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BEROEPSONDERWIJS
De scholen in Harlingen en IJmuiden bestaan respectievelijk 

203 jaar en 116 jaar en zijn ontstaan vanuit de behoefte van 

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 

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

naar school ging, voel je je bij ons beroepsgerichte onderwijs 

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

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

van hebben.’

EXTRA: BASISPERIODE MARINE TECHNICUS VOOR 
KONINKLIJKE MARINE
Bij Nova College Scheepvaart IJmuiden en Harlingen kunnen 

studenten een tweejarige basisperiode voor de opleiding Marine 

Technicus van de technische opleidingsschool Koninklijke 

Marine volgen, waarna studenten drempelloos doorstromen in 

de laatste twee jaar in Den Helder. 

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 laten we ook volwassenen 

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.’

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. 

Studenten vanaf 16 jaar wonen, werken en leven samen op de 

campussen in IJmuiden en Harlingen. Als ze na een half jaar 

op zee terugkomen in hun studentenhuis, krijgen ze door hun 

ontwikkeling vaak een andere positie met meer vrijheid.’

Carrière op het water en erna aan de wal, wordt hier vaak voor 
gekozen? Na de coronadip in 2020 toen ruim 530 studenten in de 
opleidingen hadden, zijn nu 4,9% meer studenten actief in IJmuiden 
en Harlingen. Op de Kanaalstraat in IJmuiden zelfs 16,8% groei, 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.’

NOVA COLLEGE SCHEEPVAART
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MEER WETEN? 
Vraag de brochure Scheepvaart aan, kom Proefstuderen

of kom op een donderdagmiddag langs in IJmuiden

of Harlingen. Kijk op novacollege.nl/scheepvaart of mail 

naar scheepvaart@novacollege.nl. 

https://www.novacollege.nl/opleidingen/alle-richtingen/scheepvaart/


BEKIJK HIER ONZE
VACATURES

HOME OF WORLDCLASS
DAYSAILERS
Alle dagzeilers van Saffier Yachts combineren een opvallend 

design met geweldige prestaties, solozeilen en eersteklas 

bouwkwaliteit. Wij zijn de grootste jachtwerf van luxe dag- 

en weekendzeiljachten ter wereld. In alle jachten die onze 

werf verlaten steken we dezelfde passie, toewijding en aan-

dacht voor detail. Elke Saffier is een topproduct met een 

kwaliteit die onze klanten verdienen.

BOUW JIJ MEE AAN ZEILJACHTEN 
VAN WERELDKLASSE ?

Saffier Yachts is een Nederlands familiebedrijf met inter- 

nationale klanten. De werf in IJmuiden is gespecialiseerd in 

het vervaardigen van hoogwaardig afgewerkte zeiljachten. 

Gemiddeld worden er per jaar 80 tot 100 jachten gebouwd 

tussen de 6.50 meter en 14 meter die over de hele wereld 

geëxporteerd worden. Bij Saffier Yachts werken 40 tot 55 

mensen die trots zijn op wat ze maken.

INTERESSE ?

Neem dan contact met ons op via jobs@saffieryachts.com 

of 0255 512 860.

KOM WERKEN BIJ SAFFIER YACHTS ?

 Strandweg 4 | 1976 BS IJmuiden | Tel. + 31 (0) 255 512 860
www.saffieryachts.com | info@saffieryachts.com

https://saffieryachts.com/nl/jobs/
https://saffieryachts.com/nl/
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Weet jij wat de vrijwillige redders van de KNRM bedoelen 

met inslingeren? En wat de functie is van een baarhuisje? 

Of waarom er een energiehaven nodig is? Het valt allemaal 

te lezen in dit nieuwe Ontdek Velsen-magazine. Wij laten 

hiermee zien wat onze gemeente allemaal te bieden heeft 

op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Ook deze tiende editie staat weer vol met lokale verhalen. Zo zijn 
de makers op stap geweest met de boswachters om een nieuwe 
wandelroute in de duinen te ontdekken. We zijn langs geweest 
in de haven bij de KNRM, Zeehaven IJmuiden en Noordzeevis 
uit IJmuiden. Er is ook aandacht voor culturele verenigingen 
en organisaties als Gezien in het Donker, Musicalvereniging De 
Jonge Stem en het Pieter Vermeulen Museum. We laten zien dat 
onze begraafplaatsen mooie wandelparken zijn en dat je binnen 

een kwartier rijden kunt genieten van zee en strand én witte 
pistes. Dat IJmuiden een cruciale rol speelt in de energietransitie 
lees je in de verhalen over Techport, AYOP en de WOW-fabriek. 

Ontdek Velsen is een uitgave van Citymarketing Velsen. Er is 
een beperkte oplage gedrukte exemplaren beschikbaar. Die kun 
je vanaf 24 november ophalen bij de bibliotheek en op andere 
plekken waar veel mensen komen. Als bedrijf of organisatie kun 
je extra exemplaren aanvragen via info@ijmuiden.nl.

Namens de lokale makers, onze citymarketeer en het stichtings-
bestuur wens ik je veel leesplezier!

Bas Kuntz
Voorzitter Citymarketing Velsen | ijmuiden.nl

Veelzijdig Velsen



BEZOEKEN
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Precies 55 jaar na de Summer of Love voelde het weer een beetje als toen. 

Als de zomer waarin alles kon en mocht. De afgelopen maanden konden 

we eindelijk weer zonder beperkingen samen een drankje drinken, dansen  

met vrienden en meezingen met de muziek. We deden dat op de meer dan 

100 kleine en grote evenementen die in de gemeente Velsen plaatsvonden. 

De UITagenda was als vanouds gevuld met festivals, dorpsfeesten en andere 

activiteiten die voor verbinding en sociale cohesie zorgen. 

Alleen maar 
lachende gezichten

‘Wij schatten dat er de afgelopen maanden ruim 400.000 
bezoekers hebben genoten van de evenementen in Velsen’,  
zegt citymarketeer Friso Huizinga. Het viel hem op dat de  
sfeer overal uitbundig was. ‘Iedereen had zin in een feestje. 
Dat is niet zo gek, want tussen het festivalseizoen van 2019 
en 2022 zit drie jaar. We hebben het vaak over twee coronaja-
ren, maar voor de evenementensector moet je er dus een jaar 
bij optellen. De organisatoren hebben het heel zwaar gehad  
en dan is het fijn dat je overal lachende gezichten ziet.  
Burgemeester Frank Dales zei in het voorjaar al dat hij blij 
was dat alle organisatoren er nog waren. Ik sluit mij daar bij 
aan, want voor sommigen was het echt een dubbeltje op z’n 
kant. Niet alleen door de coronamaatregelen, maar ook door 
de sterk gestegen kosten.’

Vanaf het voorjaar was er elk weekend iets te doen in Velsen.  
De Summer of Love werd afgetrapt met de Vissenloop IJmuiden  
en het Havenfestival IJmuiden, die allebei deelnemers- of  
bezoekersrecords braken. Daarna volgden succesvolle edities  
van Zomerfestival.IJmuiden, Dorpsfeest Santpoort en de festivals 
in de Velsen Valley. Het seizoen eindigde met de tweede editie  
van Summer Park Sessions, dat eveneens meer bezoekers trok.  
Tussendoor vonden er tientallen kleinere evenementen plaats 
waar ook veel publiek op af kwam. ‘De zomer van 2022 zal mij 
vooral bijblijven vanwege het mooie weer en de goede sfeer’, blikt 
wethouder Bram Diepstraten terug. Hij heeft onder meer evene-
menten in zijn portefeuille. ‘Bezoekers en organisatoren, maar 
ook de mensen die aan het werk waren hadden het zichtbaar 
naar hun zin. Het toont aan hoe belangrijk de evenementen zijn 
voor ons welzijn. We hebben het contact met elkaar zo gemist dat 
we het weer zijn gaan waarderen. Ik loop al een tijdje mee, maar 

zo’n uitbundige festivalzomer heb ik niet eerder meegemaakt.’  
Lachend: ‘Nee, in de eerste Summer of Love (in 1967, red.) was ik 
nog niet geboren.’

Citymarketing Velsen werkt samen met de grootste evenementen 
om IJmuiden en de gemeente Velsen op de kaart te zetten. ‘Door  
te laten zien wat we hier hebben willen wij festivalbezoekers 
verleiden nog een keer terug te komen voor een bezoek aan het 
strand, de haven of een andere bijzondere plek’, aldus Friso. ‘Wij 
zien de evenementen als de etalage van Velsen. Dat maakte het 
voor ons extra fijn dat alles weer kon. Inmiddels zijn we druk 
bezig met volgend seizoen en de jaren erna. Neem SAIL. Dat is 
over drie jaar. En meteen daarna vieren we dat IJmuiden en het 
Noordzeekanaalgebied 150 jaar bestaat. Het zijn evenementen die 
volop kansen bieden om onze veelzijdige gemeente bij een groot 
publiek onder de aandacht te brengen. Hopelijk zorgt het dan nog 
steeds voor lachende gezichten!’

WWW.IJMUIDEN.NL/UITAGENDA
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https://www.ijmuiden.nl/uitagenda/


Helden
op zee
REDDINGSTATION IJMUIDEN
Tom is de enige betaalde kracht op het KNRM-reddingstation in 
IJmuiden. ‘Ik ben de schipper en wordt door de KNRM betaald 
om tussen 9.00 en 17.00 uur het station bemand te houden. Daar-
naast zorg ik ervoor dat onze boot, de Nh 1816, klaarligt om uit 
te varen wanneer het moet. Ik werk samen op dit station met 20 
vrijwillige opstappers waarvan twee plaatsvervangend schipper 
zijn als ik er niet ben. Daarnaast zijn er nog helpers aan de wal. 
Iedere vrijwilliger woont binnen 10 minuten van het station, want 
als er een noodsignaal binnenkomt dan varen we met minimaal 
zes man uit. Bij storm is dat overigens meteen ook het maximaal 
aantal opstappers. Het vraagt veel van onze vrijwilligers om klaar 
te staan, want een dagje Amsterdam, familiebezoek of een avond-
je stappen moet echt gepland worden.’ Tom vertelt het nuchter 
alsof hij alles al heeft meegemaakt. En dat is ook zo. Hij heeft 
eerst tien jaar lang bij de marine gewerkt. Bommen onschadelijk 
gemaakt op zee. Soms op 95 meter diepte. Nu is hij alweer drie 
jaar schipper in IJmuiden en heeft hij al vele mensenlevens met 
zijn team gered. ‘Tot een mijl of 50 varen we uit. Ieder seizoen 
heb je ander soort slachtoffers. In de winter mensen die niet meer 
verder willen, kitesurfers tijdens een goede najaars- of voorjaars-
storm en in de zomer mensen die te ver uit de kust terecht komen 

of van een zeilboot af vallen. En we helpen ook bij schepen die in 
nood verkeren.’ 

HOE WORD JE OPSTAPPER?
‘Tot je 55ste mag je meevaren als opstapper, dus we zoeken eigen- 
lijk mensen onder de 45, want voor dat je alle kneepjes onder  
de knie hebt, zijn we jaren verder. De meeste jongens hier zijn 
eigenlijk opstapper voor het leven. Daarnaast moet er natuurlijk 
een klik zijn met het team. We zijn allemaal kameraden van  
elkaar. We moeten het echt samen doen. Op elkaar kunnen  
vertrouwen. Je hebt geen nautische of technische achtergrond 
nodig. Je kunt hier je vaarbewijs en EHBO-opleiding halen. En je 
moet dus binnen 10 minuten op het station kunnen zijn.’ Iedere 
maandag wordt er geoefend. ‘Dan gaan we een frisse neus halen.  
We laten nieuwkomers onder andere wennen. Dat noemen we 
‘inslingeren’. Een opstapper wordt overboord gegooid en wij 
gaan diegene redden. Die oefeningen zijn erg belangrijk. Je leert  
wat je aan elkaar hebt.’ Het oefenen gebeurt uiteraard niet bij 
windkracht 9, want dan hebben deze helden het al druk genoeg.

WWW.KNRM.NL

‘We zijn allemaal
kameraden van elkaar.

We moeten het echt
samen doen. Op elkaar 

kunnen vertrouwen.’

WERKEN
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Het zijn echte helden. De vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, in de volksmond 
gewoon KNRM. De historie van de KNRM gaat terug tot 1824. Het was toen geen vanzelfsprekendheid dat 
schipbreukelingen gered werden, maar toen bij een scheepsramp en een reddingspoging daarvan zes red-
ders verdronken ontstond er een georganiseerd reddingswezen. Sindsdien hebben vrijwilligers zich ingezet 
om mensen in nood op zee te redden. Met gevaar voor eigen leven! Tegenwoordig heeft de KNRM 45 stations 
in Nederland. Aan de kust maar ook aan grote meren, zoals het IJsselmeer. Ruim 1.400 vrijwilligers zetten zich 
dagelijks in om mensen te redden. Ook vanuit station IJmuiden, dat overigens naast het hoofdkantoor van de 
KNRM ligt, waar Tom Otten schipper is.

https://www.knrm.nl


Wow! Wat zijn er veel mogelijkheden om materialen een tweede leven te geven. Enkele Velsense ondernemers 
willen die mogelijkheden optimaal benutten en hebben zich daarom verenigd in de Wow-fabriek. Initiatiefnemer 
Rick Paardekooper: ‘Als je zelf uitstraalt dat je hergebruik de normaalste zaak van de wereld vindt, gaan anderen 
het ook vanzelfsprekend vinden.’

‘Hergebruik is
 de normaalste zaak
 van de wereld’

12 13

Wow staat voor Wonderful Opportunities of Waste, oftewel de 
wonderbaarlijke mogelijkheden van afval. Een vrolijke naam 
die de mentaliteit van de deelnemende ondernemers goed 
weergeeft. Overal zien zij mogelijkheden voor reststromen en 
daarom hebben zij een circulaire B2B-hub opgericht. Dat is  
een soort marktplaats voor lokale ondernemers. Maar de Wow- 
fabriek is meer: het is ook een showroom waar ondernemers 
kennis kunnen maken met circulaire producten en een broed-
plaats voor inspirerende nieuwe ideeën. De Wow-fabriek geeft 
daarmee een grote impuls aan circulariteit in de IJmond.

CIRCULAIR ONDERNEMEN
Velsenaar Rick is in het dagelijks leven als franchiser van Office 
Projects BV verantwoordelijk voor de MRA (Metropoolregio  
Amsterdam), een specialist voor duurzame kantoorhuisvesting.  
Die duurzaamheid uit zich bijvoorbeeld in de keuze voor pro-
ducenten en leveranciers: ‘Liever hippe stoelen gemaakt van 
petflessen uit de Amsterdamse grachten dan import uit China.’ 
Het begin van de coronatijd zorgde voor een omwenteling in zijn 
werk. Thuiswerken raakte razendsnel ingeburgerd. ‘Bedrijven 
vroegen ons om tijdelijk huurmeubilair voor de thuiswerkplek. 
Al snel zagen we ook andere kansen om bedrijven te helpen  
bij hergebruik van meubilair.’ Toevallig was Rick juist in die tijd 
bezig met een scan van Office Projects BV op het verkennen van 
circulaire kansen. Dit werd professioneel begeleid en was op uit-
nodiging van de Ondernemersvereniging IJmond. Hij kon direct 
een businesscase ontwikkelen rond het hergebruik van overtollig 
kantoormeubilair. De kiem voor de Wow-fabriek was gelegd.

CREATIEF HERGEBRUIK
Circulariteit is een gesloten kringloop: in een volledig circulaire 
economie bestaat geen afval meer, omdat alle grondstoffen steeds 
opnieuw worden benut. Rick ontdekte hoeveel mogelijkheden 
daarbinnen bestaan: ‘Ik moest wennen aan het idee dat herge-
bruik meer is dan iets opknappen en weer dezelfde functie geven. 
Als een oud bureau niet meer nodig is, kun je van het bureaublad 
een hartstikke mooi whiteboard maken, of lambrisering, of kunst. 
Van het onderstel kun je een fietsenrek maken, een lamp of een 
schilderijlijst. Als je op die manier leert kijken, zie je steeds meer 
kansen. Dan kun je dus heel lokaal grondstoffen omvormen tot iets 
wat je op die plek nodig hebt.’ Rick zocht een lokaal bedrijf om 
bureaubladen een nieuw leven te geven en vond op loopafstand 
het drukwerkbedrijf ReproGilde – lokaler kan bijna niet. De mede- 
werkers zijn net zo enthousiast over duurzaamheid als hij. Repro- 
Gilde en Projectenplaza zijn de gezamenlijke grondleggers van  
de Wow-fabriek. Het enthousiasme viel op en al snel werd Rick 
benaderd om deel te nemen aan de circulaire werkgroep Greenbiz 
IJmond. Vanuit die groep zijn er inmiddels acht bedrijven uit de 
IJmond bij de Wow-fabriek aangesloten.

BEWUSTZIJN VERGROTEN
Een groot deel van Ricks werk bestaat uit meedenken met de klant 
over slimme huisvesting. Hij daagt ze uit door te vragen hoe hoog 
de circulaire projectambitie is. ‘Hoeveel procent van je bestaande 
inventaris wil je hergebruiken? Is dat dertig procent, vijftig procent  
of zelfs honderd procent? Misschien is het wel mijn rol om dat 
bewustzijn te vergroten bij facilitymanagement Nederland.’ Hij 
heeft daarbij het tij mee, want jonge talenten op de arbeidsmarkt 
kiezen graag voor een werkgever met een duurzaam imago waar 
zij zich goed bij voelen. Een bedrijf met een duurzame inrichting 
heeft daarbij een streepje voor, volgens Rick. ‘De nieuwe generatie 
medewerkers wordt daar echt blij van, die vinden het gaaf om voor 
een betekenisvolle groene organisatie te werken.’

IEMAND BETAALT DE PRIJS
Bij de aanschaf van producten alleen letten op een scherpe prijs, 
kán wat Rick betreft gewoon niet meer. ‘Weinig geld uitgeven is 
eigenlijk heel duur. Alleen is er dan iemand anders die de prijs 
betaalt. Dat geldt niet alleen voor kantoormeubilair. Als jij een 
T-shirt van twee euro koopt bij een webshop, dan betaalt de rest 
van de wereld mee aan jouw T-shirt. Die rekening wordt echt wel 
betaald. En uiteindelijk worden we daar allemaal slechter van. 
Tegenwoordig kijk je daarom naar de waarde van een product in 
plaats van naar de kosten!’

WWW.WOWFABRIEK.NL

SAMEN OP JACHT NAAR CIRCULAIRE SCHATTEN
Overbodige spullen bestaan niet! De Wow-fabriek en 

gemeente Velsen dagen scholieren uit voor een Urban

Mining Project. Elke deelnemende klas gaat in de

omgeving op jacht naar straatafval, restmateriaal van 

bedrijven en afdankertjes van buurtbewoners. Ben jij 

benieuwd wat ze daarvan gaan maken? Volg de Urban 

Mining Challenge op de social media van de gemeente. 

Tijdens de Nationale Klimaatweek van 31 oktober t/m 

6 november worden alle ideeën gepresenteerd.

https://wowfabriek.nl
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‘Loodsen kunnen niet zien hoe ver de boot precies in 
een sluis ligt. Ik ben er om te vertellen hoeveel meter 
ze nog hebben en welke positie ze moeten innemen. 
En als alles erin is gevaren en de deur dicht gaat, 
denk ik bij mezelf: Zo, die liggen er weer keurig in.  
En dat is kicken.’

Karen Stet beschrijft hier de uitdaging van de nieuwe weg die 
ze is ingeslagen. Ze is sinds kort sluiswachter en hoofdzakelijk 
werkzaam bij de Noordersluis en Zeesluis IJmuiden. ‘Ik heb 
altijd keihard gewerkt, diverse bedrijven gehad en ben nog 
steeds eigenaar van Oesterholt Interieur in Bloemendaal. Een 
jaartje geleden voer ik door een sluis, zag een vrouwelijke 
sluiswachter en wist: dit is het en dit wil ik!’ Nu loodst ze machtige 
cruiseschepen maar ook de vracht- en andere vaartuigen netjes 
de sluizen in. 

‘Het is wel een enorme verantwoordelijkheid en het is ook  
even wennen dat ik niet meer ‘de baas’ ben. Ik heb het nu 
gedaan, met de gedachte dat ik het anders nooit meer zou 
doen. Er zijn trouwens meer vrouwelijke sluiswachters, hoewel 
het een mannenwereld blijft, maar dat bevalt me eigenlijk wel. 
Mannen zijn recht door zee. Natuurlijk is elke sluis anders, 
maar koop je een nieuwe oven moet je ook leren hoe die werkt. 
Ik ben een watermens. Ik heb al een gevoel van rust als ik op 
de pont zit. Water werkt helend. Ik blijf dit doen tot ik groot 
ben en dat duurt hopelijk nog lang.’ Haar glanzende groene 
ogen en bevlogen manier van vertellen laten zien dat het 
spreekwoordelijke roer om haar gelukkig maakt. 

WWW.IJMUIDEN.NL/ZEESLUIS

   Stoere
vrouwen

WERKEN BEZOEKEN

‘Zoveel mogelijk mensen laten genieten 
van het leven en al het moois wat er ge-
produceerd wordt op het gebied van  
gedistilleerd, speciaal bier en wijn’, ver-
telt Richard Blesgraaf die samen met 
zijn vrouw Esther eigenaar is van Slijterij  
en Wijnhuis Zeewijck. ‘En daar past  
het Whisky en Rum aan Zee Festival dat 
nu al voor de 16e keer georganiseerd is 
natuurlijk fantastisch bij. We begonnen 
jaren geleden met een whiskyfestival 
omdat we zagen dat dat dé manier was 
om mensen te laten proeven en lief-
hebbers te onderrichten in het mooie 
dat whisky voortbrengt. Importeurs en  
brand owners vertellen er alles over hun  

favoriete drank. Later zagen we dat rum, 
waar ik zelf liefhebber van ben, daar  
prima bij past. Rum is wat minder bekend 
bij het grote publiek maar daar wisten we 
dus verandering in te brengen. De drank 
is veel complexer en kent een breder 
smaakpallet dan whisky.’

Het evenement in het Leonardo Hotel is 
flink gegroeid. Het stond direct op de 
kaart met 250 liefhebbers die het bezoch-
ten. Nu trekt het tweedaagse festival 1.100 
liefhebbers. En niet alleen uit Velsen en 
omstreken, maar uit het gehele land. En  
de importeurs en brand owners komen 
zelfs van over de hele wereld. Australië, 

Barbados, Mauritius, Denemarken en 
uiteraard Schotland. ‘Ik ben echt trots 
op dit evenement en dat we het hier op 
deze locatie mogen organiseren. Op het 
dak van het hotel hebben we een schit-
terend uitzicht over de duinen, de zee en 
de jachthaven. IJmuiden is en blijft mooi. 
Het is een laagdrempelig festival voor 
beginnende liefhebbers, maar ook voor 
de echte die hards. Dus ook de komende 
jaren blijven we het graag organiseren  
zodat we het verhaal kunnen vertellen en 
de bezoekers kunnen proeven van al het 
moois van het leven.’

WWW.ZEEWIJCK.NL
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Proef het leven!

https://www.ijmuiden.nl/zeesluis/
https://www.zeewijck.nl/nl/


OPERAKOOR BEL CANTO

Turandot van Puccini, Aïda van Verdi en Carmen van Bizet. Wereldberoemde opera’s 

die op het repertoire staan van Operakoor Bel Canto. Bel Canto is een Velsens amateur 

operakoor met een grote voorliefde voor de klassieke opera’s. Het koor is opgericht 

in 1956 en wordt geleid door dirigent Marco Bons. ‘Het bijzondere van ons koor is dat 

wij één van de weinige Nederlandse koren zijn die een volledige opera op de planken 

zet. Onder begeleiding van verschillende professionals (kledingadviseur, decoratelier, 

regisseur en een dramaturg) werken wij elke 2 jaar toe naar de uitvoering van een meer 

of minder bekende opera’, zegt Anita Ouddeken, bestuurslid van Bel Canto.

‘Het koor telt momenteel circa 40 vaste leden en 20 projectleden. De hoofdrollen 

bij een uitvoering worden vertolkt door professionele solisten en de Utrechtse 

Muziekacademie is het begeleidende orkest, eveneens onder leiding van Marco Bons. 

Het koor werkt met vier stemgroepen: sopraan, alt, tenor en bas. Iedereen die 

kan zingen kan lid worden. We repeteren wekelijks op dinsdagavond.’

De eerstvolgende uitvoering is Nabucco van Verdi op zaterdag 18 en zondag

19 maart 2023 in Stadsschouwburg Velsen.

WWW.OPERAKOORBELCANTO.NL

TROTS OP CULTUUR 
In Velsen valt veel te doen en te beleven. Ook op het gebied van kunst en cultuur.

De gemeente telt veel verenigingen met gepassioneerde en enthousiaste vrijwilligers.

Wij zetten een aantal culturele verenigingen en hun vrijwilligers in de spotlights.

                 DE JONGE STEM

                        Heb je weleens gehoord van The Wiz, West Side Story of Fame? Bij jeugdmusical-

                    groep De Jonge Stem wel. De musicalvereniging met 25 enthousiaste leden bestaat uit 

                 jongeren vanaf 12 jaar. Ze genieten ervan om op de planken te staan en een leuke show 

               neer te zetten. ‘Elk jaar in januari starten we met de repetities voor de nieuwe musical. 

             Onder leiding van een professioneel artistiek team: regisseur, choreograaf en musical-

            leider, oefenen onze talenten zang, dans en toneelspel en werken toe naar het neerzetten 

            van een prachtige musical. Elke zondag repeteert de cast meerdere uren en na 10 maanden 

            oefenen, is het resultaat van deze inspanningen te zien, in twee geweldige voorstellingen’, 

            vertelt Ilse Jonker, secretaris bij De Jonge Stem. ‘De deuren staan open voor nieuwe 

             leden. Zij kunnen proeflessen bij ons volgen. We zijn een stichting, die wordt aangestuurd 

              door een bestuur met een hart voor musicals. We geven jongeren het gevoel dat ze ertoe 

                doen en dat ze bij ons mogen zijn, wie ze zijn. Bij ons is iedereen welkom!’ Vrijdag 18 en 

                    zaterdag 19 november speelt De Jonge Stem de musical Joseph and the Amazing 

                       Technicolor Dreamcoat in Stadsschouwburg Velsen.

                            WWW.DEJONGESTEM.NL

                 VELSER SENIORENKOOR VITAAL

                    Velser Seniorenkoor Vitaal is het enige seniorenkoor in de regio. De koorleden staan 

                ondanks hun gemiddelde leeftijd van 79 jaar nog midden in het leven. Het koor zelf 

              bestaat nu 57 jaar. Het is in 1965 opgericht. De 36 enthousiaste leden repeteren, onder 

            leiding van dirigent Wim de Vries, iedere woensdagochtend met veel plezier in Buurthuis 

           de Brulboei. ‘En iedereen is uiteraard van harte welkom tijdens de repetities. Bezoekers of 

          zelfs nieuwe leden kunnen dan zelf ervaren hoe fijn we het hebben en hoe gezellig het is’, 

          zegt Lieke van Anholt, secretaris van het seniorenkoor.

         ‘We treden meerdere keren per jaar op. Dat is leuk want daar oefen je voor. We geven elk 

           jaar een kerstconcert in de Oud-Katholieke Engelmunduskerk in IJmuiden. Ook nemen 

            we deel aan meerdere koffieconcerten en een korendag.’ Het repertoire bestaat uit 

              evergreens, volksliedjes en musicalsongs. ‘Wij zoeken sopranen, alten, tenoren en

                bassen in de leeftijd van 55 tot 95 jaar. Dus kom eens langs.’

                    WWW.SENIORENKOORVITAAL.NL

ACCORDEONBAND RATS

Vijf gezellige muzikanten vormen samen Accordeonband RATS. Vier accordeonisten 

en één zangeres. De naam RATS verwijst naar de vier voorletters van de eerste vier 

leden die de band hebben opgericht. Met hun repertoire bestaand uit liedjes van 

toen en nu, popsongs, luisterliedjes en smartlappen geven zij in menig huiskamer of 

zorginstelling concerten. ‘Maar ook grotere locaties schuwen we niet hoor’, zegt Aaf 

Dekker, dirigent van de band en een van de accordeonspelers. ‘Sinds kort hebben we 

een nieuw lid aan onze band kunnen toevoegen. Het duurt best lang voordat iemand 

is ingewerkt in ons repertoire maar bij interesse kunnen eventueel nieuwe leden 

natuurlijk altijd even bij ons informeren.’

‘Eén keer per week repeteren we. Op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij

een van onze leden in de huiskamer. Dat is natuurlijk altijd hartstikke gezellig! 

Ons doel blijft om ouderen in verzorgingshuizen een vrolijke middag te bezorgen. 

En voor die gezelligheid en vrolijkheid doen we het.’ 

FACEBOOK ACCORDEONBAND RATS
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100063543579531
http://dejongestem.nl
http://www.seniorenkoorvitaal.nl
https://www.operakoorbelcanto.nl
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WINTER?

Lange Nieuwstraat 787-789 | 1971 GG IJmuiden

Tel. (0255) 515 134 | info@vankeulen.nl

www.patrickvankeulen.nl

Kom langs bij Patrick van Keulen voor
een ruime keus aan winterkleding!

We geven je persoonlijk advies. 
Of we laten je rustig zelf winkelen. 

Bezoek ook eens onze webshop 
voor nog meer inspiratie.
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Betrokken en onverschrokken. De bekende slogan van SC Telstar 
geldt zeker ook voor de vrouwen, die het in deze fase van de  
competitie moeten hebben van mouwen opstropen en alles  
geven. De Witte Leeuwinnen spelen hun uitwedstrijden niet voor 
niets in een ‘shirt van staal’. ‘De wedstrijd is pas echt afgelopen 
als we na afloop in de kleedkamer zitten en we er echt niks meer 
aan kunnen doen’, zegt Puck. ‘Natuurlijk telt het resultaat, maar 
strijd leveren en een goede wedstrijd spelen is voor ons net zo  
belangrijk. Ons doel is om stappen te maken, zowel individueel 
als met het team. We willen het publiek ook een leuke avond 
bezorgen en staan na afloop aan de rand van het veld voor een 
praatje of foto met handtekening. Op die manier willen we jonge 
meiden uit de regio stimuleren om te gaan voetballen. Zo ben ik 
zelf ook begonnen.’

Niet alleen de speelsters zijn blij met de terugkeer in de Azerion 
Vrouwen Eredivisie, maar de initiatiefnemers Anton Jansen en 
Hans de Winter zijn dat ook: ‘Het is een belangrijke stap voor het 
vrouwenvoetbal in de regio, een sport die nog steeds groeit’, aldus 
De Winter. Voormalig Olympisch schaatskampioen Yvonne van 
Gennip is voorzitter van Telstar Vrouwen: ‘Wij willen ontwikke-
len, perspectief bieden en dromen uit laten komen. Meedoen in 
de Azerion Vrouwen Eredivisie is de kroon op het werk van ieder-
een die zich hier met enthousiasme voor ingezet heeft. Jong talent 
in de sport een kans geven is waar ik mij voor inzet en als trotse 
voorzitter samen met het bestuur en de staf graag een bijdrage 
aan wil leveren.’

WWW.SCTELSTAR.NL

Na een afwezigheid van vijf jaar zijn de Witte Leeuwinnen terug op het hoogste niveau. De talenten 
van SC Telstar strijden wekelijks voor een goed resultaat in de Azerion Vrouwen Eredivisie, waarin het  
topclubs als Ajax, Feyenoord en PSV tegenkomt. Een van die talenten is Puck Donker (22). ‘Een stadion in 
lopen met muziek, supporters en applaus, dat is gewoon kippenvel.’

SPORT

Leeuwinnen van staal

https://vankeulen.nl
https://sctelstar.nl/telstar-vrouwen
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IJMUIDERSLAG
IJmuiderslag ligt ten zuiden van het strand van IJmuiden aan Zee. 
Het is een authentiek onontdekt surfstrand dat vrijheid ademt en 
waar alles mogelijk is. Door de ligging van de pier en het brede 
strand zijn er vaak golven, waar de relaxte surfcommunity te vin-
den is. Honden zijn het hele jaar welkom en er is ruim parkeer-
gelegenheid. High Tide Surf & Food bijvoorbeeld heeft een chille 
sfeer en is geliefd bij kitesurfers, surfers en suppers.

Ivo en Tamar Kemper creëerden die plek. Zo’n plek die je aan 
de kust van Californië, Florida of Hawaï vindt en waar iedereen 
dezelfde taal spreekt. Een plek waar je even van de wereld en  
toch stevig verbonden met de natuur en onze aarde bent. Tamar:  
‘We hebben veel gereisd en geweldige indrukken opgedaan.  
Dat alles zit in Hightide. Waar het altijd om draait is dat mensen 
zich prettig voelen hier. Dat ze rust - ook in hun hoofd - ondervinden 
en kwaliteit krijgen.’

WINTER OP DE STOERE 
STRANDEN VAN VELSEN
‘We gaan naar het strand’ is in Velsen een begrip. Er zijn drie stranden die elk hun eigen sfeertje en faciliteiten 
hebben. IJmuiderslag, IJmuiden aan Zee en Strand Noordpier hebben één ding gemeen, het zijn stoere stranden 
met volop ruimte voor sportieve activiteiten. Ook in de winter, want de meeste strandpaviljoens zijn het gehele jaar 
geopend. En voor de rustzoekers geldt dat niets zoveel rust en ruimte in het hoofd geeft als, juist door weer en wind, 
een wandeling langs de zee. De zee die alle muizenissen opruimt door het eeuwige ritme van de golven en de kracht 
die daarvan uitgaat. 
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STRAND NOORDPIER
Strand Noordpier is een rustig, breed strand direct ten noorden 
van het Noordzeekanaal. Alleen al een belevenis doordat je links 
van je de machtige cruiseschepen en ander waterverkeer, tussen 
de pieren door, richting de sluizen ziet laveren. En de wind en 
golfstroming die wordt veroorzaakt door de Noordpier maakt het 
een populaire hang out voor kitesurfers. Vooral Aloha en de daar-
bij horende surfshop maakt kiters ‘super stoked’, ofwel heel blij.  
Bedrijfsleider Floris van Aloha vindt op waarschijnlijk de laatste 
zonnige dag van september even een momentje om te vertellen 
waarom: ‘Aloha is zeker een dingetje onder de kiters. We hebben 
een heel eigen sfeertje, beetje eigenwijs zijn we wel. Op de kaart 
staan ook gerechten die we zelf leuk en lekker vinden om te serveren, 
veel vega en veganistisch ook. En nee, concurrentie bestaat hier niet 
onderling tussen de paviljoens, we zijn gewoon allemaal anders.’ 

IJMUIDEN AAN ZEE
IJmuiden aan Zee staat bekend als één van de mooiste stranden in 
Noord-Holland en dat is niet voor niets. Wat je ook wilt, rust, ruimte, 
actief bezig zijn, reuring of gezelligheid, je vindt dat allemaal, ook 
in de winterse maanden. Het is makkelijk te bereiken en ook op de 
meest ideale stranddagen van elk seizoen heb je nooit files.

STOERE STRANDEN
Voor alle drie de stranden geldt: het zijn relaxte, stoere stranden.  
Ongekunsteld. Heerlijk voor kinderen ook. Spontaan, hartelijk 
en vriendschappelijk zijn termen die deze stranden kenmerken. 
Tip van insiders nu hybride werken is ingeburgerd: met je lap-
top vóór je en de zee met surfers op de achtergrond kom je op de  
allerbeste ideeën. 

IJMUIDEN.NL/STRAND

DE TOCHT DER TOCHTEN
HOEK TOT HELDER
Kitesurfers kijken er vanaf augustus tot november naar 

uit, want de datum van deze tocht hangt natuurlijk af van 

het windraam en het feit dat regen funest is. De tocht der 

tochten, Hoek tot Helder, is de langste downwinder ter 

wereld die op één dag gevaren wordt. Natuurlijk worden 

de stranden van Velsen aangedaan en die bieden een 

enorme uitdaging door de Noord- en de Zuidpier waar 

de wind altijd anders is. Vanaf Hoek van Holland worden 

golven bedwongen, wordt gevochten met golfbrekers  

en de wind, helemaal tot Den Helder. 130 kilometer over 

de soms grimmige Noordzee. Hoek tot Helder is in vier 

edities uitgegroeid tot hét bucketlistevenement voor  

iedere kiter uit Europa. Op IJmuiden.nl komt te staan 

wanneer deze monstertocht plaatsvindt. En ga dan abso- 

luut kijken, het is een waanzinnig spectaculair gezicht. 

WWW.HOEKTOTHELDER.NL

https://www.ijmuiden.nl/strand/
https://www.hoektothelder.nl


WINTERSPORTGEVOEL IN VELSEN
SNEEUWPRET BIJ SNOWWORLD

De wintersportsfeer in Velsen met sneeuw, warme chocolademelk 
en pisteplezier ervaren: het kan bij SnowWorld. De indoor-skihal 
beschikt over drie liften en twee pistes. Sta je voor het eerst op de 
ski’s of een snowboard? Dan begin je op de kleine beginnerspiste 
met een lengte van 70 meter. Of laat je tijdens een les met een 
ervaren instructeur de fijne kneepjes van de wintersport leren, 
zodat je goed voorbereid de sneeuw in gaat. Voor de gevorderden 
heeft de skihal in het recreatiegebied Spaarnwoude een blauwe 
piste, die steiler, langer en daarom uitdagender is. Of leef je uit in 
het fun park met een schans en diverse rials en runs: perfect voor 
de beginnende freestyler. Geheel in wintersportstijl kun je het 
dagje sneeuwpret daarna afsluiten in een van de restaurants. Met 
een kop warme chocolademelk met uitzicht op de piste of een 
sfeervolle fondue-avond waan je je even helemaal in de Alpen.

De komende tijd zal je nog meer sneeuwpret bij SnowWorld gaan 
ervaren. SnowWorld en de Oostenrijkse wintersportbestemming 
Filzmoos slaan de handen in een om samen de winterbeleving 
te verbeteren. De indoorskihal in Spaarnwoude zal de komende 
jaren al haar gasten onderdompelen in het wintersportgevoel 
uit Filzmoos, een sneeuwzekere wintersportbestemming voor 
families. In het oog springt de bouw van een compleet nieuw 
landschappanorama rond de pistes, waarin het unieke winter-
landschap van de plaats in het SalzburgerLand zichtbaar wordt. 
Daarnaast staan bezoekers van SnowWorld nog meer leuke 
dingen te wachten zoals live entertainment, speciale gerechten 
en voordeel op reizen naar Filzmoos.

WWW.SNOWWORLD.COM
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https://www.zeewijck.nl/nl/geschenken/
https://www.zeewijck.nl/nl/
https://www.snowworld.com/amsterdam/nl
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Sfeervolle kerstweken
IN VELSEN

Lichtjes, de geur van dennenbomen en samenzijn. Dat is waar het om draait in de laatste weken van het jaar. Die sfeer, 
dat wereldwijde verheugen door jong en oud op fijne en vredige kerstdagen is ook in Velsen een van de hoogtepunten 
van het jaar. Daar hoort het bezoeken van kerstmarkten, feestelijke winkelstraten en mooie bijeenkomsten natuurlijk bij.  

SANTA SHOPPING SANTPOORT
De aanloop naar Kerst in Santpoort-Noord krijgt dit jaar een 
andere en sfeervolle, beetje intieme insteek. Vanaf vrijdagavond 
17 december, een weekend lang, extra gezelligheid en entertain-
ment voor werkelijk iedereen. Martine van No Lemons Please en 
Mieke, Kopie-Druk Santpoort, zijn nu al in de kerststemming: 
‘We hebben ook een beetje voor deze insteek gekozen omdat  
lokaal kopen belangrijk is en blijft. Op de traditionele kerstmarkt 
kwamen ook ondernemers van buiten Velsen aan bod. Maar nu 
zijn er zijn proeverijtjes en lekkere hapjes van onze winkeliers, 
natuurlijk lopen de elfen en een vrolijke kerstman in de rondte 
en alle winkels zijn open, feestelijk verlicht en mooi gedecoreerd. 
Op vrijdagavond wordt begonnen met een kindersamenzang in 
de muziektent als ultieme sfeermoment, zo weggelopen uit een 
tafereeltje van Charles Dickens. Op zondag is er een spel voor 
de kinderen waarbij ze mooie hangers voor in het ter plekke  
gekochte boompje kunnen verzamelen. En het hele weekend  
zijn de straten sfeervol gedecoreerd met onder andere een heus 
kersthuis.’

FEESTELIJKE WINKELGEBIEDEN 
De winkeliers in de Kennemerlaan trakteren het winkelend  
publiek op feestelijke kerstverlichting. Bo Stokman, van Jacky 
en Bo damesmode en actief lid van de winkeliersvereniging 
zegt: ‘Vanaf dit jaar vrolijken wij de Kennemerlaan tijdens  
de donkere maanden op met sfeerverlichting. Hopelijk wordt 
winkelen hierdoor extra leuk. Voel je welkom en hopelijk tot 
snel in onze mooie laan.’ De ondernemers hebben dus alle-
maal de koppen bij elkaar gestoken om, juist in deze tijd, aan 
iedereen gezelligheid en hoop op fijne feestdagen meegeven. 
En natuurlijk zijn er kerstconcerten en speciale voorstellingen, 
er gebeurt veel op maatschappelijk en cultureel vlak in Velsen. 
Zeker met Kerstmis.

CENTRUM IJMUIDEN
In het weekend van zaterdag 17 en (koop)zondag 18 december is 
het tijd voor Kerst in het Centrum. Het winkelgebied ademt dan 
de kerstsfeer uit waar we allemaal zo van houden. Met muziek, 
activiteiten, de Kerstman, chocolademelk en glühwein. Op Plein 
1945 organiseert Rotary Club Velsen op diezelfde zaterdag The 
Rotary Kids Games. 120 als kerstman verklede kinderen kunnen 
deelnemen aan leuke spelletjes.

WWW.IJMUIDEN.NL/UITAGENDA  

CASTLE CHRISMAS FAIR

Op de historische Buitenplaats Beeckestijn wordt van 

17 tot en met 20 november grootste kerst & lifestyle  

fair van Noord-Holland gehouden. Normaal al een 

prachtige en sfeervolle setting maar deze dagen wordt 

uitgepakt met 150 kerststands, sfeervolle muziek door 

koren en bands en meerdere horecapleinen.

WWW.CASTLECHRISTMASFAIR.NL

https://www.ijmuiden.nl/uitagenda/
https://www.castlechristmasfair.nl
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Dwars door
Duin en Kruidberg

‘Hier, ruik er eens aan. Wat ruik je?’ Jowien van der Vegte, 
boswachter bij Natuurmonumenten in het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland, houdt een klein plantje vast in haar 
hand. Het ruikt naar drop of anijs. Het is niet helemaal goed 
thuis te brengen, maar het blijkt tijm te zijn. ‘We noemen het 
ook wel het pizzaplantje, want op iedere pizza is tijm als kruid 
terug te vinden.’ Even verderop groeit ook tijm, maar dan met  
kleine roze bloemetjes. Daarnaast groeit duizendguldenkruid, 
koningskaars en veldhondstong. Zonder boswachter of verstand 
van planten is het moeilijk herkenbaar. Maar wat wel duidelijk 
is, is dat dankzij het grof verwijderen van de Amerikaanse  
vogelkers, de biodiversiteit erg groot is in de duinen. Op een veld 
bij de kruising van het Olmenpad en de Koningsweg groeien nu 
tientallen tot zelfs honderden planten- en grassoorten. Terwijl 
dit veld in 2012 helemaal kaal gegraven was om de Amerikaanse 
vogelkers te verwijderen. 

WE KRIJGEN HELE MOOIE NATUUR TERUG
‘Stukken langs het Olmenpad zijn ook grotendeels afgegraven. 
Aan de ene kant vind ik dat zonde want ik vond het één van 
de mooiste paden van onze duinen. Toch is het hartstikke nodig  
dat de Amerikaanse vogelkers wordt verwijderd. Die plant hoort 
hier niet en verstikt alles. En als je hier dus over een paar jaar 
terugkomt dan is het weer schitterend. Hagedissen, zandbijen, 
duinviooltjes en tijm krijgen op deze manier alle ruimte.’  
Ondertussen laat Jowien dauwbraam proeven. Een bodem- 
bedekker die het wel meteen goed doet met mooie roodachtige 
bladeren en zuur/zoete braampjes. Eveline Blok, de andere 
boswachter die mee is, wijst ondertussen wasplaatjes aan. Dat 
is een speciale paddenstoelensoort die het voornamelijk in de 
duinen heel erg goed doet. ‘We willen deze mooie omgeving 
graag aan de bezoekers van het park laten zien’, zegt ze. ‘Daar-
om zijn we bezig met een wandelroute die wandelaars langs alle 
typen duinlandschap stuurt. Van het oude bos aan de duinrand 

tot aan de zandverstuivingen en het strand. Verderop is Floor 
Smulders bezig met het slaan van de paaltjes in de grond. Half 
november moet de route helemaal uitgestippeld staan.’

VERNIEUWDE BLAUWE ROUTE 
Vanaf half november moet de vernieuwde blauwe wandelroute  
helemaal klaar zijn. Op dit moment worden de palen met de  
blauwe routepijlen in de grond geslagen. Het is een afwisselende 
route van ongeveer 12 kilometer lang die wandelaars voert door 
bos en open duinen. Dwars door Duin en Kruidberg, vandaar 
dat er gekozen is voor deze naam. Wandelaars zien een avon-
tuurlijk duinlandschap met geschiedenis, waar oude duinen  
van de binnenduinrand overgaan in duinbos en waar stuivende,  
jonge duinen ontstaan op en bij het strand. In dit gebied leven 
honderden planten- en diersoorten en kom je ook sporen  
uit het militaire verleden tegen. De wandelroute wordt ook 
aangesloten op het wandelnetwerk, zodat bezoekers van het  
Nationaal Park de route makkelijk kunnen vinden.

WWW.NP-ZUIDKENNEMERLAND.NL
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https://www.np-zuidkennemerland.nl/
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Blokarten • Powerkiten • Suppen • Raften • En nog veel meer...
Bedrijfsuitjes • Arrangementen incl. BBQ • Evenementen

Kijk snel op www.seaside-events.nl voor meer informatie.

SPORTIEF AVONTUUR OP HET BREEDSTE
STRAND VAN NEDERLAND

Noordzeevis uit IJmuiden:
lekker, lokaal en gezond

noordzeevisuit-ijmuiden.nl
DUDOKPLEIN       PLEIN 1945       LANGE NIEUW       VELSERHOF       MARKTPLEIN

BENIEUWD WAT WE ALLEMAAL GAAN DOEN?
HOUD ONZE FACEBOOK IN DE GATEN!
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WERKEN

Zo snel mogelijk van
boot naar bord

Spilt woont in Huizen, maar werkt al jaren in IJmuiden.  
Hij begon als mede-eigenaar van vishandel Gebr. Bakker, 
die in 2016 fuseerde met Vishandel Hoeve. Maxima Seafood,  
met 34 werknemers, is daarvan het resultaat. Het bedrijf is 
leverancier van vis, schaal- en schelpdieren voor onder meer 
horecagroothandels, supermarkten en cateraars. Wekelijks 
gaat er zo’n 100 ton vis in het bedrijf om, waarvan meer  
dan de helft wordt geëxporteerd naar in totaal 24 landen. 
Het bedrijf probeert daarin zo duurzaam mogelijk te werk te 
gaan. Zo levert het vis met het keurmerk Friend of the Sea en 
is een deel van het assortiment MSC en ASC gecertificeerd; 
keurmerken die strenge normen hanteren om overbevissing 
tegen te gaan. Voor het transport maakt het bedrijf gebruik 
van groupage: een vrachtwagen pikt bij meerdere bedrijven 
lading op en gaat dus niet met een halflege wagen de weg 
op. En de vis die Maxima Seafood uit onder meer Japan en 
Zuid-Amerika importeert, wordt waar mogelijk per schip ver-
voert, in plaats van met het vliegtuig. ‘Want de impact op het 
milieu van zeevracht is een stuk kleiner dan van luchtvracht’, 
zegt Spilt. 

Liefst zou hij de weg van boot naar bord zo kort mogelijk  
houden. Het bedrijf doet dan ook zijn best om Noordzeevis 
binnen Nederland te promoten. ‘Veel vis die voor onze kust 
gevangen wordt, gaat de grens over’, zegt hij. ‘Terwijl we ons 
hier voeden met kweekvis uit het buitenland. De balans is 
zoek en daar proberen we wat aan te doen. Waar mogelijk 

maakt het bedrijf gebruik maken van grootverpakkingen, en 
de tempex transportdozen worden binnenshuis tot recycle- 
bare blokken geperst. Momenteel werkt Maxima Seafood 
aan een plan om zonnepanelen op het dak te plaatsen en om 
energiezuiniger te werk te gaan. ‘We hebben kou nodig om 
vis te bevriezen en warmte om te ontdooien. We doen beide 
binnen dit bedrijf. Het ligt voor de hand dat die energiestro-
men elkaar ergens kunnen ontmoeten. Dat is een speerpunt 
voor 2023.’

Spilt kijkt ook verder vooruit. ‘Met een groeiende wereld- 
bevolking die ewitrijkvoedsel tot zich moet nemen, verwacht 
ik dat de vraag naar vis gaat groeien. We moeten ons afvra-
gen waar die vis vandaan gaat komen, want niemand heeft 
iets aan een leeggeviste zee. Op een gegeven moment moeten 
we de bakens verzetten, misschien wel naar kwekerijen op 
het land. En ook met zeewier is een hoop winst te behalen.’ 
Zo was Maxima Seafood enkele jaren aandeelhouder van 
Seamore, een bedrijf dat onder meer chips en pasta maakte 
van zeewier. Om kinderen iets bij te brengen over de visserij, 
worden er nu en dan rondleidingen aan schoolklassen gege-
ven. ‘We willen laten zien dat er nogal wat voorafgaat aan dat 
lekkerbekje of dat bakje kibbeling. Dat er in IJmuiden echt 
iets gaafs gebeurt.’

WWW.NOORDZEEVISUIT-IJMUIDEN.NL

Een steentje bijdragen aan verduurzaming van de vissector, dat is wat directeur Martijn Spilt van 

Maxima Seafood graag wil. Het bedrijf aan de Halkade gaat daarom bewust om met onder meer 

verpakkingsmateriaal, transport en energie. ‘De zee is de schatkamer van de natuur. Generaties na 

ons moeten daar ook nog van kunnen genieten.’
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Haven van
de toekomst

Al meer dan 20 jaar is Peter van de Meerakker werkzaam bij Zee-
haven IJmuiden N.V., waarvan ruim 15 jaar als algemeen directeur. 
De laatste jaren ontwikkelt het bedrijf zich in rap tempo tot een 
moderne haven met veel bedrijvigheid; een groot contrast met de 
haven die Peter in zijn beginjaren aantrof. ‘De infrastructuur was 
verouderd en er was veel achterstallig onderhoud. Nu ligt alles 
er netjes bij. Vrij recent zijn de wegen, rioleringen en openbare  
verlichting vervangen, kades zijn vernieuwd en we hebben een 
nieuwe steiger in de IJmondhaven gerealiseerd. Dat was allemaal 
nodig om de ambities van de gevestigde bedrijven ruimte te geven.’

En die ambities zijn torenhoog. IJmuiden is allang niet meer de 
vissershaven van weleer. Hoewel de visserij nog lang niet is afge-
schreven, benadrukt Peter: ‘We staan aan de vooravond van een 
grote saneringsronde in de boomkottervisserij. Maar dat betekent 
niet dat er geen toekomst meer is voor onze visafslag. We hebben 
een grote vloot die werkt met duurzame vangsttechnieken waar-
door de aanvoer van vis verzekerd is. Daarnaast zal de haven een 
belangrijke rol spelen in het realiseren van de nationale energie-
plannen. We willen met zijn allen afscheid nemen van fossiele 
brandstoffen en onafhankelijk worden van energie uit Rusland. 
Het kabinet wil daarom de hoeveelheid offshore windenergie  
opvoeren naar 70 gigawatt in 2050. Een groot deel daarvan zal wor-
den opgewekt voor onze kust en dat betekent dat het onderhoud 
van de windturbines plaatsvindt vanuit IJmuiden. 

Om die reden zijn bedrijven als Vestas, Eneco, Vattenfall, Shell en 
Windcat Workboats hier al gevestigd.’ Onlangs opende Vattenfall 
een onderhoudshub in IJmuiden. Van daaruit zal het bedrijf de  
komende decennia het onderhoud aan windpark Hollandse Kust 
Zuid uitvoeren. 

De juiste partijen zijn er al, nu de ruimte nog. ‘Al die windparken 
moeten eerst worden gebouwd en dat vergt veel kaderuimte en 
haveninfrastructuur. Daarom is de aanleg van de Energiehaven, 
aan de noordkant van de haventoegang, ontzettend belangrijk.  
We hopen dat deze haven in 2026 kan worden opgeleverd, zodat we 
op tijd klaar zijn voor alle ontwikkelingen op zee.’

Bang voor te veel hooi op de vork zijn ze in IJmuiden niet. Sterker 
nog, er wordt op veel fronten tegelijk aan de toekomst gewerkt. 
Zo verwierf de haven onlangs een bunkervergunning voor water-
stof. ‘Eén van onze doelen is het verduurzamen van de haven. De 
Hydrocat 48 van Windcat Workboats, bedoeld om onderhouds- 
personeel naar offshore parken te vervoeren, vaart deels op  
waterstof en mag in IJmuiden dus waterstof bunkeren. Als eerste 
plek in heel Nederland!’

WWW.ZEEHAVEN.NL

Zeehaven IJmuiden N.V. maakt zich op voor een duurzame toekomst. De overheid wil dat in 2050 maar liefst
70 gigawatt windenergie op zee wordt opgewekt. Een enorme opgave met een sleutelrol voor IJmuiden.

DUURZAAM
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https://www.zeehaven.nl


Westerbegraafplaats
Aan de rand van de haven van IJmuiden, in een woonwijk, ligt een 
vlakke, kleine en intieme begraafplaats, de Westerbegraafplaats. 
Hij dateert van 1 april 1896. IJmuiden had geen eigen begraaf-
plaats, maar er was wel behoefte aan. De grond was eigendom van 
een boer, Jan Braam. Hij wilde de grond best verkopen maar had 
een belangrijke voorwaarde. Hij wilde de opzichter en doodgraver 
worden. De gemeente ging akkoord en het gebied werd ontbost 
en geëgaliseerd. Tegenwoordig ligt de begraafplaats midden in  
een parkje in een woonwijk. De hoofdingang is aan de Havenkade. 
Op de plek is ook een baarhuisje te vinden. Deze werd gebruikt om 
de stoffelijke overschotten van drenkelingen te bewaren voordat ze 
begraven werden. Het baarhuisje is een gemeentelijk monument. 
Op de begraafplaats liggen meerdere verzetsstrijders begraven,  
zoals Jan Bonekamp. Ook is er een Duits oorlogsmonument uit  
de Eerste Wereldoorlog te vinden ter nagedachtenis aan Duitse 
matrozen die hier voor de kust omkwamen.

WWW.VELSEN.NL/BEGRAAFPLAATSEN

Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld

In Driehuis bevindt zich het monumentale Begraafplaats & Crema-
torium Westerveld; één van de oudste particuliere begraafplaatsen 
(1888) én het eerste crematorium van Nederland (1913). Het uitge-
strekte gedenkpark is met haar natuur, slingerpaadjes, bijzondere 
monumenten, doorkijkjes en urnentuinen uniek. Een afscheid is 
helemaal volgens eigen wens in te vullen: in kleine kring, buiten in 
de natuur of met meerderen in een van de monumentale ruimtes.
 
Een wandeling over Westerveld is als een reis door de tijd met ruim 
135 jaar cultuurhistorie als decor. Veel bekende Nederlanders heb-
ben er hun laatste rustplaats. Je vindt er monumenten van weten-
schappers, musici, schrijvers en politici, waaronder Anthony Fokker,  
Aletta Jacobs en Multatuli. Na de wandeling kan er genoten worden 
van een kop koffie of lunch in Petit Café Westerveld. Even een mo-
ment van rust na een gedenkwaardig en inspirerend bezoek aan één 
van de mooiste gedenkplaatsen van ons land. Het park is dagelijks  
geopend van 9.00-17.00 uur, Petit Café Westerveld is doordeweeks 
open van 9.30-16.30 en in het weekend van 10.30 tot 15.30 uur.

WWW.BC-WESTERVELD.NL

Begraafplaats
Duinhof
Aan de rand van de Heerenduinen ligt Begraafplaats Duinhof. Het 
is een rustige, stille plek op de grens tussen IJmuiden en Driehuis 
aan het einde van de Slingerduinlaan. De begraafplaats en de aula 
zijn ontworpen door Willem Marinus Dudok. De plek is aangelegd 
tussen 1959 en 1961. De aula is zelfs een Rijksmonument. De strakke 
lijnen die van Dudok bekend zijn contrasteren mooi met de grillige 
natuur. Dudok vond dat de natuur de bezoeker kan helpen zich met 
het lot te verzoenen. De pergola, grote luifel en strak vormgegeven 
monumentale aula vallen direct op. Door de hoge ramen valt veel 
licht naar binnen en van binnenuit is de prachtige natuurlijke om-
geving goed te zien.

Op begraafplaats Duinhof zijn meerdere manieren van begraven 
mogelijk, waaronder natuurbegraven. Ook vinden bezoekers er een 
buitenaula, urnentuin, strooiveld en het columbarium. Daarnaast 
biedt Brasserie des Dunes vele mogelijkheden om nog rustig na te 
praten met familie, vrienden en kennissen.

WWW.VELSEN.NL/BEGRAAFPLAATSEN

Begraafplaats
De Biezen
In Santpoort-Noord ligt de oudste begraafplaats van de gemeente  
Velsen, Begraafplaats De Biezen. Ook deze begraafplaats is door  
een beroemd persoon ontworpen. In 1874 is de plek aangelegd door 
tuinarchitect Louis Paul Zocher. Zocher is ook bekend van het  
Vondelpark, de Keukenhof en Begraafplaats Westerveld. De Biezen 
is ontworpen en aangelegd in een parkachtige Engelse Landschap-
stijl. Bezoekers vinden spannende doorkijkjes, afwisselende groepen 
bomen en een vijver. Midden in het park is de karakteristieke takken- 
brug te vinden. Ondertussen speelt Zocher met het licht door het 
afwisselen van beschuttingen en vergezichten. Het is duidelijk een 
wandelpark waarbij bezoekers over de rondlopende paden langs  
verschillende bloeiende plantensoorten, monumentale bomen en 
heesters lopen. Het zorgt voor een aangenaam verblijf. De plaats is 
tegenwoordig een gemeentemonument. De parkaanleg, het toegangs-
hek en de doodgraverswoning zijn beschermd. 

WWW.VELSEN.NL/BEGRAAFPLAATSEN
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marktplein 60 | 1972 GC | IJmuiden
tel: 0255-578338 | @: frederik-ijmuiden@ziggo.nl

*2500m2 
strand

*700m2 binnen

*Gratis parkeren

*Restaurant, vergader- 
en evenementenlocatie

*Drie ruime zalen met uitzicht op 
het water en een prachtige bar

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

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

ZEE EN HAVENMUSEUM

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

Openingstijden:
woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
In kerstvakantie van dinsdag- t/m zondagmiddag open.
Kerstdagen en Nieuwjaarsdag gesloten.

HAVENMUSEUM

IJMUIDER ZEE- EN HAVENMUSEUM

Openingstijden:
woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

ZHM
EEN ECHT MARITIEM MUSEUM 
VOOR JONG EN OUD

· veel te doen en te zien
· 4 (gra� s) speurtochten
· escapespel
· laatste zaterdagmiddag van de maand
  draaien de oude (scheeps)motoren. 
· vaste exposi� es over Noordzeekanaal 
  en IJmuiden
· wisselexposi� es: 
  - Rozen verwelken, schepen vergaan
  - Op de sluizen van IJmuiden

CHECK WEBSITE OVER OPENING EN VOORWAARDEN MUSEUMBEZOEK 

Ook 31-12

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

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

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

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

https://www.facebook.com/frederikijmuiden
https://www.villa-westend.nl/
https://www.zeehavenmuseum.nl/
https://www.facebook.com/paviljoenbeachinn


Elk jaar organiseert Techport in de eerste week van oktober techniekactiviteiten om aan jongeren in de 
IJmond te laten zien dat het werken en leren in de techniek volop kansen biedt en vooral heel erg leuk en 
divers is. Naast een techniekbeurs met ruim 53 techniekactiviteiten voor ouders met hun kinderen, groep 8 
leerlingen en bovenbouw voortgezet onderwijs, konden leerlingen van de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs op bezoek bij 21 technische bedrijven uit de IJmond. Ook was er een speciaal programma voor 
leerkrachten van het basisonderwijs.

Mark Denys, voorzitter Techport: ‘Landelijk is er een groot te-
kort aan technici. Vooral in de IJmondregio, waar de maak- en  
onderhoudsindustrie groot is. Techport vindt het belangrijk 
dat jongeren al op jonge leeftijd en op meerdere momenten in  
hun schoolcarrière in aanraking komen met techniek. Door 
ze enthousiast te maken en te laten zien dat het werken in de  
techniek heel erg divers is, hopen wij dat meer kinderen kiezen 
voor een opleiding in de techniek.’

De reacties vanuit de scholen en de betrokken bedrijven zijn zeer 
positief. Mark vertelt: ‘Vertegenwoordigers van de technische  
bedrijven vinden het leuk om hun bedrijf aan de jeugd te laten 
zien. Ze reageren onbevangen en enthousiast en stellen leuke 
vragen. De jongeren zelf gaven na een bezoek aan een van de 
techniekactiviteiten aan dat ze niet wisten dat eigenlijk zoveel in 
de wereld met techniek te maken heeft. Hun beeld van techniek 
is op een positieve manier veranderd.’

Voor leerkrachten van het basisonderwijs werd een inspiratie- 
middag georganiseerd. Mark: ‘Leerkrachten spelen een belang-
rijke rol bij het aanbieden van techniekonderwijs in de klas.  
Tijdens de inspiratiemiddag werden de leerkrachten door  
middel van prikkelende presentaties gestimuleerd om digitaal 
fitter te worden. Ook hebben de technische vmbo’s uit de regio 
laten zien hoe leerkrachten op een laagdrempelige manier hun 
leerlingen iets moois kunnen laten maken bij een gebeurtenis 
als bijvoorbeeld Valentijnsdag, met een meer technisch karak-
ter. We hopen dat er door praktische en simpele voorbeelden te 
laten zien, meer techniek in de klas wordt aangeboden.’

Voor ouders was er dit jaar een mogelijkheid om samen met 
hun kind de techniekactiviteiten te bezoeken. Ruim 250 ouders 
hebben dit ook gedaan. Sporthal Beverwijk was omgetoverd in 7 
werelden van techniek waar ruim 35 techniekactiviteiten gedaan 
konden worden.

WWW.TECHPORT.NL

LEREN

TECHNIEKACTIVITEITEN
VOOR ALLE

SCHOLEN IN DE IJMOND

38 39

https://www.techport.nl/


Tata Steel is gestart met de bouw van de ontstoffings- en DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek. Tijdens het 
Tata Steel Festival werd, in bijzijn van omwonenden en belanghebbenden, de symbolische eerste paal in de 
grond geslagen. Het wordt de grootste milieu-installatie in de 104-jarige historie van de staalfabriek.

Door een uitzonderlijk technisch ontwerp is het mogelijk ge-
maakt om de ontstoffingsinstallatie los te koppelen en daardoor 
versneld op te leveren: in 2023 in plaats van 2025. Tata Steel  
verwacht volgend jaar al circa 80 procent minder uitstoot van 
lood, zware metalen en stof bij de Pelletfabriek (ten opzichte van 
2019). In de Pelletfabriek worden de grondstoffen gemaakt voor 
de productie van vloeibaar ruwijzer.

ROADMAP PLUS
De bouw van de ontstoffings- en DeNOx-installatie is een belang-
rijke volgende stap in de uitvoer van het verbeterprogramma 
Roadmap Plus. Omgevingsmanager Bram Nugteren van Tata 
Steel: ‘We hebben hard gewerkt om de bouw van deze installatie 
zo snel mogelijk te starten. Daardoor kunnen we het eerste onder-
deel, de ontstoffingsinstallatie, volgend jaar al in gebruik nemen. 
Daarmee neemt niet alleen de uitstoot van lood verder af, ook die 
van andere zware metalen en stof.’

GROEN STAAL
Ook voor de langere termijn is deze maatregel een essentiële 
verbetering. ‘Staal maken is al meer dan 100 jaar verbonden met 
de IJmond en dat willen we op een toekomstbestendige manier 
voortzetten’, aldus Jeroen Klumper, directeur operations van Tata 
Steel. ‘Op korte termijn werken we hard aan verdere verschoning 
van onze processen. 

De Pelletfabriek blijft ook in toekomst, wanneer we overstappen 
naar de productie van groen staal op basis van waterstof, een 
belangrijke processtap. Daarmee is deze milieu-installatie ook 
voor de lange termijn heel relevant. We zijn dan ook blij met deze 
voortgang en pakken volop door in het komende jaar. Al onze 
grote verbeterprojecten verlopen volgens planning.’

De bouw van de ontstoffings- en DeNOx-installatie bij de Pellet- 
fabriek kost circa 200 miljoen euro. Eerder werd al fors  
geïnvesteerd in een doekfilter bij de Sinterfabriek en tal van 
andere maatregelen om de overlast en gezondheidsklachten te 
verminderen.

WWW.OMGEVING.TATASTEEL.NL

DUURZAAM

TATA STEEL START BOUW 

GROOTSTE
MILIEU-INSTALLATIE OOIT
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https://omgeving.tatasteel.nl/


VISSERHALLEN 

Waar ooit kassarollen en plakband geproduceerd werden, hangen nu 

foto’s aan de muur. Het industriële is in de Vissershallen, die naar de 

huidige eigenaar Nico Visser vernoemd zijn, gebleven. ‘Het oude gebouw 

met ruwe bakstenen wanden leent zich voor losse prints die aan de wand 

zijn gespijkerd,’ vertelt curator Pieter van Geest. De tentoonstellingen 

zijn een combinatie van bekende en minder bekende fotografen. ‘Een 

expositie groeit,’ legt Pieter uit. ‘Voor de expositie over Oekraïne heb ik een 

bestaande collectie gedeeltelijk overgenomen en die vul ik aan met beeld 

van fotografen die ik zelf ken.’ In de expositie Oekraïne zijn onder meer 

foto’s van de bekende Oekraïense fotograaf Alexander Chekmenev te zien, 

waarvan een portret van president Zelensky op de cover van de New York 

Times heeft gestaan. ‘Maar niet-professionele fotografen kunnen net zulke 

interessante foto’s maken,’ vindt Pieter. Daarom kunnen bezoekers zich 

verheugen op een combinatie van bekend en onbekend fotografietalent. 

WWW.VISSERHALLEN.NL

HOOGOVENMUSEUM

In Hoogovensmuseum beleef je ruim 100 jaar staal- en ijzerindustrie. Oude machines 

uit de fabriek vertellen samen met modellen, foto’s en films het verhaal van staal-

productie in de IJmond. Details zoals de kledinghaken herinneren nog aan de vorige 

functie van de centrale hal: het badlokaal van de mobiele vaklieden. Nu maak je hier 

kennis met het productieproces van steenkool en ijzererts tot staal. Het museum is net 

als de staalproductie steeds in ontwikkeling. Er wordt op dit moment hard gewerkt om 

de toekomst van staal zichtbaar en tastbaar te maken. ‘We bouwen aan een model met 

de zee, windmolens en platform met een waterstoffabriek, waarvan de waterstof via 

een pijpleiding naar de vaste wal gaat,’ vertelt Johan van Ikelen, bestuurslid van het 

Hoogovensmuseum. ‘Het model werkt op een zonnecel en je kunt ‘m aanzetten om 

te zien hoe waterstof gemaakt wordt. Zo laten we de toekomst van groen staal zien.’ 

Tegelijkertijd is een expositie over de oude dochterbedrijven van Tata Steel, Mekog

en Cemij, in voorbereiding. Naar verwachting zijn beide nieuwe componenten 

vanaf begin 2023 in het museum te zien. 

WWW.HOOGOVENSMUSEUM.NL

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.

PBN FORTEILAND

‘Het avontuur begint al op de kant,’ aldus Rick Slabbers, directeur van PBN. 

‘Het Forteiland dateert uit 1888 en de historie spat er vanaf.’ Volgens hem is 

dat wat het fort zo sterk maakt: de bijzondere omgeving heeft invloed op hoe 

de activiteiten worden beleefd. En daarom is een vergadering of teamtraining 

op zo’n locatie extra bijzonder. In november is de laatste publieksdag op 

het Forteiland, maar de programma’s voor groepen en bedrijven gaan in 

de winter gewoon door. Zo’n programma wordt op maat gemaakt en kan 

een combinatie van verschillende elementen, zoals vergaderen, uitdagende 

teamactiviteiten, diner en een historische rondleiding zijn. Met de ‘Great 

Escape’ is het zelfs mogelijk het hele eiland om te toveren in een escape 

room. ‘We zijn een historische locatie met moderne faciliteiten,’ zegt Rick. 

‘We hebben zoveel mogelijk gelaten zoals het was, maar hebben 

wel moderne voorzieningen zoals internet via glasvezel.’

WWW.PBN.NL/LOCATIES/FORTEILAND

PIETER VERMEULEN MUSEUM 

Een aanraakmuseum: zo noemt directeur Paul Aris het Pieter Vermeulen Museum. 

‘Het is een laagdrempelig en toegankelijk museum, waar je veel zelf kunt ervaren en 

voelen. Daarom is het in het bijzonder leuk voor kinderen,’ vertelt hij. De tijdelijke 

tentoonstelling Over Nachten (2 oktober t/m 5 maart 2023) past precies in dit plaatje. 

In deze interactieve tentoonstelling staan de nachtdieren centraal. Een speurtocht 

leidt de bezoekers door een sprookjesbos, waar je onder meer de vos, het reekalf, de 

nachtegaal, verschillende uilen en nachtvlinders, het konijn en vele andere dieren 

ontmoet. Deze kunnen van dichtbij bekeken worden en eenvoudige teksten vertellen 

over de leefwijze van de dieren. Maar dat is nog niet alles! Kinderen kunnen in de 

molshoop kruipen om kennis te maken met het ondergrondse leven van de mol

en bosmuis, er zijn spelletjes en wie wil klauteren, kan dat in de boomhut doen. 

Verder staan er verschillende belevingstochten met de boswachter en de volgende 

editie van ‘Florians Vogelhoek’ op het programma.

WWW.PIETERVERMEULENMUSEUM.NL
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https://www.pietervermeulenmuseum.nl/
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https://www.hoogovensmuseum.nl/
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Santpoort is een dorp
met een hart en een ziel

Casper: ‘Nu ben ik met geen tien paarden hier weg te trekken. 
In plaats van computers en zakenmensen koeien.’ Annemarie: 
‘Het is het eerste plekje waar we aan dachten, altijd als we er 
zijn, worden we erg blij.’

GEÏNTEGREERDE IMPORT
Zij komt oorspronkelijk uit Brabant en hij uit Den Haag en ze 
ontmoetten elkaar op de HEAO in Haarlem, gingen een bij 
die opleiding passende carrière aan en toen Annemarie haar 
bedrijf verkocht konden ze de stap zetten naar Santpoort.  
En nu kunnen ze nooit meer weg zeggen ze. ‘Het is een dorp 
met een hart en een ziel en een fijn verenigingsleven. We 
hebben ons altijd opgenomen gevoeld. We tennisten allebei 
al vanuit Haarlem bij de Ruïne van Brederode en we zijn van 
de weilanden en de duinen gaan houden.’

PETS OP DE BILLEN
In 2018 is Casper als hobby gaan melken bij Dijkzeul. ‘Ik wilde 
als kind al boer worden.’ Inmiddels is hij, buiten dit vrijwil-
ligerswerk, bedrijfsleider op een boerderij in Hazerswoude. 
‘In plaats van twintig collega’s stuur ik nu koeien aan. Prettig, 
een pets op de billen en klaar!’ Annemarie heeft een drukke 
baan en een druk hoofd. ‘Hier wonen is dan heel fijn. Je kunt 
de drukte opzoeken in plaats van andersom. Het is hier ook 
niet al te toeristisch. Hoewel dat misschien een egoïstische 
gedachte is. Schoonheid van hier moet je ook willen delen.’ 
Samen zeggen ze: ‘Misschien hoort het bij onze leeftijd  
dat we de natuur en de landelijke omgeving meer zijn gaan 
waarderen. We zouden het niet willen missen.’

VERENIGINGSLEVEN 
Beiden zijn nogal actief in het verenigings-, politieke- en 
 sociale leven binnen de gemeente Velsen. Annemarie zat  
in de Raad van Toezicht van de bibliotheek en is lid van D66. 
Bij de laatste verkiezingen was ze lijstduwer. ‘Ik denk aan de 
achterkant mee.’ Casper is bestuurslid van de Oranjevereni-
ging van Santpoort. ‘Je hebt hier drie grote verenigingen:  
de Harddraverijvereniging, de Oranjevereniging en de speel- 
tuinvereniging.’ We zijn dan van die types die meteen  
meedoen, ook toen de kinderen klein waren. Dan krijg je een 
nieuwe sociale kring en dat is ontzettend leuk.’ 

KINDEREN
Wat hun kinderen gaan doen denken ze wel zo’n beetje te  
weten. ‘Mats (21) voelt zich hier als een vis in het water, die  
zal hier zijn hele leven wel willen blijven zoals het nu gaat. 
Britt studeert in Enschede, zij lijkt meer een stadsmeisje.’ 

VELSEN
Denk nu niet dat het blije echtpaar op een gerieflijk eilandje 
zit in Santpoort. Annemarie werkte in de zorg in IJmuiden 
en kreeg groot respect voor de wijkzorg daar. Hoewel ze de 
plaatselijke kroeg in Santpoort, waar jong en oud zich prettig 
vermaakt, en de lokale middenstand waar je bij het zaterdagse 
boodschappen doen het halve dorp tegen het lijf loopt, heerlijk 
vinden. Maar wat ze ook zeggen: ‘De rijkdom zit ook in de  
diversiteit van de omgeving. We hebben een ongelooflijke 
waardering voor de smeltkroes van mensen, het ondernemer-
schap en de veerkracht van de Velsenaren.’ 

Ze wonen aan de Kerkweg in Santpoort-Noord maar de afspraak met Annemarie Zuidweg (52) 

en Casper Bartels is op de boerderij van Paul Dijkzeul, de laatste melkveehouderij op Velsens 

grondgebied. ‘Een fijne plek waar we allebei wat mee hebben.’ Nogal opmerkelijk, Casper komt 

oorspronkelijk uit het bankwezen en Annemarie is bestuurder bij een zorginstelling. 

WWW.IJMUIDEN.NL/WONEN

WONEN
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https://www.ijmuiden.nl/wonen/


Opruimcoach
Charlotte
‘Ik ben heel tevreden over het resultaat. Mijn huis ziet er weer  
georganiseerd uit.’ Of: ‘Zo fijn dat iemand met je meedenkt als 
je het zelf even niet meer ziet zitten’. Zomaar twee uitspraken 
van mensen die door Charlotte Meijer-Masteling geholpen zijn.  
Charlotte is opruimcoach. Ze helpt mensen letterlijk en figuurlijk 
ruimte te maken in huis of in hun werkomgeving. Mensen krijgen 
zo weer controle over hun eigen omgeving en dat geeft rust. ‘Ik kan 
de emotie halen uit beladen situaties met respect voor gevoelens 
en spullen. Ik help daarom ook vaak bij scheidingen, verhuizingen 
van oudere mensen en na het overlijden van (groot)ouders. Ik ben 
neutraal en respectvol, neem op een niet-dwingende manier de 
regie en help om de stap te zetten die noodzakelijk is om tot rust 
en acceptatie te komen’, zegt ze. Klanten zijn het met haar eens. 
Ze vinden haar energie en passie aanstekelijk. Ze krijgen weer  
structuur, ruimte en rust.

WWW.OPRUIMCOACH-CHARLOTTE.NL

Brasserie Bosch
‘Een lekker broodje, een uitgebreide lunch, een borrel, diner of 
gewoon een kop koffie? Onze gasten worden gastvrij ontvangen en 
krijgen daar een schitterend uitzicht bij’, vertelt Marcel van Gool  
enthousiast. Samen met Andre Glasbergen is hij eigenaar van  
Brasserie Bosch aan de Kennemerboulevard in Marina Seaport 
IJmuiden. Ze zijn in juni opengegaan. ‘Aan de ene kant hebben onze 
gasten uitzicht over het strand, de zee en de pier en aan de andere 
kant de jachthaven.’ Beide compagnons zijn al 13 jaar echte horeca-
mannen die weten hoe ze hun klanten moeten verwennen. Beide  
heren zijn ook eigenaar van Restaurant Boschbeek in Santpoort- 
Zuid. ‘We zijn woensdag tot en met zondag geopend vanaf 12.00 uur. 
Uiteraard serveren we veel visgerechten, maar daarnaast hebben we 
een ruim aanbod aan vleesgerechten. Ook zijn we er voor grotere 
groepen en mensen die iets te vieren hebben met bijvoorbeeld een 
aangeklede borrel of receptie.’

WWW.BRASSERIEBOSCH.NL

LOKAAL ONDERNEMEN
Marlies Bons
Geboortebegeleiding
‘Eén op de drie vrouwen heeft een negatieve ervaring in de zorg rond-
om haar bevalling. Met de juiste voorbereiding tijdens je zwanger- 
schap en de juiste steun tijdens de bevalling, kun je echter een 
hele mooie ervaring hebben’, zegt Marlies Bons. Marlies is doula. 
Ze biedt (aanstaande) ouders begeleiding tijdens de zwangerschap, 
bevalling en in de maanden daarna. Op deze manier bereidt ze met 
veel kennis stellen voor op verschillende scenario’s. ‘Ik heb een  
cliënte mogen begeleiden, die mij met bijna 37 weken inhuurde. 
Na een eerdere traumatische bevalling, zag ze enorm op tegen deze 
bevalling. Door intensieve samenwerking in slechts twee weken, 
veranderde ze van angstig naar een vrouw met vertrouwen in de  
bevalling. Het was een medische bevalling, maar verliep heel mooi. 
Na de geboorte zei ze: Wauw, zo kan het dus ook! En deze kracht 
nam ze ook mee haar kraamweek in. Ze was zo positief over haar 
bevalling. Deze fijne bubbel wilde ze vasthouden!’ 

WWW.MARLIESBONS.NL

Lekkers & Leuks
‘Iedereen zou een cadeau voor ander moeten kunnen kopen. Voor 
een stukje gezelligheid in huis. Dat is wat ik erg belangrijk vind’, 
zegt Karin Eelsing, eigenaresse van Lekkers & Leuks op Plein 1945 
in IJmuiden. ‘Daarom vinden klanten bij mij cadeautjes van € 5,- tot 
€ 100,-. Zo kunnen jong en oud bij mij een presentje voor iemand 
kopen en diegene even verwennen.’ Bij de cadeauwinkel vind je een 
ruim en breed assortiment met sieraden, homestylingproducten, 
koffie, thee, chocolade en andere artikelen waar mensen heel blij 
van worden. Eigenlijk slaag je altijd als je er binnenstapt. ‘Speciaal 
voor feesten, bruiloften en andere partijen maak ik ook speciale  
geschenkverpakkingen. En bij sommige producten moet je er snel 
bij zijn, want die heb ik maar eenmalig in mijn assortiment. Maar 
mijn klanten kunnen ook terugkomen voor de vaste, vertrouwde 
blijvertjes.’ Naast cadeautjes verkoopt Karin ook thee en coffee-to-
go voor mensen die even willen bijkomen tijdens het shoppen.

WWW.LEKKERSENLEUKS.NL

46 47

http://www.marliesbons.nl
https://www.brasseriebosch.nl/
https://www.opruimcoach-charlotte.nl
https://www.lekkersenleuks.nl/
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Eyeopener 
voor 

zienden

Tinah Visser-Hekman en Yany Visser zijn 
allebei blind. Tinah vanaf haar geboorte en 
hij ging door een ontplofte granaat in de 
IJmuidense duinen op zijn twaalfde van ziend 
naar slechtziend en uiteindelijk nietsziend. 
Buiten dat zijn het vrijbuiters met een enorm 
relativeringsvermogen en heerlijke humor. In 
1999 startten zij in het rustieke kerkje aan de 
Grote Hout- of Koningsweg in Velsen-Noord 
‘In het donker gezien’, Centrum Wakan. Een 
uitdaging voor de zintuigen. Want durf jij op  
je oren, je neus en je tastzin te vertrouwen 
zoals je op je ogen vertrouwt? 

Wakan staat voor: wat allemaal kan. Tinah zegt: ‘Kijk 
niet naar je beperking maar wat allemaal wel kan 
vanuit een situatie die nu eenmaal is zoals het is. 
Die niet te ontkennen is. Dat is nu eenmaal leuker.’ 
Geïnspireerd door een schip dat was omgebouwd tot 
een parcours met café, een parkje, een rotonde en een 
straat bedachten ze In het donker gezien. Maar met een 
andere insteek. ‘Het motto daar was: ervaar de wereld 
van de blinden. Dat is niet reëel. Zienden zien ook in 
het donker.’ Een paar jaar lang streden ze voor de plek 
en de toestemming voor hun project. 

Maar het is er en bedrijven, scholen en particulieren 
kunnen ondergaan hoe het is om door middel van 
communicatie, (zelf ) vertrouwen, luisteren en samen-
werking letterlijk en figuurlijk de weg te vinden. 
Niet alleen binnen het parcours in dat kerkje maar 
misschien ook wel in de maatschappij. Want dat draagt 
bij aan het beter begrijpen van andere mensen en 
andere levens. En dat kan geen kwaad. Een eyeopener 
voor diegenen die het willen zien. 

WWW.WAKAN.NL

BEZOEKEN

http://bibliotheekvelsen.nl/
https://wakan.nl


‘In Velsen
gebeurt het’

Ondernemer Frank Korf doet zaken over de hele wereld. Met zijn bedrijven Industrial Pump Group 
(IPG) en WorldEmp. Maar zijn thuisbasis is Velsen. De potentie is er enorm, ziet Korf. Maar zou nog 
beter benut kunnen worden als Velsense ondernemers intensiever gaan samenwerken. Samen een 
vuist maken.

WERKEN

‘Ik heb laatst via LinkedIn een vraag gesteld, als lid van Business 
Club Telstar. Met hoeveel lokale ondernemers doe jij eigenlijk 
zaken? Het gaat me aan het hart, namelijk. Omdat ik denk dat 
we meer kunnen als we elkaar meer gunnen. Mijn klanten zitten 
grotendeels buiten Velsen. Voor ons bedrijf WorldEmp zitten de 
meeste medewerkers niet eens in Nederland, maar in onze kanto-
ren in India. Maar als ik hier iets nodig heb, denk ik als eerste: bij 
welk bedrijf in Velsen zou ik terecht kunnen? Want waarom zou 
ik mijn nieuwe bedrijfsbus niet bij een Velsense dealer kopen?’

Samenwerken met lokale ondernemers vindt Frank vanzelfspre-
kend. ‘Iets terugdoen voor de gemeenschap is dat sowieso. Daar 
zit geen diepere gedachte achter. Dat hoort gewoon. Daarom  
zijn mijn bedrijven ook sponsor bij Telstar, zet ik mij in voor  
de businessclub. Dat is mijn manier om te helpen verbinden.  
Gelukkig doe ik dat niet alleen, maar tal van mooie bedrijven als 
de naamgever van het stadion, BUKO. Of iets meer op de achter-
grond Tata of Rabobank.’

Frank is in Velsen geboren en getogen. ‘Mijn familie en vrienden 
wonen hier. Mijn bedrijven staan hier. Nooit aan gedacht om  
ergens anders te gaan zitten. Met WorldEmp zitten we in het 

oude raadhuis in Oud-Velsen. Prachtig toch? Ik ben echt trots als 
ik hier naar buiten kijk. In Velsen gebeurt het namelijk. Ik weet 
het, het kan en moet veel beter, maar wat er nu bij Tata gebeurt 
op het gebied van verduurzaming en het toepassen van waterstof-
techniek is indrukwekkend. De windparken op zee die worden 
gebouwd, de rol die Velsen hier in speelt, ook via de Amsterdam 
IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en Techport, is geweldig. Het 
samenwerkingsverband werkt ook goed. Ik geloof in samenwer-
ken, maar we beseffen hier niet altijd dat we het nodig hebben. 
In Eindhoven bijvoorbeeld wel. Daar moeten ze wel. Een bedrijf 
als ASML vraagt ongeveer alle capaciteit op. Als ze daar niet  
samenwerken loopt alles vast. Dat moeten we hier ook, let maar 
op. Geloof me: deze regio wordt dé hernieuwbare energie hub van 
Nederland. Elders praten ze er over, maar de omslag naar nieuwe 
energie en het toepassen er van, ook in de industrie, gebeurt hier.’

‘Ik hou van de mores hier’, zegt Frank tot slot. ‘Amsterdamse bluf 
met de werkmentaliteit van de haven. Ook belangrijk, je hebt hier 
alles. Ook voor vrije tijd. Zo zit ik in het strandhuis, zo sta ik een 
uur later op Dance Valley. Vervelen hoef je je nooit.’

WWW.WORLDEMP.COM
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https://worldemp.com/nl
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BEZOEKEN

LEESPLEZIER VAN 
JONG TOT OUD

IN DE BIBLIOTHEEK

Lezen is belangrijk. Het vergroot je taalontwikkeling, je concentratie en fantasie. Bovendien krijg je door lezen 
kennis over de wereld om je heen en helpt het je een eigen mening te vormen. Allemaal goede redenen om 
aandacht te schenken aan leesmotivatie zodat iedereen met meer plezier gaat lezen.

Een van onze opdrachten vanuit de overheid is ook het bevor-
deren van lezen voor iedereen, hier zijn de voordelen volgens de 
rijksoverheid:

• Lezen vermindert stress 
• Het vergroot je woordenschat
• Het versterkt je geheugen
• Je wordt een betere schrijver
• Het vergroot je inlevingsvermogen
• Het helpt tegen geheugenverlies
• Mensen die lezen leven langer

LEZEN VAN BABY TOT VOLWASSENE
Lid worden van de Bibliotheek is gratis voor kinderen van 0-18 
jaar. Te beginnen met de allerkleinsten. Bij het consultatiebureau 
met een Boekstartcoach, die nieuwe ouders kan vertellen hoe je 
begint met voorlezen. Via de gemeente krijgen alle pasgeborenen 
een waardebon toegestuurd voor een gratis lidmaatschap bij de  
Bibliotheek en ter kennismaking een leuk Boekstartkoffertje.  
Voor de peuters en kleuters is er naast een flinke collectie pren-
tenboeken om door te struinen ook wekelijks een voorleesfeest.  
Elk kwartaal zijn er diverse activiteiten rondom de landelijke lees-
campagnes, zoals Kinderboekenweek en Nationale Voorleesdagen. 
Op vele basisscholen in Velsen is de Bibliotheek op school actief 
met onze leesconsulenten. Natuurlijk is de Bibliotheek meer dan 
alleen boeken. De jeugd vanaf 7 jaar kan leren programmeren 
in de Coderdojo. Met Lab out of the box maken kinderen kennis  
met diverse digitale vaardigheden. Voor tieners hebben we  
Boekenweek van de jongeren, lezen voor je lijst en BookTok. Voor 
volwassenen hebben we verschillende thema’s om je uit te da-
gen een veellezer te worden. Zoals de kookboekenweek, een leuk  
cadeau met Nederland Leest en hebben we aandacht voor trends 
die in boekenland spelen door middel van lezingen en workshops. 

ANDERSTALIGE EN LAAGGELETTERDEN
STEUNEN WE GRAAG
In de gezinssituatie doen we dit met de VoorleesExpress, waar 
een vrijwilliger een traject van 20 weken in gaat bij de mensen 
thuis met weinig leescultuur of anderstalige achtergrond. Voor 
laaggeletterden hebben we diverse programma’s met het taalhuis, 
van zingen in het Nederlands, taalmaatjes, de makkelijke lees-
club en nog veel meer. Ook om digivaardigheden te stimuleren 

hebben we verschillende programma’s zoals klik&tik, Digister-
ker (werken met de e-overheid) en Digivitaler. Geïnteresseerden  
kunnen terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 
in de Bibliotheek.

LEESPLEZIER VOOR SENIOREN
Om de senioren te bedienen hebben we deze zomer een heel leuk 
zomerfestijn gehad met diverse landen als thema rondom een 
dag met taal in de Bibliotheek, die goed bezocht is en komende 
zomer weer op het programma staat. Ook is er de Week van de 
ontmoeting, de Nationale Voorleeslunch, het geheugenkabinet, 
studiekringen en de Boek aan Huis service. Laat je informeren 
over de mogelijkheden in de Bibliotheek. 

WWW.BIBLIOTHEEKVELSEN.NL

Velsen

https://www.bibliotheekvelsen.nl/


Herfst in Velsen
Blaadjes dwarrelen van de bomen. De omgeving in het bos kleurt

oker, bruin, oranje en rood. Onder je schoenen knisperen de gevallen 

beukennootjes, takjes, eikels en bladeren. Het is heerlijk in het bos. 

In onze mooie gemeente vind je prachtige buitenplaatsen, 

Spaarnwoude Park en natuurlijk het Nationaal Park 

Zuid-Kennemerland waar je van de herfst kunt genieten.

www.ijmuiden.nl/natuur
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Uw huis verkopen?
www.wado.nl

Kantoren in Santpoort, Haarlem en IJmuiden
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