat vaak gaat zijn de nichtjes Gina en Irene van jongs af

aan opgegroeid met dit vrijwilligerswerk. Gina heeft als

specialisatie varen en kan schipper zijn op alle boten, Irene

is alarmchauffeur. Beetje anders dan in hun doordeweekse

leven. Hoewel beiden werk of studie hebben waaruit hun
maatschappelijke betrokkenheid blijkt en waarbij sociale

vaardigheden een grote rol spelen. Gina zegt: ‘Hier voel ik
me inderdaad stoer, als een van de twee vrouwen die op de

boten kan varen. En zelfs in mijn uitgezakte pak voel ik me

toch een beetje sexy, hoewel paraderen op het strand er niet

echt bij zit. Het geeft een speciaal gevoel dat je een bepaald
overwicht hebt, dat je mensen kunt helpen.’

Irene is ook super trots op haar werk: ‘Het is spannend. En
de tegenstelling tussen koelbloedigheid, rustig blijven en
dóórpakken en toch die warme betrokkenheid is mooi om
in jezelf te ontdekken.’ En daarna zeggen ze: ‘Er valt zoveel

over te vertellen. De emotie als we een dienst draaien en
er gebeurt wat is dubbel maar goed. We kunnen het aan.
We komen je helpen.’

WWW.IJMUIDEN.NL/STRAND
WWW.IJRB.NL
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FYSIOTHERAPIE MAAS
WORDT IJMED
Al meer dan 35 jaar is Fysiotherapie Maas een begrip in

Bij fysiotherapie praktijk IJMed werken de fysiotherapeuten

IJmuiden en wijde omgeving. Nu de naamgever afscheid

nauw samen met de huisartsen en specialisten en overleggen

heeft genomen en het roer in handen is van twee nieuwe

waar nodig met hen, waardoor het beste resultaat gegaran-

eigenaren, Laura en Paul Metselaar, is het tijd voor een

deerd is. “En na een operatie, blessure of ongeluk is het belang-

nieuwe naam: IJMed.

rijk om snel te kunnen starten met de revalidatie.
Soms is dan zelfstandig naar de praktijkruimte Grahamstraat

“Op de gevel verandert er wat, achter de gevel niet”, zegt Paul

komen of met iemand meerijden niet altijd mogelijk. Speciaal

Metselaar over de nieuwe naam. “Binnen tref je nog steeds

voor deze mensen hebben wij de gratis IJMed vervoerservice.

de vertrouwde gezichten aan die de vertrouwde zorgkwaliteit

Onze chauffeurs vervoeren die klanten in de eerste weken van

leveren. Ons enthousiaste team gaat altijd op zoek naar de

de zorg dan van huis naar de praktijk en weer terug. Maar als

beste behandelmethode voor een lichamelijke klacht.

het nodig is behandelen we mensen ook thuis. We stellen bij

Daarvoor hebben we ook veel specialisaties in huis. Of mensen

IJMed samen met onze klanten en partners alles in het werk

nu manuele therapie, kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

voor de beste zorg. Samen sterk, samen fit.”

fysiotherapie voor ouderen of bekkenbodem fysiotherapie
nodig hebben, ze kunnen bij IJMed terecht.”

WWW.IJMED.NL
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HET MOOISTE
TECHNIEKLOKAAL
VAN NEDERLAND
Ellenlange wachtlijsten bij aannemers, wervende spotjes van Defensie in de zoektocht naar monteurs en
fietsenmakers die de drukte niet meer aankunnen; het zal niemand ontgaan zijn dat Nederland kampt
met een tekort aan technische mensen. Kinderen die kiezen voor een technische opleiding zijn zo goed als
zeker van een baan, toch hebben ze vaak geen idee wat de techniek hen kan bieden. Het Smart Technologylokaal in het Technisch College Velsen brengt daar verandering in. ‘Iedereen die het lokaal binnenstapt
wordt overvallen door het wow-effect,’ vertelt de trotse directeur Frank Out. ‘Het is een indrukwekkende
ruimte vol moderne apparatuur en een grote tribune waar kinderen zelf ontdekken wat er mogelijk is met
virtual reality, 3D-printen, robotica, domotica en nog veel meer facetten van smart technology.’
Het lokaal is gefinancierd met geld uit het STO-traject (Sterk

zijn sterk gestegen en de arbeidsmarkt ligt aan je voeten met een

Techniekonderwijs) van de overheid dat vol inzet op het opleiden

vmbo- en mbo-diploma op zak. Het Technisch College werkt

van technisch talent. Velsenaar Ruud Porck is lid van het STO-

samen met Installatiewerk Nederland en die zouden het liefst elk

ondersteuningsteam. ‘Vanaf 2020 investeert de overheid vier jaar

jaar twintig of dertig leerlingen van ons overnemen. We mogen

lang 400 miljoen euro in techniekonderwijs. Nederland loopt

blij zijn als dat er twee of drie zijn.’

enorm achter met de energietransitie, circulaire economie en
verduurzaming. Daar hebben we allemaal technische mensen

Om zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren heeft het

voor nodig die er nu niet zijn; we staan dus voor een enorme

Smart Technoloy-lokaal een regiofunctie. ‘Het lokaal is ook be-

uitdaging.’

schikbaar voor andere vmbo-opleidingen en voor leerlingen van

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? ‘De maatschappij is heel

theoretisch geworden. We hadden als land vroeger een enorme
maakindustrie, maar die werd overgenomen door landen in

Azië. We hebben daarna decennialang een kenniseconomie
ontwikkeld, maar met kennis alleen gaat Nederland het niet
redden. Hoofd en handen zijn de gouden combinatie voor de
toekomst.’

de basisschool. En we hebben natuurlijk nog veel meer mooie
lokalen waar onze leerlingen alle vrijheid krijgen om hun ideeën
uit te werken met goede materialen en gereedschappen.’
Wat Ruud Porck betreft is er ook buiten de schoolmuren genoeg
inspiratie op te doen. ‘De gemeente Velsen is het mooiste technieklokaal van Nederland. Met Tata Steel, Crown van Gelder, de
windparken én de grootste zeesluis ter wereld is het overduidelijk
dat technische kennis en kunde van groot belang zijn. Sommige

Tijd voor actie dus en daarvoor moeten we af van het achterhaal-

kinderen leren gewoon door te doen en op die pragmatische

de imago van praktijkonderwijs, vindt Frank Out. ‘Het vmbo is

intelligentie moeten we trots zijn.’

hartstikke kansrijk en de arbeidsomstandigheden in de sectoren
waar vakmensen werken zijn enorm verbeterd. De salarissen

WWW.IJMUIDEN.NL/LEREN
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IJMUIDEN
MAAKT HET
IJmuiden, het economische hart van de gemeente Velsen, is altijd in beweging. Hier
draait het om maakindustrie, visserij, logistiek en toerisme. Vakmensen maken
producten die je dagelijks tegenkomt, zoals papier, verf en staal voor blikjes. Door
de ligging aan zee is IJmuiden een belangrijke toegangspoort naar de wereld.
We hebben de grootste vissershaven van Nederland en vanaf 2022 ligt de grootste
zeesluis ter wereld weer in IJmuiden.
62

GROENE WINDENERGIE

vanaf de basisschool in aanraking met de duurzame en innovatie-

IJmuiden is pionier op het gebied van offshore wind. Dankzij

ve bedrijven uit de regio en het slim onderhoud dat zij uitvoeren.

de komst van Vattenfall en Eneco spelen wij een steeds belangrijkere rol in groene energie. Om extra kaderuimte vrij te maken

BESTE STAAL

komt er een nieuwe haven bij, de Energiehaven. Dit wordt de

Het staal dat in IJmuiden wordt gemaakt behoort tot het beste ter

uitvalsbasis voor de innovatieve bedrijven die de windmolen-

wereld. Tata Steel ontwikkelt steeds lichtere, sterkere en daarmee

parken in de Noordzee aanleggen en het slim onderhoud van

duurzamere staalsoorten. Als het niet meer kan worden gebruikt,

de windmolens uitvoeren. Deze bedrijven hebben zich verenigd

dan wordt het voor 100% gerecycled. Met staal uit IJmuiden wor-

in Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP). Voor de kust

den onder meer energiezuinige huizen, windmolens, auto’s, brug-

van Noord- en Zuid-Holland staan al vier windmolenparken en

gen en treinen gebouwd. Daarnaast wordt ons staal ook steeds

de komende jaren komen er nog meer bij. Daar zijn heel veel

meer gebruikt door de verpakkingsindustrie. Het zou dus goed

handen voor nodig, want de bouw en het onderhoud is vaak

kunnen dat jouw batterij of blik erwten in IJmuiden is gemaakt.

mensenwerk. Opleiden van voldoende personeel is dus cruciaal.

Tata Steel investeert de komende jaren 300 miljoen euro extra in

De windmolens op zee voorzien miljoenen huishoudens van groene

het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Zo wordt

energie. Dat aantal blijft de komende jaren verder oplopen.

onder meer 150 miljoen euro gestopt in een nieuwe doekfilterinstallatie en een DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Dat zorgt

INNOVATIEVE MAAKINDUSTRIE

voor een forse verlaging van de uitstoot van stikstofoxiden, fijn-

IJmuiden is de thuishaven van de innovatieve maakindustrie

stof en zware metalen. Kooks- en Gasfabriek 2 krijgt door een in-

van de regio: Techport. Onze producten worden steeds vaker

vestering van 50 miljoen euro een betere mechanische afdichting,

duurzaam geproduceerd omdat in de fabrieken gebruik wordt

waardoor geur en uitstoot vermindert. Ook de afgelopen jaren is

gemaakt van slim onderhoud. Hiermee is het mogelijk om ma-

al fors geïnvesteerd in duurzaamheid. Tata Steel behoort tot de

chines goed in de gaten te houden en pas onderhoud te plegen als

top 3 van staalbedrijven in de wereld met de minste CO2-uitstoot

het ook echt nodig is. Dit scheelt tijd en het voorkomt dat mensen

per geproduceerde ton staal. In IJmuiden werken 9.000 mensen

werk doen dat eigenlijk veel later had gekund. Op de praktijk-

die jaarlijks ruim 7 miljoen ton hoogwaardig staal maken.

gerichte beroepsopleidingen in IJmuiden worden de vakmensen
van de toekomst opgeleid. Kinderen komen dankzij Techport al

WWW.IJMUIDEN.NL/WERKEN
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VAN ELEGANT
EN PREPPY
TOT REBELS
EN STOER
Patrick van Keulen is het adres voor de man
die goed voor de dag wil komen. Eigentijdse
herenkleding. Voor jong en oud. Uiteraard
vind je bij ons ook schoenen, sokken en vele
andere modeaccessoires.
We geven je persoonlijk advies. Of we laten
je rustig zelf winkelen. Patrick van Keulen is
al meer dan 100 jaar een begrip.

Lange Nieuwstraat 787-789 | 1971 GG IJmuiden
Tel. (0255) 515 134 | info@vankeulen.nl

www.patrickvankeulen.nl

ZEE HAVENMUSEUM
VENMUSEUM
EN

ZHM

EEN ECHT MARITIEM MUSEUM
VOOR JONG EN OUD
· veel te doen en te zien
· 4 (graƟs) speurtochten
· escapespel
· laatste zaterdagmiddag van de maand
draaien de oude (scheeps)motoren
· vaste exposiƟes over Noordzeekanaal
en IJmuiden
· twee wisselexposiƟes

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

Openingstijden:
en:

woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
In schoolvakanties extra geopend.
CHECK WEBSITE OVER OPENING EN VOORWAARDEN MUSEUMBEZOEK

TROTS OP VELSEN
Voor wie wekelijks de lokale krant leest, zal Erik Baalbergen een

thuis. Er is altijd veel te zien. Het mooist vind ik de viskotters die

bekende zijn. Met zijn rubriek Typisch IJmuiden verrast hij zelfs

met de buit van de dag of week terug de haven in varen.’ Het gaat

doorgewinterde Velsenaren met interessante verhalen en feitjes.

Erik niet om het perfecte plaatje. ‘Ik vind het mooi als ik mensen

Altijd vergezeld van een mooie foto. Op deze stormachtige middag

kan laten meegenieten van wat ik zie. Dat is me meer waard dan

staat hij met zijn camera bij de Kop van de Haven. ‘Fotografie is

500 likes.’ Weer of geen weer, volgens Erik is een uitstapje naar

een uit de hand gelopen hobby. Ik begon in de jaren 80 de ont-

de haven en het Vissersmonument altijd een goed idee. ‘Is het

wikkeling van IJmuiden vast te leggen met een analoge camera

niet voor de foto, dan wel omdat je hier altijd mensen tegenkomt.

en inmiddels ben ik bijna dagelijks op pad.’ Nog altijd vindt Erik

Ja, vandaag iets minder, maar ik vind de storm – of als geboren

nieuwe plekken en taferelen om te fotograferen, maar er is ook

IJmuidenaar zou ik het een lichte bries noemen – ook mooi.

een plek waar hij graag terugkomt: de Kop van de Haven. ‘Ik zeg

Zie je de golven tegen de pier aan beuken? Dit is een plek om uit

dat ik een kwartiertje weg ben en kom vaak pas na 1,5 uur weer

te waaien en mijn koppie te legen na een drukke werkdag.’
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Loop mee met
de Alternatieve
Vissenloop
De Vissenloop organiseert dit jaar de Alternatieve Vissenloop. Een
wandeltocht die met een paar vrienden, met familie of gewoon in je
eentje gelopen kan worden. Niet op één vaste dag zoals deelnemers
van de Vissenloop gewend zijn, maar op een moment dat jij het wil.
66

MAAK KANS OP EEN ZILT AAN ZEE
DAY AT THE BEACH

Deelnemers aan de Alternatieve Vissenloop mogen Zilt aan Zee
als sanitaire stop gebruiken. En als ze hier toch zijn, kunnen ze
meteen meedoen aan de winactie van het strandpaviljoen. Op
De organisatie doet dit om drie redenen. Vanwege de corona-

de bar staat een bokaal. Wandelaars laten daarin hun gegevens

pandemie willen zij de Vissenloop op een zo veilig mogelijke

achter. Na zaterdag 4 september volgt een trekking. Vissenloop-

manier laten plaatsvinden. Bovendien wordt via dit alternatief

deelnemers maken kans op een Zilt aan Zee Day At The Beach,

geprobeerd het vlammetje van de Vissenloop brandend te houden

bestaande uit een waardecheque dat recht geeft op een luxe

en de binding met de wandelaars intact te houden. De laatste

Zilt Beach Bag, twee keer koffie of thee naar keuze met huis-

reden is natuurlijk om toch een bijdrage te kunnen leveren aan

gemaakte appeltaart en de huur van twee Zilt Beach Bedden voor

de strijd tegen kanker. Het blijft zeer belangrijk om een mooi

een heerlijk dagje strand.

bedrag in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.
De commissie van de Vissenloop hoopt je dit jaar tegen te komen
HOE EN WANNEER?

tijdens de Alternatieve Vissenloop en anders volgend jaar voor de

De Alternatieve Vissenloop is een wandeltocht van 10 kilome-

6e editie van de Vissenloop op zondag 22 mei 2022.

ter. De route lijkt op die van de eerste Vissenloop uit 2015. Er
zijn maar een paar punten veranderd. De route gaat door

WWW.VISSENLOOP.NL

Oud-IJmuiden, voert wandelaars langs de duinrand, over het
strand en gaat het laatste deel door de haven. De tocht kan tot
en met zaterdag 4 september worden gelopen. Kosten voor deelname zijn € 10,- per persoon. De opbrengst gaat uiteraard naar
KWF Kankerbestrijding. Opgeven kan via www.vissenloop.nl.
FOTOWEDSTRIJD ZEBRA UITZENDBUREAU

Samen met Zebra Uitzendbureau wordt een fotowedstrijd georganiseerd. Wandelaars maken onderweg een foto en plaatsen deze op Instagram of Facebook met #Vissenloop2021. Zij
maken daarmee kans op één van de drie prijzen die Zebra Uitzendbureau ter beschikking stelt. De fotowedstrijd loopt tot en
met zaterdag 4 september. Daarna zal een jury bestaande uit de
Vissenlooporganisatie en Zebra Uitzendbureau de drie winnaars
bekend maken.’
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*2500m2
strand
*700m2 binnen
*Gratis parkeren
*Restaurant, vergaderen evenementenlocatie
*Drie ruime zalen met uitzicht op
het water en een prachtige bar
WESTLAAN 41 - 1991 AL VELSERBROEK (NAAST HAARLEM)
023 538 18 78 - WWW.VILLA-WESTEND.NL

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

3 GANGEN MENU
Geniet...

Strandpaviljoen Beach Inn

ligt aan het strand van IJmuiden.
Strijk bij ons neer na een fietsof 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 trouwlocatie in de gemeente Velsen.
BEACH INN IS HET HELE JAAR GEOPEND.
OOK HONDEN ZIJN WELKOM!

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

€ 29,
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KEUZE UIT DE HELE KAART BIJ:

0255-540690

KRUITENSTRAAT 1-3 IJMUIDEN

WWW.SPIJKERS-IJMUIDEN.NL
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verfmakers, sinds 1938

IJmuiderstraatweg 6 - 9, 1971 LA IJmuiden I www.rigoverfcentrum.nl
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COLOFON
Hoofdredactie

Friso Huizinga
citymarketeer@ijmuiden.nl
Redactie

Wouter Wesseling, Dionne Ruurda,
Josephine Vollbehr, Ingeborg Baumann,
Janna Kamphof en Friso Huizinga.
Vormgeving

Ten Media, IJmuiden.

Insider tips
Houd jij er ook zo van om een dagje naar de kust te gaan? Met je blote voeten

Fotografie

Petra Schuster, Mark Sassen,
Erik Baalbergen, Ed Geels,
Janna Kamphof, Ellen de Vries
Machiel Kraaij en Joost Kok.

door het zand lopen, bij mooi weer een duik in het koele water nemen of je

Drukwerk

uitleven met watersport en ‘s avonds lekker relaxen terwijl de zon ondergaat. Dit

Pantheon Drukkers, Velsen-Noord.

alles en nog veel meer kun je beleven in IJmuiden. Want de gemeente Velsen,
waar IJmuiden onderdeel van is, heeft alles in huis om van een stranddag een
leuk weekendje weg te maken! Dan kun je ook de buitenplaatsen bezoeken,
een wandel- of fietstocht door de duinen te maken, de historische dorpskernen
bewonderen of bij de kasteelruïne oog in oog staan met ridders. Je vindt alle
insider tips van Janna Kamphof op ijmuiden.nl.

Oplage en verspreiding

Dit magazine wordt door vrijwilligers
van KWF Kankerbestrijding afdeling
Velsen in een oplage van 30.000 stuks
huis aan huis verspreid in de gemeente
Velsen en bij hotels, restaurants en
bibliotheken in de regio.
Meedoen of adverteren?

Wil je met jouw organisatie, bedrijf
of evenement een bijdrage leveren
aan het magazine, adverteren of
extra exemplaren bestellen?
Mail dan naar info@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 bestaat uit Bas Kuntz (voorzitter),
Henriëtte van Westerhoven (secretaris en
vice-voorzitter), Jan Borst (penningmeester),
Ineke van der Geest, Ruud Porck en
Jan Hinloopen.
WWW.IJMUIDEN.NL
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Uw huis verkopen?
www.wado.nl

Kantoren in Santpoort, Haarlem en IJmuiden

