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Harddraverij vereniging Santpoort & omStreken preSenteert
Het officiële programma van dorpSfeeSt Santpoort 2011
van zaterdag 30 juli t/m zaterdag 6 auguStuS
KWaLLeBaLLen

Klaarmaken voor dorpsfeest
Santpoort 2011
Santpoort-noord - na het jubileum van de
250ste Kortebaan die in 2009 in Santpoort
werd gereden is dit alweer een jubileum dat
we met de leden en het dorp zullen vieren.
een groot deel van het programma zal, zoals
u van ons gewend bent, ook in 2011 worden
uitgerold. Vernieuwingen worden onder andere doorgevoerd in het Concours Hippique.
Bovendien zal het Straatvoetbal haar 30 jarige jubileum vieren. Bovendien gaan we
weer met authentieke rijtuigen ringsteken
rondom de Santpoortse kerk. nieuw onderdeel op de vrijdag, tijdens de jaarmarkt, is
de verkiezing van de sterkste man en vrouw
van Santpoort. natuurlijk overgoten met
een typisch ludiek Santpoorts sausje. Helemaal te gek wordt de tweede editie van de
oldtimerdag santpoort, waarvan een team
van vrijwilligers al weer druk in de weer is.
Hier treft u het officiele programma aan.
Door Theo Koster

ZateRdag 30 juLi
35ste Rijtuigendag

13.30 – 17.00 uur • Weyman Weide

om circa 11.00 uur), om via Waterland naar
Spaarnwoude te gaan. Om circa 12.30 uur zijn
de aanspanningen bij Villa Westend in Velserbroek voor een lunchstop. daarna gaat de route
terug naar Sanpoort en maken ze een rondje
door het dorp (circa 14.00 uur Velserhooft).
Omstreeks 14.30 uur is de sherrystop op het
Landje van Scholz. Rond de klok van 15.30 uur
zullen de aanspanningen stuk voor stuk door
Loek van Bronkhorst voor de deur van de naaldkerk aan het publiek worden gepresenteerd.
daarna (omstreeks 16.00 uur) gaan de deelnemers weer terug naar de Ruïne. daar zullen de
aanspanningen omstreeks 16.30 uur afscheid
nemen van het publiek. Ook worden de winnaars van de klassementsrit bekend gemaakt.
de gedetailleerde route kunt u vinden op www.
dorpsfeest-santpoort.nl. Meer info: René Miggels, 06-51225153.

09.00 – 17.00 uur • Ruïne van Brederode

BuiKSCHuiVen

de Rijtuigendag is een klassementsrit van authentieke aanspanningen die voor de 35ste keer
door Santpoort en omgeving trekt. tijdens de
route worden koetsiers en passagiers op hun
authenticiteit inclusief klederdracht gejureerd.
Mede dankzij ondersteuning van Honda autoMaarschalk en Winkeliers- en Ondernemers
Vereniging Santpoort noord kan deze unieke
nostalgische dag in Santpoort worden georganiseerd. Vanaf 9.00 uur arriveren de deelnemers
op het evenemententerrein bij de Ruïne van
Brederode. Let op! dit jaar vertrekken de aanspanningen al om 10.30 uur, een half uur eerder
dan normaal. na de officiele opening van het
dorpsfeest Santpoort door voorzitter Bas Kuntz,
geeft spreekstalmeester Loek van Bronkhorst bij
vertrek tekst en uitleg over de individuele deelnemers. Hieronder staat de route op hoofdlijnen, met wat richttijden waarop de aanspanningen verwacht worden. Maar let op: de paarden
lopen niet zo nauwkeurig als een Zwitsers horloge, dus hou rekening met afwijkingen en raadpleeg de website!
de stoet gaat eerst richting driehuis (de Luchte

in verband met Oldtimerdag Santpoort op de
laatste zaterdag is dit evenement, net als het
Kwalleballen, verplaatst naar de eerste zaterdag van het dorpsfeest. Water en Oudhollandse
groene zeep zorgen voor voldoende glijvermogen om met de blote buik over een ingezeepte
baan van bijna 50 meter lengte te glijden. dat in
Santpoort op een topniveau wordt gegleden is
inmiddels aangetoond. “Belly man” dennis Wijker is nederlands kampioen, maar wellicht zal
topbuikschuiver “de roze panter” Herman Berg
ook aan de start verschijnen. de winnaar van
vorig jaar, joris Bergman uit Santpoort die als
enige de 50 meter (waterbak) haalde, zal indien
zijn agenda dat toestaat, ook zijn titel komen
verdedigen. Van 13.30 tot 14.30 uur glijden kinderen van 6 tot 14 jaar. inschrijven vanaf 13.00
uur. Van 15.00 tot 16.00 uur; dames en heren
van 15 jaar en ouder. inschrijven vanaf 14.30
uur. Met dank aan Vt BV duurzame energie is
deelname gratis. Bovendien zorgt Wasserij Stomerij Slenders voor een leuk aandenken voor de
deelnemers.

13.30 – 16.30 uur • Weyman Weide

Kwalleballen is het succesvolle evenement dat
vorig jaar voor het eerst op de laatste natte Zaterdag van het dorpsfeest Santpoort werd gehouden. in verband met de Oldtimerdag Santpoort
op de laatste zaterdag, wordt dit evenement nu
op de eerste zaterdag gehouden. Het evenement
is een variant van het Kwalleballen zoals dat in
het oosten en noorden van nederland wordt gespeeld. Samen met de Rugbyclub the Smugglers
uit Velserbroek is Kwalleballen vertaald naar een
westerse, Santpoortse variant. Het spel is erg
simpel. er zijn twee groten bakken met water 1
zandzak van 5 tot 10 kg en 2 teams van 5 spelers. Het doel is om de zandzak in de bak met
water van de tegenpartij te krijgen. Hierbij is
het natuurlijk de bedoeling dat de tegenstanders
worden tegengehouden. dit zorgt voor een heerlijk, maar fysiek pittig schouwspel. Voornamelijk
wanneer de eerste scores zijn gemaakt en het
veld en de spelers nat zijn van de zandzak.
de spelregels zijn simpel. je mag iemand alleen
tegenhouden door hem tegen de grond te werken. tackelen mag uitsluitend door met de armen het lichaam van de tegenstander beneden
de schouders vast te pakken. Op het moment
dat je op de grond ligt, mag je niet meespelen
tot je weer bent opgestaan. je moet dan ook de
zandzak loslaten. als er een overtreding wordt
gemaakt, gaat de zak naar de tegenpartij op de
plaats van de overtreding. Wanneer de zak uit
wordt gelopen of gegooid krijgt de andere partij
de zak op de plaats waar hij uit is gegaan. Op
het moment dat er meerdere mensen aan de zak
zitten wanneer hij “uit” wordt gelopen, krijgt de
verdedigende partij de zak. een wedstrijd duurt
9 minuten. deelnemen staat open voor teams
van minimaal 5 spelers, in drie rubrieken: mannenteams, vrouwenteams en gemengde teams.
Om de strijd evenwichtig te houden, mag er
maximaal één echte rugbyspeler met het team
meedoen. naast deze vijf basisspelers mag er
ook onbeperkt gewisseld worden (teams mogen
dus groter zijn dan vijf personen!). er wordt gespeeld op blote voeten of sokken, maar zonder
scheenbeschermers. Shirt’s zelf meenemen (iets
wat kapot kan of sterk genoeg is zodat het niet
stuk gaat). Om blessures zoveel mogelijk te voorkomen, wordt het veld lekker nat gehouden. aan
het eind van het toernooi houdt organisator the
Smugglers wellicht nog een promotiewedstrijdje
tegen Rugbyclub Haarlem. dat wordt zeker bikkelen. inschrijven kan tot 2 uur voor aanvang van
het toernooi, dus tot 30 juli - 11.30 uur stipt bij
Maarten Kuijl tel. 06 -15313251 of maarten@
thesmugglers.nl. Of kijk op de website van Rugbyclub de Smugglers: www.thesmugglers.nl.
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ZonDAg 31 JuLi

14.00 – 01.00 uur • kermisterrein Hoofdstraat
De Harddraverij Vereniging heeft er alles aan
gedaan om voor verschillende leeftijden spannende attracties naar santpoort te halen. een
echte familiekermis dus met vermaak voor jong
en oud op hoog niveau! Wat dacht u van poffertjes, nougat, oliebollen, patat, kamelenrace,
Ballengooien, suikerspin, Touwtje Trek, schietsalon, American skeeball, pusher, American Whip,
Autoscooter, Booby Trap hotel, Familieachtbaan,
Apollo Jackpot, Lucky Crane, Draaimolen, mini
Cars, Bungee Jump, polyp en nog veel meer. De
kermis zal op zaterdag 30 juli om 14.00 uur
worden geopend. Daarna is de kermis tot en met
zaterdag 6 augustus dagelijks open van 14.0001.00 uur. Tijdens de jaarmarkt op vrijdag gaat
de kermis al om 10.00 uur open en op de laatste
zaterdag sluit de kermis om 24.00 uur.

koFFieConCerT
12.00 – 14.00 uur • Dorpskerk Burgemeester
enschedélaan
Voor de 13e editie van het koffieconcert heeft
paula reiding van ’t mosterdzaadje écht iets
bijzonders verzorgd. Duo Doorgedraaid (www.
DuoDoorgedraaid.nl) werkt met twee rasmusici
die een programma doen waarbij de kamermuziek met een knipoog wordt bekeken. erg goed
en ontroerend mooi én grappig combineren ze
draaiorgel en klarinet/zingende zaag.
David schwarzkopf en Quitus van Amstel vormen samen het Duo Doorgedraaid. in hun programma “muzikale Wentelingen” spelen zij op
hun niet alledaagse instrumentarium een bonte
verzameling bijzondere bewerkingen en composities uit diverse windstreken en stijlperioden:
van Balkan tot Beethoven, van China tot Chaplin en van de renaissance tot ragtime. David
op klarinetten en zingende zaag, Quintus beroert het kistorgel en speelt percussie.
David is de componist, clown en arrangeur. Hij
is gespecialiseerd in het schrijven en bewerken
van muziek voor draaiorgels. Tevens maakt hij
deel uit van het klezmer ensemble nigunum.
Quintus is niet alleen volleerd clown, maar
werkt ook als de goochelaar “Falicento” die

Hoofdstraat 190
Santpoort-Noord
023 - 7519610
www.laantje.net
Alleen tijdens het Dorpsfeest:

Elke dag een gezonde
warme daghap e 8,50

zijn publiek weet te betoveren. op kunstzinnige wijze ook, want hij studeerde eveneens
beeldende kunsten. Het koffieconcert wordt
ook dit jaar in de schitterende dorpskerk aan
de Burg. enschedelaan gehouden. De Harddraverij is zeer verheugd over deze locatie en de
nauwe samenwerking met de stichting “Cultuur
in de Dorpskerk”. Het concert start zondag om
12.00 uur. De zaal is open om 11.30 uur. omdat
Booy optiek als sponsor optreedt, is de toegang
gratis, maar dan moet u wel beschikken over
een toegangskaart. De Harddraverij Vereniging
geeft 250 kaarten gratis weg. Leden kunnen op
vertoon van hun Drafpas deze afhalen bij De
santpoortse Verleiding (Hoofdstraat 168) en Assurantiekantoor nieuwland & Aarts (Bloemendaalsestraatweg 127). Vanaf 28 juli ook voor
niet-leden af te halen. Het wordt gewaardeerd
als u na afloop een vrijwillige bijdrage in de bolhoed van de voorzitter achterlaat.

www.dorpsfeest-santpoort.nl

Primeurshop Bol
Groenten- en Fruitspecialisten
Hagelingerweg 1, 2071 CA Santpoort-Noord
023 - 537 83 25

Wij Wensen iedereen een
heel gezellig dorpsfeest!
Tijdens dit Dorpsfeest staan wij weer voor u klaar met onze
aardappels, salades, groenten en fruit en kant-en-klare maaltijden.

Tevens hebben wij verse jus d’orange,
smoothies en lekkere broodjes.

Donderdag 4 augustus zijn wij
gesloten i.v.m. de Kortebaan.

Wij van Lunchroom Laantje wensen
iedereen een heel fijn Dorpsfeest.
Vanaf zondag 7 t/m maandag 22 augustus zijn wij gesloten.

en met gerechten.

zijn wij op
Tijdens het Dorpsfeest

dium live muziek!

Elke avond bij Ramsis po

Hoofdstraat 186, Santpoort-Noord
tel. 023-5378544
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Wij wensen iedereen
een bovenstebeste
Dorpsfeest toe!

Hoofdstraat 150, Santpoort-Noord

Kom naar de jaarmarkt tijdens de feestweek, raad het aantal
ballonnen in de auto en maak kans op een reischeque t.w.v. 100,-!
Arke Santpoort | Hoofdstraat 179 | 2071 EG Santpoort-Noord | Tel. 023 5382524 | santpoortnoord@arke.nl
Vraag naar de voorwaarden.

Berglaan 15 • 2071 BW Santpoort-Noord • Tel. 06 - 532 786 97

Wij Wensen iedereen een
fantastisch dorpsfeest
Terrasweg 26, 2071 BC Santpoort, 023 - 538 10 50

Wij wensen iedereen
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jan.konijn@planet.nl • www.jankonijn.com

Dorpsfeest Santpoort 2011
concours hippique
09.00 – 17.00 uur • ruïne van Brederode
na ruim dertig jaar hebben hippisch centrum
Velsen (Marcel van pilanen) en Manege Kennemergaarde (Martin corsmit) de organisatie
terug in handen gegeven van de harddraverij
Vereniging. natuurlijk dankt de harddraverij
beide teams voor hun jarenlange inzet en ondersteuning. niet alleen op de dag zelf maar
ook tijdens de voorbereidingen. Dat maakt ook
dat er dit jaar wat veranderingen zijn doorgevoerd. nieuw is dat er dit jaar tijdens het concours hippique weer een officiële spring- en
dressuurwedstrijd gehouden gaat worden onder
auspiciën van de Knhs. We hebben het dan
over de “Grand prix” van santpoort. inmiddels
hebben het ruitersportcentrum schoteroog en
Manege spaarnwoude hun steun aangeboden.
Met name voor het wedstrijddeel zal Marco
de Gelder het aanspreekpunt zijn. natuurlijk
wordt er ook voor de niet officiële wedstrijdrijders (zowel springen als dressuur) een wedstrijd
georganiseerd. Dit deel zal de harddraverij Vereniging ook in samenwerking met schooteroog
en Manege spaarnwoude organiseren, waarbij
de steun van Annemieke Vink en Bianca stolwijk maximaal zal worden ingezet. De volgende
rubrieken kunnen worden verreden: dressuur
B, L1, L2, M1 en M2 en springen 20-40, 40-60,
60-80 en 80-100. Door de deelnemers aan de
Knhs wedstrijden kan overigens in alle catego-

riën worden gestart. Gezien de wijzigingen in
de organisatie is er dit jaar geen equipe springen en bestgaand rijpony/paard. De spring- en
dressuurwedstrijden worden afgewisseld door
diverse wedstrijden van tuigpaarden (Tuigpaarden promotie West). Bij deze tak van sport let
de jury vooral op de gang van het paard. in de
middag zal topruiter sander Marijnissen demonstraties verzorgen. samen met zijn vrouw
Karina runt hij de Dressuurstal Marijnissen, die
inmiddels is uitgegroeid tot een zeer compleet
bedrijf( www.dressuurstal-marijnissen.nl). in
juli 2009 behaalde sander Marijnissen met zijn
paard Moedwil in Aken goud met het Landenteam, waarvan ook Anky van Grunsven, hanspeter Minderhoud en Marlies van Baalen deel
uit maakten. recent debuteerde hij ook met het
paard DsM Zanzibar (v.rousseau) en wellicht
dat deze ook meekomt naar santpoort. Belangrijk: om 14.45 uur moet u zeker aan aanwezig
zijn, want dan gaat er iets bijzonders gebeuren!
Meer informatie over het officiële wedstrijddeel
kunt u verkrijgen bij Marco de Gelder onder
santpoortch@gmail.com. inschrijven voor de
niet-officiële wedstrijden kan via het inschrijfformulier op www.dorpsfeest-santpoort.nl.
Meer informatie feestweek-santpoort@hotmail.
com. inschrijving (7,50 euro) sluit op donderdag 28 juli. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Volta 1800 installatietechniek en
epplejeck. Toegang gratis!
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DorpsfeesT LoTerij
Dit jaar heeft de harddraverij Vereniging de
organisatie van de dorpsfeest-loterij toegekend aan het team van hans en paul Voorting van het straatvoetbal. Diverse vrijwilligers zijn al onder weg om zoveel mogelijk
loten te verkopen. De opbrengst komt ten
goede aan de stichting straatvoetbal, zodat
het toernooi nog eens dertig jaar veilig kan
worden gesteld. De hoofdprijs is een waardecheque van 400 euro voor Disneyland parijs. Verder worden drie omafietsen verloot,
een 32 inch LG lcd TV, een jongensfiets,
nespresso-apparaat, digitale videocamera,
portabel DVD-speler, Weber barbecue,
Mp4 speler, vlaggen van de harddraverij Vereniging en vele cadeaubonnen van
plaatselijke restaurants en tuincentra. De
trekking van de loterij zal geschieden door
notaris Buijsman op maandag 8 augustus.
De loten zullen op de verschillende evenementen tijdens het Dorpsfeest te koop aangeboden worden.
Meer informatie: 06-22094830.

28 juli 2011

pagina 13

Dorpsfeest Santpoort 2011
maanDag 1 augustus

30ste straatvoetbal
08.45 – 16.00 uur • burg. Weertsplantsoen
De dertigste editie!! Dit wordt natuurlijk een
grandioze jubileumeditie van het straatvoetbaltoernooi voor kinderen van 6 tot en met 13
jaar. net als alle andere jaren worden teams
aan de hand van loting samengesteld. elk jaar
is het weer dringen om een plekje in een team
te bemachtigen. in de pauze mogen deelnemers
jonger dan 6 jaar spelen. verder zijn er allerlei
spelletjes, zoals panna, het gatendoel schieten
en balletje hooghouden. ook aan prijzen geen
gebrek. in verband met de dertigste editie is
Paul voorting al stevig aan het werven van donateurs (meer informatie over de Club van 30
kijk op de site http://www.straatvoetbalsantpoort.nl/). ook heeft hij de Dorpsfeest-loterij
van de Harddraverij in handen gekregen om er
een extra groot feest van te maken. organisatie en voorinschrijving zijn in handen van Hans
voorting, tulpenstraat 19, 023-5370144 of 0622094830. Deelnemers die de eerdere oproep
in de krant hebben gemist, kunnen bij hem informeren of er nog een plaatsje vrij is. of stuur
een mail met naam, voornaam, geboortedatum
en telefoonnummer naar tulptrofee@quicknet.
nl. Kosten 2,50 euro per persoon. Het programmaboekje is op zaterdag 30 juli vanaf 10.00 uur
af te halen op de tulpenstraat 19.

voorinsCHrijven ringsteKen
10.00 – 12.00 uur • burg. Weertsplantsoen
Kinderen die op dinsdag willen ringsteken op
de fiets, kunnen zich maandag tussen 10.00 en
12.00 uur inschrijven in de kraam van de
Harddraverij vereniging die op het burg.
Weertsplantsoen bij het straatvoetbal staat.
Wel 50 eurocent meenemen.

Klaverjassen
13.30 – 17.00 uur • Feesttent bij ruïne
Het Klaverjastoernooi wordt opnieuw georganiseerd in de grote feesttent bij de ruïne van
brederode. De organisatie is in handen van de
anbo afdeling santpoort/velserbroek. ignas

de grefte en Fred buinooge zijn de kartrekkers.
aan het toernooi doen ruim honderdvijftig mensen mee. Deelname is bedoeld voor 55 plussers
uit de gemeente velsen, maar ook jeugdige spelers zijn welkom. Het wordt een gezellige middag. De Hoofdsponsor de rabobank velsen &
omstreken zal zorgen voor een volle prijzentafel, zodat vrijwel iedereen met een prijs(je) naar
huis gaat. tijdens het tellen van de punten en het
vaststellen van de prijzen, treedt het shantykoor
smartlappenkoor De tweede stem op. informatie over het verkrijgen van een deelnamekaart
a 2 euro (indien nog voorradig) ’s avonds na 19
uur bij ignas de grefte (telefoon 06-18036686).
De tent is open vanaf 12.45 uur. Het kaarten
begint om 13.30 uur.

steenWerPen
14.00 – 17.00 uur • landje vlughthovenstraat

75

zorgen. voor origineel uitgedoste equipes zullen
leuke premies beschikbaar zijn. Dus doe weer
gek. inschrijven kan via het formulier op de
www.dorpsfeest-santpoort.nl. meer info: theo
Koster, 06-50245261. minimale leeftijd 15 jaar.
grote kans dat hoofdsponsor lengerique lingerie & badmode weer lucratieve waardebonnen
te vergeven heeft. ook de santpoortse verleiding zal voor een verrassing zorgen. verder zijn
er prijzen beschikbaargesteld door lunchroom
laantje: een natje en een droogje voor de eerste
en laatste deelnemers.

DinsDag 2 augustus
ringsteKen
09.00 – 20.15 uur • Hoofdstraat

op maandagmiddag zal het steenwerpen in
santpoort voor de zevende keer in successie
worden georganiseerd. Het spel blinkt uit door
eenvoud. op een houten paaltje ligt een dobbelsteen. Deelnemers moeten proberen om
met een kei de dobbelsteen van het paaltje te
gooien. Wie het lukt mag het aantal ogen bij het
puntentotaal optellen van zijn team. gooi je de
dobbelsteen eraf zonder dat het paaltje omvalt,
dan tellen de punten dubbel. bij deze typisch
noord-Hollandse sport wordt gespeeld in teams
van vier personen. individuele spelers zijn ook
van harte welkom, want ter plekke kunnen ook
teams worden samengesteld. Deelname gratis.
ter plaatse inschrijven.

stePPenraCe
18.30 – 20.00 uur • Hoofdstraat
ludieke autopedrace voor de oudere jongeren.
teams van vier personen moeten individueel een
parcours met hindernissen afleggen op een flinke éénpersoons autoped. Daarbij nemen ze het
op tegen een tweede team in de naastgelegen
baan. net als vorig jaar komen dames- en herenteams in een aparte klasse uit. bij gemengde
teams zal de meerderheid aan geslacht bepalen
in welke categorie het team uitkomt. De start
valt om 18.30 uur, maar de deelnemers moeten
zich om 18.00 uur melden. Harddraverijband
Wilhelmina zal dan voor de nodige opwarmsfeer

09.00 uur: ringsteken op de fiets voor kinderen
tot en met 9 jaar (inschrijven vanaf 8.30 uur);
deelname kost 50 cent. met dit jaar als superhoofdprijs een supermooie fiets, beschikbaar
gesteld door fietsenmaker jacko tesselaar van
rijwielhuys santpoort. ook krijgen alle deelnemers op de fiets een leuk aandenken. 11.00 uur:
ringsteken op de fiets voor kinderen van 10 t/m
14 jaar; deelname kost 50 cent. inschrijven kan
vanaf 10.30 uur, zodra de eerste categorie is afgelopen. ook hier dit jaar een schitterende fiets
als hoofdprijs. vergeet na het ringsteken niet
langs de Primeurshop bol te gaan, want daar
krijgen jullie het ringsteek-ijsje. bij eetlokaal ’t
Palet krijgen jullie een dorstlessertje. 14.00 uur:
ringsteken op losse pony en paard. Pony’s gaan
eerst. Daarna is het tijd voor de paarden. maximaal één deelnemer per pony of paard. Hengsten uitgesloten. Deelnemers die hun paard niet
onder controle hebben, worden uit de strijd genomen.
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SPAANDERMAN
Diervoeder

Wij wensen iedereen een heel gezellig Dorpsfeest
De grootste in de regio!

Wij wensen iedereen
een heel fijn Dorpsfeest

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur • Zaterdag 09.00 - 15.00 uur

Hagelingerweg 55 - 57 - Santpoort-Noord
Tel. 023 - 537 34 52

Tel.: 023 - 539 04 00 / Mob.: 06 - 295 305 33
Zadelmakerstraat 24, Velserbroek
Narcissenstraat 1F, Santpoort-Noord
Tel 023 - 538 26 77

Bezoek onze showroom.
* Tevens onderhoud en APK alle merken
* Nu 4 doe het zelf wascabines, ook voor caravans

Wenst u een gezellig Dorpsfeest !
De winkel is tijdens het Dorpsfeest gesloten.
Maar wij staan vrijdag 5 augustus op de jaarmarkt.

Dorpsfeest Santpoort 2011
Let op! net als vorig jaar is deelname aan de
paardenrubrieken alleen mogelijk via voorinschrijving. op de site www.dorpsfeest-santpoort.nl staan de inschrijfformulieren. Inschrijven kan ook op de kraam van de Harddraverij
tijdens het Concours Hippique. Meer informatie: bij annemieke of Bianca via feestweeksantpoort@hotmail.com. deelnemers zullen
daarbij individueel op de hoogte worden gebracht van het reglement en zullen zich moeten
houden aan de afspraken omtrent veiligheid. de
inschrijving sluit op 1 augustus om 20.00 uur.
deelnemen kost 2 euro.

rIngsteken op de BroMMer
19.00 – 20.15 uur • Hoofdstraat

kentekenbewijs (dus géén motoren). Vanwege
de veiligheid en om bovendien onderscheid in
moeilijkheidsgraad te voorkomen, rijdt iedereen
met een helm op. dus ook de deelnemers die
op een snorbrommer meedoen. Bij overdadige
geluidsproductie heeft de organisatie het recht
de brommer uit te sluiten van deelname. dus
hou het rustig. omgekeerd zal de jury extra opletten of er niet te langzaam onder de schaats
wordt doorgereden. Wel rekent de organisatie
natuurlijk op een groot aantal verkleedpartijen
en ludieke aanmeldingen. Inschrijven ter plaatse vanaf 18.15 tot 18.45 uur. deelname kost 2
euro per duo en is op eigen risico.

jeu de BouLes
13.00 – 17.00 uur • Landje van scholz

‘s avonds om 19.00 uur staat het ringsteken
op brommers weer op het programma. deelname staat niet alleen open voor de moderne
scooters en snorbrommers, maar ook voor de
klassiekers. Zo wordt het ringsteken niet alleen
fun voor de deelnemers, maar ook voor de toeschouwers. ringsteken op de brommer doe je
met z’n tweeën, waarbij de duopassagier met
het zwaard naar de ring steekt. nieuw is dat de
ringsteker dit jaar ook moet zitten en niet mag
staan. de bestuurder moet een geldig bromfietsrijbewijs (certificaat) hebben en het nummer
daarvan bij de inschrijving opgeven. deelnemen
kan alleen met goedgekeurde bromfietsen en
snorbrommers die zijn voorzien van een geldig

net als vorig jaar wordt het jeu de Boules-toernooi
op het Landje van scholz (Vlughthovenstraat)
georganiseerd. Lekker ontspannen een balletje
opgooien en spelen om fraaie prijzen. de minimale leeftijdsgrens is 8 jaar. Voorinschrijven
kan tot maandag 1 augustus 19.00 uur bij aad
de gier, 023-5372094 van de petanque union
Ijmuiden. Zijn er nog plaatsen over dan kan op
de dinsdag zelf ter plaatse vanaf
12.00 uur worden ingeschreven. deelname kost 2 euro. korf
Catering zorgt voor een bakkie
koffie. Let op! de inschrijving
sluit stipt om 12.30 uur.
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Woensdag 3 augustus
agrarIsCHe dag
09.30 – 13.00 uur • ruïne van Brederode
Vorig jaar viel de agrarische dag door de zware regenval aardig in het water. dit jaar zullen
bijna 100 kalveren worden gekeurd. de deelnemers komen uit heel noord-Holland. naast de
keuring is er ook een kalver-knuffelhoek, koemelken en koeschetsen. ook de geitenkeuring
die wordt georganiseerd door de “geitenfokvereniging assendelft eo” is weer van de partij!
Hier worden maar liefst 60 geiten verwacht. als
show-element wordt dit jaar een demonstratie
schapendrijven verzorgd. op het evenemententerrein kunt u tevens kijken naar een show van
kleindieren, schapenwasstraat en schapenscheren. de Hofgeestruiters zijn aanwezig om allerlei demonstraties te geven die te maken hebben
met de verzorging en het houden van paarden.
Het ezelencomité heeft de kinderschmink, goochelaar en de poppenkast ingehuurd. nieuw is
dat zij de kinderen tussen 10.00 uur en 12.00
uur willen verrassen met een lekkernij die goed
bij de kermisweek past: poffertjes!! dit komt
dan in plaats van de vertrouwde kinderbrunch.
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Wees daarbij! Harddraverijband Wilhelmina zal
ook regelmatig een optreden verzorgen. Deze
prachtige dag wordt mede mogelijk gemaakt
door Hoofdsponsor Rabobank Velsen & Omstreken die bovendien een prijsvraag zullen organiseren met leuke prijzen. Toegang gratis!

er één baal te weinig. De winnaar blijft uiteindelijk over.
let op! Deelname alleen via voorinschrijving (2
euro) bij de stand van de Harddraverij Vereniging tijdens het Concours Hippique. meer informatie bij Jolanda nijssen op nr. 06-17545183
(na 18.00 uur).

Gymkana & STOelenDanS
12.30 – 15.30 uur • Ruïne van Brederode
let op! Omdat later op de woensdagmiddag
het jubileum-ringsteken met authentieke aanspanningen bij de naaldkerk op het programma
staat, begint de Gymkana dit jaar een uur eerder. Het is een behendigheidsrace voor pony
en paard. Het koppel Bianca Jansen en Jolanda
nijssen heeft wederom een verrassende behendigheidsbaan bedacht die de ruiters met hun
paard moeten afleggen. eerst beginnen de jongste deelnemertjes (tot en met 12 jaar). Daarna
zullen de ervaren ruiters van 13 jaar en ouder
in de ring verschijnen. afsluitend zal de stoelendans worden gehouden. Deelname hieraan staat
alleen open voor ruiters van 13 jaar en ouder
en die mee hebben gedaan aan de Gymkana. Bij
de stoelendans rijden deelnemers op hun paard
net zo lang rondjes tot de muziek stopt. Daarna
moeten zij zo snel mogelijk afstappen en op de
dichtst bij zijnde strobaal gaan zitten. Helaas is

Swier Sleutel- & Slotservice
Voor het openen en
vervangen van al uw sloten!
Tel. 0255 - 513 651
Fax 0255 - 540 964
info@swier.nl
www.swier.nl

Plein 1945 nr. 51 • 1971 GC IJmuiden

maakt
tuinen naar
uw hart!
www.hoveniersbedrijfbart.nl
Tel.023 - 549 22 64
06 - 152 934 18
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RinGSTeken meT auTHenTieke
aanSpanninGen
16.00 – 18.00 uur • Santpoortse naaldkerk
Op woensdag 3 augustus wordt, voorafgaand
aan de 7even van Santpoort en de Wielerronde, op het verkorte parcours rondom de Santpoortse kerk De naald, een ringsteekwedstrijd
gehouden voor authentieke aanspanningen.
Omdat de Harddraverij Vereniging Santpoort &
Omstreken 75 jaar bestaat, is dit als extra jubileumactiviteit in het programma opgenomen.
De organisatie wordt gedaan in samenwerking
met de Vrienden van het aangespannen paard
in noord Holland (www.vapnh.nl). Voor meer
informatie over deelname aan de Ringsteekwedstrijden met een authentiek aanspanning kunt u
zich melden bij René miggels, 06-51225153.

www.dorpsfeest-santpoort.nl
Bijzonder en aantrekkelijk programma tijdens het Dorpsfeest Santpoort

muziekspektakel op het Ramsispodium
een bijzondere combinatie van pianist Dirk Jan Vennik en gitarist Ruben Hoeke,
Good old Ruud Jansen met zijn trio, Rolling Stones-covers met een bekende
saxofonist, vier regiobands die weten hoe ze een muzikaal feestje moeten
bouwen en een spectaculaire afsluiting. De muziekliefhebber komt tijdens het
Dorpsfeest Santpoort weer ruimschoots aan zijn trekken bij het Ramsispodium.
Het begint op zaterdag 30 juli met het Stones-repertoire van ya ya’s Out
(voorheen Crackin’up), die speciaal voor de feestweek versterking krijgt van
saxofonist Boris van der lek. Op zondag 31 juli staat toetsenist en zanger
Ruud Jansen met zijn trio op het programma. maandag 1 augustus is het
podium voor korsakov, de gelegenheidsband van de jonge virtuoze gitarist
Bas kors uit Santpoort.
Dinsdag 2 augustus komt de negenkoppige band Full Count, die met haar
dynamische soul, funk en rock altijd weet te zorgen voor een uiterst
dansbaar feest. Woensdag 3 augustus is traditiegetrouw voor rockband miS
(made in Santpoort) met haar aanstekelijke covers. Donderdag 4 augustus
belooft muzikaal spektakel met de bijzondere combinatie van boogiepianist,
mondharmonicaspeler en zanger Dirk Jan Vennik en de vermaarde bluesgitarist
Ruben Hoeke. Op vrijdag 5 augustus maakt showman andré Verhage met zijn
dampende band het Ramsispodium weer prettig onveilig.
Zaterdag 6 augustus wordt bijzonder met 100% Vrienden van Ramsis.
Geïnspireerd door het concept van Vrienden van amstel live, presenteert
zanger en entertainer Dennis Sintenie op de afsluitende avond van het
Dorpsfeest een keur van regiomuzikanten. Die komen allemaal een of
enkele nummers meezingen of meespelen met de ‘pretband’ van Dennis.
iedere avond van 20.00 tot 0.00 uur op het podium, dat staat opgesteld bij
shoarma en grillroom Ramsis, hoek Hoofdstraat en Terrasweg in Santpoort.
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Rij tijdens het Dorpsfeest alcohol vrij,
anders belandt uw auto bij ons op de sloperij!

Muziekinstrumenten en accessoires - Reparatie - Verkoop
Verhuur - Specialist in blaasinstrumenten
Hagelingerweg 98 - Santpoort-Noord - Tel. 023 - 537 52 81
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u een gezellig Dorpsfe
Zeewijkplein 31 • 1974 PA IJmuiden
0255 - 52 55 10 • Openingstijden:
Di.-Wo.-Vrij. 09.00 - 17.30 uur
Do.
09.00 - 20.00 uur
Za.
09.00 - 15.00 uur

Onderhoud • Reparatie • Schade • Alle merken in- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s • Uitlaat- en bandenservice • APK keuringen!
Ook onderhoud leaseauto’s

toyota-specialist sinds 1965
lid

huis ten biltstraat 3
santpoort
tel. 023 - 537 83 45

Dorpsfeest Santpoort 2011
“De 7even van santpoort”
18.30 – 20.00 uur • Wielerparcours
op woensdag 3 augustus staat als onderdeel van
het Dorpsfeest santpoort “De 7even van santpoort” op het programma. Het is alweer de zesde
keer dat deze recreatieloop in samenwerking met
sportConnection wordt georganiseerd. Jan van der
Meulen en renée Faber zijn daarbij de stuwende
krachten. Het gaat om een uniek hardloopcriterium van zeven kilometer over het bekende wielerparcours van 1000 meter rondom de santpoortse
kerk (start/finish in Molenveltlaan). vanwege het
succes van deze recreatieloop moet de organisatie
een limiet stellen aan het aantal deelnemers om het
voor de deelnemers leuk en veilig te houden. Meer
dan 400 mogen er niet meedoen. vooraf aan de
7even van santpoort vindt wederom de Jeugdloop
over 1 kilometer (één ronde) plaats. Deze loop is
bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar, groep 8.
voor de eerst aankomende is er de legendarische
7even van santpoort-bokaal. een bokaal uit 1907
die is opgedoken uit de harddraverij-archieven.
De eerste atleet die de bokaal zeven keer wint,
mag hem houden. tevens zijn er prijzen in zowel
de Jeugdloop als de 7even van santpoort voor de
snelste santpoorter en santpoortse. De afgelopen
twee jaar was regionale running-grootheid sullivan smith, ook houder van het parcoursrecord met
22.46, in bezit van de wisselbokaal. Bij de vrouwen
werd vorig jaar de hegemonie van Ingrid Dekker
(vier keer op rij winst) doorbroken door hardloop-

talent Femke van der pal. titelverdedigers bij de
snelste santpoorters zijn sjoerd adema, Marleen
de Kroon, Maaike spring in ‘t veld en Mike Melchers.
net als vorig jaar gebeurt de tijdregistratie van alle
deelnemers door middel van de racetimer-chip in
het startnummer en zal ook de extra premie voor
de snelste eerste ronde weer klaar liggen. De
jeugdloop start om 18.30 uur, de 7even van santpoort start op prime time om 19.00 uur. De 7even
van santpoort is bovendien een goede voorbereiding voor de IJmuidense pierloop en de Haarlemse
Zilveren Kruis achmea Loop. Inschrijven kan via
www.inschrijven.nl. Wees er snel bij! als er nog
startnummers over zijn, kan vanaf 17.00 uur ook
ter plaatse in de parnassiaschool worden ingeschreven. om 18.00 uur sluit inschrijving Jeugdloop en
om 18.30 uur sluit inschrijving prestatieloop.
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DonDerDag 4 augustus
KorteBaanDraverIJ
13.00 – 17.00 uur • Hoofdstraat

WIeLerronDe van santpoort
20.15 – 21.30 uur • rondom santpoortse kerk
In santpoort verschijnt altijd een groot deelnemersveld van renners aan de start. Dat komt
niet alleen door het vele publiek en de gezellige
sfeer, maar ook door de leuke premies die door
de mannen zijn te verdienen. De sportklasse
B-veteranen rijden 50 km en starten om 20.15
uur. Met medewerking van BrC Kennemerland.
Dit jaar zijn de fietsmerken Montego en Beone
opnieuw als sponsor bij het evenement betrokken. toegang gratis!

Hoogtepunt van Dorpsfeest santpoort. voor de
252ste keer komen de Kortebaandravers naar
santpoort om die felbegeerde “Manus Masteling trofee” mee naar huis te mogen nemen. vorig jaar had de Kortebaan santpoort de hoogste
totalisatoromzet ooit gerealiseerd. gaan we dit
jaar - met het 75 jarige jubileum van de Harddraverij vereniging door de magische grens van
een ton heen? De toegang tot de Kortebaan is
gratis en de totalisator in de Hoofdstraat opent
om 12.30 uur. op vertoon van de toegestuurde
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Drafpas krijgen leden van de Harddraverij Vereniging een programmaboekje gratis. Let op!
Nieuw is dat er - in verband met veiligheid en
toegankelijkheid - dit jaar geen partytenten
meer op de stoep opgebouwd mogen worden.
Bovendien zal er net als voorgaande jaren extra
toezicht worden gehouden op de hoeveelheid
meegebrachte alcoholhoudende dranken. Bij
extreme hoeveelheden (bijvoorbeeld kliko’s vol
met drank), wordt u niet toegelaten tot het evenemententerrein. Bewoners aan het parcours
wordt - zoals gebruikelijk - verzocht de vlag uit
te steken. Wilt u zich maximaal voorbereiden op
de Kortebaan? Kijk dan onder andere op www.
kortebaanjaarboek.nl. Aansluitend vindt rond
18.00 uur de prijsuitreiking plaats op het terrein van de firma Duineveld aan de Hoofdstraat
(nabij de start).

VRIJDAG 5 AUGUSTUS
KINDER-VRIJMARKT
08.00 – 17.00 uur • Dorpskern
Ook dit jaar krijgen de kinderen de kans om hun
overtollige spullen te koop aan te bieden. De
straten waar de Kinder-vrijmarkt is toegestaan:
- Van Vijfsprong - links af - stukje Burg. Enschedélaan en – rechts af - Frans Netscherlaan tot
hoek Wulverderlaan (dus niet bij de Santpoortse
kerk!).- Van Vijfsprong - rechts af - Schipbroekenweg; Burg. Weertsplantsoen (alleen op de
stoep aan de kant van de even flatnummers) tot
aansluiting Weekmarkt. Belangrijk is dat deze
wegen vrij moeten blijven en dat de kinderen
hun koopwaar vanaf de stoep moeten aanbieden. Zo blijft de dorpskern – in geval van calamiteiten – toch bereikbaar. Toezichthouders
zullen rondlopen en het één en ander in goede
banen te leiden. De bewoners die in de aangewezen straten wonen worden geadviseerd hun
auto’s elders te parkeren. Zeker als u van plan
bent om met de auto weg te gaan. Tot slot; éénieder wordt vriendelijk – doch dringend – verzocht om de niet verkochte spullen weer mee
naar huis te nemen.

JAARMARKT
08.00 – 17.00 uur • Dorpskern
De Jaarmarkt Santpoort is dit jaar weer helemaal volgeboekt. Dit jaar is de organisatie in
handen van Charlotte Meijer en Daphne Willenbroek. Daphne heeft de rol van Mariëlle Pessel
overgenomen die dit jaar met de organisatie is
gestopt. Op de markt staan dit jaar overigens
vele nieuwe aanmeldingen. Op de Terrasweg
komt dit jaar bijvoorbeeld een portretfotograaf
te staan. Ook zijn er veel aanmeldingen met kinderspullen (kleding, speelgoed, lifestyle). Special Health, de sportschool uit de Crocusstraat
1e, zal sportdemonstraties verzorgen. Bijna alle
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06-5375 0690, Bianca Stolwijk 06-24916627 of
per email feestweek-santpoort@hotmail.com.
Inschrijving sluit op woensdag 3 augustus 20.00
uur. Hengsten zijn van deelname uitgesloten.

SKATEPOP
winkeliers uit Santpoort doen weer mee en die
hebben altijd leuke aanbiedingen, dus het wordt
weer een leuke, gevarieerde braderie met voor
eenieder wat wils. Ook Seaport TV zal dit jaar
weer lifereportages uitzenden vanaf de markt.
De Jaarmarkt begint bij Voss in de Hoofdstraat
en sluit aan op de weekmarkt aan de Hagelingerweg en Burg. Weertsplantsoen. Kinderen
opgelet! De jaarmarkt is alleen bestemd voor
professionele handelaren die een kraam hebben
gehuurd. Voorkom dat je wordt weggestuurd en
zoek direct een plaatsje op de kindermarkt.

PONY- EN PAARDENKEURING
09.00 – 13.00 uur • Valckenhoeflaan
Annemieke Vink en Bianca Stolwijk zullen dit
jaar de Pony- en Paardenkeuring organiseren.
Het is al weer de 33ste keer dat deze keuring
plaatsvindt en inmiddels uitgegroeid tot één van
de grootste en best verzorgde van Nederland.
Meer dan 130 paarden zullen ter keuring worden aangeboden.
Als keurmeesters zijn wederom mevr. Anneke
van Elderen en de heer Rombout Vermunt uitgenodigd. Speaker Loek van Bronkhorst zorgt
ervoor dat het publiek de mening van de jury
in klare woorden kan vernemen. Ook dit jaar is
er een speciale rubriek “Veteranen”. Deze rubriek staat open voor pony’s en paarden vanaf
22 jaar. Deze rubriek wordt een zeer gemêleerd
gezelschap van meer- of minder bejaarde paarden. In totaal wordt in zeven rubrieken gekeurd:
Rubriek 1: pony’s met een stokmaat t/m 1,20
meter; Rubriek 2: pony’s 1,21 – 1,40 meter; Rubriek 3: D- en E-pony’s met een hoogte van 1,41
– 1,57 meter; Rubriek 4: paarden van1,58 meter en hoger; Rubriek 5: Fjorden en Haflingers;
Rubriek 6: Veteranen vanaf 22 jaar; Rubriek 7:
Speciale Rassen. Alle eerst geplaatsten van de
zeven rubrieken strijden aan het einde van de
keuring om het Dagkampioenschap. Omdat
pas enkele dagen van tevoren helder is hoeveel
paarden er komen, is het moeilijk om volgens
een exact tijdsplan te werken. Kom dus op tijd
met je paard naar de keuring. Deelname aan de
Paardenkeuring (2 euro) kan ook dit jaar uitsluitend aan de hand van voorinschrijving. Het inschrijfformulier staat op de website www.dorpsfeest-santpoort.nl. Inschrijven kan ook op de
kraam van de Harddraverij tijdens het Concours
Hippique. Meer informatie bij Annemieke Vink

13.00 – 17.00 uur • Skatebaan Valckenhoeflaan

Op de dag van de Jaarmarkt wordt van 13.00
tot 17.00 uur voor de regionale jeugd een feest
georganiseerd op de skatebaan tegenover het
station Santpoort-Noord. Drijvende kracht achter dit evenement zijn Tante Eef van de Speeltuin, Patrick Nieborg en Susanne de Groot. Het
is alweer de zevende keer dat dit evenement
wordt georganiseerd. Op het hoofdmenu staan
Skatewedstrijden in diverse categorieën. Vanaf
13.00 uur ’s middags zullen rookie- en advanced skaters op Skatepop weer hun beste tricks
in de strijd gooien om de begeerde wisselbeker
en de mooie prijzen van stichting Skatecultuur
te winnen. Naast skaten zal er tevens lifemuziek zijn en kunnen deelnemers en publiek onder begeleiding een eigen kunstwerk maken op
een van de graffitiborden op het terrein.Tante
Eef zal de speeltuin open doen en zorgen voor
fris en versnaperingen. Er wordt géén alcohol
geschonken. Meer informatie over deelname
en inschrijven voor dit Skatefestival voor jeugd
(ouder dan 8 jaar) kan bij Tante Eef in de Speeltuin. Of bij Patrick Nieborg van Skate Cultuur,
patrick@straatpiraat.nl, 06-20536414, of stuur
een mailtje naar Suus de Groot: suusdegroot@
gmail.com. Late beslissers kunnen (mits niet
vol) vanaf 11.00 uur bij de speeltuin inschrijven.
Toegang gratis.

NIEUW!
STERKSTE VAN SANTPOORT
14.00 – 16.30 uur • Landje van Scholz
“De Sterkste van Santpoort” is een nieuw evenement toegevoegd aan de activiteiten van de
Jaarmarkt op vrijdag. Op initiatief van Sportcentrum Santpoort is een team van enthousiaste
dorpsfeest-gebruikers aan de slag gegaan om dit
evenement invulling te geven: Gijs Ooms, Rens
Hagen, Koen Nijssen, Jon van Deudekom en
Daan Boon. Op het landje van Scholz aan de
Middenduinerweg/ Vlughthovenstraat zal een
aantal proeven worden uitgezet, waaraan zowel
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mannen als vrouwen kunnen deelnemen. De
onderdelen zullen een ludiek karakter hebben
met een knipoog naar het Dorpsfeest, maar zullen overigens niet minder zwaar zijn. Waaraan
moet u denken? De organisatie geeft nog niet
alle details vrij, maar denk aan wheelflip met
tractorband, wheight for height, farmerswalk
met melkbussen, carpulling en het altijd lastige
spijkerbroekhangen. Het evenement is bedoeld
voor mannen en vrouwen vanaf 21 jaar. Inschrijven voor dit onderdeel kan alleen op de dag zelf
van 13.00 tot 14.00 uur. Voor de kleintjes is er
een springkussen.
Meer informatie of vragen kunt u stellen via
email: sterkstevansantpoort@gmail.com

TracTorrace
19.00 – 21.00 uur • ruïne van Brederode
De Tractorrace is een behendigheidswedstrijd
waarbij deelnemers een proef met hindernissen
moeten afleggen. aan de start verschijnen niet
alleen nostalgische tractoren, maar ook modern
materieel. er zijn twee hindernisbanen naast
elkaar aangelegd, waarbij een waterbak zeker niet zal ontbreken. Het is de bedoeling het
parcours zo snel mogelijk af te leggen. om het
ludieke karakter van het evenement te stimuleren, zijn er wederom diverse premies en originaliteitprijzen die zeker de moeite waard zijn
om verrassend voor de dag te komen. Natuurlijk
zonder concessies te doen aan de veiligheid.

De minimale deelnameleeftijd bedraagt 16 jaar,
maar dan heb je wel een tractorrijbewijs nodig.
Voor deelnemers die 18 jaar of ouder zijn volstaat een rijbewijs B. Belangrijk is dat maximaal
twee deelnemers met dezelfde tractor kunnen
inschrijven. De tractor moet technisch in orde
en veilig zijn. Bovendien moet de tractor zijn
voorzien van een gatenbalk of trekbek om de
stoppaal te kunnen bedienen en een aanhanger
aan te pikken.
Deelnemen kan alleen via voorinschrijving.
Dat kan door het inschrijfformulier op www.
dorpsfeest-santpoort.nl toe te mailen naar Dennis Wientjes: wientjes@dekiewit.knb.nl (onder
vermelding van naam, leeftijd, adres, postcode
en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,
bouwjaar en merk tractor en eventuele bijzonderheden). Maximaal twee deelnemers kunnen
zich met één tractor inschrijven. De inschrijving sluit op woensdag 3 augustus of bij 40
deelnemers. alle deelnemers moeten om 18.30
uur (een half uur voor start) aanwezig zijn om
hun startnummer op te halen. omdat op vrijdagavond al het terrein in beslag wordt genomen voor de deelnemers aan de oldtimerdag op
zaterdag, is er geen ruimte beschikbaar om te
parkeren op het evenemententerrein. Kom dus
op de fiets! In noodgevallen kan op de parkeerplaats bij de ruïne worden geparkeerd. Meer
informatie: Dennis Wientjes: 06-38354497.

www.dorpsfeest-santpoort.nl

Hagelingerweg 67-69
2071 CA Santpoort-Noord
Tel. 023 - 53 71 700 • Fax 023 - 53 71 714
E-mail: info@bene-ijzerhandel.nl

IJzersterk in gereedschap, techniek, veiligheid én service
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roNDje ZaNDHaas
NacHTTocHTeN
20.00 – 17.00 uur • Muziekvereniging soli
Wandeltochten over 60, 100 of 110 km. op vrijdagavond vertrekken en de hele nacht doorlopen. De starttijd is voor alle drie de afstanden
(60, 100 en 110 kilometer) om 20.00 uur exact.
Let op: reflecterende kleding en een zaklamp
zijn verplicht. alle bijzonderheden en inschrijfmogelijkheden staan op www.rondjezandhaas.
nl. Het parcours van de twee grootste afstanden
bestaat uit twee grote lussen van 60 kilometer
tijdens de nacht en 40 respectievelijk 50 kilometer tijdens de dag. Deelnemers wandelen door
de dorpen assendelft, Uitgeest, castricum en
Heemskerk. Via de sluizen van Ijmuiden keren
ze weer terug naar Driehuis en santpoort. Na
60 kilometer bent u weer terug op de startlocatie (rekening houdend met de maximum en
minimum snelheid zal dit zijn tussen 04.30 en
09.00 uur). De tweede lus gaat vervolgens deels
door het duingebied dat onze regio rijk is, door
een aantal landschapsparken, deels door het
recreatiegebied spaarnwoude (voornamelijk
polder), waarna de buitenwijken van Haarlem
worden aangedaan. Vanaf deze stad gaat de

CHRIS HARDENDOOD

WITGOED

Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!
Dealer Bosch en Miele

Tel. 023 - 538 54 78

All Gardens
Hoofdstraat 203
Santpoort-Noord
023 - 5395909
www.lichtspel.nl

Tel. 06 - 51 27 94 07 • E-mail: info@allgardens.nl
Internet: www.allgardens.nl
Tevens lid van de VHG: www.vhg.org
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Wij wensen iedereen
een fantastisch
Dorpsfeest!

Auto Maarschalk B.V.

DHP Cultura Holland
Wagenmakerstraat 26
1991 JA Velserbroek

Broekerdreef 100 • 1991 AZ Velserbroek
Tel. 023 - 538 41 14

023 - 537 12 85

www.AuToMAArschAlk.nl

Voor lessen met méér waarde

Manege
Kennemergaarde

Wij worden er graag door u mee opgezadeld.
Duin en Kruidbergerweg 79 • Santpoort-Noord
Tel. 023 - 537 78 86 (achter het station Santpoort-Noord)

Voor onderhoud aan uw tuin

06 - 3388 4729

Dorpsfeest Santpoort 2011
route weer terug naar de startlocatie. de route
wordt gepijld en is beschreven. Op elke rustpunt
biedt de organisatie u iets te drinken aan, op
enkele punten ook een broodje en/of stuk fruit
en op de grote rust na 60 kilometer een warme
maaltijd (macaroni, zowel vleeshoudend als vegetarisch). Op enkele rustpunten bestaat ook de
mogelijk dat u op eigen rekening iets extra aan
kunt schaffen (soep, broodje, mars, nuts of iets
dergelijks). Het parcours is verboden voor honden. alle deelnemers ontvangen bij aankomst
een medaille en diploma. graag voorinschrijven via www.rondjezandhaas.nl. Late beslissers
kunnen zich ook vrijdag 5 augustus vanaf 15.00
uur tot 19.30 uur inschrijven op de startlocatie.

seniOrenavOnd
20.00 – 24.00 uur • Feesttent bij
ruïne van Brederode
Mede gezien het succes van voorgaande jaren,
mag de seniorenavond in de evenemententent
bij de ruïne van Brederode dit jaar niet ontbreken. de Midnight Movers zullen de bezoekers
weer uit hun dak laten gaan. de seniorenavond
wordt mede mogelijk gemaakt door makelaar
van Waalwijk van doorn. Kortom, heel veel plezier op deze Oudhollandse kermisborrel! gratis
toegang.

75

Zaterdag 6 augustus
visWedstrijd vOOr de jeugd
09.00 – 11.00 uur • vijver bij de santpoortse
dreef
Let op! de viswedstrijd voor de jeugd zal dit jaar
in de vijver aan de santpoortse dreef worden
gehouden. Hengelsport velsen (Hsv) is al jaren
de enthousiaste organisator en geniet ook van
deze promotionele actie voor de Hengelsport.
Leen noordzij is ook dit jaar de kartrekker. Opgeven kan bij van royen dierenspeciaalzaak
(Hoofdstraat 158, santpoort-noord). Late beslissers kunnen zich gedurende het dorpsfeest
nog opgeven bij het secretariaat van de Harddraverij vereniging (023-5377171). deelname
kost 2 euro en er kan alleen aan de waterkant
worden betaald.

rOndje ZandHaas
dagtOcHten
vanaf 06.30 uur • ruïne van Brederode
Het wandelsportevenement dat het team van
Ben Molenaar organiseert, gaat dit jaar weer
van start vanaf het evenemententerrein bij de
ruïne van Brederode. starttijden: 50 km van
7.00 tot 8.00 uur / 40 km van 7.30 tot 9.00 uur /
25 km van 8.00 tot 11.00 uur / 10 en 15 km van
10.00 tot 12.00 uur / 5 km van 10.00 tot 13.00
uur. Het evenement is ook uitstekend geschikt
voor de nordic Walkers. Op het parcours van de
5 km zijn honden toegestaan. deze afstand is tevens geschikt voor rolstoelgebruikers en gezinnen met kleine kinderen (wandelwagens). alle
deelnemers moeten uiterlijk 17.30 uur binnen
zijn. deelname kost 4 euro (met medaille) of 3
euro (zonder medaille). Leden van een erkende
wandelorganisatie krijgen 1 euro korting. de
route wordt bij start uitgedeeld. er kan alleen
ter plaatse worden ingeschreven. Meer informatie: Ben Molenaar, 023-5144229 of kijk op
www.rondjezandhaas.nl

www.dorpsfeest-santpoort.nl
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OLDTIMERDAG SANTPOORT
Vanaf 09.00 uur • Ruïne van Brederode
Na het eclatante succes van de eerste editie in
2009 heeft de Oldtimercommissie wederom de
energie gevonden om tot een gigantische Oldtimerdag Santpoort te komen. Dit in het kader van
het 75 jarig bestaan van de Harddraverij Vereniging. Nostalgische brommers, auto’s, vrachtwagens, tractoren, bussen, werktuigen, stoommachines, verbrandingsmotoren, noem maar op.
Alles zal werkend te zien zijn en er zijn tal van
rondritten. Daarnaast ook een onderdelenmarkt
voor de verzamelaars en een sfeerverhogend
dweilorkest. Om 08.45 uur verzamelen de oldtimer personenauto’s zich bij de Kunstijsbaan
randweg/hoek Kleverlaan te Haarlem voor een
rondrit. Ze vertrekken om 10.00 uur en zullen
omstreeks 11.30 uur op het evenemententerrein bij de Ruïne arriveren, waar op dat moment
al volop activiteiten gaande zijn. De brommers
vertrekken vanaf de Ruïne onder begeleiding
van Vriendengroep Zweefzadel omstreeks 12.00
uur voor een rondrit en zullen ongeveer 13.30
uur weer terug zijn. En als het allemaal volgens
planning verloopt komen omstreeks 13.30 uur
de oldtimer motoren binnen. De tractoren vertrekken om 14.00 uur voor een rondrit “Tour de
Bal” die ongeveer een uurtje duurt. Aan het eind
van de dag is alles en iedereen weer terug op locatie en kan de dag om 17.00 uur worden afgesloten onder luid geloei van alles wat herrie kan

een dag vol spektakel, gratis en voor iedereen
toegankelijk.

LAMPIONNENOPTOCHT
23.30 uur • Start Burg. Weertsplantsoen

maken; van stoomfluit tot claxon.Vanaf 09.00
uur zijn de bezoekers op het evenemententerrein bij de Ruïne welkom om alle komende en
vertrekkende groepen te aanschouwen en te
genieten van de oldtimer vrachtwagens, stoomapparaten en -werktuigen. Parkeren kunt u het
best bij Hoeve Duin en Kruidberg aan de Duin
en Kruibergerweg. De hele dag zijn er ook demonstraties van de tingieter en koperslager van
Zuiderzeeambachten uit Enkhuizen en zijn er
tal van kinderactiviteiten. Van 17.00 tot 21.00
uur zullen de Midnight Movers voor de nodige
gezelligheid tijdens het napraten zorgen. Kijk
voor alle bijzonderheden en een actuele deelnemerslijst op www.oldtimerdagsantpoort.nl. Wilt
u deelnemen dan treft u op deze site ook het
inschrijfformulier aan en kunt u bovendien zien
welke geweldige sponsoren deze dag mogelijk
maken. De deelnemers voor de oldtimer brommers kunnen direct naar de site van Vriendengroep Zweefzadel: www.zweefzadel.nl. Kortom

Kinderen verzamelen op het Burg. Weertsplantsoen en krijgen daar een gratis lichtje uitgereikt
en gaan met de Harddraverijband Wilhelmina
op pad naar het vuurwerk. Natuurlijk mogen eigen lampionnen ook worden meegenomen.

VUURWERK
24.00 uur • Circusterrein Hagelingerweg
Het vuurwerk is net als vorig jaar op het
“circusterrein” aan de Hagelingerweg,
tegenwoordig ook wel bekend als het landje
bij Sportpark Groeneveen. Hier is voldoende
ruimte voor het publiek en kan het vuurwerk
veilig worden afgestoken. Bezoekers wordt met
klem gevraagd vanuit het dorp via de
Hagelingerweg naar het vuurwerk te lopen.
Het Kerkepad – de B-weg die van de Dreef
tussen de bollenvelden door naar het Sportpark
Groeneveen loopt – is dan namelijk afgesloten.

Hagelingerweg 36, Santpoort-Noord

Wij wensen iedereen een top Dorpsfeest toe.
Wij zijn gesloten maar we zien jullie graag
weer vanaf vrijdag 12 augustus in ons café!

Lengerique

volta 1800
Installatietechniek
* ElEktrotEchnIEk
* datanEtwErkEn
* brandmEldsystEmEn

Hagelingerweg 180
2071 Cn Santpoort-noord
06 - 290 624 38
e-mail: volta1800@live.nl

Lingerie & Badmode

supersale
tijdens de jaarmarkt!
Hoofdstraat 156, Santpoort-Noord
www.lengerique.nl
feestweek2011.indd 1

22-07-2011 10:15:38
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Optredens bij café bartje
en ‘t palet

Zaterdag 30 juli: coverband synergy. Zondag
31 juli: stout, rock uit santpoort. Maandag
1 augustus: trots, uit Volendam. dinsdag 2
augustus: esther de Haas en friends, een dijk van
een stem uit ijmuiden. Woensdag 3 augustus: dj
bas en peter, ook ‘s middags. Vanaf 15.30 uur:
kindermiddag met gratis schminken, kinderdisco
en ballonnenwedstrijd. donderdag 4 augustus:
bob en de blue band. Vrijdag 5 augustus:
d-sign. Zaterdag 6 augustus: shoreline.
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Van Agrarische dag tot
Kortebaan Draverij.
Voor jong en oud.
Rabobank is een bank met ideeën. Niet alleen over geld, maar ook over het steunen van verenigingen en
stichtingen. Want die brengen ons samen. Of het nu gaat om sport of cultuur. Rabobank Velsen en

Optredens bij de WildeMan

Vrijdag 29 juli: indrinken met nico bakker.
Zaterdag 30 juli 20.00 uur: impact. Zondag 31
juli 20.00 uur: bas van Geldorp en band rebellies.
Maandag 1 augustus 20.00 uur seniorenavond
met frida en agnetha van abba. dinsdag 2
augustus 20.00 uur ladies night met als je voor
100% pretband. Woensdag 3 augustus 20.00
uur: stijl achterover. donderdag 4 augustus
14.00 uur: steef V. 20.00 uur zanger peter de
Haas en dj bas. Vrijdag 5 augustus: open vanaf
9.00 uur. 14.00 uur: Matt jackson. 20.00 uur
als de brandweer. Zaterdag 6 augustus 20.00
uur: latin dance resample. Zondag 7 augustus:
dweilorkest.

Omstreken levert graag een bijdrage. Daarom sponsoren wij ook Harddraverij Vereniging Santpoort.
Kom naar de Rabo stand tijdens de Agrarische dag en op de vrijmarkt, doe mee met de Rabo Kids Quiz en
maak kans op een mooie prijs!

et
m
e
s
me o Kid
e
Do Rab z!
de Qui

raMsis pOdiuM HOOfdstraat:

Samen genieten van Dorpsfeest
Santpoort. Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Zaterdag 30 juli: stones coverband Ya Ya’s Out ft.
boris van der lek. Zondag 31 juli: ruud jansen
band. Maandag 1 augustus: Korsakov. dinsdag 2
augustus: full count. Woensdag 3 augustus: Mis
uit santpoort. donderdag 4 augustus: dirk jan
Vennik & ruben Hoeke boogie en blues. Vrijdag
5 augustus: andré Verhage & co. Zaterdag 6
augustus: 100% Vrienden van ramsis volgens
concept Vrienden van amstel live.

Wij feliciteren de organisatie met het 75- jarig bestaan.

www.rabobank.nl/velsen

Dorpsfeest Santpoort 2011
fOtOWedstrijd planKen
bij ‘t palet
planking of planken is een nieuwe internetrage,
waarbij men foto’s uploadt van mensen die op de
buik zo gestrekt mogelijk roerloos op de grond
liggen, met de armen langs het lichaam en het
hoofd richting de grond. Op sites als facebook
zijn foto’s van ‘planken’ een hype. de crew van ‘t
palet springt hierop in door een fotowedstrijd te
houden tijdens dorpsfeest santpoort. de meest
originele foto’s van planking maken de meeste
kans. en het dorpsfeest staat garant voor veel
inspiratie, hoewel het onderwerp niet perse op
het feest hoeft te worden gemaakt.

75

de drie winnaars
krijgen een aantal
consumptiebonnen
voor de laatste
avond, op zaterdag 6 augustus, in ‘t palet.
Wedstrijdvoorwaarden: breng een geprinte foto
langs bij ‘t palet met op de achterzijde vermeld
de naam en het 06-nummer. inbrengen kan
vanaf heden de hele week. de crew zal zaterdag
6 augustus tussen 7 en 8 uur ‘s avonds de drie
winnaars bekend maken. Wie niet aanwezig is
wordt gebeld, want de consumptiebonnen zijn
alleen zaterdagavond 6 augustus geldig.
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Wilt U:
• Alle voorzieningen in uw eigen omgeving?
• Kunnen genieten op een zonnig balkon?
• Een eigen parkeerplaats en berging?
• Een oppervlakte tussen circa 57m² en 138m²?
• Een koopsom vanaf € 172.500,- VON tot
€ 395.000,- VON?
Aan het vernieuwde Marsmanplein, grenzend
aan het nieuwe stadspark, wordt druk gebouwd aan Lyriek. Moderne appartementen
met diverse indelingen, dichtbij winkels, uitvalswegen en openbaar vervoer.
Komt u ook heerlijk wonen in Lyriek?
BEL DAN NU ÉÉN VAN ONZE MAKELAARS
OM UW MOGELIJKHEDEN TE BESPREKEN!
NOG

20%
BES

De eerste week van augustus
is het feest in Santpoort!
Het team van Korf Catering verzorgt tijdens het gehele
Dorpsfeest voor u een heerlijk koud biertje of een lekkere snack
op alle evenementen van de Harddraverijvereniging.
Let op de gewijzigde evenementen!
Zaterdag 30 juli Buikschuiven op de Weymanweide
vanaf 13:00 uur en dit jaar zaterdag 6 augustus Oldtimerdag
waar wij ook hier, naast de andere evenementen, van de partij zijn.
Tot ziens op het evenemententerrein bij de Ruïne van Brederode
en de kortebaandraverij in de Hoofdstraat.

Wij wensen iedereen een gezellig Dorpsfeest toe!
www.korfcatering.nl • 0255 - 51 27 45

A AR
CHIK B

www.jrsmakelaars.nl
Libardo Hertog Tel: 023 5319540

PARKEREN OP OLDTIMERDAG SANTPOORT

www.mooijekindvleut.nl
Gerard Vleut Tel: 023 5420244

Op de laatste zaterdag zal het evenemententerrein bij de Ruïne van
Brederode geheel in beslag worden genomen door de deelnemers aan
deze dag. Dat betekent dat er op dat moment geen parkeerruimte voor
bezoekers is. Daarom kunt u het beste parkeren bij Hoeve Duin en
Kruidberg aan de Duin en Kruibergerweg 91 te Santpoort. U bent dan
op loopafstand van het evenemententerrein.

* Vraag de makelaar naar de voorwaarden

MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.LYRIEK.NL OF BEL ÉÉN VAN ONZE MAKELAARS

EHBO

In geval van ongelukjes is de EHBO-afdeling Santpoort bij de verschillende
evenementen aanwezig. De Harddraverij Vereniging vindt het fantastisch,
dat deze vrijwilligers elk jaar weer klaar staan om in noodgevallen kordaat
op te treden. Op de website www.ehbo-santpoort.nl krijgt u een indruk
van deze organisatie. Ook kunt u zich hier als vrijwilliger aanmelden of
meer informatie verkrijgen omtrent het doen van cursussen. Wij danken
hierbij de volgende EHBO-ers die ingezet worden tijdens
het Dorpsfeest-Santpoort graag persoonlijk: Wim B, Paul
S, Tineke R, Josina H, Vera H, Hans R, Kees E, John J, Ruud
G, Wouter H, Anneke A, Ap H, Pieter B, Hennie R, Gré B
en Rob V, klasse dat jullie je voor onze veiligheid inzetten!
Tot slot voor alle duidelijkheid; deelname aan de evenementen gebeurt op eigen risico.

vriJdag 29 JuLi iNdriNkavoNd!
TuSSeN 20.00 - 21.00 uur eeN piLSJe e 1,50

Tijdens het Dorpsfeest elke dag
“Gezinsborrel” tussen 17.00 en 18.00 uur.
BierTJe of friSdraNk e 1,50, wiJNTJe e 2,00
LimoNade voor de kiNdereN graTiS

Wij wensen iedereen een fantastisch Dorpsfeest!
Hoofdstraat 152, Santpoort-Noord
023 - 537 87 81

023 - 537 87 81

Tot ziens bij Cor, Jeanita en crew

Fashion for babies, kids, teenagers and women
Name It - Outfitters Nation - Noppies - Knot so Bad - Feetje Jubel - Sturdy - YaYa - Di Momenti - e.v.a. merken

De grote summersale Finale!

-30% kassakorting
2 artikelen = -40% kassakorting
3 of meer = -50% kassakorting!
1 artikel =

Ook is er een groot deel van onze
nieuwe najaarscollectie binnen!
Openingstijden tijdens de feestweek:
Zaterdag 30 juli 10.00-17.00 uur.
Maandag 1 aug.+ dinsdag 2 aug. 9.00-16.00 uur.
Woensdag 3 aug. 13.00-18.00 uur.
Donderdag gesloten!
Vrijdag 5 aug. 8.00-18.00 uur.
Zaterdag 6 aug. 12.00-17.00 uur

http://sdf41.hyves.nl
Hagelingerweg 41 2071 CA, Santpoort-Noord
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FEESTWEEKAANBIEDING BIJ KWEKERIJ LOEF:
Kwekerij Loef is specialist in tuinplanten!

Ook wij feesten natuurlijk mee van
30 juli t/m 6 augustus 2011

✁

Grote sortering bomen, heesters en vaste planten
Zoekt u iets goeds, iets speciaals? Een vakkundig advies?
Bij Kwekerij Loef bent u op het goede adres!

10% korting

op de hele sortering
tuinplanten voor particulieren

(bij inlevering van deze advertentie en niet i.c.m. andere kortingen)

✁

Openingstijden:
ma.-vrij. 8.30-17.00
Zat.8.30-16.00
Locatie: Rijksweg 255
1991 AA Velserbroek
www.kwekerijloef.nl

Vlaggen, polo’s, petjes, spaarpotten

Hoofdstraat 142 • Santpoort-Noord • 023 - 537 83 19

www.wildemansantpoort.nl

Vanaf 2011 zijn alle merchandise-spullen van de Harddraverij
te koop bij Kopie-Druk aan de Terrasweg 22 te Santpoort. Denk
daarbij niet alleen aan de bekende grijs/gele harddraversvlaggen, maar ook aan polo’s, petjes, spaarpotten, T-shirts,
boeken, dvd’s noem maar op. Ook de raamposters kunt u daar
afhalen. Wat er allemaal te koop is, staat op de website:
www.kopie-druk.nl/harddraverij-verenigings-artikelen

Dorpsfeest Santpoort 2011

75

LiD WOrDen

Geniet u ook zo van de gratis toegankelijke evenementen die elk jaar door
de Harddraverij Vereniging worden georganiseerd? Voor 12,50 euro wordt
u lid en steunt u niet alleen de organisatie, maar kunt u via de gezellige
ledenvergadering tevens meepraten over de koers van de vereniging. Lid
worden kan door een mailtje met uw adresgegevens te sturen naar info@
dorpsfeest-santpoort.nl of tijdens kantooruren te bellen met 023-5377171

DOnaTie ScHipHOLfOnDS

De Harddraverij Vereniging heeft uit handen van het Schipholfonds maar
liefst 10.000 euro aan donatie ontvangen. aanleiding was onder andere
het 75-jarig bestaan van de vereniging en de extra activiteiten die daarvoor worden ontplooid, zoals het ringsteken met authentieke aanspanningen en natuurlijk de Oldtimerdag Santpoort.
in 1994 is op initiatief van amsterdam airport Schiphol Het Schipholfonds
opgericht met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen.

BeeLDenTuin expOSiTie Bij ruïne

Van 21 juli tot en met 21 augustus 2011, dus ook tijdens het Dorpsfeest
Santpoort wordt er in de ruïne van Brederode een expositie “Beeldentuin” gehouden. Organisatie is in handen van Yvonne piller, die ook
De Draver bij de rotonde heeft gemaakt. De expositie is geopend van
woensdag t/m zondag van 10.00 - 17.00 uur. De exposanten zijn Karin

Beek, Leo van den Bos, Gerard Brouwer, Barbara de clercq, Toke ernst,
Wilma Hoebee, Margot Hudig-Heldring, edith janzen, annette Koek,
jonneke Kodde, ruud Zweypfenning en Yvonne piller. Meer informatie
www.beeldentuinsantpoort.nl.

WinKeLS BereiKBaar: parKeren TeGenOVer KerMiS

niet alleen tijdens het Dorpsfeest zelf, maar ook in de aanloop er naar toe,
zal de Hoofdstraat op sommige momenten minder toegankelijk zijn. Om
toch goed uw boodschappen en inkopen te kunnen doen, stelt de Harddraverij Vereniging haar weiland tegenover de kermis open als extra gratis
parkeerplaats. Maak daar gebruik van.

parKeren Op VrijDaGaVOnD Bij ruïne

Op vrijdagavond worden op het evenemententerrein bij de ruïne twee
evenementen georganiseerd; de Seniorenavond en de Tractorrace. Omdat
op dat zelfde moment het terrein ook wordt ingericht voor de Oldtimerdag Santpoort kunt u niet parkeren op het evenemententerrein zelf. Kom
daarom zoveel mogelijk op de fiets. als u echt met de auto moet komen,
dan kunt u parkeren op de parkeerplaats achter de ruine van Brederode
die daarvoor speciaal is opengesteld.
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Chevrolet Matiz 0.8 Spirit

Ford Ka 1.3 Futura

Hyundai Atos 1.1 Prime Active Cool

Kia Picanto 1.0 LX

Peugeot 206 1.4 X-Line

Peugeot 307 1.4 XR

Rover 45 1.6 Club Sedan

Seat Leon 1.6-16v Stella

airbags, ABS, achterruitwisser, getint glas, metallic airbags, airco, ABS, achterruitwisser, getint glas,
airco, ABS, airbags, elektrische ramen, metallic
5-drs., airbags, ABS, achterruitwisser, getint glas,
lak, radio/CD, stuurbekrachtiging, 122.478 km.
radio/CD-speler, stuurbekrachtiging, 75.157 km. lak, radio, stuurbekrachtiging, 53.894 km.
metallic lak, radio/CD, stuurbekr., 74.505 km.
b.j. 2006
3.950 b.j. 2005
3.950 b.j. 2006
4.950 b.j. 2006
4.450

airbags, airco, ABS, achterruitwisser, elek. ramen, 3-drs., airbags, ABS, achterruitwisser, getint glas, airbags, ABS, airco, elek. ramen, getint glas,
airbags, ABS, airco, cruise control, lm velgen, met.
metallic lak, radio/CD, stuurbekr., 158.734 km.
metallic lak, radio/CD, stuurbekr., 104.091 km.
metallic lak, radio/CD, stuurbekr., 116.439 km.
lak, radio, stuurbekr., trekhaak, 144.060 km.
b.j. 2003
4.450 b.j. 2002
3.950 b.j. 2001
2.950 b.j. 2001
4.950

Voor onze andere 400 auto’s occasions

www.vdPeijl.nl

Wagenmakerstraat 2
1991 JA Velserbroek
Tel : 0031(0) 23-5393988
Fax: 0031(0) 23-5398871
Email: velserbroek@vdpeijl.nl

Nijverheidsweg 29/33
2031 CN Haarlem
Tel : 0031(0) 23-5423906
Fax: 0031(0) 23-5321496
Email: haarlem@vdpeijl.nl

Snacks & Catering Peter
Hagelingerweg 165 • Santpoort-Noord

Tel.: 023 - 537 55 54

Elke woensdag een vleescroquet € 1,Donderdag 4 augustus
om 14.00 uur gesloten.

De Haarlemmer Wolschuur
Ambachtelijke wolspinnerij en viltfabrikaten
(Workshops spinnen & vilten en verkoop wol)

Hoofdstraat 161
2071 EE Santpoort-Noord
06-25051185
Geopend elke vrijdag en zaterdag
van 10.00 - 17.00 uur.
Andere dagen op afspraak.
Grada.Haarlem@gmail.com
www.Haarlemmerwolschuur.nl
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Hoofdstraat 168
2071 EM
Santpoort-Noord

braderie-aanbieding!!!
Op vrijdag 5 augustus

3 soorten koffie van 250 gram
(bonen of gemalen)
voor e 12,50

28 juli 2011
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Dorpsfeest Santpoort 2011
Iedereen naar de kermIs

Wat is een dorpsfeest zonder Oudhollandse gezelligheid op de kermis? de Harddraverij Vereniging heeft er alles aan gedaan om voor verschillende leeftijden
spannende attracties naar santpoort te halen. Het is dan ook één de gezelligste
familiekermissen uit de randstad. Grote publiekstrekkers zijn de Familie-achtbaan en Booby Trap Hotel! naast deze topattracties zijn de bekende attracties
ook aanwezig, zoals de autoscooter, Polyp en de american Wipp. de kleintjes
kunnen in de Funny Cars, draaimolen, Touwtjetrekken, Blikgooien, Voetbalspel,
rollo en eendjes vissen. Bent u meer van de behendigheid dan kunt u naar de
schietsalon, american skeeball, Pusher, Holycranes, Jackpot en kamelenrace.
Tot slot nog een hapje eten in de Poffertjeskraam of aan de nougat, Oliebollen,
snack of suikerspin. de kermis is open van zaterdag 30 juli tot en met zaterdag
6 augustus, van 14.00-01.00 uur. Tijdens de jaarmarkt op vrijdag gaat zij reeds
om 10.00 uur open en op de laatste zaterdag sluit de kermis om 24.00 uur.

mogen worden. Tot slot, de organisatie (allemaal vrijwilligers) heeft veel
tijd, geld en moeite geïnvesteerd om de evenementen veilig én gezellig te
laten verlopen. maar de sfeer in het dorpsfeest bepaalt u zelf. Wees zuinig
op de plekken waar je spanningsloos een feestje kan vieren. We rekenen
op uw medewerking en tot ziens op de evenementen of tijdens het avondprogramma!

TukTuks

Tijdens het dorpsfeest santpoort zullen regelmatig vrolijke driewielige TukTuks
tussen de evenementen pendelen. de jonge ondernemers Henky van der Valk
uit IJmuiden en Ben kampen uit Heemskerk hebben drie TukTuks gekocht. Het
gaat om de stijlvolle Italiaanse Piaggio’s. Voor een klein bedrag kunt u zich
veilig van hot naar her laten brengen. meer informatie: www.tuktuk4you.nl.

HOu HeT neTJes!

de bestuursleden van de Harddraverij Vereniging wensen alle dorpsfeestgebruikers een geweldige feestweek toe en danken bij voorbaat alle vrijwilligers die zich op de een of andere manier verdienstelijk maken. Om de
overlast in het dorp zo beperkt mogelijk te houden verzoeken wij eenieder
dringend zich zindelijk te gedragen. er is immers voldoende gelegenheid
om kwalitatief goed te toiletteren. Ook dit jaar is er extra aandacht voor
de kortebaan draverij. Om deze ook in de toekomst veilig en feestelijk te
kunnen vieren, verzoeken de gemeente Velsen, de Politie en de Harddraverij Vereniging u geen extreme hoeveelheden drank meenemen naar kortebaan. er zal extra toezicht worden gehouden op extreme hoeveelheden
(bijvoorbeeld kliko’s vol met alcoholhoudende drank) die worden meegebracht. nieuw is dat dit jaar geen partytentjes op de stoep opgebouwd

doRpsfeest
SCHOONHEIDSCENTRUM

2011!

Wij zijn vast begonnen...
Alleen tijdens de jaarmarkt
professionele visagie
voor €10,Met gratis lipgloss!

www.schoonheidscentrum-annabelle.nl

Restant schoenen zomeR ’11

e25,- / e50,-

Restant kleding zomeR ’11

e15,- / e25,- / e50,zowel de junior als
senior collectie!
)

* aktie geldig t/m 6 augustus
Hagelingerweg 49/51 • Santpoort-noord • 023 - 537 71 68
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Dorpsfeest Santpoort 2011
Feestweek op seaport tV

Na het succes van vorig jaar is er dit jaar weer een editie van Feestweek tV.
seaport tV staat de komende week geheel in het teken van het Dorpsfeest santpoort. Naast het nieuws, het programma, foto’s en uitslagen van de festiviteiten
op de beeldkrant zijn er elke dag, elk héél uur reportages te zien op seaport
tV. Zo zijn verslaggever Mark Moreels en cameraman John Luit aanwezig bij
de hilarische steppenrace, zullen de paarden op een mooie manier in beeld
gebracht worden tijdens de rijtuigentocht en het Concours Hippique en kunt u
weer genieten van het spannende ringsteken. Het bijzondere aan deze laatste
is dat het ringsteken gebeurt vanaf een brommer, waarbij het voertuig en de
bestuurders zo origineel mogelijk versierd en gekleed moeten zijn. ook verslaggeefster Marie-jeanne smithuis en cameraman ed van steenkiste gaan dit jaar op
pad. Zij doen verslag van de agrarische dag die steevast op de woensdag wordt
georganiseerd. Het evenemententerrein bij de ruïne van Brederode wordt dan
voor de gelegenheid omgetoverd tot een heuse kinderboerderij. Natuurlijk zijn
Mark en John aanwezig bij de zeer druk bezochte kortebaandraverij. Net als vorig jaar zullen er weer veel interviews afgenomen worden bij het massaal toegestroomde publiek die daar feesten, gokken en genieten. ook gaat het weer een
natte boel worden bij seaport tV. op ‘natte zaterdag’ zullen er namelijk opnames gemaakt worden op de ‘weyman weide’ bij het spetterende buikschuiven.
aangevuld met feestelijke muziek zult u bekenden met een blote buik voorbij
zien glijden op een ingezeepte baan van maar liefst 50 meter.
Vrijdag 5 augustus is seaport te gast op de gezellige jaarmarkt. presentator Mark
Moreels verzorgt samen met zijn side-kick Janny twisk vanaf 11.00 uur een 3
uur durend radioprogramma vanuit één van de 150 kramen in het centrum. Zij
draaien de leukste hits voor de bezoekers van de jaarmarkt en in ‘keek op de
Feestweek’ bespreken Mark en Janny de festiviteiten van het Dorpsfeest. Dit
doen zij samen met theo koster en Bas kunst van de harddraverijvereniging,
die tevens vertellen over hun 75-jarig jubileum dat ze dit jaar vieren. ook gaan
ze op ‘kraambezoek’, ziet u beelden van de kermis, komen er artiesten langs en
laat een fotograaf zijn mooiste en leukste kiekjes zien van het Dorpsfeest santpoort 2011. De mediakraam vindt u in de Hoofdstraat en u bent bij deze van
harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij deze mobiele studio. De
uitzending van deze show is LIVe te horen op seaport FM op vrijdag 5 augustus
van 11.00 tot 14.00 uur. De gehele uitzending wordt vanaf ‘s avonds 19:00 uur
meerdere malen op televisie uitgezonden, zodat u ook via Feestweek tV getuige
bent van dit spektakel. speciaal voor de nachtbrakers die tot in de late uurtjes
hebben gefeest in santpoort, is het na middernacht nogmaals te zien. seaport
tV ontvangt u via Ziggo, kanaal s12+ en via de digitale decoder op kanaal 951.

Let op! NIet parkereN

Dankzij de fantastische medewerking van de bewoners aan de verschillende parcoursen vormen ‘in-de-weg-staande-auto’s’ nauwelijks een probleem. toch vragen we speciale aandacht voor de volgende evenementen: Niet parkeren op •
maandag 1 augustus juli, straatvoetbal. Bewoners én dorpsfeestbezoekers worden verzocht de parkeervakken bij de flat autovrij te houden vanaf s’ochtends
06.00 uur. • dinsdag 2 augustus, ringsteken. Het parcours Hoofdstraat, anemonenstraat, Narcissenstraat en terrasweg vanaf 8.00 uur autovrij houden. •

woensdag 3 augustus, ringsteken met aanspanningen, 7 van santpoort en wielerronde. parcours aan de Molenveltlaan, Dinkgrevelaan, Middenduinerweg,
Burg. enschedélaan en schipbroekenweg vanaf 15.00 uur vrijhouden in verband
met het plaatsen van dranghekken. een uurtje eerder dan u gewend bent, mede
in verband met de extra ringsteekwedstrijd. Let op, graag ook de terrasweg binnen het wielerparcours zo vrij mogelijk houden van auto’s, omdat de ringsteekaanspanningen een verkorte route rijden. • donderdag 4 augustus, kortebaandraverij Graag de Hoofdstraat, het plantsoen bij de overbildtweg (tentopbouw)
en het rennerskwartier bij de paramaribostraat tijdig vrijhouden. • vrijdag 5 augustus, Jaarmarkt De bekende gedeeltes in de Hoofdstraat, terrasweg en Burg.
weertsplantsoen vanaf 04.00 uur in de ochtend vrijhouden. Let op! Graag het
stuk tussen kruizing terrasweg en kerkweg en de vijfsprong ook autovrij houden.
Hier komen ook kramen te staan. • vrijdag 5 augustus, kinderjaarmarkt Graag
de straten waar de kinder-vrijmarkt wordt gehouden zoveel mogelijk autovrij
maken: - Van Vijfsprong - links af - stukje Burg. enschedélaan en – rechts af Frans Netscherlaan tot hoek wulverderlaan (dus niet bij de santpoortse kerk!).
- Van Vijfsprong - rechts af - schipbroekenweg; Burg. weertsplantsoen (alleen op
de stoep aan de kant van de even flatnummers) tot aansluiting weekmarkt. Let
op! aan de graskant van het Burg. weertsplantsoen, tussen schipbroekenweg en
Hagelingerweg, zal deze dag een parkeerverbod gelden ivm doorstroming op
rijbaan. Moet u die vrijdag nog met de auto weg, dan is het verstandig om hem
van te voren van de vrijmarkt weg te halen. anders komt u er later – vanwege
de drukte - wellicht niet meer uit. tijdens de Jaarmarkt en Vrijmarkt mag u de
auto parkeren op de groenstrook aan de wulverderlaan, tussen Velserhooft en
de Bickerlaan.

Bewaakte FIetseNstaLLING

De bewaakte fietsenstalling zal dit jaar weer op de strook langs het fietspad
naar het tunneltje op de slaperdijk worden opgebouwd. Hier kunt u tegen een
geringe vergoeding uw fiets in veilige handen achterlaten. De beheerder laat
weten dat hij overdag kinderfietsen (van kinderen tot 12 jaar) gratis plaatst als
zij met hun ouders aan komen. alweer een reden om de auto te laten staan!!

BeLaNGrIJk: VeILIGHeID!

In verband met de veiligheid doet het bestuur van de Harddraverij Vereniging
een beroep op de deelnemers en bezoekers van evenementen: Houd altijd de
veiligheid in de gaten. wie mee wil doen aan een paardenevenement moet zich
van tevoren inschrijven. Van alle eigenaars/berijders wordt verwacht dat zij een
weloverwogen inschatting maken of hun paard(en) geschikt is om mee te doen
aan een evenement met publiek. Is het paard onervaren, schrijf je dan niet in.
ook niet bij twijfel. Ga ook niet met het paard door het publiek; houd het terras voor de feesttent op het evenemententerrein in ieder geval vrij van paarden.
Voor de menners van aanspanningen geldt – net als alle andere bestuurders van
voertuigen - dat voorzichtigheid met alcohol geboden is. Bij alle paardenevenementen geldt dat het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm verplicht is.
De cap moet voldoen aan de norm eN1384 (staat vermeld aan de binnenzijde
van de cap). Het dragen van sportschoenen te paard is niet toegestaan. schoeisel dient een hak van ten minste ½ cm te hebben. Bij alle evenementen zijn
hengsten uitgesloten van deelname. Natuurlijk doet de organisatie er alles aan
om de veiligheid maximaal mogelijk na te streven en zet het extra mensen in om
toezicht te houden. De organisatie benadrukt dat in alle gevallen de deelnemers
meedoen op eigen risico en de verantwoordelijkheid bij de deelnemers ligt. De
organisatie en haar medewerkers nemen geen enkele verantwoordelijkheid op
zich voor schade aan deelnemers en/of hun dieren en/of hun eigendommen.
wanneer tijdens een evenement een deelnemer zijn paard niet onder controle
heeft of krijgt, waardoor de deelnemer, diens paard of mededeelnemers, dan wel
omstanders in gevaar worden gebracht, volgt uitsluiting. Van het publiek wordt
verwacht dat het zich correct gedraagt langs de kant. een paard is een vluchtdier,
bij een gevoel van angst of bedreiging zet hij het dus op een lopen. Het publiek
moet geen dingen langs de kant doen waar een paard van kan schrikken.

www.DorpsFeest-saNtpoort.NL

Voor aCtueLe INForMatIe oVer Het DorpsFeest eN uItsLaGeN
kuNt u tereCHt op De sIte: www.DorpsFeest-saNtpoort.NL

