
OPLAGE: 40.000 STUKS

19 juli - 23 juli 2017

ZOMERFESTIVAL .IJMUIDEN BESTAAT 5 JAAR!
De rode draad van het Zomerfestival .IJmuiden is nog steeds om door samenwerking sterker en krachtiger te worden en met elkaar 

gewoon een leuke week neer te zetten vol vriendschap, met sport, leuke activiteiten, goede muziek en lekker eten. 

Dit zijn toch de ingrediënten, die mensen in het gewone leven verbinden en die zorgen voor maatschappelijke verbondenheid, 
maar ook betrokkenheid. Dat hier behoefte aan is, is de afgelopen vier jaar gebleken. De saamhorigheid onder de bezoekers is geweldig te noemen; 

mensen die IJmuiden niet kennen, leren dat tijdens het Zomerfestival .IJmuiden vanzelf. 

Dat maakt het Zomerfestival in IJmuiden ook uniek.

WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NL
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Xander de Buisonjé
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Kindermiddag-Kortebaan-Beachvolleybal-Jaarmarkt-Techniekshow-Foodmarkt

ZOMERFESTIVAL.IJmuiden
OPLAGE: 40.000 STUKS

19 juli - 23 juli 2017

ZOMERFESTIVAL .IJMUIDEN BESTAAT 5 JAAR!
De rode draad van het Zomerfestival .IJmuiden is nog steeds om door samenwerking sterker en krachtiger te worden en met elkaar 

gewoon een leuke week neer te zetten vol vriendschap, met sport, leuke activiteiten, goede muziek en lekker eten. 

Dit zijn toch de ingrediënten, die mensen in het gewone leven verbinden en die zorgen voor maatschappelijke verbondenheid, 
maar ook betrokkenheid. Dat hier behoefte aan is, is de afgelopen vier jaar gebleken. De saamhorigheid onder de bezoekers is geweldig te noemen; 

mensen die IJmuiden niet kennen, leren dat tijdens het Zomerfestival .IJmuiden vanzelf. 

Dat maakt het Zomerfestival in IJmuiden ook uniek.

WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NL

Festivaljournaal

Xander de Buisonjé

The Dirty Daddies

Sharon Doorson

Kindermiddag-Kortebaan-Beachvolleybal-Jaarmarkt-Techniekshow-Foodmarkt

ZOMERFESTIVAL.IJmuiden
OPLAGE: 40.000 STUKS

19 juli - 23 juli 2017

ZOMERFESTIVAL .IJMUIDEN BESTAAT 5 JAAR!
De rode draad van het Zomerfestival .IJmuiden is nog steeds om door samenwerking sterker en krachtiger te worden en met elkaar 

gewoon een leuke week neer te zetten vol vriendschap, met sport, leuke activiteiten, goede muziek en lekker eten. 

Dit zijn toch de ingrediënten, die mensen in het gewone leven verbinden en die zorgen voor maatschappelijke verbondenheid, 
maar ook betrokkenheid. Dat hier behoefte aan is, is de afgelopen vier jaar gebleken. De saamhorigheid onder de bezoekers is geweldig te noemen; 

mensen die IJmuiden niet kennen, leren dat tijdens het Zomerfestival .IJmuiden vanzelf. 

Dat maakt het Zomerfestival in IJmuiden ook uniek.

WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NL

Festivaljournaal

Xander de Buisonjé

The Dirty Daddies

Sharon Doorson

Kindermiddag-Kortebaan-Beachvolleybal-Jaarmarkt-Techniekshow-Foodmarkt

ZOMERFESTIVAL.IJmuiden
OPLAGE: 40.000 STUKS

19 juli - 23 juli 2017

ZOMERFESTIVAL .IJMUIDEN BESTAAT 5 JAAR!
De rode draad van het Zomerfestival .IJmuiden is nog steeds om door samenwerking sterker en krachtiger te worden en met elkaar 

gewoon een leuke week neer te zetten vol vriendschap, met sport, leuke activiteiten, goede muziek en lekker eten. 

Dit zijn toch de ingrediënten, die mensen in het gewone leven verbinden en die zorgen voor maatschappelijke verbondenheid, 
maar ook betrokkenheid. Dat hier behoefte aan is, is de afgelopen vier jaar gebleken. De saamhorigheid onder de bezoekers is geweldig te noemen; 

mensen die IJmuiden niet kennen, leren dat tijdens het Zomerfestival .IJmuiden vanzelf. 

Dat maakt het Zomerfestival in IJmuiden ook uniek.

WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NL

Festivaljournaal

Xander de Buisonjé

The Dirty Daddies

Sharon Doorson

Kindermiddag-Kortebaan-Beachvolleybal-Jaarmarkt-Techniekshow-Foodmarkt

ZOMERFESTIVAL.IJmuiden



 
13 juli 20172



 
13 juli 2017 3

Welkom in IJmuiden
19 juli 2017 - 23 juli 2017

EDITIE 2017BEKIJK OOK EENS OP WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NL HET GEHELE PROGRAMMA EN MEER

ALS ORGANISATIE WENSEN WE JULLIE EEN 
MOOI EN hEEL GEZELLIG ZOMERFESTIVAL

RGREMCO GLAS

horecadienstverlening
(online) marketing

communicatie

info@remcoglas.nl

VERKEERSMAATREGELEN 
De bewoners van de Kennemerlaan, Warmenhovenstraat rondom Kennemerplein, Van Popta-
plantsoen en Moerbergplantsoen rondom het Kennemerplein zullen hun voertuigen elders dienen 
te parkeren. In verband met het festivalterrein en de diverse dag- en avondactiviteiten geldt er 
voor dit gebied een algeheel parkeerverbod van maandag 17 juli tot en met zondag 23 juli.

Per dag zal er verderop in dit festivaljournaal aangegeven worden wat de verkeersmaatregelen 
zijn. Alvast heel veel dank voor je medewerking aan het Zomerfestival en heel veel plezier.

Gevarieerde en kwalitatief goede muziek 
hoort bij ons Zomerfestival...

WOENSDAG 19 JULI 2017
THE UNICORNS
DAAN VAN PUTTEN

DONDERDAG 20 JULI 2017
WHAT THE FUNK

FUNKY DIVA EZZ
PETER DE HAAS

VRIJDAG 21 JULI 2017
JETSET LIVE!

SHARON DOORSON
ZATERDAG 22 JULI 2017

DJ JACK
THE DIRTY DADDIES

ZONDAG 23 JULI 2017
HEER & MEESTER

BERENICE VAN LEER
SUSANNE ALT

BOSTON TEA PARTY
XANDER DE BUISONJE

Beste lezers,

Het Zomerfestival .IJmuiden is volwassen geworden in 5 jaar. 
Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jong en oud, waar je elkaar ontmoet, waar je kunt eten 
en drinken, genieten van goed en veelzijdig cultureel entertainment en met misschien wel de 
mooiste Kortebaan van Nederland. Speciaal voor de kinderen zijn er leuke educatieve en 
technische activiteiten. Voor ons als organisatie is het belangrijk dat het DNA van .IJmuiden goed 
herkenbaar blijft bij de vele activiteiten. 

Kortom, dit festival is een plek waar gezelligheid, saamhorigheid en grote betrokkenheid voorop 
staat. Een evenement dat je niet mag missen! Wij wensen je veel plezier en graag tot ziens op het 
Zomerfestival .IJmuiden

Namens de organisatie
Harald Heijmerikx
Voorzitter Stichting Zomerfestival .IJmuiden

Voorwoord

Gratis toegankelijk Zomerfestival

Muziek

Eurodag op de Kermis 
Donderdag 20 juli is het eurodag op de kermis op 

het Van Poptaplantsoen, IJmuiden.
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En wordt weer als vanouds Kapsalon MIKZ. Dat er met liefde geknipt wordt 
weten de Mikzisten (klanten van MIKZ) wel.

Heeft u deze ervaring nog niet?
Dan kunt u tot 29 Juli op Kennemerlaan 65 terecht en vanaf 18 augustus op 

de Cederstraat 53 in IJmuiden (op de hoek bij de stadsschouwburg)

Tijdens het zomerfestival ben ik met de harddraverij op donderdag gesloten.
Ik wens iedereen veel feestplezier en tot ziens bij MIKZ.

Wel graag even bellen voor een afspraak 06-53713366.
Liefs, Karin Zwetsloot.

MIKZ De Liefde 

En wordt weer als vanouds Kapsalon MIKZ. Dat er met liefde geknipt wordt En wordt weer als vanouds Kapsalon MIKZ. Dat er met liefde geknipt wordt 

Gaat verhuizen!!

MIKZ De Liefde 

Gaat verhuizen!!

Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/ijmond of bel (023) 513 35 00

Vanwege de Rabobank IJmond Kortebaan in IJmuiden is het kantoor aan de

Kennemerlaan op donderdag 20 juli vanaf 13.00 uur gesloten. U bent van harte

welkom bij één van onze andere vestigingen. 

Veel plezier bij de Rabobank IJmond Kortebaan! 

bankiert u via
internet of
telefoon.

Ook tijdens de
Kortebaan in

IJmuiden

Wenst iedereen een fantastisch 
Zomerfestival IJmuiden!

APK Keuringen    € 35,-
APK + roetmeting voor diesel  € 50,-

Wij zijn met

vakantie
van 22 juli t/m 13 augustus

Ampèrestraat 27a
iJmuiden

Tel. 0255-540321garage bv



Woensdag
19 juli 2017

WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NLKENNEMERPLEIN - IJMUIDEN

Voor de kids
Springkussen
hele middag
Mad Science Techniek Workshops
Om 14.00 uur en 15.45uur
Clown Japie
14.45 uur - 15.45 uur 
Aart Piraat
16.00 uur - 17.00uur

Muziek
The Unicorns

featuring
Ravenna Moscoso

Laura Loeters
Sjoerd Arends

Daan van Putten
19.00 uur - 23.00 uur

De hele week kermis 
De hele week zal er een kindvriendelijke kermis staan 

op het Van Poptaplantsoen, IJmuiden.

EHBO
Op het festivalterrein is een 
uitgebreide EHBO-post aanwezig. 
Hier kun je terecht voor kleine 
dingen, zoals paracetamol of een 
pleister of voor ernstige gevallen. 
Daarnaast zullen de medewerkers 
van de EHBO de gasten nauwlet-
tend in de gaten houden op onwel 
wordingen en ongeregeldheden. 
Volg te allen tijde de instructies 
op van onze medewerkers en 
hulpverlenende instanties. Bij 
eventuele calamiteiten adviseren 
we je rustig te blijven en contact 
op te nemen met de beveiliging of 
de organisatie.

Munten
Drank en eten kan worden betaald met consumptiemunten. 

Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s en muntenautomaten. Hier kan 
zowel contant worden betaald als met pinpas. Eén (breek)munt heeft 

een waarde van €2,50. Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn 
alleen voor deze editie geldig.

Mindervaliden
Ieder jaar doen we ons uiterste 
best om het gehele fesitivalterrein 
zo toegankelijk mogelijk te hou-
den voor mindervalide mensen en 
mensen met een beperking. Hier 
willen we echt stappen in maken. 

Het Zomerfestival .IJmuiden is er 
voor iedereen! 

Wil je er tijdens de activiteiten op 
letten dat er een vrije doorgang 
blijft, zodat ook deze bezoekers 
net als jou kunnen genieten van 
een mooi Zomerfestival?

Word jij een echte wetenschapper tijdens de Techniekmiddag voor 
kinderen op het Kennemerplein in IJmuiden? 

Een gekke professor neemt jullie mee in de wondere wereld van 
wetenschap en techniek. Verbaas je over de kracht van lucht, de 
snelheid van een draaikolk of de werking van elektriciteit. We voeren te 
gekke experimenten uit.
Er worden twee keer twee workshops gegeven tijdens deze middag. Doe 
jij mee? De deelname is gratis! Denk er aan dat je wel op tijd bent, want 
er zijn maar een beperkt aantal plaatsen per workshop beschikbaar!

Techniekmiddag
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jij mee? De deelname is gratis! Denk er aan dat je wel op tijd bent, want 
er zijn maar een beperkt aantal plaatsen per workshop beschikbaar!

Techniekmiddag
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Aart Piraat
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featuring
Ravenna Moscoso

Laura Loeters
Sjoerd Arends
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Wil je er tijdens de activiteiten op 
letten dat er een vrije doorgang 
blijft, zodat ook deze bezoekers 
net als jou kunnen genieten van 
een mooi Zomerfestival?

Word jij een echte wetenschapper tijdens de Techniekmiddag voor 
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snelheid van een draaikolk of de werking van elektriciteit. We voeren te 
gekke experimenten uit.
Er worden twee keer twee workshops gegeven tijdens deze middag. Doe 
jij mee? De deelname is gratis! Denk er aan dat je wel op tijd bent, want 
er zijn maar een beperkt aantal plaatsen per workshop beschikbaar!

Techniekmiddag Goedkoop  
 

 
 

 
 

Goedkoop vaccineren en alle 
behandelingen en medicijnen 

met 10% korting?

Word abonnee van ons 
Huisdieren ZorgPlan.



Kennemerlaan 114, 1972 ER IJmuiden
Tel 0255 - 757 254

Kom ook kijken op onze 
kraam tijdens de jaarmarkt 

met vele aanbiedingen

Rivièra Maison Week
Summer

23 mei - 28 mei

Kennemerlaan 100 - IJmuIden

Kennemerlaan 100 • 1972 ER IJmuiden • 0255-515440
www.abelia.nl

Uw gecertificeerd duurzame bloemist

15 t/m 27 juli

Ieder tweede 
Rivièra Maison 

artikel

50% Korting
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Kortebaan

Muziek
What The Funk

featuring
Funky Diva Ezz
Peter de Haas

19.00 uur - 23.00 uur

Voor de vijfde keer zal de 
Rabobank IJmond Kortebaan van 
IJmuiden gereden worden op de 
Kennemerlaan…Ieder jaar mooier 
en drukker…en daar zijn we trots 
op!
Zet je donderdag 20 juli 2017 
alvast in jouw agenda? Dan is 
het weer tijd voor spektakel in de 
mooiste laan van IJmuiden. We 
verwachten dit jaar een vol 
deelnemersveld.

De start is om 13.00 uur en zal tus-
sen 18.00 en 19.00 uur uitmonden 
in een spannende eindstrijd. De 
totalisator staat aan de zuidkant 
van de Napierstraat. Vanaf 12.30 
uur kan men daar terecht om een 
gokje te wagen. 
Wedden op de mogelijke winnaar 
kan al vanaf 1 euro. 
De Rabobank IJmond Kortebaan 
van IJmuiden vindt plaats tussen 
het Marktplein en Edisonstraat.

Op het hospitalityplein bij de Na-
pierstraat is er voldoende drinken 
en eten om de inwendige mens te 
verzorgen. Aan zowel de noord- als 
aan de zuidkant zijn de toiletten.

Na afloop gaat het feest aanslui-
tend door op ons grote podium op 
het Kennemerplein met de waan-
zinnige band What The Funk ft 
Funky Diva Ezz en Peter de Haas!
We gaan er natuurlijk van uit dat 
ook deze vijfde keer de zon volop 
aanwezig is.
Dit jaar is de VIP-tent voor spon-
soren en genodigden van Stich-
ting Harddraverij IJmuiden en de 
organisatie van het Zomerfestival 
.IJmuiden er ook weer. 

Wil je sponsoren en op deze 
manier in de VIP-tent netwerken 
en jouw contacten onderhouden? 
Neem dan even contact op met de 
organisatie.

Wil je meer weten over de Korte-
baan van IJmuiden, bezoek dan 
eens de website van Stichting 
Harddraverij IJmuiden: 
www.kortebaanijmuiden.nl

Zien we je donderdag 20 juli nog 
even?

VERKEERSMAATREGELEN 
Alle auto’s dienen voor 06.00 uur ergens anders geparkeerd te 
worden in de volgende straten: Kennemerlaan 76 tot en met 226 
 
Auto’s kunnen geparkeerd worden op het Oosterduinplein, Lange 
Nieuwstraat. Mochten er na 07.00 uur nog auto’s blijken te staan, 
dan zijn we helaas genoodzaakt deze op jouw kosten weg te laten 
slepen.

Op uw plaatsen...1, 2, 3...start!

Afvalcontainer ledigen 
De containerbakken van donderdag 20 juli 2017 worden 
tijdens het Zomerfestival .IJmuiden op vrijdag 21 juli 
geledigd. Dit geldt zowel voor de Kennemerlaan als de 
Napierstraat. 
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ZOMER
COLLECTIE

40% 
KORTING*

*NIET OP BASIS COLLECTIE EN IN COMBINATIE MET ANDERE AANBIEDINGEN. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

PLEIN 1945 NO.52 | IJMUIDEN | TEL. 0255-515477 | WWW.VANDELDENMODE.NL
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www.kia.com

Gem. brandstofverbruik: 4,0 – 5,4 l/100km, 25,0 – 18,5 km/l. CO2-uitstoot: 90 – 124 g/km. Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 
km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze actie is alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig t/m 
31-07-2017. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Zorgeloos de zomer door!

Kia Tinholt 
www.kia-tinholt.nl

Velserbroek Klompenmakerstraat 43, Tel. 023 - 538 55 50

Heemskerk Rijksstraatweg 19a, Tel. 023 - 538 55 50

Kia Picanto

Kia Rio

v.a. € 189,- p.m.

v.a. € 249,- p.m.

Kia Private Lease. Een gloednieuwe Kia voor een vast laag maandbedrag.
Alles is inbegrepen: niet alleen motorrijtuigenbelasting, onderhoud en verzekeringen, maar ook 
pech- en ongevalhulpverlening en (zomer)banden. Je hoeft alleen nog maar te tanken!



Vrijdag
21 juli 2017
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Beachvolleybal

Muziek
JETSET LIVE

SHARON DOORSON
19.00 uur - 24.00 uur

Het begint bijna een traditie te 
worden op het Zomerfestival 
.IJmuiden. Ook dit jaar is er weer 
het Beachvolleybal Toernooi op 
het Kennemerplein in IJmuiden…
Beachvolleybal is ‘hot’ en heeft 
een onmiskenbare aantrekkings-
kracht!
De sfeer, de uitstraling, de indivi-
dualiteit en de vrijheid spreekt veel 
mensen aan. Bovendien luisteren 
de acties wat minder nauw dan in 
de zaal. 

Duiken in het zand oogt en voelt 
al gauw spectaculair. De vraag is 
dus: wanneer sta jij met je voeten 
in het zand?
Vrijdag 21 juli 2017 start rond 
11.00 uur het Beachvolleybal Toer-
nooi op het Kennemerplein met 14 
teams. 
Een team bestaat uit zes spelers 
en een reservespeler/coach.
Maar bovenaan staat de gezel-
ligheid, ook al gaat het er heerlijk 
sportief aan toe.

VEILIGHEID!
Ook het Zomerfestival .IJmuiden heeft te maken met steeds meer 
veiligheidsvoorschriften. Daar is niets mis mee, al drukt dat 
aspect iedere keer  stevig op de begroting en op de organisatie. 
 
Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel! 
Alleen kunnen we dat niet alleen en vragen jouw hulp en 
medewerking tijdens de verschillende activiteiten.

Het is voor bezoekers niet toegestaan om op het 
festivalterrein (en tijdens de Kortebaan) glaswerk te gebruiken. 

Niet alleen is het voor de veiligheid van jezelf en onze bezoekers, maar 
laten we ook met elkaar zien dat we veiligheid belangrijk vinden... 

Zullen we samen laten zien dat het kan en met elkaar het goede 
voorbeeld geven? ...SUPER!

ZOMERFESTIVALIJMUIDEN

NIX18 
Er wordt gedurende het Zomerfestival .IJmuiden geen alcohol 

geschonken aan personen onder de 18 jaar. 
De medewerkers in de bar vragen bij twijfel om legitimatie. 

Horecapartner Zomerfestival .IJmuiden
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Horecapartner Zomerfestival .IJmuiden NIET ROKEN -  NIET DRINKEN
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Woning- & project stoffeerderij

E. de Ronde 
IJmuiderstraatweg 45 • IJmuiden

Tel. 0255-541420

VLOEREN & 
GORDIJNEN

Wij wensen iedereen een 
heel gezellig Zomerfestival

Zomer BBQ
De zon schijnt op je gezicht, je ruikt de zoute zeelucht. Onze chefs staan buiten achter 
de barbecue. Het echte zomer gevoel! 

Zaterdag 15 juli ben je vanaf 18:00 welkom om te genieten van de zomer BBQ van  
Restaurant Beaufort. Jouw favoriete burger smaakt extra goed van onze buitengrill. 
Naast de BBQ staat er ook een buffet klaar met salades en bijpassende gerechten.  
De band “Better Together” speelt haar beste nummers live op ons terras.

Reserveer voor 24,50 p.p. bij de receptie, via info.ijmuiden@apollohotels.nl  
of bel: 0255 – 566999.

Z AT E R D A G  15 J U L I  2017 Z O M E R  B B Q

LET’S MEAT AT SEA!

APOLLO HOTEL IJMUIDEN SEAPORT BEACH
Kennemerboulevard 250, NL - 1976 EG  IJmuiden • T +31(0)255 - 566 999

info.ijmuiden@apollohotels.nl • www.apollohotels.nl

Menu de Heeren
Amuse
~~~

Broodje met kruidenboter 
~~~

Salade met grote garnalen en gefrituurde inktvisringen 
of

Rundercarpaccio
~~~

Gegrilde zalmfilet met limoen-dillesaus
of

Saté van varkenshaas met pindasaus
of

Saté van varkenshaas met pepersaus
~~~

Mini sorbet
of

Crème Brûlée

€ 22,50
Wij serveren dit menu vanaf vrijdag 14 juli

t/m donderdag 10 augustus.
Maandag en dinsdag zijn wij gesloten

De Heeren van Velsen
restaurant     proeverij

Meervlietstraat 62  Velsen-Zuid. Restaurant: Tel. 0255-531717

Kennemerlaan 95, IJmuiden

0255 - 51 03 51
www.omaskeuken-velsen.nl

OOK MET HET ZOMERFESTIVAL IJMUIDEN
KUNT U OP ONS ZONNIGE TERRAS VANAF 

11.00 UUR GEZELLIG AANSCHUIVEN 
Onder het genot van:

 gekoeld bier, wijn en frisdrank
 belegde broodjes
 ambachtelijk Italiaans schepijs
Kora van Eikeren en team.

Kennemerlaan 33 • 1972 EG IJmuiden
Telefoon 0255-511664

Wij wensen u een
“Haarfijn Zomerfestival”



Zaterdag
22 juli 2017
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Jaarmarkt

Muziek
DJ JACK

THE DIRTY DADDIES
19.00 uur - 24.00 uur

Op zaterdag 22 juli 2017 kan het publiek weer genieten van een ou-
derwets gezellige Jaarmarkt met veel oude ambachten, curiosamarkt, 
verenigingsmarkt en twee gezellige hospitality pleinen! Ook dit jaar zal 
de Jaarmarkt meer dan één kilometer lang zijn.

Straatvoetbal
Zaterdag 22 juli organiseert het Zomerfestival .IJmuiden een 5 tegen 5 
Jeugd Straatvoetbal Toernooi voor de jeugd. De schoenen mogen uit, 
want we spelen op zand! Het toernooi start om 10.00 uur en rond de klok 
van 16.00 uur zal de prijsuitreiking zijn. Daarnaast zijn er ook andere 
voetbalgerelateerde spelletjes te spelen, waar iedereen aan kan deelne-
men. Wil je meedoen, kijk dan even op www.zomerfestivalijmuiden.nl

Techniekshow
De techniekshow voor kinderen wordt een waar spektakel bij het grote 
podium op het Kennemerplein in IJmuiden. De professoren van Mad 
Science zullen een uur lang de mooiste en slimste technieken laten zien. 
Kom jij gezellig kijken naar deze show van 13.00 uur tot 14.00 uur?

Dansshow
In Venezuela is voedselschaarste en een tekort aan medicijnen en nor-
male basisproducten. “Kunst Zonder Grenzen” en “DanceWorks Velsen” 
bundelen hun krachten en dansen om geld in te zamelen voor de mensen 
in Venezuela. Kom jij kijken naar de shows om 11.45 uur en 14.00 uur?

VERKEERSMAATREGELEN 
Alle auto’s dienen voor 04.00 uur ergens anders geparkeerd te 
worden in de volgende straten: gehele Kennemerlaan, IJmuiden. 
Auto’s kunnen geparkeerd worden op het Oosterduinplein, Lange 
Nieuwstraat. Mochten er na 06.00 uur nog auto’s blijken te staan, 
dan zijn we helaas genoodzaakt deze op jouw kosten weg te laten 
slepen.

Kwallen maken
Heb je wel eens gehoord van polymeren? Nog nooit? Je gebruikt ze an-
ders elke dag. Deze lange kettingen van moleculen kun je vinden in veel 
slijmerige of rekbare materialen, zoals plastic zakjes, elastiek, haargel of 
de chocoladepasta die je op je brood smeert.
Lukt het jou om een rekbare polymeer te maken? Niet? Dan helpt de Mad 
Scientist je vast een handje…Kwallen maken start om 14.15 uur. 
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Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - 0255-514010

ONZE VOORRAAD AANBIEDINGEN

BEENHAKKER
SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1904

TEGELS & BOUWSTOFFEN

Riverside 45A

€24,95 €24,95

Creacon 45DG

€29,95

Creacon 45N

€29,95

Riverside 45T Lastra 45DG

€29,95
Creacon 60N Creacon 60DG Creacon 60G CottoFaenza 60N

€29,95 €29,95 €29,95 €39,95
Riverside 60W Riverside 60DG Riverside 60T CottoFaenza 60TC

€29,95 €29,95 €29,95 €39,95

Alle prijzen zijn per m2 en inclusief BTW.
Voor meer aanbiedingen: www.beenhakkertegels.nl
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Koop zeker, koop bij 
uw Fietsspecialist!
Kok Fietsen in IJmuiden 
Kennemerlaan 61
1972 EH IJmuiden
0255 523378
www.Kok-ijmuiden.nl

Zomerfestival Actie bij 
“Kok Fietsen in IJmuiden” 

van 19 t/m 23 juli
Mist U de Ronde van IJmuiden? Wij ook, daarom geven 
wij gedurende het zomerfestival toch een Ronde korting 
van 15% op al onze racefi etsen uit voorraad plus een 

Kok Fietsen in IJmuiden wielershirt t.w.v. 65 euro. 

Team Wanty 
koersfi ets voor 
de aanvallers 
onder ons!

E-bikes van 
het Nederlandse 

merk Qwic 
met krachtige mid-

denmotor vanaf 
2099 euro met 

gratis accu 
upgrade naar 

500 wh.

Introductie korting van 10 % op de ultieme fi ets 
voor het kustgebied de Trek L500 modeljaar 2018.  
Deze is voorzien van riemaandrijving en naaf met 8 in-
terne versnellingen, sla je slag en bestel deze fantastische 
onderhoudsarme fi ets voordat ze uitverkocht zijn!

Kennemerlaan 108, 1972 IJmuiden
Tel: 0255 - 535898 / 06 - 22595608
verkooijen-stoffering@quicknet.nl

Openingstijden:
Maandag  13.00-17.00 uur
Di. t/m vrij.  09.30-17.00 uur
Zaterdag  gesloten

Wij wensen u een 

fi jn Zomerfestival!



Zondag
23 juli 2017
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Foodmarkt

Muziek
HEER & MEESTER

BERENICE VAN LEER
SUSANNE ALT
16.00 uur - 20.00 uur

BOSTON TEA PARTY
XANDER DE BUISONJÉ

20.00 uur - 23.30 uur

Zondag 23 juli zal de vijfde 
verjaardag van het Zomerfestival  
.IJmuiden wederom afgesloten 
worden met een gave Foodmarkt. 
Vorig jaar was een daverend suc-
ces met uitverkochte foodtrucks, 
een waanzinnig publiek en onwijze 
zomerse sferen…Dat gaan we dit 
jaar dunnetjes overdoen…Doe je 
mee?

Foodtrucks rollen IJmuiden bin-
nen…nog steeds is de Foodmarkt 
tijdens het Zomerfestival .IJmui-
den de drukst bezochtste Food-
markt en met de meeste variatie 
aan foodtrucks in de gemeente 
Velsen! En daar zijn we trots op. 
Tijdens de Foodmarkt staan de 
verschillende foodtrucks en kit-
chen on wheels op het Kennemer-
plein omgeven door een heerlijk 
terras en veel zand. Wie houdt er 
niet van verse lokale producten, 
producten van de boer en gerech-
ten van over de hele wereld…

Dit jaar zal de Foodmarkt nog 
mooier en leuker worden dan vorig 
jaar met weer nieuwe foodtrucks! 
Houd je van lekker en gevarieerd 
eten? Dan ga je zeker aan je 
trekken komen…

Horeca-ondernemers, foodtrucks, 
rollende keukens en speciaal-
zaken presenteren vandaag hun 
kunsten aan u.

Vanaf ‘s middags 14.00 uur tot ‘s 
avonds 21.00 uur kunt u zich niet 
alleen culinair laten verwennen! 
Ook in 2017 zullen er weer heer-
lijke deuntjes zijn…van het duo 
Heer & Meester, Berenice van Leer 
(Kraak en Smaak) en op saxofoon 
Susanne Alt. 
Dat betekent weer schoenen uit, 
voetjes in het zand en dansen 
maar!

Gezellig als je even langskomt...
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