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' Met z’n hoevelen zijn we?' schalt het door het huis. Een vast ritueel als ’s avonds de 

tafel gedekt moet worden. Marja schijnt de enige te zijn die dat weet. Het varieert 

dan ook van 3 tot 6 al naar gelang de afwezigheid en aanwezigheid van kids en  

aanhang. Mijn rudimentair vaderlijk gezag is nog terug te vinden in het opscheppen 

van het eten. Niet het vlees, dat hoogste niveau heb ik nooit behaald, mijn bijdrage 

beperkt zich tot de pannen leegmaken.

Het hoeft niet op hoor!

voorwoord

In mijn ijver en zorg om het welzijn van 
mijn nazaat vat ik dat wel eens te letterlijk 
op, wat regelmatig de gezinsleden doet 
verzuchten 'het hoeft niet op hoor'. Vooral 
als ik het voor 6 personen bereidde eten, 
probeer te stouwen op 3 borden, na wat 
last minute afzeggingen.

Het kon niet op hoor!
Iedereen vond nog wel een reden om  
een gezellig samenzijn te organiseren de 
afgelopen periode zo voor de vakantie. 
Zoals het bezoek van Techport Industries 
aan de 3D printer van de NLR in 
Marknesse, de opening van de expositie 
'de IJzeren Eeuw' van TATA in het 
Amsterdam Museum, de Bites & Beats van 
de Junior Kamer en de Energietop van de 
Omgevingsdienst. De gedeputeerden  
zijn op tournee door de provincie om ons 
te informeren over het coalitieakkoord. 
Soms met nieuwe gezichten en soms 
bekenden met een andere portefeuille, 
maar het brengt tenminste wel weer  
reuring. Vergelijkbaar aan de 100 dagen 
periode van de landelijke politiek worden 
er geen toezeggingen gedaan maar wel 

geïnformeerd over de diverse reserveringen 
die er zijn afgesproken. Fine tuning wordt 
nog gedaan en de messen worden gesle
pen door de diverse belangenbehartigers 
om er het beste uit te halen voor de leden.
De haringparty oversteeg zichzelf. Er waren 
maar liefst duizend personen! Helaas was  
er te kort tijd om iedereen te spreken, 
Netwerken 3.0.  Tout IJmond was er  
aan wezig. Een top evenement!

Oh ja, en er waren ook haringen!
Het hoefde niet op, maar het kon  
ook niet op.

Jan Boudesteijn
Hoofdredacteur van het mooiste  
ondernemersblad in de IJmond

Namens de redactie iedereen  
een heel mooie vakantie,  
goed uitgerust terugkomen  
want daarna moeten we  
er weer tegenaan. De  
econo mische groei is net  
als de zomer  
hij komt.
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Velsen-Noord
Concordiaweg/
Wijkermeerweg 12 

In modern en statig gebouw ‘Green Leaf 
House’ uit 2011 worden verschillende 
kantoorruimtes te huur aangeboden. 

Het gebouw heeft twee bouwlagen met op 
elke bouwlaag vier moderne kantoorunits 
van 115 m² VVO. Daarnaast zijn er twee 
hoekunits beschikbaar van elk ± 185 m² VVO. Ruime parkeermogelijk-
heden op eigen omheind terrein, afgesloten met electrische poort. De 
afwerking is hoogwaardig en representatief. Plafonds, wanden zijn glad 
afgewerkt, vloer voorzien van natuursteen, eigen pantry, w.c., c.v. installa-
tie met vloerverwarming en m.v. Door de vele raampartijen/deuren veel 
daglichttoetreding.

   Vraagprijs huur vanaf € 995,- exclusief BTW per maand. 

Op een zichtlocatie gelegen kantoren-
complex c.q. bouwterrein te koop aan-
geboden. Het kantorencomplex bestaat 
uit drie torens, welke zijn onderverdeeld in 
kantoren/magazijn/opslag op de begane 
grond en kantoorruimtes verdeeld over 
drie bovengelegen bouwlagen. Totaal 
± 4.500 m² BVO. Kavelgrootte 5.346 m². Volgens het vigerende bestem-
mingsplan ‘Bedrijventerrein Waarderpolder’ mag het gehele bebouwings-
vlak worden bebouwd voor een deel tot 15 meter hoog (bestemming 
bedrijventerrein) en minimaal 12 tot maximaal 20 (!) voor het gedeelte 
met de bestemming zelfstandige kantoren.

   Vraagprijs koop (totaal ) € 1.069.200,- kosten koper 
(exclusief BTW indien van toepassing).

Heemstede
Herenweg 57-59

Haarlem
Waarderweg 45

Aan de rand van het bedrijventerrein 
De Grote Hout en de rand van het 
centrum van Velsen-Noord gelegen 
bedrijvencomplex annex bedrijven terrein 
met bouwpotentie te koop aangeboden.
Bouwkavels worden aangeboden vanaf 2.000 m². 
Bebouwingspercentage 60%. Maximale bouwhoogte 10 meter.

Het complex omvat thans verschillende opstallen (kantoren, 
maga zijnen, werkplaatsen) ter grootte van 5.100 m² BVO. 
Kavelgrootte 8.833 m². 

   Vraagprijs koop € 1.375.000,- (€ 156,- per m²) kosten koper 
(excl. BTW indien van toepassing).

Alkmaar 
Boekelerdijk 15, 15-A
Aan de Boekelerdijk wordt dit verharde 
terrein/bouwkavel met een lengte van 
bijna 300 meter, dat langs het Noord-
hollands-kanaal ligt, te koop aangeboden. 
Gelegen op een zichtlocatie. De kavel is 
geschikt om te gebruiken als opslagter-
rein, of als bouwterrein met bijvoorbeeld 
opslag- en rangeerterrein. Het vigerende bestemmingsplan is Boeke-
lermeer-Noord. Het maximale bebouw ings percentage is 70% met een 
maximum bouwhoogte van 
10 meter. Totale kavelgrootte is 16.920 m². Goede bereikbaarheid. 
Ook in delen te koop aangeboden:
• kavel 1 grootte ± 3.500 m² vraagprijs € 495.000,-;
• kavel 2 grootte ± 5.400 m² vraagprijs € 645.000,-;
• kavel 3 grootte ± 8.000 m² vraagprijs € 995.000,-.

   Vraagprijs koop (totaal) € 115,- p.m² kosten koper 
(excl. BTW indien van toepassing). 
Collegiaal in verkoop met Kuijs, Reinder Kakes 072-5121695.

90% 
verhuurd!

V.A. 2000 m2


