




Welkom in IJmuiden
Beste lezers,

Het waren best een paar spannende dagen na het telefoontje dat Andre Hazes zijn optreden 
moest annuleren...
Maar waar ik dit voorwoord eigenlijk mee wilde beginnen, is dat we steeds meer het gevoel 
krijgen dat het Zomerfestival .IJmuiden volwassen is geworden in de afgelopen jaren. 
Een laagdrempelig festival voor jong en oud, waar je elkaar ontmoet, waar je kunt eten en 
drinken, genieten van goed en veelzijdig cultureel entertainment, met misschien wel de 
mooiste Kortebaan van Nederland en met veel kwaliteit op het grote podium. Speciaal voor 
de kinderen zijn er leuke educatieve, sportieve en technische activiteiten. 
Nieuw dit jaar is trouwens het Kunst op Koers Festival. Op drie podia is op zaterdag 21 juli 
enorm veel kunst, cultuur, dans en zang te zien is. Zeker het bekijken waard!

Eén van de hoogtepunten dit jaar wordt het optreden van The Dirty Daddies op zaterdag. 
Maar vergeet de andere dagen ook niet en zeker niet de zondag met unieke optredens van 
Peter Beense, Samantha Steenwijk en Wolter Kroes, samen met de beste begeleidingsband 
van Nederland: de Marcel Fisser Band. 

Kortom, geen reden om thuis te blijven en gezellig een kijkje te komen nemen bij een van 
de vele activiteiten en optredens. Dit festival is een plek waar gezelligheid, saamhorigheid 
en grote betrokkenheid voorop staat. Een evenement dat je niet mag missen! Wij wensen je 
heel veel plezier!

Namens de organisatie
Harald Heijmerikx
Voorzitter Stichting Zomerfestival .IJmuiden

Voorwoord

Gratis toegankelijk Zomerfestival

EDITIE 2018BEKIJK OOK EENS OP WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NL HET GEHELE PROGRAMMA EN MEER

Eurodag op de Kermis 
Donderdag 19 juli is het eurodag op de kermis op 

het Van Poptaplantsoen, IJmuiden.

ZOMERFESTIVAL .IJMUIDEN BESTAAT 6 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 vijf 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.





Woensdag 18 juli 2018

Word jij een echte wetenschapper tijdens de Techniekmiddag voor kinderen op het Ken-
nemerplein 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
WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NLKENNEMERPLEIN - IJMUIDEN

SPRINGKUSSEN
13.00 uur - 17.00 uur 
MAD SCIENCE TECHNIEK WORKSHOPS
Om 14.00 uur en 15.45uur
CLOWN JAPIE
14.45 uur - 15.45 uur 
DANCE WORKSHOP
16.00 uur - 17.00uur 
JEUGD VOETBALTOERNOOI
15.00 uur - 17.00uur

Voor de kids

ROYAL BEAT
19.00 uur - 23.00 uur 

Muziek

Zomerfestival.IJmuiden is dit jaar de samenwerking aangegaan met de buurtsportcoaches 
van Sportsupport. En zo is het Jeugd Voetbaltoernooi weer terug van weggeweest…Zou de 
nieuwe Messi ontdekt worden?

Op woensdag 18 juli is er in de voetbalkooi aan het Homburgplantsoen vanaf 15.00 uur een 
jeugd voetbaltoernooi voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8.

Deelname is gratis. In elk team spelen vijf kinderen, begeleid door een team ouder, en 
worden er twee poules gemaakt op basis van leeftijd.

Jeugdvoetbal 





Donderdag 19 juli 2018
Kortebaan IJmuiden

WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NLKENNEMERLAAN / KENNEMERPLEIN - IJMUIDEN

THE UNICORNS
19.00 uur - 23.00 uur 

Muziek

Voor de zesde keer zal de Rabobank
IJmond Kortebaan van IJmuiden
gereden worden op de Kennemerlaan…
Ieder jaar wordt de Kortebaan mooier en
drukker…en daar zijn we trots op!

Zet je donderdag 19 juli 2018 alvast in jouw
agenda? Dan is het weer tijd voor spektakel
in de mooiste laan van
IJmuiden. We verwachten ook dit jaar een
vol deelnemersveld.

De aanvangstijd is om 13.00 uur en zal tus-
sen 18.00 en 19.00 uur uitmonden in een
spannende eindstrijd.

De totalisator staat dit jaar aan zowel de
noordkant als 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 IJmui-
den vindt plaats tussen het Marktplein en
Edisonstraat.

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

Na afloop gaat het feest aansluitend 
door op ons grote podium op het Kenne-
merplein met de waanzinnige band The 
Unicorns.

We gaan er natuurlijk van uit dat ook deze 
zesde keer de zon volop aanwezig is.

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

Zien we je donderdag 19 juli gezellig?

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

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...Dit geldt ook voor parasols. Als de wind er onderkomt, kunnen de gevolgen erg 
vervelend zijn voor mens en paard. 

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





Vrijdag 20 juli 2018
Beachvolleybal 

WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NLKENNEMERPLEIN - IJMUIDEN

STOOT
19.00 uur - 24.00 uur 

Muziek

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 nog steeds ‘hot’ en heeft 
een onmiskenbare aantrekkingskracht!  

De sfeer, de uitstraling, de individualiteit 
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 20 juli 2018 start rond 11.00 
uur het Beachvolleybal Toernooi op het 
Kennemerplein op drie officiele beachvol-
leybalvelden! 

Een team bestaat uit zes spelers en een 
reservespeler/coach. Maar bovenaan staat 
de gezelligheid, ook al gaat het er heerlijk 
sportief aan toe.

Wil je weten wat er allemaal op zaterdag te doen is?
WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NL





Zaterdag 21 juli 2018
Jaarmarkt 

WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NLKENNEMERLAAN / KENNEMERPLEIN - IJMUIDEN

THE DIRTY DADDIES
19.00 uur - 24.00 uur 

Muziek

Op zaterdag 21 juli 2018 kan het publiek weer genieten van een ouderwets gezellige Jaar-
markt met veel oude ambachten, verenigingsmarkt, vele kramen curiosa, twee gezellige 
hospitality pleinen en een compleet nieuw onderdeel: Kunst op Koers! Ook dit jaar zal de 
Jaarmarkt meer dan één kilometer lang zijn en behoort hiermee tot één van de langste 
jaarmarkten van de regio. 

Zoals ieder jaar zullen er dit jaar ook weer verschillende oude ambachten zijn. Weet jij 
bijvoorbeeld hoe een boek gebonden wordt of hoe het riet op een rietenstoel gevlochten 
wordt? Je leert het allemaal van de ambachtsmensen bij de verschillende kramen.

Hollandse 
middag 
Nieuw dit jaar is de Hollandse middag op 
het hospitalityplein bij de Napierstraat. 
Vanaf 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur 
treden hier Fred Post en Mats van der Zon 
voor jullie op. 

De voetjes mogen van de vloer, maar even 
lekker zitten op het terras kan natuurlijk 
ook!

Kunst op Koers
Op zaterdag 21 juli 2018 zal het eerste Kunst op Koers Festival onderdeel zijn van het 
Zomerfestival.IJmuiden. En hier mogen we best trots op zijn. Lees meer over het Kunst op 
Koers Festival op de speciale pagina verderop in dit Festival Journaal.

Verenigingsmarkt
De verenigingsmarkt maakt ook dit jaar onderdeel uit van de drukbezochte Jaarmarkt 
op zaterdag 21 juli 2018! Het wordt ieder jaar drukker, leuker en gezelliger op de langste 
Jaarmarkt in de gemeente Velsen. 

De Verenigingsmarkt biedt verenigingen een unieke kans om zich te presenteren bij een 
groot publiek. Welke vereniging wil dit nu niet? Nieuw dit jaar is de intensieve samenwer-
king met Sportloket Velsen en Sportsupport. Samen zorgen we ervoor dat sport-
verenigingen nog meer een podium krijgen. Hieronder staan de tijden van de verschillende 
beachclinics, die de verschillende sportverenigingen zullen verzorgen op zaterdag 21 juli.

Beachclinics
Kennemerplein

11.00 - 11.30 uur 

Bootcamp
Crossfi t IJmuiden 

11.30 - 12.00 uur 

Voetbal
Stormvogels

12.00 - 12.30 uur 

Rugby
Smugglers

12.30 - 13.30 uur 

Beach Volleybal
Ana Rekar & Marly Bak

13.30 - 14.00 uur 

Badminton
Badmintonclub Velsen

14.00 - 14.30 uur 

Bootcamp
Crossfi t IJmuiden 

14.30 - 15.00 uur 

Voetbal
Stormvogels

15.00 - 16.00 uur 

Beach Volleybal
Ana Rekar & Marly Bak

16.00 - 16.30 uur 

Rugby
Smugglers

16.30 - 17.00 uur 

Badminton
Badmintonclub Velsen

Beachvolleybal Clinics
Hoogtepunt dit jaar worden de twee beachvolleybalclinics voor kinderen die gegeven gaan 
worden door Ana Rekar en Marly Bak. 
Ana Rekar is momenteel spelverdeelster van Sliedrecht (zaalvolleybal, landskampioen) en 
eredivisie beachspeelster. 
Marly Bak heeft jarenlang gespeeld voor VC Spaarnestad in Haarlem. Volgend jaar zal zij 
te bewonderen zijn als aanvalster bij US Amsterdam (eredivisieteam) en is net als Ana 
eredivisie beachspeelster. Marly komt uit Velsterbroek! 

Deelname is gratis. Is dat niet gaaf?









Kunst op Koers Festival
JAC. VAN HEEMSKERKSTRAAT / VARENIUSSTRAAT / KENNEMERLAAN / KENNEMERPLEIN - IJMUIDEN

Op zaterdag 21 juli 2018 zal het eerste 
Kunst op Koers Festival onderdeel zijn 
van het Zomerfestival.IJmuiden. En hier 
mogen we best trots op zijn.

Kunst op Koers heeft als doel de kunst 
en cultuur in de gemeente Velsen te pro-
moten, te stimuleren en de aandacht te 
geven, die het verdient. Hoe mooi is het 
dat iedere cultuurorganisatie, uitvoerend 
kunstenaar, dansschool, muziekschool, 
musicalvereniging of creatieveling de 
kans krijgt om zijn verhaal te vertellen 
tijdens het Kunst op Koers Festival.

Op drie plaatsen op de Kennemerlaan 
zullen er de hele dag door alle deelne-
mers voorstellingen en optredens gege-
ven worden. Het is een unieke kans om 
jezelf op eigenwijze manier te presen-
teren voor een enorm groot publiek van 
duizenden mensen.

Podium 2
Ter hoogte Jac. van Heemkerkstraat

10.00 - 10.30 uur 

Muzikaal Gezelligheidskoor

10.45 - 11.15 uur 

The Compounds

11.20 - 12.00 uur 

Workshop Muziek op Schot

12.15 - 12.45 uur 

Tim Oling

12.45 - 13.15 uur 

Workshop Urban Dance
vanaf 8 jaar

13.30 - 13.50 uur 

Muzikaal Gezelligheidskoor

13.50 - 14.20 uur 

Tim Oling

14.20 - 14.50 uur 

De Raddraaiers

15.00 - 15.30 uur 

Workshop Showdans
vanaf 8 jaar

15.35 - 16.00 uur 

De Raddraaiers

16.15 - 16.45 uur 

Maddy Moreah

Hoofdpodium
Kennemerplein

10.00 - 10.30 uur 

DanceWorks Velsen

10.30 - 11.00 uur 

Dans- en balletstudio Jolein

11.00 - 11.30 uur 

Wendy’s Dance Company

11.30 - 11.50 uur 

ENS

11.50 - 12.10 uur 

JDC & Dance in Art

12.10 - 12.40 uur 

Dans- en balletstudio Jolein

12.40 - 13.10 uur 

DanceWorks Velsen

13.10 - 13.40 uur 

Wendy’s Dance Company

13.40 - 14.20 uur 

Dans- en balletstudio Jolein

14.20 - 14.40 uur 

ENS

14.40 - 15.00 uur 

JDC & Dance in Art

 15.00 - 15.30 uur 

Wendy’s Dance Company 

15.30 - 16.00 uur 

DanceWorks Velsen

Podium 3
Ter hoogte Vareniusstraat

10.00 - 10.30 uur 

Koel Band

10.40 - 11.00 uur 

Tim Oling

11.15 - 11.45 uur 

Maddy Moreah

12.00 - 12.30 uur 

De Raddraaiers

12.40 - 13.00 uur 

The Compounds

13.15 - 13.45 uur 

Koel Band

14.00 - 14.30 uur 

Maddy Moreah

14.45 - 15.15 uur 

The Compounds

15.15 - 15.45 uur 

Erik de Ruijter

15.45 - 16.15 uur 

Muzikaal Gezelligheidskoor 

16.15 - 16.45 uur 

Koel Band

10.00 - 16.00 uur 

Damien Bus Kunstexpo
(Moerbergplantsoen/Kennemerlaan)

11.30  en 16.00 uur 

Workshop Muziek op schot
(Moerbergplantsoen/Kennemerlaan)

13.00  en 15.00 uur 

Workshop Theater
Janna Handgraaf

(Moerbergplantsoen/Kennemerlaan)

10.00 - 16.00 uur 

Kunsten Centrum Velsen
Zeecontainer Kunst Expo
(Moerbergplantsoen/Kennemerlaan)

10.00 - 16.00 uur 

Karin Bergsma/Arte Latino





Zondag 22 juli 2018
Foodmarkt 

WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NLKENNEMERPLEIN - IJMUIDEN

HEER & MEESTER

WHAT THE FUNK 
ft. FUNKY DIVA EZZ

PETER DE HAAS

PETER BEENSE
SAMANTHA STEENWIJK

WOLTER KROES 
met de Marcel Fisser Band

Muziek
15.00 uur - 23.00 uur

Zondag 22 juli 2018 zal de zesde verjaardag van het Zomerfestival .IJmuiden wederom 
afgesloten worden met een gave foodmarkt. Vorig jaar was een daverend succes met uit-
verkochte foodtrucks, een waanzinnig publiek en heerlijke zomerse sferen tot die bak regen 
naar beneden kwam…
Dat gaan we dit jaar dunnetjes overdoen, maar dan zonder regen…Doe je mee?

Foodtrucks rollen weer IJmuiden binnen…nog steeds is de Foodmarkt tijdens het Zomer-
festival .IJmuiden de drukst bezochte en de meeste gevarieerde in de gemeente Velsen! 

En daar zijn we trots op. Tijdens de Foodmarkt staan de verschillende foodtrucks en 
kitchen on wheels op het Kennemerplein omgeven door een heerlijk terras en veel zand. 
Alle ingrediënten zijn op deze Foodmarkt aanwezig voor een onwijze beleving, originele 
gerechten, traditionele gerechten in een eigentijds jasje, gerechten gemaakt met passie, 
met een verhaal en met pure lokale ingrediënten.

Dit jaar zal de markt nog mooier en leuker worden dan vorig jaar met weer nieuwe food-
trucks! Houd je van lekker en gevarieerd eten? Dan ga je zeker aan je trekken komen…
DutchBoerie, De Smultantes, Pofferdikkie, Beretrek, Sublime Food, Minato Mirai, Gasterij De 
Hout, Stoom, Toko Bandoeng en Smokey Village BBQ beleving zijn er in ieder geval bij…

Je kunt onze foodmarkt gewoon het beste zelf komen ervaren…

Vanaf ‘s middags 14.00 uur tot ‘s avonds 21.00 uur kun je jezelf zich niet alleen culinair 
laten verwennen! Ook in 2018 zullen er weer heerlijke zomerse deuntjes zijn…van het duo 
Heer & Meester. Dat betekent weer schoenen uit, voetjes in het zand en dansen maar!

Vragen? Mail naar: info@zomerfestivalijmuiden.nl

ZOMERFESTIVALIJMUIDEN







Belangrijke informatie
WWW.ZOMERFESTIVALIJMUIDEN.NLKENNEMERPLEIN - IJMUIDEN

Verkeersmaatregelen
Vanaf zondag 15 juli 
De bewoners van de Kennemerlaan, War-
menhovenstraat rondom Kennemerplein, 
Van Poptaplantsoen en Moerbergplant-
soen 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 parkeerver-
bod van zondag 15 juli 2018 tot en met 
maandag 23 juli 2018.

Donderdag 19 juli 2018
Alle auto’s dienen voor 06.00 uur ergens 
anders geparkeerd te worden in de volgen-
de 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.

Afvalcontainer ledigen 
De containerbakken van donderdag 19 juli 2018 worden tijdens het Zomerfestival .IJmui-
den op vrijdag 20 juli geledigd. 

Dit geldt zowel voor de Kennemerlaan als de Napierstraat. 

Zaterdag 21 juli 2018
Alle auto’s dienen voor 04.00 uur ergens 
anders geparkeerd te worden in de volgen-
de straten: gehele Kennemerlaan. Auto’s 
kunnen geparkeerd worden op het Oost-
erduinplein, 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.

Wij wensen je heel veel plezier 
tijdens het Zomerfestival.IJmuiden!

Tijden 
Zondag 15 juli
Opbouw festivalterrein

Maandag 16 juli
Opbouw festivalterrein 

Dinsdag 17 juli
Opbouw festivalterrein

Soundcheck op diverse tijden 
(alleen in de middag)

Woensdag 18 juli
Muziek: tot 23.00 uur

Bar: tot 24.00 uur 

Donderdag 19 juli
Muziek: tot 23.00 uur

Bar: tot 24.00 uur 

Vrijdag 20 juli
Muziek: tot 24.00 uur

Bar: tot 01.00 uur 

Zaterdag 21 juli
Muziek: tot 24.00 uur

Bar: tot 01.00 uur 

Zondag 22 juli
Muziek: tot 23.00 uur

Bar: tot 24.00 uur 
Afbouw festival terrein

Maandag 23 juli
Afbouw festivalterrein 

ALS ORGANISATIE WENSEN WE JULLIE EEN 
MOOI EN HEEL GEZELLIG ZOMERFESTIVAL

RGREMCO GLAS

horecadienstverlening
(online) marketing

communicatie

info@remcoglas.nl

Munten
Drankjes en eten worden betaald met consumptiemunten. 

Munten zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa’s. 
Hier kan zowel contant worden betaald als met pinpas. 

Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor deze editie geldig.

EHBO
Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor klei-
ne dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen 
de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwelwor-
dingen 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.

Mindervaliden
Ieder jaar doen we ons uiterste best om het gehele fesitivalterrein zo toegankelijk mogelijk 
te houden 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 jij kunnen genieten van een mooi Zomerfestival?

NIX18 
Er wordt gedurende het Zomerfestival 
.IJmuiden geen alcohol geschonken aan 
personen onder de 18 jaar. De medewerkers 
van de bar vragen bij twijfel om legitimatie. 

Kermis 
De hele week zal er een kindvriendelijke 

kermis staan op het 
Van Poptaplantsoen, IJmuiden.

Spelregels 
Om een dergelijk evenement als het 

Zomerfestival.IJmuiden in goede banen te 
leiden, zijn er een aantal spelregels nodig. 

Als iedereen zich daar aan houdt en rek-
ening met elkaar houdt, zal het evenement 

nog jaren kunnen plaatsvinden. 

En blijven wij als vrijwillige organisatie ook 
een hoop lol hebben in het 

neerzetten van dit mooie en gezellige 
 Zomerfestival.IJmuiden.

De volledige spelregels staan op de 
website www.zomerfestivalijmuiden.nl
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