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Uiteindelijk was het een makkie, de fusie van de HOV IJmond en de OHBU tot OV IJmond,  

maar wat een sprong voorwaarts voor de regio. Dat wat ons eerst scheidde is wat ons nu bindt.  

Historie wordt geschreven! En wij mogen er onderdeel van zijn, ongelofelijk.

That’s one small step for an  
IJmondiaan, and one giant  
leap for the IJmond

Voorwoord

En wat doet de echte ondernemer?, die 
gaat eens even over de schutting kijken bij 
de buren, de nieuwe collega leden van de 
nieuwe ondernemersclub. Daarbij geholpen 
door een nieuw fenomeen dat in oktober 
gaat starten. Bij door de RABO Bank geïniti
eerde bijeenkomsten 'de Kracht van de 
IJmond' is geconstateerd dat er veel is om 
trots op te zijn in de IJmond, maar dat we 
het in onze nuchterheid niet uitgillen. In  
dat kader wordt er een toertocht georgani
seerd.  Proud to be an IJmondiaan and tell 
the world, maar begin met je collega's.  
We gaan op toertocht langs de parels  
van de IJmond, misschien wel langs de 
genomineerde bedrijven voor de meest 
begeerde en prestigieuze award van 
IJmond Onderneemt. Gaan we gelijk even 
langs de PET IJmond het Promotie 
Evenement voor Techniek voor de basis
school jeugd . Kijk, dat vind ik nou leuk,  
lekker combineren en er een bruisend 
geheel van maken. En we leren elkaar  
als buren kennen.

Gisteren heeft Marja, mijn eega, onze oud
ste zoon Erik weggebracht voor zijn school
reisje. Best wel spannend natuurlijk weet ik 
nog wel van vroeger als we van school met 
de bus naar de speeltuin van de Zoete Inval 
gingen in Halfweg. De bestemming is wel 
veranderd in de loop van de tijd, heb ik 
gemerkt. Meneer is naar China. Goed voor 

mijn internationale contacten zei hij nog 
toen hij boekte, slecht voor zijn porte
monnee ontdekte hij, toen hij moest  
betalen. Dus ik denk ik gooi er eens een 
vaderlijke wijze actuele beeldspraak in  
met al die nieuwe collega leden van the 
Southbank en opper dat je een spiering 
moet investeren om de kabeljauw binnen  
te hengelen. Maar die landde niet, volgens 
hem was de R.O.I. ver te zoeken. Overigens 
een slechte opmerking als je, zoals hij, 
medeinvesteerders voor je reis aan het 
zoeken bent. Maar los daarvan is het 
natuurlijk wel helemaal top dat die mannen 
eens gaan kijken wat daar allemaal gebeurt 
bij die Chinezen. Goed voor de toekomstige 
internationalisering van de IJmond. Maar 
gelukkig wordt daar niet op gewacht,  
getuige de mooie verhalen verderop in  
de IJmondiaan. Nu maar hopen dat u  
geïnspireerd raakt.

Proud to be an IJmondiaan.

Jan Boudesteijn
Hoofdredacteur van het mooiste 
ondernemersblad in de IJmond


