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WEEK VAN DE INDUSTRIECULTUUR:
PROGRAMMA BEKEND!
De herfstvakantie staat ook dit jaar weer in het teken van de Week van de
Industriecultuur in het Noordzeekanaalgebied. Van 20 tot en met 28 oktober zijn
er tal van bijzondere activiteiten in en rond Zaanstad, Velsen en Beverwijk! Hier
een overzicht van Zaanstad.
Ontdek het Hembrugterrein
Voel de magie tijdens een speciale rondleiding over het oude fabrieksterrein waar je
tegenwoordig innovatieve ondernemers, cultuur, evenementen en food & drinks vindt.
Luister naar de ‘in stenen gemetselde verhalen over de machtige industrie van weleer’
zoals één van de ondernemers het zo mooi omschrijft. Samen met smartphone-fotograaf
Marjolein Lensink ontdek je het terrein verder, op zoek naar ‘de parel in de knopendoos’
tijdens de Instawalk van Art Zaanstad. Je kunt eten met BIND in de Kogelfabriek, maar
uiteraard pas na een rondleiding die start in het transformatorhuisje.
Zaanser wordt het niet
We zijn trots op de exclusieve bedrijfsbezoeken aan Lassie (bestaat 125 jaar!) en
Verkade, de voormalige meelfabriek de Vrede in de Achtersluispolder en Afvalzorg. En
natuurlijk doet dé Zaanse Kruidenier ook mee, door het distributiecentrum Albert Heijn
open te stellen voor publiek. Molenaar Bart Nieuwenhuijs laat de wieken draaien van
pelmolen Prinsenhof om de pre-industriële geschiedenis zichtbaar te maken.
IFIKZ Zaanse Fabrieksdag
De slotdag van de Week van de Industriecultuur wordt verzorgd door IFIKZ. De hele dag
is er een gevarieerd cultureel programma op verschillende industriële hotspots: een
muzikale verdwaalroute in de Honingfabriek, theatervoorstelling ‘De Saense
Chocoladefabriek’ in de Verkadefabriek, dans en beweging op het Hembrugterrein en
natuurlijk weer de zeer geslaagde Zaansafari XS.
Aanmelden
Je vindt het uitgebreide programma voor het hele Noordzeekanaalgebied op de website:
www.industriecultuur.nl. De aanmelding voor alle activiteiten start donderdag 4
oktober. (Voor de IFIKZ Zaanse Fabrieksdag meld je je aan op: www.ifikz.nl)

_____________________________
Niet voor publicatie
Bij het gebruik van het beeldmateriaal ga je akkoord met de voorwaarden om in het bijschrift de
naam van de fotograaf en de woorden Week van de Industriecultuur te vermelden. HR-foto’s en
logo kun je downloaden via de perspagina. Voor meer informatie of een bezoek aan de activiteiten
kun je contact opnemen met de programmaleiders via het contactformulier t.a.v. Ellen Klaus of
Mauro Smit.

