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34ste Rijtuigendag
09.00 – 17.00 uur • Ruïne van Brederode

de Rijtuigendag is een klassementsrit van au-
thentieke aanspanningen die voor de 34ste keer 
door Santpoort en omgeving trekt. tijdens de 
route worden koetsiers en passagiers op hun au-
thentieke klederdracht gejureerd. Mede dankzij 
ondersteuning van Honda autoMaarschalk en 
Winkeliers- en Ondernemers Vereniging Sant-
poort noord kan deze unieke nostalgische dag 
in Santpoort worden georganiseerd. Vanaf 9.00 
uur arriveren de deelnemers op evenementen-
terrein bij de Ruïne van Brederode. Om 11.00 
uur vertrekt de optocht. Spreekstalmeester Loek 
van Bronkhorst geeft bij vertrek tekst en uitleg 
over de individuele deelnemers. Vanaf 16.15 uur 
komen de deelnemers weer terug bij Ruïne van 
Brederode. daar zullen de aanspanningen af-
scheid nemen van het publiek. Ook worden de 
winnaars van de klassementsrit bekend gemaakt. 
de gedetailleerde route kunt u onder de nieuws-
rubriek vinden op www.dorpsfeest-santpoort.nl 
Hou deze site in de gaten, want er kunnen nog 
kleine wijzigingen in de route doorgevoerd wor-
den. Meer info: René Miggels, 06-51225153.

Harddraverij vereniging Santpoort & omStreken preSenteert 
Het officiële programma van dorpSfeeSt Santpoort 2010 van
zaterdag 31 juli t/m zaterdag 7 auguStuS (door tHeo koSter)

ZateRdag 31 juLi

KOffiecOnceRt
12.00 – 14.00 uur • dorpskerk Santpoort

de 12e editie van het koffieconcert heeft als titel 
‘Hommage aan chopin’. Omdat het precies 200 
jaar is geleden dat deze Poolse componist werd ge-
boren (chopinjaar!), zal meesterpianist Menachem 
Har-Zahav een fantastische pianorecital verzorgen. 
uniek is dat dit evenement een fraai voorbeeld is 
van Santpoortse samenwerking. Het bestuur van 
de dorpskerk Santpoort stelt de prachtige locatie 
beschikbaar en de stichting cultuur in de dorps-
kerk biedt ondersteuning bij de organisatie.
Paula Reiding van ’t Mosterdzaadje zorgt voor het 
inhoudelijke programma. Zij heeft meesterpianist 
Menachem Har-Zahav uitgenodigd om naar Sant-
poort te komen. Menachem Har-Zahav is een in 
duitsland wonende israëlisch - amerikaanse pi-
anist. Hij was al op jonge leeftijd hoofd van een 
conservatorium in amerika, maar koos voor een 
leven als uitvoerend pianist. Hij studeerde verder 
in Londen en woont nu met zijn vrouw en kinde-
ren in duitsland. Hij wordt door de kenners een 
“Starpianist” genoemd, omdat hij over een aan 
waanzin reikende techniek beschikt. Voor dit con-
cert heeft Menachem Har-Zahav een programma 
samengesteld dat een rijke afwisseling biedt. etu-
des en Polonaises, een nocturne, een Wals en een 
Scherzo, de geliefde Ballade nr.1 en de Sonate nr.2 
met daarin de beroemde treurmars. Het concert 
start zondag om 12.00 uur. de zaal is open om 
11.30 uur. Omdat Booy Optiek als sponsor op-
treedt, is de toegang is gratis, maar dan moet u wel 
beschikken over een toegangskaart. de Harddrave-
rij Vereniging geeft 250 kaarten gratis weg. Leden 
kunnen op vertoon van hun drafpas deze vanaf 20 
juli afhalen bij de Santpoortse Verleiding (Hoofd-
straat 168) en assurantiekantoor nieuwland & 
aarts (Bloemendaalsestraatweg 127). Vanaf 29 juli 
ook voor niet-leden af te halen. Het wordt gewaar-
deerd als u na afloop een vrijwillige bijdrage in de 
bolhoed van de voorzitter achterlaat.

ROute deR Rijtuigen 

Start Ruïne van Brederode • Bij het verlaten 
van het feest terrein linksaf Velserenderlaan; Ra 
Brederoodseweg, gaat over in de Mollaan; La 
Bloemendaalseweg, (ter hoogte van het Kerk-
plein ontvangen deelnemers een aandenken en 
consumptie). Bloemendaal: Op het kerkplein 2e 
afslag rechts, La Kennemerweg, Links aanhou-
den johan Verhulstweg, La duinlustparkweg, Ra 
van ewijckweg, Ra  Brederoodseweg, La W. de 
Zwijgerlaan, La Middenduinerweg, Ra duin- en 
Kruidbergerweg, driehuis, over het spoor recht-
door nic. Beetslaan, Ra Velserduin, Ra Wolff en 
dekenlaan, Ra driehuizerkerkweg, Ra nic. Beet-
slaan, Ra Velserduin, Ra Wolff en dekenlaan, Ra 
driehuizerkerkweg, weg volgen tot het ijspa-
leis, Ra Van den Vondellaan, Volgende rotonde 
voor driekwart nemen, Ra Hyr. Van alphenlaan, 
La Lodewijk van deyssellaan  (de Luchte, Huis 
ter Hage), La Van Lenneplaan, Ra Kweeken-
steinsweg Weg volgen langs Beeckenstein, Ra 
Rijksweg, weg volgen over het viaduct, La Roo-
sensteinweg, Ra Hofgeesterweg, Ra Weidepad 
(fietspad), La grote Buitendijk, Velserbroek, Ra 
all. jacobsstraat, rotonde 2e afslag, opstellen 
voor de lunch op het Vestingplein. Vestingplein 
verlaten, La rotonde voor driekwart nemen Zon 
Bastion, La Velserbroeksedreef, Ra Westbroeker-
weg, Weg volgen Vlietweg, Ra bij de stoplichten, 
Hoofdstraat, Ra Rijksweg, La Hoofdstraat, naar 
links oversteken, Ra Hoofdstraat, links aanhou-
den, Ra terrasweg, La Kerkweg, Sherry stop op 
het Land van Scholz, Ra Burg. enschedélaan. 
Presentatie voorzien van commentaar door Loek 
van Bronkhorst (drie rondjes). La terrasweg, La 
dinkgrevelaan, La Middenduinerweg, La Burg. 
enschedelaan. en terug naar vertrekpunt.

SPRingcLinic
17.00 uur • Ruïne van Brederode

na de presentatie van rijtuigen zal de ring om 
circa 17.00 uur worden vrijgemaakt voor een 
Springclinic. in deze proefles – alleen bestemd 
voor combinaties die zich hebben aangemeld 
voor het concours Hippique – kunnen de deel-
nemers wennen aan het parcours, terwijl ze bo-
vendien praktische tips krijgen. Meer informa-
tie over deelname bij Hippisch centrum Velsen 
0255-534309.
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Voor actuele informatie over het dorpsfeest, 
uitslagen lezen, foto’s bekijken kunt u terecht 

op website www.dorpsfeest-santpoort.nl

iedeReen naaR de KeRMiS!

Wat is een dorpsfeest zonder Oudhollandse 
gezelligheid op de kermis? de Harddraverij Ver-
eniging heeft er alles aan gedaan om voor ver-
schillende leeftijden spannende attracties naar 
Santpoort te halen. grote publiekstrekkers zijn 
de Power dancer en een superhoge zweefmo-
len Sky flyer van 35 meter geboekt! naast deze 
topattracties zijn de bekende attracties ook aan-
wezig, zoals de autoscooter, Polyp en de ameri-
can Wipp. de kleintjes kunnen in de funny cars, 
draaimolen, touwtjetrekken, Blikgooien, Voet-
balspel, 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, Oliebol-
len, Snack of Suikerspin. de kermis is open van 
zaterdag 31 juli tot en met zaterdag 7 augus-
tus, 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. 

ZOndag 1 auguStuS

HaRddRaVeRSVLaggen
Het bestuur zou het fantastisch vinden als het dorp 
tijdens het dorpsfeest met geelgrijze vlaggen wordt 
versierd. de kwaliteitsvlaggen meten 150 x 100 cm 
en kosten 30 euro. Omdat ze minimaal dertig jaar 
meegaan, dus nog geen euro per jaar! daarnaast 
zijn er nu ook grotere vlaggen beschikbaar. die 
kosten 55 euro. Verkooppunt is het secretariaat 
van de vereniging aan de Bloemendaalsestraatweg 
127-129 in Santpoort Zuid, 023-5377171. Maar 
de vlaggen zijn ook te koop tijdens het concours 
Hippique, de agrarische dag en de jaarmarkt bij de 
kraam van de Harddraverij Vereniging. 
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Zondagavond Kermisavond
18.00 - 01.00 uur • Landje van Hop

Zondagavond 2 augustus staat in het teken van 
oudhollandse gezelligheid. U krijgt alle ruimte 
om een bezoek te brengen aan de kermis. de 
Harddraverij vereniging heeft er alles aan ge-
daan om voor verschillende leeftijden spannende 
attracties naar santpoort te halen. als grote pu-
bliekstrekkers zijn dit jaar onder andere de Po-
wer dancer en een superhoge zweefmolen sky 
Flyer van 35 meter geboekt!  daarnaast zijn er 
zo’n twintigtal andere draai-, gok- en vermaak-
zaken. omdat de gratis toegankelijke evenemen-
ten in het dorpsfeest voor een belangrijk deel 
worden gefinancierd uit de pachtgelden van de 
exploitanten, beveelt de organisatie een bezoek 
aan de kermis van harte aan. de kermis zal op 
zaterdag 31 juli om 14.00 uur worden geopend. 
daarna is de kermis tot en met zaterdag 7 au-
gustus open van 14.00 tot 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.

ConCoUrs HiPPiqUe
09.00 - 17.00 uur • ruïne van Brederode

de hele dag worden op het evenemententerrein 
dressuur- en springwedstrijden gehouden. deze 
wedstrijden worden afgewisseld door diverse 
shows van tuigpaarden. Bij deze tak van sport let 
de jury vooral op de gang van het paard. ook is 
er een wedstrijd equipespringen voor teams van 
4 personen, waarbij deelnemers van verschil-
lende maneges en stallen het tegen elkaar op-
nemen. deze dag wordt mede mogelijk gemaakt 
door volta 1800 installatietechniek.
in de middag zal topruiter sander marijnissen 
twee keer een optreden verzorgen: éénmaal 
een presentatie inrijden en een kuur op muziek, 
de tweede maal geeft hij een clinic aan drie 
deelnemers van de dag. in juli 2009 behaalde 
sander marijnissen met zijn paard moedwil in 
aken goud met het Landenteam, waarvan ook 
anky van grunsven, Hans-Peter minderhoud en 
marlies van Baalen deel uit maakten. sander is 
een dressuurruiter in hart en nieren. respect en 
liefde voor het paard staat bij hem voorop. Hij is 
geboren in Zaandam op 25 oktober 1970. Toen 
hij vier was zat hij voor het eerst op een shet-
landpony van de buren. op zijn 21e reed hij zich 
met de toen 6-jarige dakota net niet in het Young 
riders team. inmiddels heeft hij naast dakota 
nog 3 paarden (Cibufa, griffier en moedwil) van 
groen naar grand Prix gereden.

Zondag 1 aUgUsTUs samen met zijn vrouw Karina runt sander de 
dressuurstal marijnissen die inmiddels is uitge-
groeid tot een zeer compleet bedrijf www.dres-
suurstal-marijnissen.nl. voor meer informatie of 
deelname aan het (equipe)springen, de springcli-
nic of dressuurproeven respectievelijk contact op 
met het Hippisch Centrum velsen (marcel van Pi-
lanen, 0255-519299) of met manege Kennemer-
gaarde (martin Corsmit, 023-5377886). inschrij-
ving sluit op donderdag 29 juli. Toegang gratis!

meT Zijn aLLen oP de FoTo!
Tijdens het Concours Hippique zal om 15.00 uur 

het programma worden stilgelegd voor
een unieke gebeurtenis. alle historisch

verklede bezoekers zullen samen met het 
bestuur door topfotograaf aris schutte op een 
grote panoramafoto worden gezet. deze foto 
zal tijdens het dorpsfeest op diverse markante 

plaatsen in het dorp worden opgehangen, zodat 
er nog lang over deze historische gebeurtenis zal 
worden nagepraat. U kunt hierop natuurlijk niet 

ontbreken. Komt dus allen verkleed!
nabestellingen via de website
www.dorpsfeest-santpoort.nl
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Wenst u een gezellig Dorpsfeest !
Tijdens het Dorpsfeest hebben wij gewijzigde openingstijden:
Dinsdag 15.00-18.00 uur / Woensdag 09.00-15.00 uur / Donderdag gesloten

Vrijdag 08.00-17.00 uur staan wij op de Jaarmarkt / Zaterdag 10.00-17.00 uur

Narcissenstraat 1F, Santpoort-Noord
Tel 023 - 538 26 77

Wij wensen iedereen
een fantastisch
Dorpsfeest!

DHP Cultura Holland
Wagenmakerstraat 26

1991 JA  Velserbroek

023 - 537 12 85

Wij wensen iedereen een top Dorpsfeest toe. 
Wij zijn gesloten maar we zien jullie graag 
weer vanaf dinsdag 10 augustus in ons café!

Hagelingerweg 36, Santpoort-Noord

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)

www.dorpsfeest-santpoort.nl



29 juli 2010 pagina 11

Dorpsfeest Santpoort 2010

29ste straatvoetbal
08.45 - 16.00 uur • burg. Weertsplantsoen

alweer voor de 29ste keer  organiseren Hans en Paul 
voorting met hun team van vrijwilligers het ouder-
wetse straatvoetbaltoernooi voor de kinderen van 6 
tot en met 13 jaar. Dit jaar staat het toernooi in het 
teken van het WK. teams worden aan de hand van lo-
ting samengesteld. elk jaar is het weer dringen om een 
plekje in een team te bemachtigen. In de pauze mo-
gen deelnemers jonger dan 6 jaar spelen. verder zijn 
er allerlei spelletjes, zoals panna, het gatendoel schie-
ten en balletje hooghouden. ook aan prijzen geen ge-
brek. organisatie en voorinschrijving zijn in handen 
van Hans voorting, tulpenstraat 19, 023-5370144. 
Deelnemers die de eerdere oproep in de krant heb-
ben gemist, kunnen bij hem informeren of er nog een 
plaatje vrij is. of stuur een mail met naam, voornaam, 
geboortedatum en telefoonnummer naar tulptrofee@
quicknet.nl. Kosten 2,50 euro per persoon. Het pro-
grammaboekje is op zaterdag 31 augustus vanaf 10.00 
uur af te halen op de tulpenstraat 19.

maanDag 2 augustus

Hoofdstraat 203
Santpoort-Noord

023 - 5395909

www.lichtspel.nl

Voor onderhoud aan uw tuin

06 - 3388 4729

volta 1800

Installatietechniek

* ElEktrotEchnIEk Hagelingerweg 180
* datanEtwErkEn 2071 Cn  Santpoort-noord
* brandmEldsystEmEn 06 - 290 624 38

e-mail: volta1800@live.nl

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

voorInscHrIjven rIngsteKen
10.00 tot 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
13.00 - 16.30 uur • ruine van brederode

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. aan het toernooi doen ruim 
honderdvijftig mensen mee. Deelname is bedoeld 
voor 55 plussers uit de gemeente velsen. Het wordt 
een gezellige middag. De Hoofdsponsor de rabo-
bank 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.
Informatie over het verkrijgen van een deelnamekaart 
(indien nog voorradig) ’s avonds na 19 uur bij Ignas 
de grefte (telefoon 023-539 4760 / 06-18036686). 
Deelname voor leden van de Harddraverij op ver-
toon van drafpas 1 euro, niet leden 2 euro.

steenWerPen
14.00 - 17.00 uur • landje vlughthovenstraat

op maandagmiddag zal het steenwerpen in 
santpoort voor de zesde keer in successie wor-
den georganiseerd. Het spel blinkt uit door 
eenvoud. op een houten paaltje ligt een dob-
belsteen. 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 cate-
gorie het team uitkomt. De start valt om 18.30 uur, 
maar de deelnemers moeten zich om 18.00 uur 
melden. voor origineel uitgedoste equipes zullen 
leuke premies beschikbaar zijn. Dus doe weer gek. 
Inschrijven: theo Koster, 06-50245261. maximaal 
20 teams. minimale leeftijd 15 jaar. grote kans 
dat hoofdsponsor lengerique lingerie & badmode 
weer lucratieve waardebonnen te vergeven heeft.
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Ringsteken
09.00 - 20.00 uur • Hoofdstraat

aanvang 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 gazellefiets, 
beschikbaar gesteld door fietsenmaker Jacko tes-
selaar van Rijwielhuys santpoort. Ook krijgen 
alle deelnemers op de fiets een leuk aandenken. 
aanvang 11.00 uur: Ringsteken op de fiets voor 
kinderen van 10 t/m 14 jaar; deelname kost 50 
cent. Vergeet na het ringsteken niet langs de Pri-
meurshop Bol te gaan, want daar krijgen jullie het 
ringsteek-ijsje. Bij eetlokaal ’t Palet krijgen jullie 
een dorstlessertje. aanvang 14.00 uur: Ringsteken 
op losse pony en paard. Pony’s gaan eerst. daarna 
is het tijd voor de paarden. Maximaal één deel-
nemer per pony of paard. Hengsten uitgesloten. 
deelnemers die hun paard niet onder controle 
hebben, worden uit de strijd genomen. 
Let op! net als vorig jaar is deelname aan de paar-
denrubrieken alleen mogelijk via voorinschrij-
ving op de kraam van de Harddraverij tijdens 
het Concours Hippique, of (vanaf 26-7) bij an-
nemieke Vink 06-5375 0690, Bianca stolwijk 06-
24916627 of per email feestweek-santpoort@hot-
mail.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 2 au-
gustus om 20.00 uur. deelnemen kost 2 euro.

Ringsteken OP de BROMMeR
19.00 - 20.00 uur • Hoofdstraat

‘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 aan de klassiekers. 
Zo wordt het ringsteken niet alleen fun voor de 
deelnemers, maar ook voor de toeschouwers. 
koppes snacks treedt als hoofdsponsor op. Ring-
steken op de brommer doe je met z’n tweeën, 
waarbij de duopassagier met het zwaard naar 
de ring steekt. de bestuurder moet een geldig 
bromfietsrijbewijs (certificaat) hebben en het 
nummer daarvan bij de inschrijving opgeven. 
deelnemen kan alleen met goedgekeurde brom-
fietsen en snorbrommers die zijn voorzien van 
een geldig kentekenbewijs (dus géén motoren). 
Vanwege de veiligheid en om bovendien onder-
scheid in moeilijkheidsgraad te voorkomen, rijdt 
iedereen met een helm op. dus ook de deelne-
mers die op een snorbrommer meedoen. Bij 
overdadig geluidsproductie heeft de organisatie 
het recht de brommer uit te sluiten van deel-
name. dus hou het rustig.
Wel rekent de organisatie natuurlijk op een 
groot aantal verkleedpartijen en ludieke aan-
meldingen. 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 • Land van scholz

Let op! dit jaar wordt het Jeu des Boules-toer-
nooi op een nieuwe locatie georganiseerd, na-
melijk het Land van scholz (Vlughthovenstraat). 
Lekker ontspannen een balletje opgooien en 
spelen om fraaie prijzen. de minimale leeftijds-
grens is 8 jaar. Voorinschrijven kan tot maan-
dag 2 augustus 19.00 uur bij Bert Buitenhuis, 
023-5393818 van de Petanque union iJmuiden. 
Zijn er nog plaatsen over dan kan op de dinsdag 
zelf ter plaatse vanaf 12.00 uur worden inge-
schreven. deelname kost 2 euro. korf Catering 
zorgt voor een gratis bakkie koffie. Let op! de 
inschrijving sluit stipt om 12.30 uur.

agRaRisCHe dag
09.00 - 13.00 uur • Ruïne van Brederode

Openluchtboerderij met veel vertier. dit jaar zul-
len weer vele kalveren worden gekeurd. de deel-
nemers komen uit heel noord-Holland. naast de 
keuring is er ook een kalver-knuffelhoek, koemel-
ken en koeschetsen. Ook de geitenkeuring die 
wordt georganiseerd door geitenfokvereniging 
assendelft is weer van de partij! Op het evene-
mentterrein kunt u tevens kijken naar een show 
van kleindieren en naar de mannen van scouting 
st. Radboud die touwslaan. de Hofgeestruiters 

daMes M&M WORden daMes a&B
de afgelopen jaren zijn de dames M&M een be-
grip geworden bij de ondersteuning van de eve-
nementen. M&M staat voor Marjan Leipoldt en 
Miriam Luxwolda. Zij organiseerden niet alleen 
de paardenkeuring, maar ondersteunden het be-
stuur van de Harddraverij ook bij tal van andere 
werkzaamheden, zoals het inkopen van de prij-
zen en het ondersteunen van de jury bij tal van 
andere (paarden)evenementen. dit jaar hebben 
zij hun werkzaamheden overgedragen aan de 
dames a&B. dit staat voor annemieke Vink en 
Bianca stolwijk. Zij zijn met veel enthousiasme 
aan deze klus begonnen. Het bestuur wenst de 
dames a&B veel succes!

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 inge-
huurd en biedt de kinderen om stipt 12.00 uur een 
nieuwe verrassing aan, in plaats van de vertrouwde 
kinderbrunch. Wees daarbij! deze prachtige dag 
wordt mede mogelijk gemaakt door Hoofdsponsor 
Rabobank Velsen & Omstreken.toegang gratis!

 

gyMkana & stOeLendans
13.30 - 15.30 uur • Ruïne van Brederode

de gymkana is een behendigheidsrace voor pony 
en paard. Het koppel Bianca Jansen en Jolanda 
nijssen heeft wederom een verrassende behen-
digheidsbaan bedacht die de ruiters met hun 
paard moeten afleggen. eerst beginnen de jongste 
deelnemertjes (tot en met 12 jaar). daarna zul-
len 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 stoelen-
dans 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 zij-
nde strobaal gaan zitten. Helaas is 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, of bij Jolanda nijssen, 
telefoon 06-17545183 (na 18.00 uur). 

WOensdag 4 augustus

Win een fiets tijdens Wielerronde!
Tijdens de Wielerronde maakt het publiek kans op een 
splinternieuwe Montego-fiets!. Dit merk, dat fiets-le-
gende Leontien van Moorsel als ambassadrice heeft 

aangetrokken, maakt de laatste jaren een
sterke opmars door. Vandaar dat het merk nu

steeds vaker via dealer het Rijwielhuys Santpoort 
(Narcissenstraat) in het Santpoortse straatbeeld is 

te bewonderen. Om dat te onderstrepen zal Montego 
nadrukkelijk aanwezig zijn tijdens de Wielerronde.
Zo komt het merk met een podiumwagen waar u de 
meest recente innovaties kunt bekijken. Bovendien 
kunt u op de stand van Montego tot 20.30 uur uw

stem uitbrengen op het startnummer van de
winnaar van de Wielerronde. Onder de inzenders die
het winnende startnummer goed voorspellen, wordt

een splinternieuwe Montego verloot! 
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de 7 van santpoort
18.30 - 20.00 uur • Wielerparcours

de 7 van santpoort is een uniek hardloopcri-
terium van zeven kilometer over het bekende 
wielerparcours van 1000 meter rondom de 
santpoortse kerk die alweer voor het vijfde 
achtereenvolgende jaar in samenwerking met 
sportConnextion wordt georganiseerd op het 
Wielerparcours (start/finish in Molenveltlaan). 
steeds meer santpoortse ingezetenen, maar ook 
de (regionale) topatleten zijn wel ‘in’ voor wat 
rondjes om de kerk. de 7 van santpoort past 
immers perfect in de voorbereiding voor de 
IJmuidense pierloop en de Haarlemse Zilveren 
Kruis achmea Loop. omdat de belangstelling 
steeds groter wordt, moet de organisatie een 
limiet stellen aan het aantal deelnemers. Meer 
dan 400 kunnen er niet meedoen. Hoewel de 7 
van santpoort een recreatieloop is, staat er voor 
de eerst aankomende wel die legendarische 7 
van santpoort-bokaal klaar. een bokaal uit 1907 
die is opgedoken uit de harddraverij-archieven. 
In 2006 en 2007 won Haarlemmer John Colling-
ham de 7 van santpoort. In 2008 was Hoofd-
dorper Marcel pool de beste. snelste vrouw was 
in de drie voorgaande edities de Zandvoortse 
Ingrid dekker. de felbegeerde titels van snel-
ste santpoorter en snelste santpoortse gingen 
in 2006, 2007en 2008 respectievelijk naar Hans 
de graaff, esther vink, albert Handgraaf, Mar-
leen de Kroon, sjoerd adema en Jane thomp-
son. vorig jaar ging de zege naar sullivan smith 

in een nieuw parcoursrecord van 22.46. Beste 
dame was voor de vierde keer op rij Ingrid dek-
ker. snelste santpoorters waren sanne de Boer 
en opnieuw sjoerd adema. net als vorig jaar ge-
beurt de tijdregistratie van alle deelnemers door 
middel van de racetimer-chip in het startnum-
mer en zal ook de extra premie voor de snelste 
eerste ronde weer klaar liggen. voorafgaand aan 
de prestatieloop wordt de jeugdloop gehouden 
over 1 km (één rondje). deze loop is bedoeld 
voor kinderen t/m 12 jaar, groep 8. Hier zijn 
prijzen voor de eerst aankomende santpoorter 
en santpoortse. vorig jaar waren Bart en Maaike 
spring in t veld, broer en zus, de snelsten. 
de jeugdloop start om 18.30 uur, de 7 van sant-
poort start om 19.00 uur. Inschrijven voor de 
Jeugdloop en de 7 van santpoort kan vanaf nu 
via www.inschrijven.nl. Zoek de datum van 4 
augustus en schrijf je in. dan ligt het startnum-
mer op woensdag 4 augustus tegen betaling 
van het inschrijfgeld voor je klaar bij de gym-
zaal van de parnassiaschool aan de terrasweg in 
santpoort noord. als er nog startnummers over 
zijn, kan vanaf 17.00 ook ter plaatse in de par-
nassiaschool worden ingeschreven. om 18.00 
uur sluit inschrijving Jeugdloop en om 18.30 
uur sluit inschrijving prestatieloop. Maar, wees 
er snel bij!

WIeLerronde van santpoort
20.15 -  21.30 uur • rondom dorpskerk santpoort

In santpoort verschijnt altijd een groot deelne-
mersveld aan renners aan de start. dat komt 
niet alleen door het vele publiek en de gezellige 
sfeer, waar ook door de leuke premies die door 
de mannen is te verdienen. de sportklasse B-ve-
teranen rijden 50 km en starten om 20.15 uur. 
Met medewerking van BrC Kennemerland. dit 
jaar zijn de fietsmerken Montego en Beone voor 
het eerst als sponsor bij het evenement betrok-
ken. Zij brengen ook een fraaie prijs mee! onder 
de bezoekers die van te voren het startnummer 
van de winnaar goed voorspellen en het deel-
name formulier inleveren bij de Montego-stand 
van rijwielhuys santpoort, wordt een splinter-
nieuwe Montego fiets verloot! toegang gratis! 

KorteBaandraverIJ
13.00 tot 18.00 uur • Hoofdstraat

Hoogtepunt van dorpsfeest santpoort. voor de 
251ste keer komen de Kortebaandravers naar 
santpoort om die felbegeerde Manus Masteling 

Per 1 september starten wij
Paardencentrum de Biezen
(voorheen Paardencentrum Santpoort)
www.paardencentrumdebiezen.nl

Rijksweg 236

Nog enkele
boxen vrij!

Auto Maarschalk B.V.
Broekerdreef 100 • 1991 AZ  Velserbroek

Tel. 023 - 538 41 14

www.AuToMAArschAlk.nl

Wij wensen iedereen een
onwijs gaaf Dorpsfeest toe

Hagelingerweg 181 • 2071 CD • Santpoort-Noord
Tel. 023 - 520 22 55 • E-mail: info@wijsmakelaardij.nl
www.wijsmakelaardij.nl

www.dorpsfeest-santpoort.nl

Hoofdstraat 186, Santpoort-Noord
tel. 023-5378544

Tijdens het Dorpsfeest zijn wij open met gerechten.

Elke avond bij Ramsis podium live muziek!
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trofee mee naar huis te mogen nemen. vorig jaar, 
tijdens de jubileumeditie had de Kortebaan sant-
poort de hoogste totalisatoromzet ooit gereali-
seerd. de toegang tot de Kortebaan is gratis en de 
totalisator in de Hoofdstraat opent om 12.30 uur. 
Op vertoon van de toegestuurde drafpas krijgen 
leden van de Harddraverij vereniging een pro-
grammaboekje gratis. Let op! Er zal toezicht wor-
den gehouden op de hoeveelheid meegebrachte 
alcoholhoudende dranken. Bij extreme hoeveel-
heden (bijvoorbeeld kliko’s vol met drank), be-
staat de kans dat u niet toegelaten wordt tot het 
evenemententerrein. Bewoners aan het parcours 
wordt - zoals gebruikelijk - verzocht de vlag uit 
te steken; het moment bij uitstek om de Hard-
draversvlag te tonen. Zo lang de voorraad strekt 
voor 30 euro te koop bij het secretariaat, Bloe-
mendaalsestraatweg 127 in santpoort Zuid, tele-
foon 023-5377171, en in de kraam van de Hard-
draverij tijdens Concours Hippique. 

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. Ensche-

délaan en - rechtsaf - Frans netscherlaan tot 
hoek Wulverderlaan (dus niet bij de santpoortse 
kerk!) en van vijfsprong - rechtsaf - schipbroe-
kenweg; 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 aanbie-
den. Zo blijft de dorpskern – in geval van ca-
lamiteiten – toch bereikbaar. toezichthouders 
zullen rondlopen en het één en ander in goede 
banen te leiden. de bewoners die in de aange-
wezen 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; éé-
nieder wordt vriendelijk – doch dringend – ver-
zocht om de niet verkochte spullen weer mee 
naar huis te nemen.

jaarmarKt
08.00 - 17.00 uur • dorpskern

de marktmeesteressen Charlotte masteling en 
mariëlle Pessel zijn met veel enthousiasme in 
geslaagd om de markt weer een eigen invulling 
te geven. met ruim150 kramen is de markt een 
van de grotere in de regio. in ieder geval zijn 
de oude ambachten ook dit jaar weer van de 
partij. 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.

tOErrit OLdtimEr BrOmFiEtsEn
09.00 tot 13.30 uur • Burg. Weertsplantsoen

Bromfietsgroep de Zweefzadel organiseert een 
toerrit voor old-timer bromfietsen. Het mooie is dat 
er niet alleen wordt gereden, maar dat er ook tijd is 
om elkaars bromfietsen te bekijken en een praatje 
te maken. vanaf 9.00 uur stellen de deelnemers 
zich op bij het Burg. Weertsplantsoen en om circa 
11.00 uur vertekken de deelnemers (maximaal 125) 
voor een toertocht van circa 35 km door de omge-
ving. voor vertrek en na terugkomst kan het publiek 
stemmen op de mooiste brommer. dat gebeurt in 
drie categorieën bouwjaar (50-60, 60-70 en 70-80). 
de prijsuitreiking is omstreeks 13.30 uur gepland. 
toon Wijnen, michael demmers, johan van Houte 
en john joosten van de Zweefzadel zijn de kartrek-
kers van dit evenement. inschrijven kan via http://
www.zweefzadel.nl. Op die link kunt u tevens zien 
wie zich al hebben ingeschreven (inmiddels circa 
70 deelnemers), dus wacht niet te lang!
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Pony- en Paardenkeuring
09.00 - 13.00 uur • Valckenhoeflaan

een emotionele dag voor de dames M&M, want 
dit jaar hebben ze de organisatie van de 32ste 
Pony- en Paardenkeuring overgedragen aan an-
nemieke Vink en Bianca Stolwijk. de laatste 
jaren is de keuring uitgegroeid als één van de 
grootste, maar nog belangrijker, de best verzorg-
de keuringen uit de regio. 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 verne-
men. Vorig jaar gingen meer dan 130 paarden 
onder de ogen van de keurmeesters door. na het 
succes van vorig jaar is ook dit jaar een speciale 
rubriek Veteranen. deze rubriek staat open voor 
pony’s en paarden vanaf 22 jaar. in deze rubriek 
wordt een zeer gemêleerd gezelschap aan meer- 
of minder bejaarde paarden. 

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

Ook onderhoud leaseauto’s

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

lid
toyota-specialist sinds 1965Specialist in: Kip, Wild en Gevogelte

Wij wensen iedereen een gezellig Dorpsfeest

Hoofdstraat 211  Santpoort, 023 - 539 35 57

Voor al uw tuinplanten!
Hagelingerweg 214 - Santpoort-Noord - Tel. 023 - 537 83 81

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

Wij Wensen iedereen 

een fijn dorpsfeest

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; ru-
briek 3: d- en e-pony’s met een hoogte van 1,41 
– 1,57 meter; rubriek 4: paarden van1,58 me-
ter 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 uitslui-
tend aan de hand van voorinschrijving op de 
kraam van de Harddraverij tijdens het Concours 
Hippique, of vanaf 26 juli bij annemieke Vink 
06-5375 0690, Bianca Stolwijk 06-24916627 of 
per email feestweek-santpoort@hotmail.com. 
inschrijving sluit op woensdag 4 augustus 20.00 
uur. Hengsten zijn van deelname uitgesloten. 

SkatePoP
13.00 - 17.00 uur • Skatebaan Valkenhoeflaan

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 ach-
ter dit  evenement zijn tante eef van de Speel-
tuin, Patrick nieborg en Susanne de groot. 

Het is alweer de zesde 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 win-
nen. naast skaten zal er teven lifemuziek zijn en 
kunnen deelnemers en publiek tevens 
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 alco-
hol geschonken. Meer informatie over deelname 
en inschrijven voor dit Skatefestival voor jeugd 
(ouder dan 8 jaar) kan bij tante eef in de Speel-
tuin. 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. 
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TracTorrace
19.00 - 21.00 uur • ruïne van Brederode

Wegens het succes van vorig jaar, staat de Trac-
torrace dit jaar wederom op het programma. 
Nieuw is dat dit jaar niet alleen nostalgische 
tractoren mogen meedoen, maar ook modern 
materieel. Net als vorig jaar zijn er twee hinder-
nisbanen naast elkaar aangelegd, waarbij een 
waterbak zeker niet zal ontbreken. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers het parcours met 
hindernissen zo snel mogelijk moeten afleggen. 
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. Na-
tuurlijk zonder concessies te doen aan de veilig-
heid. 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 maxi-
maal twee deelnemers met de zelfde 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 voor-
inschrijving. Dat kan bij Jan Tromp, bij voorkeur 
door het sturen van een email naar vendel131@
quicknet.nl onder vermelding van: naam, woon-
plaats, leeftijd, telefoonnummer, bouwjaar en 
merk tractor en eventuele aanvullende bijzon-
derheden. De inschrijving sluit op woensdag 3 
augustus of bij 40 deelnemers. Dus schrijf je op 
tijd in! alle deelnemers moeten om 18.30 uur 
(een half uur voor start) aanwezig zijn om hun 
startnummer op te halen. Voor meer informatie 
over inschrijving en deelname: Jan Tromp, tele-
foon 023-5375560 (na 20.00 uur).

roNDJe ZaNDHaas
20.00 uur • Muziekvereniging soli

Wandeltochten over 60, 100 of 110 km. op 
vrijdagavond vertrekken en de hele nacht door-
lopen. De starttijd is voor alle drie de afstan-
den (60, 100 en 110 kilometer) om 20.00 uur 
exact. De eerste 12 kilometer loopt u als één 
groep samen naar het eerste rustpunt. De ge-
middelde snelheid die dan wordt aangehouden 
is 6,2 kilometer per uur. Na dit eerste rustpunt 
bent u vrij uw eigen temp aan te houden, waar-
bij de organisatie wel uitgaat van een minimum 
snelheid van 4,2 km/uur (anders kan de wande-
ling niet binnen 24 uur gelopen worden) en een 
maximum van 7 km/uur. 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. De 
route gaat ‘s nachts over polderwegen (nage-
noeg allemaal met afzonderlijk fietspad). re-
flecterende kledij en/of zaklamp zijn gedurende 
de nacht verplicht! 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 route weer terug naar de startlo-
catie. 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 kilome-
ter een warme maaltijd (macaroni, zowel ver-
houdend 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.
Deelname kost € 22,50. alle deelnemers ontvan-
gen bij aankomst een medaille en diploma. 
Graag voorinschrijven via www.rondjezand-
haas.nl. Late beslissers kunnen zich ook vrijdag 
6 augustus vanaf 15.00 uur tot 19.30 uur in-
schrijven in de startlocatie. 

seNioreNaVoND
20.00 tot 0.00 uur • ruïne van Brederode

Mede gezien het succes van voorgaande jaren, 
mag de seniorenavond in de evenemententent 
bij de ruïne van Brederode dit jaar niet ontbre-
ken. De Midnight Movers zullen de bezoekers 
weer uit hun dak laten gaan. Kortom, heel veel 
plezier op deze oudhollandse kermisborrel! 
Gratis toegang, omdat Van Waalwijk Van Doorn 
(WaDo) Makelaars en Taxateurs als sponsor op-
treedt. 

VisWeDsTriJD Voor De JeuGD
09.00 - 11.00 uur • Vijver Maan Bastion

Let op! De Viswedstrijd voor de jeugd zal ook 
dit jaar in de vijver bij het Maan Bastion in de 
Velserbroek worden gehouden (op de raampos-
ters in het dorp staat een andere locatie). Hen-
gelsport Velsen (HsV) is al jaren enthousiaste 
organisator en geniet ook van deze promotio-
nele actie voor de Hengelsport. Leen Noordzij is 
ook dit jaar de kartrekker. opgeven kan bij Van 
royen Dierenspeciaalzaak (Hoofdstraat 158, 
santpoort). Late beslissers kunnen zich gedu-
rende het Dorpsfeest nog opgeven bij het secre-
tariaat van de Harddraverij Vereniging, telefoon 
023-5377171. Deelname kost 2 euro en er kan 
alleen aan de waterkant worden betaald.

roNDJe ZaNDHaas
Vanaf 06.30 uur • Weyman Weide

Het wandelsportevenement dat het team van 
Ben Molenaar organiseert, heeft dit jaar de pri-
meur van het evenemententerrein de Weyman 
Weide aan de Hoofdstraat 248 als uitvalsbasis. 
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 Wal-
kers. op het parkoers van de 5 km zijn honden 
toegestaan. Deze afstand is tevens geschikt voor 
rolstoelgebruikers en gezinnen met kleine kin-
deren (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 wan-
delorganinsatie krijgen 1 euro korting.
De route wordt bij start uitgedeeld.
Meer informatie: Ben Molenaar, telefoon 023-
5144229.
Zie ook www.rondjezandhaas.nl

FiLMWeDsTriJD:
GouDeN VeuLeN
Filmers opgelet. De organisatie van het Dorps-
feest santpoort schrijft een filmwedstrijd uit 
onder de bezoekers van de evenementen die de 
sfeer van het Dorpsfeest het best weergeven. De 
winnaar zal op de algemene Ledenvergadering 
van de Harddraverij Vereniging in maart 2011 
“Het Gouden Veulen” uitgereikt krijgen. Bo-
vendien zal daar het winnende filmpje worden 
vertoond. iedereen die videotalent heeft wordt 
uitgedaagd om deel te nemen aan dit nieuwe 
initiatief. Het is de bedoeling dat inzenders hun 
filmpje van minimaal 3 en maximaal 15 minuten 
via YouTube plaatsen op de website. Het publiek 
(bezoekers van de website) kan stemmen op de 
leukste, mooiste en ontroerendste filmpjes die 
via YouTube zijn te zien. De vakjury zal deze 
publieke beoordeling meewegen bij de besluit-
vorming over de beste filmer die “Het Gouden 
Veulen” in ontvangst mag nemen. De sluitings-
datum voor het aanleveren van de filmpjes is 
vastgesteld op 1 februari 2010.
Zie ook www.dorpsfeest-santpoort.nl

ZaTerDaG 7 auGusTus
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Tally Ho!
10.30 - 12.30 uur • Weyman Weide

De laatste zaterdagochtend van het Dorpsfeest 
staat om 10.30 uur de Tally Ho! op het pro-
gramma. Dit is een snelheidswedstrijd, waarbij 
steeds twee ruiters het tegen elkaar opnemen 
op een recht stuk dat ze in drie gangen moeten 
nemen: eerst stap, dan draf en daarna in galop 
naar de finish. De truc zit dus in het in de hand 
houden van je paard. Deelname vanaf 16 jaar. 
Uitsluitend via voorinschrijving op de kraam van 
de Harddraverij tijdens het Concours Hippique, 
of (vanaf 26-7) bij annemieke Vink, telefoon 06-
5375 0690, Bianca Stolwijk 06-24916627 of per 
email feestweek-santpoort@hotmail.com. In-
schrijving sluit op 3 augustus. Deelname 2 euro.

BUIkSCHUIVen
13.30 - 16.00 uur • Weyman Weide

Water en oudhollandse groene zeep zorgen 
voor voldoende glijvermogen om met de blote 
buik over een ingezeepte baan van bijna 50 me-
ter lengte glijden. kinderen, mannen en vrou-
wen zoeven als een puk over een sjoelbak. Wie 
zo weinig contact met de baan weet te maken 
door zijn rug te hollen en zijn buik hard te ma-
ken, zal slechts een klein spoortje achterlaten 
en heel ver komen. Dat in Santpoort op een top-
niveau wordt gegleden is inmiddels aangetoond. 
‘elly man’Dennis Wijker is nederlands kampi-
oen, maar wellicht zal topbuikschuiver ‘e roze 

Lengerique
Lingerie & Badmode

www.lengerique.nl

Leuke aanbiedingen 
op vrijdag 6 augustus 
tijdens de jaarmarkt!

Hoofdstraat 156 
 Santpoort-Noord

  023-5375822

Leuke aanbiedingen 
op vrijdag 6 augustus 

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.

Terrasweg 26, 2071 BC Santpoort, 023 - 538 10 50

Wij Wensen iedereen een
fantastisch dorpsfeest

All Gardens

Tel. 06 - 51 27 94 07 • E-mail: info@allgardens.nl

Internet: www.allgardens.nl

Tevens lid van de VHG: www.vhg.org

panter’Herman Berg ook aan de start verschij-
nen. 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. ook is er wederom een rubriek 
voor de veteranen (masterclass). Inschrijven 
vanaf 14.30 uur. Met dank aan VT BV Duurzame 
energie is deelname gratis.

kWalleBallen
14.00 tot 16.00 uur • Weyman Weide

kwalleballen is het nieuwe evenement op de 
laatste natte Zaterdag van het Dorpsfeest Sant-
poort. Het evenement is een variant van het 
kwallenballen zoals dat in oosten en noorden 
van nederland wordt gespeeld. Samen met de 
Rugbyclub The Smugglers uit de Velserbroek is 
kwallenballen voor het eerst 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 tegenstan-
ders worden tegengehouden. Dit zorgt voor een 
heerlijk, maar fysiek pittig schouwspel. Voorna-
melijk 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 met je 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 par-
tij 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, dan 
krijgt de verdedigende partij de zak. Wil je al-
vast gevoel krijgen hoe de oosterlingen het spel 
spelen, kijk dan op http://www.youtube.com/
watch?v=-e8crjHk8PI. laat je niet afschrikken, 
want de Santpoortse variant wordt op een klei-
ner veldje en zonder modder gespeeld. Deelne-
men staat open voor teams van 5 spelers, in drie 
rubrieken: mannenteams, vrouwenteams en ge-
mengde teams. een wedstrijd duurt 9 minuten.
Inschrijven kan via www.thesmugglers.nl

kijk ook eens op de website:
www.dorpsfeest-santpoort.nl
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Spuitvoetbal
14.00 tot 16.00 uur • Weyman Weide

tussen het buikschuiven en het Kwalleballen door 
is er vanaf 14.00 uur ruimte in het programma voor 
het Spuitvoetbal. teams van drie personen krijgen 
drie waterslangen. bal in het midden en probeer 
die maar met de waterstraal in het doel van de 
tegenpartij te krijgen. inschrijven kan terplaatse. 
Houdt rekening met een nat pak. Deelname gratis.

lampionnenoptocHt
23.30 uur • burg. Weertsplantsoen

Kinderen verzamelen op het burg. Weertsplant-
soen en krijgen daar een gratis lichtje uitgereikt 
en gaan met de Harddraverij band 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 ‘circus-
terrein’ aan de Hagelingerweg, tegenwoordig ook 
wel bekend als het landje bij Sportpark Groene-
veen. 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.

Le Breton Terrasweg 36 Santpoort
Balsamico Italiaanse Pasta Olijfolie

De enige winkel waar het
iedere Week Feest is !

Zout Peper

Vincotto Echte Boter

www.lebreton.nl, waar lekker lekker lekkerder is.

Hoofdstraat 58

2071 EJ
Santpoort-Noord

06 - 514 226 88
023 - 532 55 47

www.jaapsintenie.nl

Hagelingerweg 142 • 2071 CM  Santpoort-N.
Tel. 023 539 02 74 • Fax 023 537 99 74 • Autotel. 06 515 240 74

Tevens handel en transport in stro

let op! parKeren

Dankzij de medewerking van de bewoners aan de 
verschillende parcoursen vormen ‘in-de-weg-staan-
de-auto’s’ nauwelijks een probleem. toch vragen we 
speciale aandacht voor de volgende evenementen: 

niet parkeren op
• maandag 2 augustus juli, Straatvoetbal
 bewoners én Dorpsfeest bezoekers worden  
 verzocht de parkeervakken bij de flat autovrij te  
 houden vanaf s’ochtends 06.00 uur.
• dinsdag 3 augustus, ringsteken
 Het parcours Hoofdstraat, anemonestraat,  
 narcissenstraat en terrasweg vanaf 08.00 uur  
 autovrij houden.
• woensdag 4 augustus, Wielerronde
 parcours aan de molenveltlaan, Dinkgreve- 
 laan, middenduinerweg, burg. enschedélaan en  
 Schipbroekenweg vanaf 16.00 uur vrijhouden in  
 verband met plaatsen van dranghekken.
• donderdag 5 augustus, Kortebaandraverij
 Graag de Hoofdstraat, het plantsoen bij de  
 overbildtweg (tentopbouw) en het rennerskwar- 
 tier bij de parimaribostraat tijdig vrijhouden.
• vrijdag 6 augustus, Jaarmarkt
 De bekende gedeeltes in de Hoofdstraat, terras- 
 weg 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  
 dit jaar ook kramen te staan.

• vrijdag 6 augustus,
 Kinderjaarmarkt
 Graag de straten waar
 de Kinder-vrijmarkt wordt
 gehouden zoveel mogelijk autovrij maken:
- van vijfsprong - links af - stukje burg. enschedé- 
 laan 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. 
 moet u die vrijdag nog met de auto weg, dan is  
 het verstandig om hem van te voren van de vrij 
 markt weg te halen. anders komt u er later –  
 vanwege de drukte - wellicht niet meer uit.

Wel parkeren
• bij het evenemententerrein bij de ruïne van 
 brederode zijn voldoende gratis parkeerplaatsen.
• tijdens de Jaarmarkt en vrijmarkt mag u de auto 
 parkeren op de groenstrook aan de Wulverder- 
laan, tussen velserhooft en de bickerlaan.
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!!



pagina 20 29 juli 2010

Dorpsfeest Santpoort 2010

Wij feesten met u mee en zijn
tijdens het Dorpsfeest
in Santpoort gesloten

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. dan krijgt u 
tevens per evenement de in acht te nemen vei-
ligheidsvoorschriften mee. Van alle eigenaars/
berijders wordt verwacht dat zij een welover-
wogen inschatting maken of hun paard(en) ge-
schikt 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 be-
stuurders van voertuigen - dat voorzichtigheid 
met alcohol geboden is. 
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 scha-
de 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. 
Bij alle paardenevenementen geldt dat het dra-
gen van een goedgekeurde veiligheidshelm ver-
plicht 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 evenemen-
ten zijn hengsten uitgesloten van deelname.
Van het publiek wordt verwacht dat het zich 
correct gedraagt langs de kant. een paard is een 
vluchtdier, bij een gevoel van angst of bedrei-
ging zet hij het dus op een lopen. het publiek 
moet geen dingen langs de kant doen waar een 
paard van kan schrikken.

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. Tot slot voor alle duidelijkheid; deelname 
aan de evenementen gebeurt op eigen risico.

De eerste week van augustus is het 
feest in Santpoort!

Het team van Korf Catering zorgt ervoor 
dat u tijdens de diverse evenementen
kunt genieten van een heerlijk koud

biertje of een lekkere snack.

Tot ziens op het evenemententerrein 
aan de Velserendelaan en bij de 

kortebaandraverij in de Hoofdstraat!

Wij wensen iedereen 
een gezellig

Dorpsfeest toe!
www.korfcatering.nl

0255 - 51 27 45
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Alles op het gebied van glas!

Hagelingerweg 98 - Santpoort-Noord - Tel. 023 - 537 52 81

Muziekinstrumenten en accessoires - Reparatie - Verkoop 
Verhuur - Specialist in blaasinstrumenten

Jubileum DVD’s

bent u het afgelopen jaar regelmatig op de eve-
nementen van de jubilerende Harddraverij Ver-
eniging geweest? Of was u actief als vrijwilliger 
of deelnemer? Dan is de kans groot dat u ook de 
eindredactie heeft gehaald van de unieke 2DVD 
die Hugo Dekker en Frits Heeremans hebben ge-
maakt. Was u helaas verhinderd? Geen nood, want 
via de 2DVD kunt u alles terug zien. Kijkers herbe-
leven niet alleen het Dorpsfeest santpoort 2009, 
maar krijgen tevens een compleet beeld van alle 
andere activiteiten, inclusief voorbereidingen en 
een kijkje achter de schermen. Van de eerste deun 
tot de laatste knal. een unieke documentaire die 
perfect in beeld brengt hoe santpoort anno 2009 
feest viert. binnen vier uur, keurig verdeeld in 
twaalf toegankelijke hoofdstukken, ziet u een com-
pleet jubileumjaar voorbij komen. Vanaf heden is 
de 2DVD tijdens kantooruren te verkrijgen op drie 
verkooppunten: Aan het secretariaat van de Hard-
draverij Vereniging, bloemendaalsestraatweg 127, 
santpoort-Zuid, bij bredero boeken, Hoofdstraat 
234, santpoort of bij het Postkantoor in de Hoofd-
straat. De 2DVD kost 25 euro. maar schaft u hem 
aan bij bredero boeken en wilt u tevens een Jubi-
leumboek twv 25 euro kopen, dan betaalt u voor 
boek + DVD slechts 40 euro (en heeft u tevens 
een complete bewaarbundel). leden die de boe-
ken tijdens de ledenvergadering in de voorverkoop 
hebben besteld (voor 20 euro) kunnen de 2DVD’s 
alleen afhalen op het secretariaat, bloemendaalse-
straatweg 127, santpoort-Zuid (023-5377171).

HOu Het netJes! 
De bestuursleden van de Harddraverij Vereniging 
wensen alle Dorpsfeest-gebruikers een geweldige 
feestweek toe en danken bij voorbaat alle vrijwilli-
gers die zich op de een of andere manier verdienste-
lijk 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 mee-
gebracht.

tot slot, de organisatie 
(allemaal vrijwilligers) 
heeft veel tijd, geld en 
moeite geïnvesteerd om 
de evenementen veilig 
én gezellig te laten ver-
lopen. maar de sfeer 
in het Dorpsfeest be-
paalt u zelf. Wees zui-
nig op de plekken waar 
je spanningsloos een  

feestje kan vieren. We rekenen op uw medewerking 
en tot ziens op de evenementen of tijdens het avond-
programma!

bas Kuntz (voorzitter), Aart Aarts (secretaris), 
Dennis Wientjes (penningmeester), ed nieuw-
land, bernard Vork, Jan-Willem Willenbroek, 
Piet balm, René miggels en theo Koster.

Harddraverij Vereniging santpoort & Omstreken

bloemendaalsestraatweg 127-129
Postbus 506, 2070 Am  sAntPOORt
telefoon 023 - 537 71 71
info@dorpsfeest-santpoort.nl
www.dorpsfeest-santpoort.nl

superaanbiedingen op de kraam van 
bizbizzy baby- en kinderkleding

Bengh - vingino - Muy Malo - protest - cks - ikks - peace&love - lola

babykleding 	 5,00
t-shirts	 	 7,50
sweaters	 	 10,00
broeken 	 15,00

M Lifestyle Home & Living
Hoofdstraat 208
Santpoort-Noord

Tel : 023 5386003
www.mlifestyle.nl

Tijdens het gehele Dorpsfeest geopend:
ma. t/m do. en zat. van 12.00 tot 17.00 uur

Vrij. van 10.00 tot 17.00 uur

Op de Jaarmarkt vele leuke

aanbiedingen op onze kraam.
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Libardo Hertog Tel 023 5319540Mariska Kapiteijn Tel 023 5420244

Lyriek Stijlvol wonen op hoogte!

•  Woningen voor starters en doorstromers
• Woonoppervlaktes variërend van ca. 53m2 tot ca. 106m2

• Koopprijzen vanaf ca. 150.000,- v.o.n. 
 incl. individuele parkeerplaats en berging in de kelder
• Ruime 2, 3, 4 en 5 kamerappartementen!
• Fantastisch uitzicht op het nieuwe plein en groene wijkpark
• Midden in het bruisende hart van Delftwijk

HAARLEM

www.lyriek.nl

Informeer naar de nog beschikbare (stads)appartementen! 

Stijlvol woStijlvol wo

ONHERROEPELIJKEBOUWVERGUNNING

RAMSIS-podIuM pAkt weeR 
uIt tIjdenS het doRpSfeeSt

het podium bij Grillroom & pizzeria Ramsis 
serveert tijdens het dorpsfeest Santpoort weer 
een afwisselende en goed verteerbare muzikale 
menukaart. Met zowel bekende bands van voor-
gaande edities als opvallende ‘nieuwe’ namen, 
allemaal afkomstig uit de regio. Van zaterdag 
31 juli tot en met zaterdag 7 augustus is er elke 
avond tussen 20 en 24 uur een muziekfeest hal-
verwege de hoofdstraat.
de opvallende nieuwe namen op het affiche 
zijn Crackin’up op de eerste zaterdag, de Ruud 
jansen Band op maandag en de bands Got It en 
jon Bovi op de laatste zaterdag. Crackin’up is 

een bekende Rolling Stones-coverband uit de 
regio. ‘Good old’ Ruud jansen hoeft vanwege 
zijn decennialange carrière weinig introduc-
tie. In Santpoort keert hij terug naar zijn roots: 
met een klein en swingend combo improviseert 
Ruud als vanouds op bekende covers.
het dubbeloptreden van Got It en jon Bovi op 
de afsluitende zaterdag heeft een speciaal Sant-
poorts tintje. Zangeres van de rockcoverband 
Got It Carolien Goeman is getrouwd met gita-
rist André wullems van jon Bovi. Zij wonen met 
hun kinderen op een steenworp afstand van de 
hoofdstraat. Got It speelt in het voorprogram-
ma van jon Bovi, door velen beschouwd als de 
best jon Bovi-coverband van europa. dit belooft 
een echte uitsmijter te worden!
ook bijzonder is het optreden van de acht mu-
zikanten van full Count met de vier zangeressen 
van Stijl Achterover op dinsdagavond. Samen 
spelen zij bekende soul, funk, rocknummers. Met 
een strakke ritmesectie, vier blazers, veelstem-
mige zang en veel dynamiek zorgen zij ongetwij-
feld voor een uiterst dansbaar muziekfeest.
Rendez Vous is de coverband van voornamelijk 
Santpoortse muzikanten, die ondanks hun nog 
jonge leeftijd al een hele reputatie hebben opge-
bouwd. Vorig jaar speelde Rendez Vous nog af-
wisselend met the hype op het Ramsispodium. 

dit jaar nemen de Santpoorters de hele zondag-
avond voor hun rekening.
op woensdag en vrijdag is het podium voor 
twee bands die al vele jaren tijdens het dorps-
feest op het Ramsispodium spelen. op woens-
dagavond is dat traditiegetrouw de Santpoortse 
rockcoverband MIS (Made In Santpoort). op 
vrijdagavond bouwt de Ijmuidense rocker An-
dré Verhage bijna net zo traditiegetrouw weer 
een onvervalst rock‘n’roll-feestje.
donderdagavond is voor de 100% pretband. 
onder leiding van zanger dennis Sintenie zorgt 
deze groep, bekend van de Ladiesnight, voor 
een meezingparty met uiteenlopend repertoi-
re. Van Robbie williams tot André hazes, alles 
komt voorbij. 
het Ramsis-podium bevindt zich halverwege de 
hoofdstraat op de hoek met de terrasweg. tij-
dens het dorpsfeest Santpoort is hier elke avond 
van 20.00 tot middernacht live-muziek.

Foto: Andre Verhage
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Wij wensen iedereen 
een bovenstebeste 
Dorpsfeest toe!

Hoofdstraat 150, Santpoort-Noord

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

Het team van Hairlabel wenst

u een gezellig Dorpsfeest toe!

Dorpsfeest Santpoort 2010

023 - 537 87 81

Hoofdstraat 152, Santpoort-Noord

023 - 537 87 81
Tot ziens bij Cor, Jeanita en crew

Tijdens het Dorpsfeest elke dag
“Gezinsborrel” tussen 17.00 en 18.00 uur.
BierTJe of friSdraNk  1,50, wiJNTJe  2,00

LimoNade voor de kiNdereN graTiS
Wij wensen iedereen een fantastisch Dorpsfeest!

programmeur en organisator van het Ramsispodium

Wij wensen alle liefhebbers van het
Dorpsfeest een swingende week!

Hagelingerweg 49/51 • Santpoort-noord • 023 - 537 71 68

Wij zijn vast begonnen...
Restant schoenen zomeR ’10 

25,- / 50,-
Restant kleding zomeR ’10 

15,- / 25,- / 50,-
zowel de junior als 

senior collectie!
* aktie geldig t/m 7 augustus

doRpsfeest
2010!

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED

Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!

Dealer Bosch en Miele

Tel. 023 - 538 54 78

Muziek bij  ’t Palet
en bartje 
zaterdag: Synergy De enige echte coverband
 van nederland
zondag: als de brandweer… Muzikanten uit Santpoort
 en omstreken
Maandag: trots jongensband uit Volendam
Dinsdag: esther de Haas & friends Dijk van een stem
 uit Velsen
Woensdag: De gezelligheids deejee’s Draaien
 ‘s middags ook voor de allerkleinsten
Donderdag: bob en de blue band zeven enthousiaste
  muzikanten
Vrijdag: D-sign Spettert van het podium!
zaterdag: Shoreline al jarenlang dé afsluiter van de week.
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Beverhof 30A
1941 EC Beverwijk
Tel. 0251 - 27 10 01

Lange Nieuwstraat 791
1972 GG IJmuiden
Tel. 0255 - 52 00 27

glamour

Het team van Hippisch Centrum Velsen wenst iedereen 
een heel gezellig en succesvol Dorpsfeest 2010!

Driehuizerkerkweg 13, Velsen-Zuid, tel. 0255-534309,
 www.hippischcentrumvelsen.nl

Hoofdstraat 168
2071 EM  Santpoort-Noord

JaarMarkt-
aaNbiEdiNg!!!

Gratis icetea proeven
Icetea-pakket om zelf icetea te maken  5,00
3x 100 gram thee (zelf uitzoeken) + doosje filterzakjes

voor 12,50
3x 250 gram koffiebonen (zelf uitzoeken) voor 10,00

Crocusstraat 1a • 2071 NW  Santpoort-Noord • Tel. 023 - 537 77 74
Gratis proefles

Medisch gezien goed voor:
reuma, arthritis, arthrose, spier-
aandoeningen, stijve nek en
schouders, koude handen en voeten

onbelaste
oefeningen

Massagestoel

Zaterdagavond 31 juli • Aanvang 20.00 uur
Linke Soep (de soep die iedereen lust)

Zondagavond 1 augustus • Aanvang 20.00 uur
rebeLLieS

Maandagavond 2 augustus • Aanvang 20.00 uur
ALS de brAndweer

Dinsdagavond 3 augustus • Aanvang 20.00 uur
Lady’s night ALS je voor pret bAnd
Woensdagavond 4 augustus • Aanvang 20.00 uur

impAct
Donderdagmiddag 5 augustus • Aanvang 14.00 uur

zAnger Steef v
Donderdagavond 5 augustus • Aanvang 20.00 uur

juSt kidding
Vrijdag 6 augustus • Geopend vanaf 09.00 uur

Aanbieding: koffie met petit four  3,-
Accordeonist fred kerkvliet
(op het terras) vanaf 13.00 uur

dennis Sintenie & dj marco vanaf 17.00 uur
crazy dj team vanaf 20.00 uur

Zaterdagavond 7 augustus • Aanvang 20.00 uur
ALderLiefSte

Hoofdstraat 142 
Santpoort-Noord

023-5378319
Hagelingerweg 41 2071 CA 

Santpoort-Noord (t/0 de Wildeman)
www.sevendaysfashion.nl / óók op Hyves!!

Wij wensen iedereen een 
Supergezellige feestweek toe!!

Openingstijden tijdens de feestweek:
zaterdag 31 juli 10.00-17.00 uur
maandag 2 aug. 9.00-16.00 uur
dinsdag 3 aug. 9.00-16.00 uur

woensdag gesloten!
donderdag gesloten!

vrijdag 6 aug. 8.00-18.00 + kraam braderie!!
zaterdag 7 aug. gesloten!

De leukste merken voor 
babies-kids-teenagers and woman 

fashion onder één dak!

De gehele zomercollectie -50%!
Nieuwe collectie herfst 2010 voor gróót deel binnen!! 

(bekijk onze collectie via hyves!!)

Dorpsfeest
Santpoort 2010


