
  
 

Uitnodiging opening WOW Fabriek 
 
11 februari 2022 
16.00-18.00 uur 
Kennemerlaan 169, IJmuiden 

 
Bent u al op de hoogte van alle circulaire kansen voor het 
bedrijfsleven in de IJmond? Wilt u uw idee delen of in gesprek 
met andere ondernemers over dit onderwerp? De Wonderful 
Opportunities of Waste (WOW) Fabriek biedt uitkomst!  
 
WOW Fabriek 
Op deze fysieke ontmoetingsplek komen alle circulaire 
producten en ideeën bij elkaar. Het doel is om de IJmond 
gezamenlijk slimmer te maken op het gebied van circulariteit.  
 
Medeoprichter Rick Paardekooper, Office Projects:  
“‘Deze WOW Fabriek is een fysieke plaats, waar mensen met hun eigen ogen kunnen zien 
hoe mooi circulaire producten zijn. U wordt geïnspireerd door allerlei circulaire 
initiatieven en u kunt deze producten en diensten ook afnemen. Zo kunt u zien hoe van 
oude bureaus schilderijen, whiteboards en allerlei andere soorten wandversieringen 
worden gemaakt. Wist u dat er circulaire bedrijfskleding bestaat? Heeft u ook circulaire 
B2B-producten en wilt u deze onder de aandacht brengen? Graag!’” 
 
Programma 
Vanaf 16.00 uur is de inloop. De website van de WOW-fabriek gaat live waarop wij de 
eerste circulaire business to business store in de IJmond openen. Floor Bal (wethouder 
Energietransitie, Velsen) zorgt voor de officiële opening door het circulaire groene lint 
door te knippen. Vervolgens is er een aangeklede borrel met lokale producten – verzorgt 
door restaurant Staal in IJmuiden. Het programma sluit om 17.30 uur.  
 
Partners 
De WOW-fabriek partners bestaan uit een aantal Velsense bedrijven, namelijk Office 
Projects, Interfish en Kuuk. Maar ook partners uit andere gemeenten, namelijk Patina 
Dakdenkers & Greenrangers (Beverwijk), De Woonzaken (Heemskerk) Smart2Led 
(Uitgeest), Natural Plastics (Heemskerk), TU Delft (Delft) en GreenBiz IJmond. 
 
We gaan hier samen een bijzonder moment van maken. U komt toch ook? 
 
Aanmelden 
Meld u aan via rick@wowfabriek.nl of neem contact op via 06-51448844.    
 
Wij nemen bij deze bijeenkomst de geldende coronamaatregelen in acht. 


