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Havenfestival:
IJmuiden werkt
Cultureel
Jah6 – Twee bewezen successen combineren, leidt
niet automatisch tot succes. Totdat ineens twee
muzikanten het lumineuze idee hadden om het levenslied te kruisen met reggae. Hazes met Marley!
Waar JAH6 ook speelt ze laten een spoor achter
van heupwiegend publiek dat niet stil staat op hun
dansbaar gemaakte smartlappen.
Loco Loco Discoshow – De heren van de Loco
Loco Discoshow gaan verder waar andere DJ’s
stoppen. De gebroeders Feniel graaien in hun eindeloze platenbakken om het publiek als een flipperbal heen en weer te schieten tussen Disco, New
Wave en Rock. Maar ook verrassende feestplaatjes,
vette partyknallers van nu en dansplaten van de jaren ’90 komen veelvuldig voorbij.

De IJmuidense vissershaven is weer twee dagen het
decor van het grootste culturele nautische festival in de
regio. Naast allerlei ‘zeewaardige’ zaken biedt het Havenfestival ook een omvangrijke culturele programmering waarin lokale, nationale en internationale artiesten
hun kunsten vertonen. Op de kade, in de pakhuizen, op
de podia en natuurlijk in de sfeervolle Rabo Spiegeltent.
Om het terrein overzichtelijker te maken, wordt dit jaar
gewerkt met ‘pleinen’. Elke activiteit is aan de hand van
deze plein gemakkelijk terug te vinden.
Thema van het festival is ‘IJmuiden werkt’. U zult ontdekken dat dit hartstikke waar is, zowel op het gebied van de
economie als dat van de cultuur en het onderwijs.

Pi Catering Express. Deze bewoners van het Havengebied zorgen sinds een aantal jaar voor sprankelende,
avontuurlijke, creatieve maar bovenal smakelijke eetfestijnen. Dat doen ze graag op bijzondere locaties. Het
Havenfestival is een goede gelegenheid om (opnieuw)
kennis te maken met de culinaire creativiteit van de dames Lélé en Pi. In de sfeervolle Rabo Spiegeltent kan
onbeperkt genoten worden van een warm en koud buffet. Reserveren kan via de website van het Havenfestival
IJmuiden.

Kinderen
In samenwerking met de Kamer van Koophandel laat het
festival aan de jongste festivalbezoekers zien waar de
Rondvaarten
energie uit het stopcontact eigenlijk vandaan komt. KinZoals ieder jaar kan er weer meegevaren worden op de deren zijn vooral praktisch bezig. Ze mogen zonneauto’s
schepen van Iskes, Svitzer, de Vletterlieden en het Loods- bouwen én mee racen.
wezen. De IJmuidense Rondvaartmij. zal met de Konin- Met windmolens spelen. En ontdekken wat ze kunnen
gin Emma diverse tochtjes maken. Op zaterdag zal The doen met waterkracht.
Princess van DFDS Seaways vertrekken voor een unieke
tocht over de Noordzee naar het Amalia Windmolenpark. Ook zijn er weer de Kinderspelen. Haal bij de infostand
Voor vertrektijden zie de website van het Havenfestival een boekje op en ga aan het werk!
IJmuiden.
Dit jaar kunnen kinderen aan de slag op de Trawlerkade.
Met de stempelkaart in de hand kunnen zij zelf verschilHavendiner
lende objecten bouwen. Genoeg van het klussen? Dan
IJmuidense koks zorgen voor verrassend Havendiner
kan er naar hartenlust gespeeld worden in het grote opHet Havenfestival wordt dit jaar verzorgd door Lélé en blaaskasteel.

The Excitements – Het Havenfestival IJmuiden
maakt op zondag 26 augustus het Hoofdpodium vrij
voor één van de opwindendste acts op het Europese
continent Met hun kokende soul in de stijl van Ike
& Tina Turner veroverden The Excitements de internationale podia en muziekpers. Soulzangeres Koko
Jean Davis en haar strak in het pak gestoken muzikanten wisten in korte tijd naam te maken in de internationale muziekwereld. Met hun energieke soul
vormt de Spaans/franse soulsensatie het swingende
slot van een nautisch- en cultureel weekend op de
Trawlerkade.
Douwe Bob – de beste singer/songwriter van Nederland. Deze zomer zenden BNN en de VARA (in
samenwerking met 3FM) een veelzijdige zoektocht
naar De Beste Singer-Songwriter van Nederland
uit. Elke maandag om 20.30 uur is op Nederland 3
te volgen hoe Giel Beelen op zoek gaat naar nieuw
talent. Douwe Bob Posthuma is een van de grote
kanshebbers maandag in de laatste aflevering. Vlak
voor de zenuwslopende finale neemt hij een aantal
van zijn muzikale vrienden mee naar de Spiegeltent
voor een exclusief concert. Kippenvel verzekerd!
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‘IJmuiden werkt, Woningbedrijf
Velsen werkt aan IJmuiden’
Op 25 en 26 augustus 2012 is Woningbedrijf Velsen weer
aanwezig op het Havenfestival. Het thema van dit jaar
past prima, want Woningbedrijf Velsen werkt op verschillende manieren aan IJmuiden. Hoe we dat doen, laten we
tijdens deze twee dagen zien.

IJmuiden werkt

Woningbedrijf Velsen werkt aan IJmuiden
foto door Teun Hoek

Woningbedrijf Velsen werkt hard aan de vernieuwing
en verbetering van haar woningbezit. Op dit moment
bouwen wij aan De Zuydvaerder (Oud-IJmuiden), Zeewaarts (Keetberglaan), Sterrenstorm (Planetenweg) en
Hoogeberg (Trompstraat). De Zevensterren (Pleiadenplantsoen), De Golfbreker (Lange Nieuwstraat) en Het
Nieuwe Vroeger (President Steynstraat e.o.) gaan later
van start. Gaat het om renovatie dan is het project De
Lantaarntjes (Orionweg) bijzonder (huur- en koopappartementen). De basis van het gebouw blijft staan, maar
doordat er een bijna nieuwe achterkant komt, krijgt het
gebouw een nieuwe bijzondere uitstraling.
Telstar thuis in de wijk en SSPB
Woningbedrijf Velsen werkt aan IJmuiden door het onderhouden en bouwen van woningen. Maar dat niet alleen. Wij doen dat ook door andere projecten te steunen
die belangrijk zijn voor inwoners van Velsen. Dat doen we
samen met anderen. Twee van deze partijen Telstar thuis
in de wijk en SSPB (praktijkopleiding bouw) zijn ook te
vinden bij de stand van Woningbedrijf Velsen.
Grijp je kans om te voetballen met en tegen Telstarspelers!!!
Samen met Telstar thuis in de wijk en SSPB organiseren
wij op zaterdag en zondag de volgende activiteiten:
- pannatoernooi waaraan spelers van Telstar deelnemen
(inschrijven is niet nodig)
- werken met laser
- metselen en timmeren
- kop van Jut
Huurdersraad en Projectgroep Oud-IJmuiden
De Huurdersraad van Woningbedrijf Velsen is aanwezig
om meer over het werk van de Huurdersraad en de bewonerscommissies te vertellen.
De projectgroep Oud-IJmuiden laat zien wat er de komende tijd gebouwd wordt (huur en koop) in OudIJmuiden. In deze projectgroep zijn de gemeente Velsen,
Bouwfonds, AWV Eigen Haard en Woningbedrijf Velsen
vertegenwoordigd.
Maak kans op een bon van Beeksma banket!
De fotowedstrijd heeft meer dan 40 foto’s opgeleverd.
Een deskundige jury heeft acht foto’s geselecteerd. De
havenfestivalbezoeker kan aangeven welke foto de allermooiste is. Het publiek bepaalt dus de winnaar. Onder de
deelnemers die gestemd hebben op de winnaar verloten
wij een bon van Beeksma banket ter waarde van € 50,00.
De inzending van de mooiste foto wordt beloond met een
cadeaubon van Geels Meubelen ter waarde van € 150,00.
Beide prijzen worden op zondagmiddag om 15.00 uur
uitgereikt door Ted Kuné, directeur Woningbedrijf Velsen.
Voor meer informatie:
Anke Wisselink, communicatie adviseur 06 22 42 80 86

Woningbedrijf Velsen kan zich prima in het thema ‘IJmuiden werkt’ vinden, want
‘Woningbedrijf Velsen werkt aan IJmuiden’. Daarom zijn wij ook dit jaar weer aanwezig
op het Havenfestival op 25 en 26 augustus.
Bouw woningen en appartementen
Woningbedrijf Velsen realiseert op
verschillende plaatsen nieuwbouw.
Tijdens het Havenfestival is er vooral
aandacht voor De Zuydvaerder
(Oud-IJmuiden), De Lantaarntjes
(Orionweg) en Zeewaarts (Keetberglaan).
U kunt ook informatie krijgen over de
projecten Hoogeberg (Trompstraat),
Sterrenstorm (Planetenweg) en
projecten in voorbereiding.
Bouwen aan de toekomst
Wij bouwen niet alleen voor nu.
Wij investeren ook in de toekomst.
Daarom werken wij samen met organisaties
als SSPB (praktijkopleiding voor de bouw)
en Telstar thuis in de wijk.
Daarmee investeren we in jongeren zodat
zij kunnen bouwen aan hun toekomst.

Onze partners
In en om onze stand vindt u ook:
- Projectgroep Oud-IJmuiden (gemeente
Velsen, Bouwfonds, AWV Eigen Haard en
Woningbedrijf Velsen) met informatie
over verschillende bouwprojecten in
Oud-IJmuiden.
- Huurdersraad van Woningbedrijf Velsen
- SSPB, praktijkopleiding voor de bouw
- Telstar thuis in de wijk
Fotowedstrijd
Woningbedrijf Velsen heeft voor het
Havenfestival een fotowedstrijd uitgeschreven. Een jury heeft acht foto’s gekozen.
U kunt op het Havenfestival de mooiste foto
kiezen. Daarmee maakt u kans op een bon
van Beeksma banket ter waarde van € 50,-.
Zondag 26 augustus om 15.00 uur maken
wij de prijswinnaars bekend.

Grijp je kans om te voetballen met en tegen Telstarspelers!!!
Samen met Telstar thuis in de wijk en SSPB organiseren wij op zaterdag en zondag de
volgende activiteiten:
- panatoernooi waaraan spelers van Telstar deelnemen (inschrijven is niet nodig)
- werken met laser
- metselen en timmeren
- kop van Jut

Havenfestival IJmuiden

Halkade 25, IJmuiden

Beide
havendagen
geopend
Vele soorten gebakken
vis, verse vis en
gamba’s.
Even lekker een visplate
eten of een lekkerbek,
kibbeling, scholfilet
of kabeljauwfilet.
Diverse vers belegde
broodjes en lekkere
slaatjes.
Laat u door ons
verwennen.
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Programma
HAVENFESTIVAL IJMUIDEN
ZATERDAG 25 AUGUSTUS
HOOFDPODIUM
12:30 – 13:00 uur
13:15 – 13:45 uur
14:00 – 14:30 uur
15:00 – 15:45 uur
16:00 – 16:30 uur
16:45 – 17:30 uur
18:00 – 18:45 uur
19:15 – 20:00 uur
20:30 – 21:30 uur
22:00 – 00:00 uur

De Skulpers
Bel Canto
De Tweede Stem
De Klavierschippers
Belcanto
Tangarine
Miss Molly & Me
KiT
Jah6
Loco Loco Disco Show

VEM GEBOUW
Bibliotheek Velsen, Witte Theater, Pieter Vermeulen
Museum en SOS Velsen werken samen. Doorlopende
expositie.
14:30 – 15:00 uur
16:00 – 16:30 uur

KTWVN
Schipbreuk
Schipbreuk
Songs about Love & Murder

Juttersoord
14:30 – 14:45 uur
16:00 – 16:15 uur
17:00 – 17:15 uur

Sing-a-long
Sing-a-long
Sing-a-long

2e Havenstraat
Kunstenaars (profs én amateurs) exposeren op enkele
locaties in de 2e Havenstraat.

Op onze website treft u uitgebreide informatie aan over
de kunstenaars die tijdens dit weekend exposeren.
Ook twee Velsense middelbare scholen (Gymnasium
Felisenum en Vellesan College) laten
zien wat zij op kunstzinnig gebied waard zijn.
Tevens thema-activiteiten als Solarkids, Ontdekplek en
workshops voor kinderen.
COLEX
14:00 – 14:30 uur
15:00 – 15:30 uur
16:00 – 16:30 uur
16:30 – 16:45 uur

Wijnand Stomp
Wijnand Stomp
Wijnand Stomp
Woef Side Story

Fabiana Dammers
Jelle Visser

MINIBIOS
Historische en nieuwe bedrijfsfilms en de finalistenfilms
van Young Art Film Awards worden vertoond in de
kleine, maar o zo comfortabele minibios.
14:00 – 14:45 uur
15:00 – 15:45 uur
16:00 – 16:45 uur
17:00 – 17:30 uur

Historische films
Bedrijfsfilm
Historische films
Bedrijfsfilms

20:00 – 20:45 uur
21:00 – 21:45 uur
22:00 – 22:45 uur
23:00 – 23:45 uur

YAFA amateur finalisten
YAFA semi-prof finalisten
YAKFA amateur finalisten
YAKFA semi-prof finalisten

HAVENSTRAND
Gemeente Velsen met “Ontdek IJmuiden aan zee” en
een heuse windsimulator.
15:00 – 17:00 uur
20:00 – 23:00 uur
De Velthuijsjes

IJmuiden Stores
12:30 – 13:00 uur
13:30 – 14:00 uur
14:30 – 15:00 uur
17:00 – 18:00 uur

Ook sponsor van het
Havenfestival IJmuiden
De Rabobank is een bank met ideeën. Niet alleen over geld, maar ook over sport en
cultuur. Want sport en cultuur verbindt ons en kan het beste in ons naar boven halen.
Daarom steunen we niet alleen sporten en evenementen op landelijk niveau, maar ook
verenigingen en stichtingen in Velsen en omstreken. Want ook die brengen ons samen.

Young Art Kinderdisco
Young Art Stille Disco met DJ Duo

Rabo Spiegeltent
12:15 – 12:30 uur
12:30 – 13:45 uur
14:00 – 14:15 uur
14:45 – 15:45 uur
16:00 – 16:15 uur
17:00 – 19.30 uur
19:45 – 20:30 uur
20:45 – 21:45 uur
22:00 – 23:00 uur
23:15 – 00:00 uur

Wijkerstraatband
Leukste lied over IJmuiden
Woef Side Story
IJmuiden’s got the blues
Uitslag leukste lied
Havendiner
Douwe Bob & Friends
Vlaspoel & Barnes
Herrie from Heaven
The Special Deliveries

IJm
u
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Kloosterboer
Vistafel Zeehaven IJmuiden
Visbureau
KADE
14:00 – 14:30 uur
14:30 – 14:45 uur
15:30 – 16.00 uur
17:00 – 17:30 uur
17:30 – 18:00 uur

Absurdist
Woef Side Story
Absurdist
Absurdist
De Skulpers

Pont
Op de pont kan in de machinekamer gekeken worden.
Tevens foto-expositie van Noordzeekanaalgebied en
Poëzie op de Pont met onze festivaldichter Joris Brussel.
12:15 – 12:45 uur
14:45 – 15:15 uur
16:00 – 16:30 uur

De Tweede Stem
De Skulpers
De Tweede Stem

Samen bereik je meer dan alleen.
Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

rabobank.nl/velsen of volg ons op Twitter via
@RaboVelsen

KNRM
De KNRM zorgt voor een aantrekkelijk programma op
het eigen terrein. Nieuwe donateurs mogen meevaren
op de aanwezige boten. Modelbouwclub SMG toont
haar scheepsmodellen. Ook liefhebbers van nautische
boeken en kunst komen volop aan
hun trekken. Op beide dagen kan bovendien genoten
worden van een doorlopend filmprogramma en een
optreden van coverband FAEM.
12:30 – 13:30 uur
14:30 – 15:30 uur
16:45 – 17:45 uur

FAEM
FAEM
FAEM

Young Art Film Awards amateur
Young Art Film Awards semi-prof

HAVENSTRAND
14:00 – 15:30 uur
16:00 – 18:00 uur

13:00 – 13:15 uur
14:30 – 14:45 uur
16:00 – 16:15 uur

Young Art Kinderdisco
Stille Disco

2e Havenstraat
Kunstenaars (profs én amateurs) exposeren op enkele
locaties in de 2e Havenstraat.
Op onze website treft u uitgebreide informatie aan over
de kunstenaars die tijdens dit weekend exposeren.
Ook twee Velsense middelbare scholen (Gymnasium
Felisenum en Vellesan College) laten
zien wat zij op kunstzinnig gebied waard zijn.

RABO SPIEGELTENT
12:00 – 13:00 uur Cornelis Vreeswijkgenootschap
13:30 – 14:00 uur Van Hoek
14:30 – 15:15 uur Malin
15:45 – 16:30 uur Dos Perlas
17:00 – 18:00 uur Bigband Velsen
KLOOSTERBOER
Vistafel Waasdorp

STRAATTHEATER
act: Manoesso – Meester van het vuur
13:00 – 13:20 uur Manoesso
14:00 – 14:20 uur Manoesso
14:30 – 14:50 uur Wereldwandelaar
15:30 – 15:50 uur Manoesso
15:45 – 16:00 uur Wereldwandelaar
16:30 – 16:50 uur Wereldwandelaar

ZONDAG 26 AUGUSTUS
HOOFDPODIUM
12:00 – 13:00 uur
13:30 – 14:00 uur
14:30 – 15:15 uur
15:45 – 16.30 uur
17:00 – 18:00 uur

15:30 – 16:15 uur
16:30 – 17:15 uur

IJmuider Allstar Band
De Jonge Stem
Seabreeze
The Cosmic Carnival
The Excitements

VEM-GEBOUW
Bibliotheek Velsen, Witte Theater, Pieter Vermeulen
Museum en SOS Velsen werken samen. Doorlopende
expositie.
14:00 – 14:30 uur
15:15 – 15:45 uur

Sue the Night
Nando en Fred Korridon

MINIBIOS
13:30 – 14:15 uur
14:30 – 15:15 uur

Historische films
Bedrijfsfilms

16:15 – 16:45 uur

Nortada

KADE
12:00 – 12:45 uur
13:30 – 14:00 uur
14:15 – 14:45 uur
15:45 – 16:15 uur
17:00 – 17:30 uur
17:30 – 18.00 uur

IJmuider Harmonie
’t Scheepstuygh
Via Via
Via Via
Via Via
’t Staende Tuygh

PONT
Op de pont kan in de machinekamer gekeken worden.
Tevens foto-expositie van Noordzeekanaalgebied en
Poëzie op de Pont met onze festivaldichter Joris Brussel.
13:00 – 13:30 uur
15:15 – 15:30 uur
16:30 – 17:00 uur

’t Staende Tuygh
‘ Scheepstuygh
’t Scheepstuygh

IJMUIDEN STORES
13:00 – 13:30 uur Schipbreuk
14:00 – 15:30 uur Murder Ballads
16:00 – 16:30 uur Schipbreuk
17:00 – 18:30 uur Murder Ballads
JUTTERSOORD
12:00 – 12:30 uur

Nortada

Koor Together
Koor Together
Koor Together

Tevens thema-activiteiten als Solarkids, Ontdekplek en
workshops voor kinderen.
COLEX
14:00 – 14:30 uur
15:00 – 15:30 uur
16:00 – 16:30 uur

Wijnand Stomp
Wijnand Stomp
Wijnand Stomp

KNRM
De KNRM zorgt voor een aantrekkelijk programma op
het eigen terrein. Nieuwe donateurs mogen meevaren
op de aanwezige boten. Modelbouwclub SMG toont
haar scheepsmodellen. Ook liefhebbers van nautische
boeken en kunst komen volop aan
hun trekken. Op beide dagen kan bovendien genoten
worden van een doorlopend filmprogramma en een
optreden van coverband FAEM.
12:30 – 13:30 uur
13:45 – 14:15 uur
14:30 – 15:30 uur
15:45 – 16:15 uur
16:30 – 17:30 uur

FAEM
Nortada
FAEM
’t Staende Tuygh
FAEM

STRAATTHEATER
13:00 – 13:15 uur
14:00 – 14:15 uur
14:30 – 14:45 uur
15:30 – 15:45 uur
16:15 – 16:30 uur
17:00 – 17:15 uur

Kabora
Shalton Theatre
Kabora
Shalton Theatre
Kabora
Shalton Theatre

Overspoeld door techniek?

Het kan easy en snel
In de cloud bij WinSys werkt het wel
Kromhoutstraat 54a | 1976 BM IJmuiden | info@winsys.nl
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Preparateurs
museum aanwezig
bij havenfestival
Ook het Pieter Vermeulen Museum is komend weekend actief tijdens het havenfestival.
Het museum heeft de ruimte achter in het voormalige VEM gebouw aan de Trawlerkade (tegenover het hoofdpodium) ingericht. Kinderen die deelnemen aan het kinderspel kunnen hier een stempel voor de stempelkaart verdienen met een leuke opdracht.
Daarnaast is er een creatief spel voor zowel groot als klein waarbij opgezette tuinvogels
een rol spelen. Herkent u de vogels die in uw tuin wonen?
Wie van knutselen houdt, kan beide dagen terecht bij het museum om een vogelschilderij te maken.
Op zondag wordt het programma uitgebreid en zijn er preparateurs aanwezig. Zij zullen van 13.00 tot 16.00 uur een doorlopende voorstelling van het preparateursambacht
geven en zullen ter plekke laten zien hoe het prepareren in zijn werk gaat.

Pieter Vermeulen Museum
Centrum voor Natuur- en Milieu- Educatie

www.pieter-vermeulen-museum.nl
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Driehuizerkerkweg 34 d
1985 EL Driehuis • t 0255 536726

Onderneem het met Bannink

Service comes First
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Tel +31 (0)255 545 454
http://www.felisonterminal.nl/

Kennemerlaan 70, IJmuiden

0255 525 906

www.banninkab.nl
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IJmuiden werkt!
Het 9e Havenfestival IJmuiden
heeft als thema “IJmuiden Werkt”
gekregen. De gemeente ondersteunt
deze titel van harte. Rond de
IJmondhaven vestigen zich nieuwe
bedrijven en afgelopen mei werd
daar een nieuwe passagiersterminal
geopend.
De Trawlerkade aan de Vissershaven
wordt op zaterdag 25 en zondag 26
augustus wederom omgetoverd tot
een bijzonder evenemententerrein.
(foto Frits Houtgraaf )
De organisatie van het Havenfestival
is er weer in geslaagd op die plek een aantrekkelijk nautisch en cultureel
programma samen te stellen. Vol verwachting wordt uitgekeken naar
de optredens op de diverse podia. Ook het voormalig VEM-gebouw, ter
hoogte van het hoofdpodium, wordt dit jaar opnieuw ingezet.
Met dank aan alle sponsors, medewerkers en vrijwilligers, die het
festival steeds weer mogelijk maken, nodigt het gemeentebestuur van
Velsen u van harte uit voor het Havenfestival IJmuiden 2012.

Onze thuishaven.

www.cornelisvrolijk.eu

