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Topdrukte op Zomerfestival
IJmuiden - IJmuiden genoot vorige week massaal van het Zomerfestival. De harddraverij, een van
de vaste publiekstrekkers, werd
dit jaar gedomineerd door Lindsey Pegram. Zij eindigde met haar
paard Southwind Raptor als eerste door de finale te winnen van pikeur Wim van der Mespel met Calistokingsdeep, eveneens een paard
uit haar stal. Voor Lindsey Pegram

was het vorige week donderdag de
44e overwinning sinds ze in 1999
de harddraverij van Stompwijk op
haar naam zette. Elders in deze editie meer over de harddraverij.
Ook de jaarmarkt, die zaterdag
werd gehouden, had aan belangstelling niets te klagen. Duizenden
bezoekers slenterden langs de vele
kraampjes met aantrekkelijke handelswaar en diverse oude ambach-

ten. Het Zomerfestival werd zondag afgesloten met een reeks optredens van bekende artiesten. Onder hen ook André Hazes Jr. die vorig jaar wegens gezondheidsproblemen verstek moest laten gaan.
De stemming zat er tijdens het hele evenement goed in, al was een
veel gehoorde klacht dat op de locatie van het foodpark aan het begin van de avond al vrijwel geen

Lange Nieuwstraat
LangeNieuwstraat
401
Nieuwstraat
• 1971 401
GD401
• 1971
GD IJmuiden
Lange
• IJmuiden
1971
GD IJmuiden
Telefoon: 0255
Telefoon:
- 51 990255
88
0255
51 88
99 88
Telefoon:
- 51- 99
Internet: www.amberjewels.nl
Internet:
www.amberjewels.nl
Internet:
www.amberjewels.nl

AmberJewels
AmberJewels
AmberJewels
BY RENE POST

BY RENE POST

BY RENE POST

Breestraat 120
Breestraat
• 1941 EM
Beverwijk
• 1941
EM Beverwijk
Breestraat
120120
• 1941
EM Beverwijk
Telefoon: 0251Telefoon:
- 22 50 23
0251 - 22 50 23
Telefoon: 0251 - 22 50 23
Internet: www.renepost.nl
Internet: www.renepost.nl

Internet: www.renepost.nl

drankjes meer verkrijgbaar waren. Ook beklaagden bezoekers
zich over het feit dat het grasveld,
waar zondag de optredens plaats
vonden, niet goed toegankelijk
was voor mensen in een rolstoel
of scootmobiel. Via sociale media
heeft de organisatie laten weten
deze punten mee te zullen nemen
in de evaluatie. (tekst: Bos Media
Services/foto: Erik Baalbergen)
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ZomerHockey!
op Strawberries

Hutten bouwen blijft topattractie

Velserbroek - De meest wonderlijke bouwwerken verrezen vorige week op het terrein aan de Grote Buitendijk. Ze werden echter ook donderdag allemaal weer verwijderd. Het waren de houten constructies van de deelnemers aan het jaarlijkse hutten bouwen. Het evenement voor tieners werd voor de tiende keer gehouden en had daarom een extra feestelijk tintje.
,,Drie, twee, één, go!’’ Een vrijwilliger van de Huttenbouw
Velserbroek geeft het startsein
voor de hindernisbaan en drie
jongens beginnen aan de eerste uitdaging. Tijgerend kruipen ze onder een reeks gespannen linten door, maar opeens
krijgen ze onverwacht een emmer water over zich uitgestort.
,,Dat was niet gepland, dat hebben we er net bij bedacht’’, verduidelijkt de man die het startsein gaf. Na het tijgeren moeten de deelnemers over een
hekje springen en zich vervolgens met behulp van twee pallets over een aantal meters verplaatsen, zonder het gras aan te
raken. Daarna wacht een twee
meter hoge houten hindernis, waar overheen geklommen

moet worden. Hoewel het een
zware beproeving is, genieten
de tieners volop van deze activiteit.
Dat geldt zeker ook voor het
bouwen van de hutten, waar intussen door andere teams volop
aan wordt gewerkt. Met 82 deelnemers was het hutten bouwen
dit jaar wederom goed bezet.
Geen record, qua aantal deelnemers, maar wel waren er dit jaar
bijzonder grote hutten bij. ,,Het
hout was dit jaar heel goed’’,
vertelt Alexander van de Pieterman. Hij is één van de organisatoren en meldt woensdag in de
loop van de middag dat alles
volgens planning verloopt. ,,We
hebben vijftien teams. Dat waren er zestien, maar één team
bestond uit slechts twee deel-

nemers en heeft zich aangesloten bij een ander team.’’ Twintig vrijwilligers zorgen ervoor
dat alles goed verloopt en biedt
waar nodig de helpende hand.
Veel hulp hebben de deelnemers echter niet nodig.
Het jaarlijkse hutten bouwen is
meer dan alleen een vermakelijke bezigheid. ,,Ze leren er samenwerken en ze leren iets van
techniek’’, aldus Van de Pieterman. Hij vervolgt: ,,En we hebben een aantal stoere spellen,
zoals de hindernisbaan, het
boogschieten en het katapult
schieten.’’ Waar jongere kinderen bij soortgelijke evenementen vaak door hun ouders worden geholpen, is daarvan geen
sprake bij dit evenement. In
de leeftijdsgroep van 10 tot 15
jaar zoeken de deelnemers zelf
naar oplossingen en werken ze

samen aan het maken van een
mooi bouwwerk. Omdat het de
tiende editie was, werd door
een aantal vrijwilligers een podium gebouwd, waarop vervolgens een live optreden werd
gegeven. (Bos Media Services)
Kijk op www.khc-strawberries.nl
Iedereen van 4 jr - 12 jr (m/v) op zaterdag van 10.00u - 10.45u
Iedereen van 13 jr - 18 jr (m/v) op dinsdag van 19.30u - 20.30u
Sticks aanwezig! Onder leiding van gediplomeerde trainers.
Data zomerhockey:
Za: 22/6 - 29/6 - 13/7 - 20/7 - 27/7 - 17/8.
Di: 25/6 - 2/7 - 9/7 - 16/7 - 23/7 - 20/8.
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“ SAMEN maken we het ZOVEEL MOOIER “
** Braak Velsen is gesloten va 27 juli tm 25 augustus **
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Velsen gaat de strijd aan met
de Japanse duizendknoop
en reuzenberenklauw
In Velsen groeien plantensoorten die niet
in Nederland thuishoren en daardoor de
biodiversiteit kunnen aantasten (invasieve
exoten). Voorbeelden hiervan zijn de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. Omdat deze soorten in Nederland
geen natuurlijke vijanden kennen groeien
ze hard en verspreiden zich snel. De Japanse duizendknoop brengt ook schade
toe aan gebouwen en wegen. Aanraking
met de reuzenberenklauw kan tot ernstige
brandwonden leiden . Daarom gaat de gemeente deze planten bestrijden.

Chemievrij bestrijden waar mogelijk
De Japanse duizendknoop groeit in Velsen op
ongeveer 80 plekken, de reuzenberenklauw
op negen plekken. Daar waar de Japanse duizendknoop gebouwen en wegen dreigt te beschadigen, gaat de gemeente met voorrang
bestrijden. We doen dit op zoveel mogelijk

plekken zonder chemische bestrijdingsmiddelen, maar dit is een langdurige strijd. Ook
kost het chemievrij bestrijden 5 keer meer
dan met chemische bestrijdingsmiddelen.
Daarom gaan we op een aantal plekken toch
chemisch behandelen. Dat zal ook gebeuren
met de reuzenberenklauw. Op plekken waar
de Japanse duizendknoop geen directe bedreiging is, past de gemeente voorlopig geen
bestrijding toe.
Binnenkort meer informatie op
www.velsen.nl
De concentratie van de chemische stof is zo
laag dat het effectief is voor de bestrijding
van de planten, maar niet schadelijk voor
mens en dier. Op de website van Velsen staat
binnenkort een overzicht van welke bestrijdingsmethoden op welke plekken worden
toegepast.

Honden verboden in oostelijk deel
natuurgebied Kennemermeer
Vanaf heden is het verboden om met honden in het oostelijk deel van het natuurgebied Kennemermeer te lopen. Wel wil de gemeente dat honden langs het fietspad aan de
oostzijde en in de rest van het gebied kunnen
blijven lopen en ook op andere delen rondom
het meer. Officieel geldt daar de verplichting
voor hondenbezitters om de hond aan de te
lijn te houden, maar de gemeente handhaaft
daar niet op.
Bescherming kwetsbaar gebied
De natuur rond het Kennemermeer (Natura
2000 gebied) is kwetsbaar. De aanleiding van
het verbod was dat de beheerder van het gebied (Stichting Duinbehoud) steeds meer
honden signaleerde en van mening was dat
dit ten koste ging van de natuurlijke variatie
in dit gebied.
De gemeente wil het meest kwetsbare gebied
aan de oostzijde van het Kennemermeer extra beschermen. Daarom zijn honden in het
natuurgebied aan de oostzijde vanaf nu verboden. Wel wil de gemeente dat honden langs
het fietspad aan de oostzijde en in de rest van
het gebied kunnen blijven lopen. Zo kunnen
mensen met hun hond een rondje om het
meer blijven lopen.
Proef honden rond Kennemermeer
De gemeente is in april 2018 een proef gestart
in het natuurgebied rond het Kennemermeer,
waarbij bezoekers met hond(en) werden verzocht niet ten oosten van het meer te lopen.
De meeste mensen hielden zich aan dit ver-

zoek. De proef liep op 1 april 2019 af.
Veel verschillende meningen
De gemeente heeft tijdens de proef regelmatig gesprekken gehad met negen lokale
hondenuitlaatservices (HUS), strandhuisjesverenigingen, natuurorganisaties en de
erfpachter van het gebied; Kennemerstrand
NV. De meningen van deze partijen over het
succes van de proef lopen zeer uiteen. Om
ook andere bezoekers van het gebied hun
stem te laten horen is begin januari een enquête uitgezet. Ook daaruit kwamen veel tegengestelde meningen.
Natuurbescherming én ruimte voor honden
Voor het gebied rond het Kennemermeer
geldt officieel een aanlijnplicht. Vanuit de
historie lopen hier echter vaak honden los,
maar hier handhaaft Velsen niet actief op.
Wij hebben geprobeerd de gulden middenweg
te vinden, zodat iedereen prettig van het gebied gebruik kan blijven maken en de natuur
voldoende beschermd wordt. Op de kaart is te
zien waar honden nog mogen komen (binnen
de blauwe lijnen) en waar honden verboden
zijn (in het rood gemarkeerde gebied).
Eerste stap
Dit besluit is een eerste stap op weg naar een
besluit over losloopgebieden in het gehele
openbaar toegankelijk duingebied namelijk
het gebied rond het Kennemermeer en de
duinen tussen de Ampèrestraat en de Heerenduinweg.

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw vragen
of problemen waar u zelf niet uit komt.

Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970

ANPR camera’s
Om de haven van IJmuiden veiliger te maken en de opsporing van misdrijven makkelijker te maken, worden er op vier locaties in Velsen Automatic Number Plate
Recognition (ANPR-)camera’s geplaatst.

Deze camera’s worden door de politie en Koninklijke Marechaussee gebruikt om specifieke kentekens te registreren. De politie
heeft in Nederland een speciale database
waarin bijvoorbeeld kentekens van gestolen
voertuigen en criminelen zijn opgeslagen.
Als één van deze camera’s zo’n voertuig sig-

naleert, wordt de politie of Marechaussee ingeseind.
De camera’s worden niet gebruikt voor snelheidscontroles en zijn alleen gericht op het
scannen van kentekens. Voorlopig zijn de camera’s nog niet in gebruik, pas op 31 oktober
worden de camera’s in gebruik genomen.
De locaties waar de camera’s geplaatst worden, zijn de Waterloolaan, Kanaaldijk, Noordersluisweg en de overkapping bij de ferry
naar Newcastle.

Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, te
zien en te beleven in Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar
evenementen voor u op een rijtje gezet.

Dagelijks ‘Vlinders in de zomer’:
Kinderen vanaf 5 jaar gaan op zoek naar
vlinders in de geur-, weer- en moestuin bij
boerderij Zorgvrij. Daarna kunnen ze een
vlindermobiel maken.
Woensdag, zaterdag en zondag:
Museumschatten van Zee- en Havenmuseum
Zaterdag 27 juli t/m zaterdag 3 augustus
Dorpsfeest Santpoort
Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender: www.vvvijmuidenaanzee.nl
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De IJmuider Poort
Begin 2018 zijn we gestart met het project
Pontplein. Dit project wordt ook wel IJmuider Poort genoemd, omdat het Pontplein de
toegang is tot het centrum, zee- en havengebied. Op dit moment zijn we bezig te onderzoeken hoe de doorstroming en de uitstraling van het Pontplein met een nieuwe
inrichting verbeterd kunnen worden.

Wethouder Bram Diepstraten: ‘Mijn doel is om
bij dit project iedereen zoveel mogelijk te betrekken. Dit project is niet alleen belangrijk voor

mensen die rond het Pontplein wonen, maar
raakt ook heel veel weggebruikers. Er rijden per
dag gemiddeld 37.000 auto’s en 5000 fietsers
over het Pontplein.’.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de
ontwikkelingen van het Pontplein? Meld u dan
aan voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar pontplein@velsen.nl. De nieuwsbrieven zijn ook te bekijken op www.velsen.nl/actueel/projecten/pontplein.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

opend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
in de periode van 13 juli tot en met 19
juli 2019 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Betelgeuzestraat 16, wijzigen gebruik naar
fitnesscentrum (15/07/2019) 58595-2019
Willebrordstraat ong. hoek IJmuiderstraatweg, plaatsen projectbord - te koop
bord (16/07/2019) 58682-2019
Kennemerlaan 41, plaatsen ventilatiekanaal langs gevel (16/07/2019) 58506-2019
Blokkenterrein t.o. Zandvoortstraat, organiseren van theatervoorstelling (18/07/2019)
59736-2019
Kanaalstraat 27, wijzigen naar woning en
uitbreiden met dakopbouw en dakterras
(18/07/2019) 59271-2019
Trompstraat 1, wijzigen bestemming
van bedrijfswoning naar burgerwoning
(19/07/2019) 59885-2019
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 114, kappen boom
(16/07/2019) 58135-2019
Buitenhuizerweg 16, plaatsen dakkapel (zijkant) (18/07/2019) 59101-2019
Oosteinderweg 30, plaatsen dakkapel (voorzijde), vervangen kozijnen (18/07/2019)
59207-2019
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg ong. t.o. 124, plaatsen pro-

jectbord - te koop bord (16/07/2019) 586572019

delijk Schoon Velsen. Voor meer informatie
over welstand: 140255

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 92, wijzigen op
eerder verleende vergunning (wijzigen gevel) (15/07/2019) 57349-2019
Wijnoldy Daniëlslaan 18, uitbouwen 1e
verdieping achter
,plaatsen dakterras
(15/07/2019) 57844-2019
Bloemendaalsestraatweg 47, isoleren dak
(16/07/2019) 58280-2019 (gemeentelijk
monument)
Blekersveld
25,
plaatsen
reclame
(16/07/2019) 58470-2019

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Oosterduinweg 59, legalisering dakterras
(16/07/2019) 39296-2019
Sirenestraat 1, plaatsen dakopbouw
(16/07/2019) 39048-2019
Planetenweg 301, realiseren van 2 kunstgras korfbalvelden met hekwerken en
dugouts (16/07/2019) 37399-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 91,wijzigen
bedrijfswoning
in
plattelandswoning
(15/07/2019) 57888-2019 (gemeentelijk
monument)
Driehuis
Hofdijklaan 21, uitbouwen begane grond
en 1e verdieping achterzijde (15-07-2019)
57603-2019
Velserbroek
Meubelmakerstraat 9, vervangen pui en
overheaddeur door loopdeur (15/07/2019)
57595-2019
Kerkenmaaijerskamp 7, plaatsen dakkapel
(voorkant) (18/07/2019) 59726-2019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Ste-

Velsen-Noord
Breesaperhof 52, splitsen winkel met woning in 2 gestapelde woningen met gevelwijzing (15/07/2019) 35899-2019
Staalstraat
150,bouwen
opslagruimte
(17/07/2019) 28406-2019
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, vervangen kozijnen, interne wijziging, plaatsen zonnepanelen op
bijgebouw (18/07/2019)
39556-2019
Velserbroek
W. Kentstraat 26, plaatsen dakopbouw
(17/07/2019) 47905-2019
Ingekomen aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
Velsen
ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden, vervangen asfaltdeklagen op
rijksweg A9, van knooppunt Velsen tot Rot-

tepolderplein (16/07/2019) 59105-2019
week 37 maandag t/m donderdag van 22:00
tot 05:00 uur vrijdag van 22:00 tot 07:00 uur
week 39 maandag t/m woensdag van 22: 00
tot 05:00 uur
week 45 vrijdag van 22:00 tot 07:00 uur zaterdag van 22:00 tot 08:00 uur
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen
voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken liggen met ingang
van 26 juli 2019 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Publiekszaken. Om de
stukken in te zien kan contact worden opgenomen met de werkeenheid Vergunningen,
telefoon 140255.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of
schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen
de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van
Velsen, Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge
zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon
140255.
Velserbroek
Floraronde 293: het brandveilig gebruiken
van een school (26/07/2019) 35004-2019.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (zoals college van
burgemeester en wethouders van Vel-

sen of burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan
wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een

voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes
vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

IJmuiden
Marktplein 3, veranderen bedrijfswoning
naar 2 bovenwoningen, wijzigen achtergevel
(16/07/2019) 21656-2019
Velserduinweg 227, plaatsen dakopbouw
incl. dakkapel (voorgevel) (16/07/2019)
49150-2019
Kennemerlaan 70, vervangen reclame
(17/07/2019) 42052-2019
Betelgeuzestraat 16, oprichten verkooppunt voor motorbrandstoffen, bouwen luifel,
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plaatsen prijsbord (17/07/2019) 13536-2019
Kennemerlaan 35 A, plaatsen dakopbouw
incl. dakterras (voorzijde) (18/07/2019)
47296-2019
Forteiland 10, legaliseren 5 noodtrappen
(18/07/2019) 22939-2019 (provinciaal monument)
IJmondhaven, IJmuiderslag, Kennemerboulevard (IJmuiden aan Zee), Reyndersweg (Noordpier), Felison terminal, Kop van
de Haven, SHIP, plaatsen van 11 informatieborden op 7 locaties (19/07/2019) 263602019
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 46, gebruiken
woning voor verhuur van onzelfstandige
woonruimte t.b.v. 4 eenpersoons kamers
op de 1e verdieping (16/07/2019) 112612019
Reyndersweg 201, tijdelijk plaatsen ( seizoensgebonden, juni 2019 t/m oktober 2022)

pop-up Café (17/07/2019) 46749-2019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, uitbreiden
openingstijden tot 21.00 uur (voor een periode van 10 jaar) (18/07/2019) 207232019
Hoofdstraat 1, plaatsen groendrager
(19/07/2019) 29197-2019
Velserbroek
Velserbroekse Dreef 7, vervangen van reclame (18/07/2019) 38495-2019
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Lijsterlaan 17, vergroten zolderverdieping
(17/07/2019) 31397-2019
De burgemeester van Velsen heeft het
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hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het
onderstaande besluit gedurende zes weken na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (zoals college van
burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan
wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een be-

zwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes
vermeld.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort 2019: van 27 juli 2019
tot en met 3 augustus 2019, dagelijks van
09:00 uur tot 00:00 uur, locatie: SantpoortNoord en omstreken (16/07/2019) 55222019
Dorpsfeest Santpoort 2019 (horeca-activiteiten), van 27 juli 2019 tot en met 3 augustus 2019, dagelijks van 09:00 uur tot 01:00
uur, locatie: evenementen terrein SantpoortNoord (16/07/2019) 11168-2019

Bekendmaking beleid
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in hun vergadering van 16
juli 2019 hebben besloten:
1. het Aanwijzingsbesluit honden rond
Kennemermeer gemeente Velsen
2019 vast te stellen;

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het
elektronisch gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl (externe link) of www.
velsen.nl.Tevens wordt het beleid gepubliceerd op www.overheid.nl.

2. dit besluit in werking te laten treden de
dag na bekendmaking.

Bekendmaking actieplan geluid 2018-2023 gemeente Velsen
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij:
• het actieplan geluid 2018-2023 hebben
vastgesteld.
Besluit
Het actieplan geluid is in het kader van de

Europese richtlijn Omgevingslawaai en de
Wet milieubeheer opgesteld. Het actieplan
is gebaseerd om de in 2017 vastgestelde geluidsbelastingkaarten. Op deze kaarten is
de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op doorgaande wegen in Velsen
weergegeven. In het actieplan geluid is aangegeven op welke locaties geluidshinder van

wegverkeer in de periode 2018–2023 wordt
beperkt. Het betreffen (delen van) de Hagelingerweg (noordwest van Kweekerslaan),
Van den Vondellaan, Stationsweg, Parkweg,
De Geul en de Zeeweg (deel ten noorden van
Heerenduinweg). Bij het geplande groot onderhoud van deze wegen wordt waar mogelijk stil asfalt toegepast.

Inzage
Het besluit tot vaststelling van het actieplan
geluid 2018-23 is gepubliceerd op overheid.
nl en ligt van 26 juli tot 6 september 2019 ter
inzage. Bezwaar of beroep is niet mogelijk.

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

iep omtrek 20-30 cm
• Heirweg - Schoonoortstraat op hoek straat
en schoolterrein - en achter ﬁetsenstalling:
2 iepen omtrek <20 cm
• Wijkeroogpark langs Polderweg: 1 iep omtrek 20-30 cm
• Concordiastraat achter pompstation achter in de hoek: 3 iepen omtrek 20-30 cm
• Sportpark Rooswijk (Rooswijkerlaan) achter bankje: 1 iep 20-30 cm
• Schulpweg hoek Bleyenhoevelaan: 2 iepen
omtrek 30-50 cm
• Grote Hout of Koningsweg naast nummer
130: 1 iep omtrek 50-100 cm

• Rooswijkweg rechts achter gasstation t.o.
trainingscenter: 2 iepen < 20 cm
• Rooswijkweg rechts achter gasstation t.o.
trainingscenter bossage er naast links: 2 iepen omtrek 20-30 cm
• Breedbandweg achter beugel oude bebording: 1 iep omtrek 20-30 cm

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
• Starrebosstraat 6,
1951 CE VELSEN-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch for-

Kapmeldingen iepen in velsen
In Velsen is bij een aantal iepen de iepziekte
aangetroffen.
Locatie IJmuiden
• Eenhoornstraat t.o.v. Planeet 12 A t/m Z:1
iep omtrek 30-50 cm
Locaties Santpoort en Driehuis
• Wüstelaan naast Bethelkerk Spaarneberg
park:1 iep omtrek 20-30 cm
• Achter Brederode Daltonschool r.i. Vinkenbaan: 1 iep omtrek <20 cm
• Driehuizerkerkweg achter J. Campertschool bij lichtmast 52: 10 iepen omtrek <

20 cm, 2 iepen omtrek 20-30 cm
• Kerkpad voor de ingang tennisbaan: 1 iep
omtrek 5-100 cm
Locatie Velserbroek
• Rijksweg hoek Schenkeldijk langs slootkant: 3 iepen omtrek <20 cm
Locaties Velsen-Noord
• Wijkeroogstraat hoek Wijkerstraatweg: 1
iep omtrek >100 cm
• Wijkeroogpark langs ﬁetspad: 3 iepen <20
cm, 1 iep omtrek 20-30 cm
• Wijkeroogpark tussen ﬁetspad en sloot: 1

Bij iepziekte zijn wij verplicht om deze bomen
te verwijderen. Dit voorkomt dat de ziekte zich
verder verspreid onder de bestaande Iepen.
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Melden kappen IJmuiden
Aan de Wijk aan Zeeërweg 126 en aan het
Oosterduinplein t.o. nr. 18 in IJmuiden wor-

den bomen gekapt. Aan de Wijk aan Zeeërweg wordt een Eik gekapt en aan het Ooster-

duinplein worden twee Iepen gekapt.
De bomen worden gekapt omdat ze dood zijn.

Bijzondere bijeenkomst in De Spil
IJmuiden - Enkele weken geleden was Thea Ruis, buurtbewoner,
op bezoek bij Wegwijs.nl van ‘Kansen en Zo’ in buurtcentrum De
Spil. Een groep voor niet Nederlanders van geboorte om de directe omgeving te leren kennen. Thea was er op bezoek om te horen en zien hoe het door haar geschreven boekje voor ouderen en
nieuwe Nederlanders ontvangen werd.

‘Princes Kimberley’ verrast
team van De Droomwolk

Het boekje werd aanvankelijk geschreven voor kinderen, maar tijdens het schrijven bleek dat het
een boekje voor ouderen werd.
Een oer-Hollands boekje met
herkenbare verhaaltjes over de
worsteling van oud worden in de
wereld van nu.
Bij het schrijven heeft Thea Jip
en Janneke voor ogen gehad en
zij vroeg zich af hoe het hun vergaan zou zijn. Jip en Janneke zijn
typisch Nederlands en beleven
Nederlandse avonturen. Zo ook
Havetand en Kreukelkopje. Zij
staan model voor de Nederlandse ouderen. Voor ons zo herkenbaar, maar voor de nieuwe Nederlander? Hoe zou deze dit er-

grijpen, tot er gevraagd wordt
wat ‘in je blootje’ betekent. Dan
blijkt dat blowtje (het roken van
wiet) beter bekend is dan blootje.
Er was veel pret en de onderwerpen, bijvoorbeeld Sinterklaas, de
nieuwe mode, de e-bike, voetvaren?
bal, vegetarisch eten, graffiti, de
Het boekje werd gelezen en scootmobiel en opname in een
voorgelezen in de taalgroep op ziekenhuis, gaven genoeg aandonderdagmiddag. Hoewel de leiding voor een gesprek over de
korte verhaaltjes in eenvoudig verschillen en overeenkomsten
Nederlands geschreven zijn, en met de landen van herkomst.
aangevuld worden met vrolijke Het was een vrolijk en leerzaam
karikatuurtjes door Harold Hu- samenzijn. Voor beide partijgenholtz, kwamen de verhaaltjes en. Alle deelnemers kregen een
niet altijd tot hun recht. Woord- boekje mee. Wanneer de taal nog
spelingen en dubbele betekenis- te moeilijk blijkt, spreken de illusen van eenzelfde woord of klank straties voor zich.
zijn voor mensen die de taal nog Mocht men iemand willen verasmoeten leren, vaak nog niet te sen met dit leuke boekje, dan is
begrijpen.
het te bestellen via boekenbeWanneer Thea bijvoorbeeld uit- stellen.nl en alle webwinkels. Nalegt dat je hier in Nederland in je tuurlijk kan men ook even langsblootje mag zonnen, wordt er ge- komen voor informatie in buurtknikt en lijkt iedereen het te be- centrum de Spil.

Santpoort - ‘Princes Kimberley’ was zaterdag te gast bij de bewoners van de Ruïne van Brederode. Midden
in de droom van Marian de Jonge, ‘het mennen van een koets en bezoek aan een kasteel’, verscheen Kimberley in de ridderzaal om de opbrengst van haar knutselactiviteiten te doneren aan De Droomwolk. Dit is
een project van Stichting De Baan waarin dromen van mensen met een beperking uitkomen. St. De Baan
verzorgt ontspanning voor mensen met een beperking in de regio Kennemerland. Meer dromen zie: www.
stichtingdebaan.nl. (foto: aangeleverd)

Partir c’est mourir un peu
De fransen hebben veel mooie
uitdrukkingen en dit is wel een
heel toepasselijke.
Vertrekken, of afscheid nemen, is
een beetje sterven.
In een hospice wordt bijna elke
dag wel afscheid genomen.
En dan niet op de manier zoals
bedoeld wordt in die uitdrukking, maar op een zeer definitieve manier.
Elke dag nemen mensen voor
de laatste keer afscheid van iemand en elke dag blijkt dat de
zon de volgende dag weer opkomt en dat de wereld gewoon
door draait.
De cirkel van het leven gaat, gelukkig, altijd door en de sterve-

ling maakt plaats voor de volgende generatie.
Voor mij is de tijd gekomen om
afscheid te nemen van het Hospice.
In augustus draag ik de voorzittershamer over.
Ik doe dat met een brok in mijn
keel, want het Hospice ligt mij
zeer aan het hart. Maar ik doe
dat ook met een gevoel van trots
en blijdschap, omdat ik de afgelopen jaren de eer heb mogen
hebben om mij in te zetten voor
al die geweldige mensen die het
Hospice maken tot die uitzonderlijke plek in Santpoort.

Robert van Westerhoven,
Voorzitter Hospice De Heideberg

Lifeguards halen een zwemmer uit het water (foto: Reddingsbrigade Nederland)

Reddingsbrigade heeft grote zorgen
over toename aantal verdrinkingen

Regio - Het aantal verdrinkingen lag in 2018 beduidend hoger zich herbergt. Dat kan prima op
dan in voorgaande jaren. In 2018 verdronken in Nederland 112 scholen. Niet iedere school hoeft
schoolzwemmen aan te bieden.
mensen, meer dan in 2017 (85).
Maar via een natte gymles of bij
Reddingsbrigade Nederland is water. We zwemmen ook minder lessen aardrijkskunde of geschieniet verbaasd over deze toename vaak dan vroeger. We poedelen denis kun je kinderen prima baen maakt zich daar grote zorgen dan wel vaker als het 30 warm is, gage mee geven om veiliger te
over. Directeur Koen Breedveld: maar we zwemmen minder vaak. zwemmen. Zwembaden, -scho,,Door het warme weer trokken Ook dat vergroot de kans op ver- len en - verenigingen kunnen kinheel veel Nederlanders in 2018 drinkingen. Bovendien hebben deren stimuleren om niet alleen
naar het water. De reddingsbri- we nog steeds te maken met hun A diploma te halen, maar ook
gades hebben dat ook gemerkt. mensen die uit andere landen ko- B en C en daarna ook te blijven
Vorig jaar kwamen strandbriga- men waar men niet met waterre- zwemmen.’’
des 7900 keer in actie, 2400 keer creatie opgroeit. De kans is dan
vaker dan het jaar ervoor. Als zo- groter dat die mensen zich er niet Ondersteuning
mers als die in 2018 normaal gaan van bewust zijn dat je je kind op Breedveld ziet graag dat er mogeworden, dan hebben we nog een zwemles moet laten gaan, dat je lijkheden komen voor reddingsberg werk te verzetten om te zor- niet moet zwemmen als je alco- brigades om zich structureel in te
gen dat Nederland veilig kan blij- hol hebt gedronken, wat muien zetten: ,,Wekelijks zijn duizenden
ven genieten van het water.’’
zijn of dat je kramp kunt krijgen vrijwilligers in de weer om andetijdens het zwemmen.’’
ren veilig plezier te laten beleZelfredzaamheid
ven op het water. Dat is een groot
Maar het warme weer is volgens Niet alleen A-diploma
goed en levert de maatschappij
Breedveld niet de enige reden Reddingsbrigade Nederland be- veel op. Maar er wordt wel steeds
waarom er meer aandacht moet pleit dat er meer gedaan wordt meer van de lifeguards gevraagd,
komen voor het voorkomen van om verdrinkingen te voorko- zowel in kwantiteit als in kwaliverdrinkingen. ,,Kinderen worden men. Breedveld: ,,We moeten teit.
IJmuiden - De gemeente Velsen heeft in verband met de hoge temperaturen besloten het buitenbad van steeds minder motorisch vaardig, veel meer werk maken van men- Dat vereist een goede ondersteuzwembad de Heerenduinen tot 19.30 uur open te houden. Normaal sluit het zwembad om 17.00 uur. Dins- dat heeft ook invloed op de zelf- sen bewust maken dat water niet ning. Ik hoop dat de overheid
dag was de eerste dag en verruiming duurt in ieder geval tot en met donderdag. (foto: RTV Seaport)
redzaamheid van burgers in het alleen leuk is, maar ook gevaar in daar oog voor houdt.’’

Zwembad langer open
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COLOFON
Verschijnt donderdag
EDITIE 8
VELSERBROEK, DRIEHUIS,
VELSEN-Z., SANTPOORT-Z.
EN SANTPOORT-N.

Verschijnt donderdag
EDITIE 9
IJMUIDEN & VELSEN-N.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl
verkoop@hofgeest.nl
Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn
Mobiel 06-33836478
Gerda Ritskes
Mobiel 06-45708874
Ellen Gouda
Mobiel 06-51128572
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Bezoek deze zomer
het (koele) IJmuider
Zee- en Havenmuseum

Wekelijks legt Erik Baalbergen een typisch IJmuidens beeld vast,
naar aanleiding van de actualiteit, een bijzondere gebeurtenis,
een evenement of gewoon vanwege de mooie taferelen die IJmuiden biedt. Achter elke foto schuilen wetenswaardigheden over
IJmuiden. Deze week aandacht voor de Van Leeuwenstraat en de
poortwoningen daarboven bij het Van Poptaplantsoen.

Directie
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage de Hofgeest: 13.400
Oplage de Jutter: 18.800
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.jutter.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
WWW.HOFGEEST.NL
WWW.JUTTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

NU OOK ONLINE

Door Erik Baalbergen

het Escapespel voor oudere kinderen en volwassenen. In groepjes van 2, 3 of 4 loop je met puzzels, raadsels en opdrachten kriskras door het museum om uiteindelijk de code van het slot
van een oude scheepskist te kraken. Het Escapespel kost 5 euro
per groep (na entree). Deze zomer lopen twee exposities: ´Museumschatten´ en ‘Festung IJmuiden’ (nog slechts enkele weken
tot 1 september). In de vaste colIJmuiden - Het IJmuider Zee- en lectie van het museum wordt het
Havenmuseum is de maanden verhaal verteld en getoond van
juli en augustus iedere middag, het graven van het Noordzeekabehalve maandag, geopend van naal, het ontstaan van IJmuiden
13.00 uur tot 17.00 uur. De muse- en de ontwikkeling van de visseumkaart is geldig en in dit jubile- rij, loodswezen, sleepvaart en inumjaar maken alle bezoekers ie- dustrie. Zaterdag 27 juli en zaterdere maand kans op mooie prij- dag 31 augustus zijn er weer mozen. Voor kinderen zijn er 4 leu- torendraaimiddagen. Zie www.
ke speurtochten (1 nieuwe) van zeehavenmuseum.nl. (foto: aanpeuter tot puber. Nieuw is ook geleverd)

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Joop Wayenberg

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.jutter.nl/
kabalen-opgeven
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Robert den Boer met de nieuwe Opel Vivaro (foto: aangeleverd)

Veel keuze én moderne snufjes

Nieuwe Opel Vivaro
verrast Motorhuis

Velserbroek - De nieuwe Opel Vivaro is er! Robert den Boer, manager zakelijke markt van Motorhuis Velserbroek, is oprecht verrast. ,,Opel is er alwéér in geslaagd een echt vernieuwende oplossing voor ondernemers op de markt te brengen. Een model dat
volop keuze biedt. Je krijgt precies wat je nodig hebt!’’
Hij lijkt gelijk te hebben. Wie door
de brochure van de ‘Vivaro 2019’
bladert, ziet het meteen. Was zijn
voorganger er nog in 2, bij deze is
er keuze uit 3 lengtematen. Breed
genoeg om pallets te laden; met
zijn basishoogte van een kleine
1.90 m moeiteloos ondergrondse parkeergarages in te rijden. De
Vivaro is – natuurlijk – weer leverbaar in de varianten Gesloten Bestel, Dubbele Cabine, Combi en
Platformcabine. De moderne motoren kunnen de milieueisen prima aan.
Gratis automaat
,,Maar dat is nog niet alles’’, zegt
Robert, tevreden naar de stoere
neus kijkend. ,,Natuurlijk is hij ook
voorzien van de modernste snufjes voor gemak en veiligheid. Een
head-up display, gebruiksvriendelijke navigatie, Opel Connect voor
online assistentie, ergonomisch
gevormde stoelen, adaptive cruise
control, dodehoek-waarschuwing,
lane control en noem maar op. Én
in de introductieperiode ook nog
eens met een geheel gratis automatische versnelling.’’

Op, in en aan
Robert en zijn team verwachten veel van de Vivaro. Temeer
daar het voor Motorhuis niet ophoudt met alleen levering en onderhoud. ,,Ondernemers hebben
het druk genoeg met hun eigen
werk’’, zegt Robert. ,,Dus regelen
wij alles wat verder op hun wensenlijstje staat. Inbouw, opbouw,
belettering, koeling, trekhaak, accessoires, imperiaal, glasrasteel, sidebars we bouwen alles op, in en
aan. Ook deze Vivaro is bij aflevering helemaal compleet én klaar
Santpoort - Bij ‘By Moon at
voor gebruik.’’
Home’ vindt u alles op het gebied van woonaccessoires, een
Prijs
Niet onbelangrijk tot slot, is de grote collectie kussens, leuke caprijs. De Vivaro 2019 is er van deauartikelen en mooie sieraden
17.999 euro, met een mooie re- van het prachtige merk Josh, zogeling voor wie liever koopt en in wel voor mannen als voor vroutermijnen betaalt: 5 jaar financie- wen. De meest favoriete sieraden op dit moment zijn de prachring tegen 0% rente.
Robert: ,,En vergeet niet dat we tige armbanden, ringen, oorbelook prima inruilprijzen bieden. len van de Qoss collectie. Beide
Het is kortom echt de moeite worden ontworpen en gemaakt
waard om eens contact op te ne- in Nederland.
men met mij of één van mijn colle- Sinds kort verkoopt By Moon
ga’s, via 0172 245 352 óf zm@mo- at Home ook kleding voor een
maatje meer. Samen met het
torhuis.nl.’’
eigen Private Label By Moon at
Home en de andere kledingcollectie vanuit Italië is dit een
prachtige combinatie en voor
elk maatje is er wat wils.
Op het gebied van styling- & interieuradvies kan men ook By
Moon at Home terecht. Wil je perWie ook wil deelnemen aan de soonlijk styling of kleuradvies op
snuffelmarkt kan contact op- maat en heb je hulp nodig om je
nemen met telefoonnummer huis smaakvol en gezellig in te
richten? Zij denken graag met je
0255-533233 of 06-10475023.
De volgende markten worden mee! Vraag naar de mogelijkhegehouden op 27 juli, 31 augus- den .
tus, 28 september en 12 okto- Het gezellige Dorpsfeest in Santpoort Noord komt er weer aan.
ber.

Snuffelmarkt op de
Lange Nieuwstraat
IJmuiden - Zaterdag 27 juli,
van 09.00 tot 16.00 uur, wordt
op de Lange Nieuwstraat een
gezellig snuffelmarkt gehouden.
Allerlei mooi en leuke tweedehands artikelen zullen weer
te koop worden aangeboden.

Deze poortjes, de onderdoorgangen van de Van Leeuwenstraat
onder de woningen aan weerszijden van het Van Poptaplantsoen,
vormen eigenlijk wel een apart
straatbeeld. De poortjes zijn er
niet toevallig gekomen...
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de hele wijk ten westen van het vooroorlogse Kennemerplein op last van de Duitsers gesloopt ter verkrijging van
schootsveld tussen de Heerenduinen en de Noordersluis. Na de
oorlog rest kaalslag. In het wederopbouwplan voor IJmuiden plant
Dudok in dit gebied een nieuwe
woonwijk met een nieuw stratenplan tussen de Kennemerlaan en
de Julianakade. Dit wordt de Heuvelwijk, waarover ik eerder dit jaar
in deze rubriek schreef.
De Santpoortse architect W.H.J.
Hoosemans ontwerpt de bebouwing van de moderne woonwijk,
met zo’n 275 eengezins-, etageen bejaardenwoningen en buurtwinkels. Het hart van deze wijk
wordt gevormd door de ‘boulevard’, die de wijk noord-zuid doorsnijdt, tussen de Kennemerlaan
en de geplande uitzichtheuvel in
het plantsoen aan de Julianakade.
De boulevard krijgt een breedte van 35 meter tussen de gevels
van de bebouwing aan weerszijden. We kennen deze boulevard
tegenwoordig als het Van Popta-

plantsoen.
Een van de nieuw geplande straten, de tegenwoordige Van Leeuwenstraat, kruist de boulevard
halverwege. Toch wil Hoosemans
aan weerszijden van de boulevard
voor het gezicht een ononderbroken rij huizen hebben. De oplossing bestaat uit het bouwen van
poortwoningen boven de dwarsstraat. Vanuit de Kennemerlaan
ziet men dan inderdaad ononderbroken bebouwing van begin tot
eind aan weerszijden van de boulevard. De architect is daar aardig in geslaagd en het resultaat
kunnen we vandaag de dag nog
steeds bewonderen!
Medio 1948 besluit de gemeente
nieuwe straten in Velsen – waaronder die in Heuvelwijk – te vernoemen naar burgers uit Velsen die het leven lieten voor onze vrijheid. De dwarsstraat krijgt
de naam ‘Van Leeuwenstraat’. De
straat loopt tussen de Julianakade
en de Wijk aan Zeeërweg en heeft
twee bochten. De poorten bevinden zich precies halverwege het
middelste stuk, tussen de twee
bochten. Het deel van de Van
Leeuwenstraat tussen de Julianakade tot aan de eerste bocht bij
de De Rijpstraat bestond al voor
de oorlog en heette toen de Olivier van Noortstraat.
De Van Leeuwenstraat is genoemd naar de verzetsstrijder

Ko (voluit Jacobus Albertus) van
Leeuwen. Hij is de ongetrouwde
broer van Jan van Leeuwen, die
tot in de oorlog de drogisterij ‘De
Vergulde Gaper’ aan het Willemsplein heeft en tijdens de oorlog
noodgedwongen is verhuisd naar
de Stationsweg. Voor de oorlog is
Ko machinist op de grote vaart.
Hij vervult bestuursfuncties bij
het Nederlands Verbond van Vakverenigingen en bij de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Tijdens de oorlog werkt hij als ambtenaar bij de Distributiedienst
Velsen in het kantoor aan de P.J.
Troelstraweg. Ko wordt daar op
23 februari 1945 gearresteerd. Na
een week cel op het politiebureau
van Velsen, wordt hij op transport
gezet naar de SD in Amsterdam.
Op 8 maart 1945 wordt Ko met
medeverzetsstrijder Dirk van Rijswijk op het terrein bij theehuis Rozenoord aan de Amsteldijk in Amsterdam gefusilleerd, als vergelding voor de aanslag op de hoogste SS-politiebaas Rauter bij Woeste Hoeve.
Ko heeft een definitieve rustplaats op de Eerebegraafplaats
Bloemendaal te Overveen gekregen. Zijn naam wordt vermeld op
de bronzen gedenkplaat waarmee het Velser gemeentebestuur
de vier leden van de Distributiedienst eert die door het oorlogsgeweld in de jaren 1940-1945 zijn
omgekomen. In 1948 is de plaquette onthuld in het gebouw
van de Distributiedienst. Later is
deze aangebracht in de hal van
de Sociale Dienst aan de Spaarnestraat. In 1996 krijgt de plaquette een plek in het stadhuis.

By Moon at Home: woonaccessoires
en sieraden en nu ook kleding
Tijdens het dorpsfeest is de zaak
de hele week geopend van 10.00
tot 17.30 uur. Ze staan vrijdag
2 juli tijdens de Jaarmarkt met
een kraam voor de winkel van By
Moon at Home (Terrasweg 22)
met heel veel leuke aanbiedingen. De winkel is ook tijdens de
Jaarmarkt gewoon geopend. Zoals ieder jaar kun je bij aankoop

vanaf 10 euro tijdens de Santpoortse Jaarmarkt een mooie
prijs winnen. Aan het eind van de
jaarmarkt wordt de winnaar bekend gemaakt.
Kom gezellig even langs in de
winkel By Moon at Home in Santpoort Noord op de Terrasweg 22
Zie ook: www.bymoonathome.nl.
(foto: aangeleverd)
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26 JULI

Museumhuis Beeckestijn open
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4 euro per persoon.
IJmuider Zee- en Havenmuseum
extra open van 13.00 tot 17.00
uur. Exposities: Festung IJmuiden/Museumschatten, 4 speurtochten/nieuw: Escapespel.
Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling De Afval-experience
voor iedereen vanaf 4 jaar 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutselen van 13.30 tot 15.30 uur. Kosten 1,50 euro bovenop de entreeprijs.
Repair Café in Wijkcentrum De
Hofstede, A. Jacobsstraat 227 Velserbroek. Van 14.30 tot 16.30 uur.

Theater Poppengrollen speelt ‘De
ontvoering van Kaatje Kip’ in de
Bosbeekschuur, tegenover molen
De Zandhaas in Santpoort-Noord.
Aanvang 15.00 uur. (foto: aangeleverd)
Klaverjassen bij Stormvogels, Zuiderkruisstraat IJmuiden. Aanvang
20.00 uur.

27 JULI

Dorpsfeest Santpoort: Rondje
Zandhaas. Diverse starttijden/Ruine van Brederode. Ruituigendag
van 10.00 tot 17.00 uur. Lunch bij
Landgoed Duin en Kruidberg, circa 13.00 uur. Nieuw: Fly Seat van
11.00 tot 16.00 uur. Weyman Weide. Santkamp van 11.00 tot 13.00
uur, Weyman Weiden. Sterkste
van Santpoort van 11.30 tot 14.30
uur, Weyman Weide. Bierproeverij
Santpoort (volgeboekt) van 15.30
tot 20.30 uur, Weyman Weide.
Proefspringen van 18.30 tot 20.00
uur, Ruïne van Brederode. (foto:
aangeleverd)

31 JULI

Snuffelmarkt op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Van 09.00 tot
16.00 uur.

IJmuider Zee- en Havenmuseum
extra open van 13.00 tot 17.00 Museumhuis Beeckestijn open
uur. Exposities: Festung IJmui- van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
den/Museumschatten, 4 speur- 4 euro per persoon.
tochten/nieuw: Escapespel.
Kunstmarkt in Spaarndam van
Nieuwe expositie schilderijen 11.00 tot 17.00 uur.
van Arnold Janssen in de Waag,
Spaarne 30 Haarlem. Tot en met
zondag 18 augustus. Openingstijden donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

per keer. Meer informatie: 0255510652.
Spreekuur Sociaal Wijkteams in
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk,
voor patiënten en hun familie. Elke dinsdagmiddag van 14.30 tot
16.30 uur onder de trap in de hal
van het ziekenhuis.

Scooterrijder onderuit
Dorpsfeest Santpoort: Straatvoetbaltoernooi Santpoort van 08.45
tot 16.00 uur, Burg. Weertsplantsoen. Voorinschrijven Ringsteken
op de fiets van 10.00 tot 12.00
uur, Burg. Weertsplantsoen. Klaverjassen 55+ van 13.00 tot 17.00
uur, Weyman Weide. Steenwerpen van 14.00 tot 17.00 uur, Land
van Scholz. Steppenrace van
18.30 tot 20.15 uur, Hoofdstraat.
(foto: Joost Wouters)

Dorpsfeest Santpoort: Agrarische
dag van 09.00 tot 13.00 uur, Ruïne van Brederode. Gymkana &
Stoelendans van 12.30 tot 16.00
uur, Ruïne van Brederode. ‘7 van
Santpoort’ van 17.30 tot 19.00
uur, rondom Naaldkerk. Dames
Wandelen in een rustig tem- Puntenkoers van 19.00 tot 19.45
IJmuider Zee- en Havenmuseum po van 10.00 tot 10.45 uur. Start uur, rondom de Naaldkerk. Wieextra open van 13.00 tot 17.00 Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevel- lerronde van Santpoort van 20.08
uur. Exposities: Festung IJmui- aan 17 in Santpoort-Noord.
tot 21.15 uur, rondom de Naaldden/Museumschatten, 4 speurkerk. Bridgedrive op twee avontochten/nieuw: Escapespel. (foto: Open
tennistoernooi
voor den van 19.30 tot 23.55 uur. (foto:
aangeleverd)
50-plussers bij LTC De Heerendui- Joost Wouters)
nen. Toernooi duurt tot en met
vrijdag 2 augustus en wordt om Poppenkast in het Schapenhok
15.00 uur afgesloten door Cock op Informatie Boerderij Zorgvrij,
Genieweg Velsen-Zuid. VoorstelZwanenburg.
28 JULI
ling ‘Twitter’. Om 10.30 en 13.00
Dorpsfeest Santpoort: Concours
uur. Voor kinderen vanaf 3 jaar.
Hippique Santpoort van 09.00 tot
Vooraf reserveren via kizzebis17.00 uur, Ruïne van Brederode.
haarlem@gmail.com
Schaak-Kroeglopertoernooi van 30 JULI
09.45 tot 17.00 uur, start bij De
IJmuider Zee- en Havenmuseum
Wildeman. Koffieconcert in ‘Royextra open van 13.00 tot 17.00
al Ascot’ Style van 12.00 tot 14.00
uur. Exposities: Festung IJmuiuur, Dorpskerk, Burg. Enschededen/Museumschatten, 4 speurlaan 67. Footgolf (volgeboekt) om
tochten/nieuw: Escapespel.
10.00 uur, start bij Weyman Weide. Handboogschieten van 19.00
tot 21.00 uur, HandboogschuttePieter Vermeulen Museum: Tenrij VZOS.
toonstelling De Afval-experience
voor iedereen vanaf 4 jaar 13.00
Poppenkast in het Schapenhok
tot 17.00 uur. Workshop knutseop Informatie Boerderij Zorgvrij,
len van 13.30 tot 15.30 uur. KosGenieweg Velsen-Zuid. Voorstelten 1,50 euro bovenop de entreeling ‘De Verjaardag’. Om 10.30 en
prijs. Poppenkast ‘Rommel in het
13.00 uur. Voor kinderen vanaf 3
bos’ voor de kleintjes, aanvang
jaar. Vooraf reserveren via kizze14.00 uur, toegang gratis, na enbishaarlem@gmail.com
tree museum.
Dorpsfeest Santpoort: RingMuseumhuis Beeckestijn open steken van 09.00 tot 20.15 uur, Spreekuur Bortsprothese Inforvan 11.00 tot 16.00 uur. Toegang Hoofdstraat. Ringsteken op de matie Centrum (BIC). Van 14.00
fiets voor kinderen tot en met tot 15.00 uur en van 15.00 tot
4 euro per persoon.
9 jaar om 09.00 uur. Ringsteken 16.00 uur. Aanmelden kan via
op de fiets voor kinderen van 10 www.spaarnegasthuis - agenda
tot en met 14 jaar om 11.00 uur. - borstprothese informatiecenRingsteken op pony of paard trum
om 14.00 uur. Ringsteken op de
brommer om 18.30 uur. Nieuw:
Santpoort mediteert van 10.00
tot 12.00 uur in de Naaldkerk. Petanque van 13.00 tot 17.00 uur, 1 AUGUSTUS
Land van Scholz, Vlugthoven- Koffieochtend in Bibliotheek Velserbroek van 10.30 tot 12.00 uur.
straat. (foto: Joost Wouters)

Santpoort-Zuid - Een man is zondag in alle vroegte gewond aangetroffen in Santpoort-Zuid. Fietsers troffen de man rond kwart
over drie op de Wijnoldy Danielslaan aan naast zijn snorscooter.
De man was met zijn snorscooter ten val gekomen en op zijn

hoofd gevallen. Toegesnelde ambulancemedewerkers hebben de
man opgevangen en na de eerste zorg naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling.
Het slachtoffer weet zelf niet wat
er precies is gebeurd. (foto: Michel van Bergen)

DCIJ-nieuws

Bos verschalkt
Afrikaanse topper

IJmuiden - Hoewel het zomerstop is bij Damclub IJmuiden
(DCIJ), wordt er door diverse leden nog volop gedamd in binnenen buitenland. Naast ééndagstoernooien als het metaldamtoernooi in Hazerswoude (Martin van
Dijk 7e in de A-finale en Jan-Maarten Koorn 5e in de C-finale) worden er ook veel zomertoernooien gehouden die een week duren.
Het zomertoernooienseizoen begon met een toernooi in Bunschoten, waarin Krijn ter Braake
9e werd en de Afrikaanse grootmeester N’Diaye op remise hield.
Alleen tegen oud-wereldkampioen Shvartsman dolf hij het onderspit. Deze twee tegenstanders zouden een week later het
World Cup toernooi in Rotterdam
en het Heerhugowaard Open op
hun naam schrijven. Jan-Maarten Koorn pakte een knappe 17e
plaats. Zowel Ter Braake als Koorn
wonnen een prijs in hun ratingcategorie.
In Heerhugowaard deden maar
IJmuider Zee- en Havenmuseum Stichting Gezond Natuur Wande- IJmuider Zee- en Havenmuseum liefst zes IJmuidenaren mee. Voorextra open van 13.00 tot 17.00 len. Start om 09.45 uur bij buurt- extra open van 13.00 tot 17.00 zitter Jesse Bos (rechts op foto)
uur. Motordraaimiddag. Exposi- centrum De Spil, Frans Halsstraat uur. Exposities: Festung IJmui- maakte de meeste indruk. Naties: Festung IJmuiden/Museum- 29 IJmuiden. Belangstellenden den/Museumschatten, 4 speurschatten, 4 speurtochten/nieuw: kunnen zich aanmelden via con- tochten/nieuw: Escapespel.
Escapespel. (foto: aangeleverd)
tact@gezondnatuurwandelen.nl
Pieter Vermeulen Museum: TenPieter Vermeulen Museum: Ten- Kledingbeurs Het Kruispunt van toonstelling De Afval-experience
toonstelling De Afval-experience 10.00 tot 12.00 uur in Velserbroek. voor iedereen vanaf 4 jaar 13.00
voor iedereen vanaf 4 jaar 13.00
tot 17.00 uur. Workshop knutsetot 17.00 uur. Poppenkast ‘Rom- IJmuider Zee- en Havenmuseum len van 13.30 tot 15.30 uur. Kosmel in het bos’ voor de kleintjes, extra open van 13.00 tot 17.00 ten 1,50 euro bovenop de entreeaanvang 14.00 uur, toegang gra- uur. Exposities: Festung IJmui- prijs.
tis, na entree museum.
den/Museumschatten, 4 speurtochten/nieuw: Escapespel.

dat hij in een spectaculaire partij van wereldtopper Ivanov verloor, mocht hij het opnemen tegen de Afrikaanse topper Mbongo. Bos wist na tien zetten met
een nieuwtje al een schijf voor te
komen met behulp van een geniepig offer.
Na een zwaar middenspel wist hij
de overwinning over de streep te
trekken. Hierna volgde een remise
tegen een andere sterke Afrikaan,
waarna Bos met een nederlaag
tegen toernooiwinnaar Shvartsman en nog een remise het toernooi afsloot. In totaal werd hij 9e
van de 45 deelnemers. De overige
IJmuidenaren moesten genoegen
nemen met een bescheiden klassering.
Tot slot nam Krijn ter Braake deel
aan het sterk bezette World Cup
toernooi in Rotterdam. Na een
nederlaag tegen de verrassende
nummer twee van het toernooi,
de Oekraïense Motrichko, lukte
het hem niet meer om in de hoogste regionen mee te draaien. Met
11 punten uit 9 wedstrijden werd
hij 35e van de 128 deelnemers.
(foto: aangeleverd)

Auto volledig uitgebrand

Pieter Vermeulen Museum: Tentoonstelling De Afval-experience
voor iedereen vanaf 4 jaar 13.00
tot 17.00 uur. (foto: aangeleverd)

Rondleiding over het beeldenpark Een Zee van Staal. De wandeling begint om 14.00 uur hoek
Bosweg en Reyndersweg in Wijk Klaverjassen in De Brulboei, Kaaan Zee. Toegang en rondleiding naalstraat IJmuiden. Van 13.30
is gratis, opgeven is niet nodig. tot 16.00 uur. Kosten 2,50 euro

IJmuiden - Een personenwagen
is zondag in alle vroegte volledig
uitgebrand in IJmuiden. Agenten
reden in de buurt toen ze rond
Dorpsfeest Santpoort: Korte- kwart voor drie een oranje gloed
baandraverij ‘Ascot Style’ van boven de IJmuiderslag uit zagen
13.00 tot 18.00 uur, Hoofdstraat. komen.
Kindermiddag van 13.30 tot 16.00 Toen ze daar aankwamen zagen
uur, Weyman Weide. Bridgedrive ze een auto in lichterlaaie staan
van 19.30 tot 23.55 uur, Velser- waarop ze de brandweer alarhooft. (foto: aangeleverd)
meerden. De toegesnelde brand-

weer heeft het vuur geblust, van
de binnenkant was niets meer
over. De wagen heeft hoger op
de parkeerplaats van de IJmuiderslag gestaan maar is door de
brand een heel stuk naar beneden gerold en in de duinen tot
stilstand gekomen.
De toedracht van de autobrand is
nog onbekend. (foto: Michel van
Bergen)

Van zaterdag 27 juli tot en met zaterdag 3 augustus 2019 viert Santpoort feest. Binnen acht
dagen organiseert de Harddraverij Vereniging
meer dan 45 evenementen, groot en klein, voor
verschillende doelgroepen.
Santpoort is de bakermat van de kortebaan
draverij. In 2019 wordt de 260ste koers gehouden. Het bestuur is er trots op dat zij dit jaar
het Nederlands Kampioenschap toegewezen
heeft gekregen. Mede daarom zal de kortebaan
op donderdag 1 augustus in de Hoofdstraat
een extra feestelijk tintje krijgen.
Vorig jaar gingen de bestuurders met hun partners op studiereis naar Royal Ascot, het mekka
van de paardenrace in Engeland waar jaarlijks
Queen Elizabeth de hoofdgast is. Dit jaar had
zij Maxima en Willem Alexander uitgenodigd
als haar gasten. Het bezoek aan Ascot was zo’n
geweldige ervaring dat het bestuur heeft besloten alle feestelijke gebeurtenissen tijdens
het Dorpsfeest Santpoort in “Royal Ascot Style”
te vieren. Alle bezoekers worden aangemoedigd om op alle evenementen chic gekleed
te komen. Het concours hippique, agrarische
dag en natuurlijk het hoogtepunt de Kortebaan
zijn daar bij uitstek de ideale gelegenheden
voor. We verwachten veel hoeden (ook bij de
dames), fleurige jurkjes, hoge hakken, nette
pakken voor de heren, jacquets, gepoetste
schoenen. Hoe leuk is dat? Bekijk ter inspiratie de korte video die de bestuurders vanuit
Ascot hebben opgenomen https://youtu.be/
aTxdYx8Gjec.
Wat is er anders dit jaar?
Mede vanwege het jubileum wordt de tractorrace in 2019 weer van stal gehaald. Op vrijdag
2 augustus kunnen de tractorrijders hun stuurmanskunst laten zien op een hilarisch behendigheidsparcours.
Zoals beloofd is het onderdeel “Sterkste van
Santpoort” weer terug. Een nieuw organisatieteam zet al haar creativiteit in om er een krachtig evenement van te maken (m/v). Santkamp
verhuist naar de eerste zaterdag. En na het
eclatante succes van 2018 is de puntenkoers
dameswielrenners opnieuw op de woensdagavond ingepland.
Nieuw dit jaar is de Kids Mudrun die voorafgaand aan het kwalleballen wordt gehouden.
Ook krijgen de bezoekers dit jaar op de eerste
zaterdag van het Dorpsfeest de kans om de
Dorpse activiteiten van bovenaf te kunnen bekijken. Via een zogenaamde Fly Seat wordt u via
een gigantische kraan omhoog gehesen vanuit
het evenemententerrein bij de Weyman Weide
en kunt u genieten van een gigantisch uitzicht
op een feestend Santpoort.
Tot slot hebben wij nog een nieuwtje, want
op dinsdagochtend kunt u op adem komen in
de Naaldkerk via een nieuw evenement: Santpoort mediteert. Een rustpuntje in een hectische week.
Verder gaan vrijwel alle evenementen door die
vorig jaar op het programma stonden. Echter
de oldtimerrit met de brommers en het ringsteken met scootmobielen komen dit jaar te
vervallen.

Dorpsfeest
Santpoort
ROYAL ASCOT IN SANTPOORT

NK KOR

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 2

Zaterdag 27 juli tot en met zaterdag 3 augustus

DORPSFEEST SANTPOORT • DORPSFEEST SANTPOORT • DORPSFEEST SANTPOORT • DORPSFEEST SANTPOORT • DORPSFEEST SANTPOORT • DORPSFEEST SANTPOORT • DORPSFEEST SANTPOORT

ZATERDAG 27 JULI 2019
18e Rondje Zandhaas
Diverse starttijden /
Ruïne van Brederode
Erik Miessen en Ben Molenaar hebben wederom het “Rondje Zandhaas” uitgezet; een
wandeltocht met 6 verschillende afstanden
van 5, 10, 15, 20, 25 tot en met 40 kilometer.
Afhankelijk van de afstand gaan de routes
door het Burgemeester Rijkenspark, het Nationaal Park De Kennemerduinen, het recreatiegebied Spaarnwoude en op alfabetische
volgorde door de woonkernen van Bloemendaal, Driehuis, Haarlem, IJmuiden, SantpoortNoord en -Zuid, Overveen, Spaarndam en
Velserbroek. Alle parcoursen, met uitzondering van de 5 kilometer, zijn verboden voor
honden en niet geschikt voor rolstoelgebruikers en gezinnen met wandelwagens omdat
zij door natuurgebieden gaan. De routes zijn
wel prima geschikt voor Nordic Walkers.
Inschrijving is alleen mogelijk bij de start op
het evenemententerrein bij de Ruïne van
Brederode; voorinschrijving is niet mogelijk.
Adres startlocatie: Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid. Het startbureau is geopend van
07.00 tot 17.00 uur.
Deelname kost € 4,50 (met medaille) of
€ 2,50 (zonder medaille). Leden van de KWBN
en Harddraverij krijgen € 1,00 korting (max 4
wandelaars per lid).
Starttijden:
• 40 km 07.30 tot 08.30 uur
• 25 km 08.00 tot 11.00 uur
• 20 km 08.30 tot 11.00 uur
• 15 km 09.00 tot 12.00 uur
• 10 km 09.00 tot 12.00 uur
• 5 km 10.00 tot 14.00 uur
Meer informatie? Erik Miessen, 06-23072297.
Of www.rondjezandhaas.nl.
43ste Rijtuigendag 10.00 – 17.00 uur /
Ruïne van Brederode
Ook dit jaar kan de 43ste Santpoortse Rijtuigendag doorgaan. Meer dan 20 aanspan-

ningen hebben zich aangemeld. De route
op hoofdlijnen? Om 10.30 uur vertrekken de
aanspanningen richting Santpoort-Zuid. De
lunch is rond 13.00 uur bij Landgoed Duin
en Kruidberg waar de rijtuigen om 13:30
uur weer vertrekken richting Santpoort. De
Sherry-stop op het land van Scholz in Santpoort staat gepland om 15.00 uur. Om 15.30
uur rijden de rijtuigen nog een rondje door
Santpoort en worden om 15.45 uur bij de
Naaldkerk verwacht voor de publiekspresentatie. Als alles volgens schema verloopt,
zijn de aanspanningen om 16.15 uur weer
bij de Ruïne voor de prijsuitreiking en laatste
presentatie aan het publiek. Omdat de aanspanningen niet zo nauwkeurig op tijd lopen
als uw horloge, zijn de genoemde tijden
richttijden.
Sponsoren: Schoorl vd Veldt Transport,
Fred Brans Vee- en Transportbedrijf.
Route der rijtuigen
Vertrek om 10.30 uur vanaf concoursterrein bij de Ruïne van Brederode
LA Velserenderlaan, LA Brederoodseweg,
RA Anna van Saksenlaan, RA Willem de
Zwijgerlaan, RA Duinweg of Duivelslaan,
LA Vinkenbaan, RA Duinlustparkweg, LA
Johan Verhulstweg, RA Kennemerweg, LA
Bloemendaalseweg, LA Korte Kleverlaan, RA
Busken Huetlaan, LA Bloemendaalseweg, RA
Duinlustweg, RA Tetterodeweg, RA Lonbar
Petrilaan, LA Hoge Duin en Daalseweg, RA
Midden Duin en Daalseweg, RA Karmelweg,
RA Lage Duin en Daalseweg, RA Mollaan, LA
Brederodelaan, LA Zocherlaan, RA Duinzichtlaan, LA Brederodelaan, LA Velserenderlaan,
LA Duin en Kruidberweg, LA Duin en Kruidberg.
Lunch bij Landgoed Duin en Kruidberg
circa 13.00 uur
Vertrek 13.30 uur, LA Duin en Kruidbergerweg, RA Nicolaas Beetslaan, LA Driehuizerkerkweg, RA Waterlandweg, RA Aagtevonklaan, RA Van Lenneplaan, RA PC Hooftlaan,
LA Bilderdijklaan, LA Albert Verwijlaan, LA
Lodewijk van Deysellaan langs De Luchte en

Leukste familie-kermis
van de randstad
De Harddraverij Vereniging is er trots op dat alle evenementen gratis toegankelijk zijn.
Dit komt, naast de sponsorgelden, grotendeels door de pacht van onze kermisexploitanten. Het vergrote kermisterrein biedt meer ruimte in het winkelgedeelte, waardoor de
doorstroom naar de kermis beter is geworden. Bovendien heeft de kermis er een brede
hoofdingang bij, naast Tankstation Trovato. Ook gezien de sfeer betitelen onze exploitanten Santpoort als één van de gezelligste familie-kermissen van de randstad.
Naast de bekende kramen van Poffertjes, Nougat, Churros, Snacks, Oliebollen, Kamelenrace, Eendjesspel, Suikerspin, Bussensport, Touwtje Trek, Schietsalon, American Skeeball,
Autoscooter, Beach-Jumper, Apollo Jackpot, Lucky Crane, Las Vegas, Draaimolen en Mini
Cars zijn er dit jaar ook nog eens de Jumbo, Walking Street, Hang Over, Speed Booster,
Mega Polyp, Break Dance, Pusher en Aqua Blaster.
De kermis is open van zaterdag 27 juli tot en met zaterdag 3 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.
Het bestuur van de Harddraverij Vereniging beveelt een bezoek aan de kermis van harte
aan. Want als de exploitanten een goed jaar hebben, willen zij graag terugkomen en kan
de Harddraverij Vereniging tot in lengte van jaren uitkijken naar mooie pachtinkomsten.

HOREMAN
Schoonmaakbedrijf Glazenwasserij

Het team van Hairlabel
wenst u een gezellig
dorpsfeest toe!

Al ruim 25 jaar een uiterst betrouwbare partner voor het schoonmaken van:

• kantoorgebouwen •
• winkels •

• trappenhuizen (VvE) •
• industriële werkplekken •

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

Wij wensen
iedereen een
heel gezellig
dorpsfeest!

Wij wensen iedereen een
fantastisch Dorpsfeest!
Voor meer informatie: www.horeman.nu

Openingsti den maandag t m vri dag

-

uur • aterdag

-

uur

Zadelmakerstraat 18-24,
Velserbroek, tel. 023-5390400

VERSPREIDNET
VERSPREIDNET
VERSPREIDNET

WENST IEDEREEN
IEDEREEN
WENST
WENST
IEDEREEN
EENGEZELLIG
GEZELLIG
DORPSFEEST!
EEN
DORPSFEEST!

EEN GEZELLIG
DORPSFEEST!
Tel. 0251-674433
0251-674433
Tel.
E-mail: info@verspreidnet.nl
info@verspreidnet.nl
E-mail:

Tel. 0251-674433
E-mail: info@verspreidnet.nl
CHRIS
HARDENDOOD

WITGOED

Wij zijn de hele week gewoon open !!!!!! Donderdag 1 augustus
om 16.00 uur gesloten !!!!!! (i.v.m. korte baan)

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

Tel. 023 - 538 54 78
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Het team van Tuinplantencentrum Loef
wenst u ook dit jaar een gezellig dorpsfeest!
Rijksweg 255 Velserbroek I www.kwekerijloef.nl

Een heel fijn dorpsfeest

Broekbergenlaan 3, Santpoort-Noord, 023-539 01 54, www.trovato.nl

VOLTA 1800

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

RPSFEEST

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJN DO
Het team van Korf Catering wenst iedereen in
Santpoort e.o. een gezellig dorpsfeest toe!

Installatietechniek
* ELEKTROTECHNIEK
* DATANETWERKEN
* BRANDMELDSYSTEMEN

HAGELINGERWEG 180
2071 CN SANTPOORT-NOORD
06 - 290 624 38, E-mail: volta1800@live.nl

Huis ter Hagen rond 14:00 uur, RA Kweekensteinweg, RA Rijksweg, RA Groene Laantje,
LA Spekkenwegje, RA Biezenweg,
LA Hagelingerweg, RA Santpoortse Dreef,
LA Biallorsterskilaan, RA Roos en Beeklaan,
RA Valckenhoeflaan, RA Dr de Grootlaan, RA
J.T. Cremerlaan, RA Hoofdstraat, LA Hagelingerweg, RA Hoofdstraat, RA Anemonenstraat,
LA Narcissenstraat, RA Terrasweg, LA Kerkweg, aankomst landje Scholz.

gratis grootformaat foto’s van alle teams. Hoe
leuk is dat? Voor meer informatie kan je terecht op de facebook pagina van Santkamp.
Info: Miranda Schoorl santkamp@gmail.com.
Santkamp wordt mede mogelijk gemaakt door
Schoorl & V.d. Veldt Transport, Nagelstudio
Mariëlle en Repromat.

-

Proefspringen
18.30 – 20.00 uur / Ruïne van
Brederode

strijden zijn dat Annemieke Vink en Bianca
Meekel-Stolwijk. De algehele coördinatie is in
handen van Marco de Gelder.
Bij voldoende aanmeldingen kunnen de
Springruiters die willen oefenen voor de
springruiters ook in duo’s meedoen aan het
springwedstrijd van het Concours Hippique
“Relais springen” waarbij de balken op 40 en
op zondag, kunnen onder professionele be80 cm liggen. Tot slot kunnen alle deelnemers
geleiding van Ed de Keizer een parcours rijzich inschrijven voor de prijs voor het “BestWeer terug! Sterkste van Santpoort
den. Er wordt in twee rubrieken gesprongen: gaande Rijpaard/Pony”. Deze prijzen zullen
11.30 -14.30 uur / Weyman Weide
één voor pony’s met een spronghoogte tot
worden uitgereikt aan de ruiters die als beste
60 cm en één voor paarden. Ed zal tips geven in staat zijn de paarden dusdanig te rijden
Sherrystop Landje van Scholtz circa
Na een jaartje sabbatical heeft een nieuw
hoe je zo goed mogelijk rond kan gaan. Hij is dat alle ras-typische kenmerken optimaal tot
15.00 uur
team de organisatie opgepakt en staat de
gediplomeerd instructeur bij Manege Kenne- uitdrukking komen. Er wordt onder andere
8ste editie van de Sterkste van Santpoort in
mergaarde en Stichting Paardrijden Gehandi- beoordeeld op de gangen van het paard, het
Vertrek 15.30 uur, LA Burg. Enschedélaan,
de steigers. Gijs Rustemeijer, Vincent de Jong, capten Kennemerland. Voor meer informatie gedrag onder het zadel, maar ook de combiRA Wüstelaan, RA Velserhooftlaan.
Roy Kramer en Henk van der Putte hebben
over deelname (€ 5,00): Annemieke Vink:
natie ruiter/paard telt mee.
de mouwen opgestroopt om er een vitale
feestweek-santpoort@hotmail.com.
Verder is er rond 14.15 uur een demonstratie
Presentatie bij de Naaldkerk, 15.45 uur editie van te maken. De betonnen kogels
over “eventing”. Wat is dat nu weer? Springen
zijn al in het dorp gesignaleerd. En er staan
ZONDAG 28 JULI 2019
over picknicktafels, een hoogte parcours
RD Middenduinerweg terug naar het connog meer verrassende onderdelen voor de
kunnen springen en ook nog een knappe
coursterrein.
dames en heren op het spel. De titel “Sterkste Concours Hippique Santpoort 2019
dressuurproef kunnen rijden. Dat is eventing.
van Santpoort” krijg je immers niet zo maar
09.00 - 17.00 uur / Ruïne van
Eric Hart (voormalig instructeur van Manege
Terugkeer bij Ruïne: 16.15 uur
cadeau.
Brederode
Kennemergaarde) demonstreert samen met
Om deelnemers te werven worden kosten
twee pupillen wat deze tak van sport écht
Nieuw: Fly Seat
noch moeite gespaard. Zo is Repromat beTijdens het Concours Hippique zijn er allerlei inhoudt. Hij zegt zelf dat zijn paarden overal
11.00 – 16.00 uur / Weyman Weide
reid gevonden om van elke deelnemer een
dressuur- én springwedstrijden. Bij het sprin- overheen springen. Kom dat zien!
hoogglans grootformaat actie foto aan te
gen gaat het om “onderling springen” waarSpeciaal voor de liefhebbers van tuigpaarden
Wie geen hoogtevrees heeft en op grote
bieden. Daarnaast heeft Ineke van der Geest aan groot en klein kan meedoen. Zo is er een is er elk heel uur een show van Vereniging
hoogte een blik op de activiteiten in het
beloofd om weer mooie Action Planet prijrubriek 20-40 alleen voor beginnende ruiters Tuigpaardrijders Nederland (VTN, voorheen
Dorpsfeest wil werpen kan gratis in de Fly
zen beschikbaar te stellen. Kom dus maar
vanaf 7 jaar met een pony met een stokmaat SERT). Dit begint om 11.00 uur en er zijn ruSeat. Je wordt dan vanaf de Weyman Weide
op! Inschrijven kan via http://bit.ly/Inschrijtot 1.48 m. Voor de gevorderden zijn er de
brieken als Kleine Limiet, Grote Limiet, Comin een kraan omhoog gehesen en kan ervavingSterkste2019 of op de dag zelf vanaf
rubrieken 40 - 60 en voor de dressuur zijn er
petitie, Ereklasse Kampioenschap, Dames en
ren hoe onze Gemeente Velsen er van boven 10.30 tot 11.15 uur. Maar let op, vol is vol.
zowel KNHS Wedstrijden als onderlinge
Tweespannen.
uit ziet. Bij helder weer met blik op Rauw aan Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt wedstrijden.
Vanzelfsprekend zijn er op het evenemenZee, de grootste zeesluis, strand, recreatiege- door Action Planet en Repromat.
De Harddraverij Vereniging wordt bij de
tenterrein voldoende mogelijkheden om de
bied, havens en industrie. Ondek zelf in wat
organisatie gesteund door Paardensportver- inwendige mens te versterken. Tevens treft u
voor mooi gebied wij hier wonen.
7e Bierproeverij Santpoort
eniging PSV Duin en Kruidberg van Manege
nuttige informatie en marktkramen aan. PuDit evenement wordt mede mogelijk gemaakt
(volgeboekt)
Kennemergaarde. Aanspreekpunt voor de
bliek en meegekomen kinderen kunnen zich
door CityMarketing .IJmuiden.
15.30 – 20.30 uur / Weyman Weide
KNHS wedstrijden is Sabine Zomerplaag.
vermaken in het strodorp dat door Fred Brans
Voor de onderlinge spring- en dressuurwed- mogelijk is gemaakt. Kortom een prachtige
5e editie van Santkamp
Om 15.30 uur (half uurtje later dan vorig jaar)
11.00 – 13.00 uur / Weyman Weide
barst het Santpoortse Bierproeven los. Onder
het genot van enkele hapjes, gaan de deelVerhuisd naar de eerste zaterdag! Santkamp nemers genieten van een groot assortiment
is een spel voor ouder en kind, die samen als bieren die voornamelijk afkomstig zijn van
duo een parcours afleggen tegen een ander regionale brouwerijen. Dankzij de grote tent
duo. Het gaat om samenwerken, elkaar aan- is er dit jaar wederom ruimte gemaakt voor
moedigen en communiceren. De organisatie 750 deelnemers! En er is meer bier dan ooit!
ziet graag verklede teams aan de start. Het
Ook dit jaar zijn er nieuwe brouwers aanwethema van dit Dorpsfeest Santpoort is Royal zig, in combinatie met de gevestigde orde,
Ascot. Wellicht kunnen jullie daar wat mee?
garandeert dit een mooie collectie bieren
Er wordt gestart in verschillende leeftijdsca- (40+) om te proeven. De laatste druppel zal
tegorieën: 4 t/m 6 jaar: 11.00 uur - 7 t/m 10
om 20.30 uur uit de tapkraan vloeien.
jaar: 11.45 uur en 11 t/m 15 jaar: 12.30 uur.
Dank aan de vrijwilligers Jasper van Velzen,
De organisatie is in handen van Miranda
Gijs Ooms, Ruben van Voorbergen, Martin
Schoorl (oprichtster), Anneke Jasperse, Wen- van Baekel en Hugo van Vessum die een
dy Bonarius, Saskia Rutte, Kim Rutte, Marleen enorme berg werk verzetten om het evenede Regt en Jolanda de Bruin.
ment zeer professioneel, maar met behoud
Inschrijven kan via de website http://www.
van gezelligheid te organiseren. Dat wordt
dorpsfeest-santpoort.nl/geef-je-nu-opvast en zeker genieten. Meer info: bierproevoor-santkamp-2019/ of ter plaatse (half
verijsantpoort@dorpsfeest-santpoort.nl.
uur vooraf). Schrijf op tijd in, want vol is
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt
vol. Deelname € 2,50 per duo. Als blijk van
door Friso Huizinga Communicatie en vele
waardering voor deelname maakt Repromat enthousiaste biersponsoren.
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dag waarbij het paard centraal staat. Toegang
gratis!
Alle informatie over de mogelijkheden om
nog in te schrijven voor de spring- en dressuurrubrieken staat op de website van het
Dorpsfeest Santpoort. Maar let op: de inschrijving sluit op 21 juli 20.00 uur.
Sponsoren: Welkoop Santpoort, Klimaat Techniek Santpoort en Bouw- en aannemersbedrijf
van Schooten.

Vanaf heden liggen 250 gratis kaarten klaar.
Deze kunt u ophalen bij Booy Optiek (Hoofdstraat 166) en Nieuwland&Aarts (Bloemendaalsestraatweg 127). Aan het eind van het
concert zal de voorzitter van de Harddraverij
Vereniging met zijn hoed klaarstaan om een
vrijwillige bijdrage in ontvangst te nemen.
Zaal open om 11.30 uur.
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt
door Booy Optiek.

7e Schaak-Kroeglopertoernooi
09.45 – 17.00 uur / start bij
De Wildeman

Footgolf (volgeboekt)
10.00 uur / start bij Weyman Weide

Niet te geloven! Binnen enkele seconden (!)
na het openzetten van de digitale inschrijving
was het Footgolf-toernooi compleet volgeboekt. 450 Footgolfers (record) vanaf 18 jaar
en ouder verschijnen aan de start in teams
van 10 personen, zowel mannen als vrouwen.
Om zoveel mogelijk spelers te kunnen toelaten, heeft organisator Enrico Does het aantal
holes opnieuw uitgebreid tot 34. Er zijn meer
holes en waterpartijen, maar elk team hoeft
Koffieconcert in “Royal Ascot” Style.
er maar 20 holes (aangewezen) te lopen die
12.00 – 14.00 uur / Dorpskerk Burg.
meetellen voor hun puntentelling.
Enschedélaan 67
Alle teamcaptains zijn op de hoogte gebracht
van alle praktische informatie. Kom bijvoor“Virtuoos, rete-muzikaal en eigenwijs”, zo
beeld als team in gepaste Footgolf-outfit. Er
betitelt organisator Paula Blom het duo Beth
zijn geen prijzen voor verkleedpartijen, maar
& Flo. Twee pianistes, perfect op elkaar ingewel voor de beste spelers. Nieuw is dat de
speeld, die recitals geven vol humor en verras- beste spelers in de finale voorafgaand aan de
Organisatoren Bas Haver, Hans Kors en Rob
singen. Klassieke muziek in een niet-klassiek
de Roode hebben een stevige prijzenpot
prijsuitreiking bij Bartje moeten laten zien hoe
concert, dát zijn Beth & Flo. Afgestudeerd aan goed zij daadwerkelijk zijn in een allesbeslisklaar staan. Maar deze prijzenpot is niet de
enige motivatie om deel te nemen. Het is met het Koninklijk Conservatorium Den Haag,
send eindspel.
name de gezelligheid en de bijzondere opzet houdt hun optreden nu het midden tussen
Enkele tips: Kom op de fiets en neem je eigen
een traditioneel concert en een cabaretprovan de dag, zoals de mogelijkheid om na afbal én handdoek mee. Er zijn diverse punten
loop voor een tientje extra met elkaar te eten gramma. Maar vergis je niet - Beth & Flo zijn
onderweg waar je wat kan eten of drinken.
pianistes om bloedserieus te nemen. Dat zijn Een biertje voor onderweg is toegestaan maar
bij Chen Tong Kong. De schaaklocaties zijn
ze zelf ook: bloedserieus in hun missie om
Laantje, De Wildeman, Bartje, De Weyman,
ruim je rotzooi op. We hebben toestemming
Brasserie Bank, Chen Tong Kong en de evene- klassieke muziek toegankelijk te maken voor
om op de mooiste locatie van Nederland te
mententent van Korf Catering op de Weyman iedereen. Voor het Dorpsfeest in Santpoort
komen. Hou dat zo! Er zijn genoeg vuilnisbakspelen Beth & Flo een speciaal feestelijk proWeide. Meedoen? Voor meer informatie of
ken. Spreek elkaar aan als iemand vergeet zijn
gramma dat helemaal inspeelt op het thema troep op te ruimen, anders loop je het risico
aanmelden (€ 20,00 per duo), kan via http://
santpoortsekroeglopertoernooi.nl/. Info: Rob Royal Ascot. Kom dus ook in gepaste Ascot
om volgend jaar met je team uitgesloten te
kleding naar de Dorpskerk.
de Roode: 06 28984000.
worden van deelname.
Paula Blom werkt in deze productie nauw sa- Iedereen verzamelen tussen 10.00 uur bij de
Dit evemenent wordt mede mogelijk gemaakt
door Schaakopening Essenties en Swier Slotser- men met het bestuur van de Dorpskerk Sant- evenemententent op de Weyman Weide. De
poort en de Stichting Cultuur in de Dorpskerk. start valt om 10.30 uur. De kosten voor deelvice & Sportprijzen.
Zeven rondes schaken in zeven kroegen.
Wegens groot succes organiseert Schaakclub
Santpoort het Santpoortse Kroeglopertoernooi. Dit toernooi mag zich landelijk meten
met de grootste kroegloper toernooien in
Nederland. Elk jaar doen er meer dan 100
deelnemers mee! Schakers uit heel Nederland nemen het in duo’s, in zeven rondes met
een speeltempo van 15 minuten per persoon
per partij tegen elkaar op. Er wordt gespeeld
volgens het na-ijlend Zwitsers en er zijn pittige geldprijzen, ratingprijzen en prijzen in
natura te verdienen. Nieuw is dit jaar een
jeugdprijs voor het best geklasseerde duo
waarbij beide spelers jonger zijn dan 16 jaar.

name bedragen € 25,00 per team. Ter plaatse
afrekenen (geen pin). De finale eindronde
voor de best presterende spelers (inclusief
prijsuitreiking) is om 17.00 uur bij Café Bartje.
Wie niet om 17.00 uur bij Bartje is doet niet
mee in de einduitslag.
Vragen of opmerkingen? Enrico Does, enricodoes@hotmail.com
Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door
Gerard van Es visrestaurant en Duineveld Transport.
Handboogschieten
19.00 – 21.00 uur /
Handboogschutterij VZOS
Zondagavond opent de VZOS Santpoort haar
deuren voor het publiek om kennis te maken
met het handboogschieten. De oudste vereniging van Santpoort bestaat alweer 128 jaar!
Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom. Wie wil
schieten krijgt eerst drie proefpijlen. Daarna
volgt een serieuze poging prijsschieten met
drie tellende pijlen. Per discipline, zoals jeugd,
dames en heren, zijn er leuke herinneringen.
Dit alles vindt plaats in het clubgebouw VZOS
aan Kerkepad 79 (naast Muziekcentrum Soli).
Deelname gratis en u kunt zich gewoon ter
plaatse aanmelden. Een lekkere laagdrempelige manier om kennis te maken met deze
sport.

MAANDAG 29 JULI 2019
38ste Straatvoetbaltoernooi Santpoort
08.45 - 16.00 uur / Burg.
Weertsplantsoen
Traditioneel straatvoetbaltoernooi voor kinderen van 6 tot en met 13 jaar. Met meer dan 50
vrijwilligers en talloze sponsoren organiseert
Stichting Straatvoetbal Santpoort weer een
bomvol toernooi. De deelnemers zijn in drie
leeftijdscategorieën (6 t/m 8 jaar, 9 t/m 11 jaar
en 11 t/m 13 jaar). Inschrijving gebeurt individueel en alleen via de website, waarna je door
loting in een team terecht komt. Kinderen
onder de 6 jaar kunnen zich inschrijven voor
de pauzewedstrijd. Kijk maar op www.straat-

Het
ervaren
team
Het ervaren team
Daniëlle Smit, Mardy Schouten en Lyda Arisz
Daniëlle Smit, Mardy Schouten en Lyda Arisz

staan te popelen om uw woning van een nieuwe eigen
te
voorzien.
Onze
specialisatie
is wonen
in Velsen!
staan
te popelen
om uw
woning van een
nieuwe eigenaar
Verkoop,
aankoop
en taxaties.
te voorzien.
Onze specialisatie
is wonen in Velsen!
Verkoop, aankoop en taxaties.

WORDEN WIJ UW MAKELAAR?

Bel 0255-533 350, kom langs aan de Da Costalaan 1
Bel
0255-533
350, kom langs aan de Da Costalaan 1
of
kijk
op www.sbmakelaars.nl

Voor verkoopadvies, een second opinion, aankoopbegeleiding
of een
of kijk op www.sbmakelaars.nl
gratis waardebepaling bent u bij ons aan het juiste adres!
Kom gerust eens langs aan de Da Costalaan 1 in Driehuis.
Ons werkgebied loopt van Amsterdam t/m Heemskerk. U bent altijd welkom
op het kantoor in Driehuis aan de Da Costalaan 1, tel. 0255-533350,
www.sbmakelaars.nl
Het enthousiaste team van DANIELLE SMIT SBGROEP MAKELAARS
bestaat uit Lyda Arisz, Suzanne Wiersma, Daniëlle Smit,
Sharon van Wilgen en Mardy Schouten

DANIËLLE SMIT
IS IS
DANIËLLE
SMIT
BEËDIGDNVM
NVM MAKELAAR
BEËDIGD
MAKELAAR

DA COSTALAAN
1985 AJ DRIEHUIS
DA COSTALAAN
1, 1985 AJ1,DRIEHUIS
TELEFOON:
0255-533
350 • DRIEHUIS
SBGROEP.NL@ SB
TELEFOON:
0255-533
350 •@DRIEHUIS
WWW.SBMAKELAARS.NL
WWW.SBMAKELAARS.NL
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José Huijbens-Haver

Wij wensen
iedereen
een gezellige
week

Hoofdstraat 203, Santpoort-Noord,
023 - 5395909, www.lichtspel.nl

Chauffeurs
gezocht

Ledenwerven met Landgoed Duin en Kruidberg
Geniet u ook zo van de gratis toegankelijke evenementen die elk jaar door de
Harddraverij Vereniging worden georganiseerd? Voor 17,50 euro per jaar 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 via
ww.dorpsfeest-santpoort.nl of door tijdens de feestweek één van de bestuursleden
aan te spreken.
Voor iedereen die op 2 augustus 2019 lid is (dus voor bestaande en nieuwe leden)
hebben we een unieke deal kunnen sluiten met Landgoed Duin en Kruidberg. Zij
stellen mooie arrangementen beschikbaar die we tijdens de laatste zaterdag bij
de finale van het Buikschuiven gaan verloten. Hoofdprijs is: Verwenarrangement
“Vrienden van Jacob” voor twee personen op het Landgoed Duin- en Kruidberg
bestaande uit: ontvangst met prosecco, 4 gangen diner met bijpassend wijnarrangement in sterrenrestaurant, overnachting in superieure landhuiskamer met verrassing op hotelkamer én een uitgebreid ontbijtbuffet! Daarnaast zijn er nog meer
prijzen die bestaan uit een high tea op Landgoed Duin en Kruidberg.

Wagenmakerstraat 41, 1991 JB Velserbroek

Tel. 023 - 537 82 03

50% Unique
Living kussens
& plaids
15% Woodwick kaarsen
Terrasweg 22, Santpoort-Noord,
www.bymoonathome.nl

www.dorpsfeest-santpoort.nl
Voor actuele informatie over het Dorpsfeest en uitslagen kunt u terecht op website
www.dorpsfeest-santpoort.nl of download de speciale Dorpsfeest Santpoort App
met het complete programma, laatste nieuws en updates. Omdat Joost Wouters
en Aad de Gier zich als “huisfotograaf” hebben gemeld, mag u van veel evenement
beelden verwachten. Kunt u er zelf om wat voor reden dan ook, niet bij zijn, dan
kunt u de activiteiten via de website blijven volgen.

Acties geldig van 27 juli t/m
3 augustus 2019

Rijd tijdens het dorpsfeest alcoholvrij,
anders belandt uw auto bij ons op de sloperij!
Hofgeesterweg 7, 1991 AC Velserbroek Tel. 023 - 537 79 95

www.autodemontagerutte.nl

Download de App
Ook voor deze editie van het Dorpsfeest is een app voor de mobiele telefoon ontwikkeld. De app ’Dorpsfeest Santpoort’ is gratis te downloaden vanuit de App Store,
Google Play Store of Windows Store. Daarmee zijn onder meer het programma,
nieuwsberichten en locatie-info te vinden. Let op, mocht u de app van vorig jaar
nog op uw telefoon hebben, is het aan te raden deze eerst even te verwijderen. De
nieuwe app zal non-stop in de lucht blijven. Heeft u de app geïnstalleerd, dan ontvangt u ook actuele pushberichten over mogelijke wijzigingen in het programma of
andere nuttige en noodzakelijke informatie.

Uw specialist in gebruikte auto-onderdelen
voetbalsantpoort.nl hoe vol de rubrieken
inmiddels zitten en of er nog een plekje is.
Verder zijn er rondom de speelvelden allerlei
spelletjes, zoals Panna, gatendoel schieten en
balletje hooghouden. Kortom, weer een hele
actieve maandag met sport en spel, die met
veel enthousiasme door Stichting Straatvoetbal Santpoort kundig wordt georganiseerd.
Deelname € 4,00.
Dit evenement wordt mede mogelijk
gemaakt door PéVé Daktechniek &
Loodgieterswerken.

zijn al in de verkoop, maar wellicht zijn er nog
een paar plaatsen over? Gezien de gezelligheid van het toernooi zit de tent vaak zo vol.
Dat komt ook omdat sponsor Duineveld
Transport voor een fraaie prijzentafel zorgt.
Aan gezelligheid is ook gedacht. Voorafgaand
aan de prijsuitreiking is een feestelijk muziekje aanwezig. Tent open om 12.30 uur. Voor
eventuele vragen over beschikbare kaarten:
Minke Uitendaal, 06-40841152.
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt
door Duineveld Transport.

Voorinschrijven Ringsteken op de fiets
10.00 - 12.00 uur / Burg. Weertsplantsoen

een ongedwongen sfeer tegen elkaar op. En
de locatie is super! Midden in de groene long
van Santpoort.
Nieuw! Om te voorkomen dat teams al vroeg
komen om een baan te claimen terwijl de
opbouw nog niet klaar is, gaat het hek dit jaar
pas om 13.00 uur open. En om het land weer
tijdig schoon te kunnen opleveren aan de
familie Scholz gaan de hekken om 18.00 uur
weer dicht.
Deelname gratis. Ter plaatse inschrijven.
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt
door P. Hussaarts BV.
Steppenrace
18.30 - 20.15 uur / Hoofdstraat

Kinderen kunnen zich bij het Straatvoetbal
inschrijven voor het ringsteken op de fiets.
Kosten € 0,50.

Maandagavond, Steppenrace-avond! Vanaf
18.00 uur zal de Hoofdstraat volstromen om
de teams, verkleed en wel, aan het werk te
zien! Het thema “Royal Ascot” zal voldoende
creativiteit opwekken voor de meest uiteenlopende verkleedpartijen. Er zijn weer leuke
premies te verdienen!
De Steppenrace is een Autopedrace voor de

15e Steenwerpen
14.00 - 17.00 uur / Land van Scholz
Bij Steenwerpen mogen deelnemers proberen om met een kei een dobbelsteen van een
paaltje te gooien. Wie het lukt mag het aantal
ogen bij het puntentotaal optellen van zijn
Klaverjassen 55+
team. Gooi je de dobbelsteen eraf zonder dat
13.00 – 17.00 uur / Weyman Weide
het paaltje omvalt, dan tellen de punten dubbel. Er wordt gespeeld in teams van vier perMinke Uitendaal organiseert ook dit jaar het
sonen. Let op! Gezien te verwachten drukte
Klaverjassen voor senioren. Ze doet dat vanuit graag met meerdere teams op één baantje
haar functie als bestuurslid van de Senioren
spelen, zodat niemand teleurgesteld raakt. InVereniging Velsen (SSV). Zij krijgt daarbij hulp dividuele spelers zijn natuurlijk ook van harte
van Bob Stapel. Hij heeft zich dit jaar sponwelkom, want ter plekke kunnen ook teams
taan aangemeld als vrijwilliger om mee te
worden samengesteld.
helpen. Klasse!
Het is waanzinnig leuk om te zien hoe groot
In de tent op de Weyman Weide is ruimte
en klein, jong en oud samen spelen. Hele
voor zo’n 200 deelnemers. Kaarten (€ 2,00)
families en vriendengroepen nemen het in

oudere jongeren (vanaf 15 jaar). Teams van
vier personen leggen individueel een parcours met hindernissen af op een flinke eenpersoons autoped. Daarbij nemen ze het op
tegen een tweede team in de naastgelegen
baan. Elk jaar weer tovert het Hekkenteam
een creatief parcours uit de hoge hekkenhoed.
Net als de voorgaande edities komen damesen herenteams in een aparte klasse uit. Bij
gemengde teams zal de meerderheid aan
geslacht bepalen in welke categorie het team
uitkomt. Twee heren en twee dames worden
ingedeeld bij de heren. De start valt om 18.30
uur, maar de deelnemers moeten zich om
18.00 uur melden.
Wie wil deelnemen kan het inschrijfformulier
vinden op website www.dorpsfeest-santpoort.nl. Schrijf op tijd in, want er kunnen 20
teams meedoen. De inschrijving sluit op 28
juli om 20.00 uur. Deelname gratis.
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt
door Albert Heijn IJmuiden, Lincherie, SportConnection en RBM Europe.
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DINSDAG 30 JULI 2019
Ringsteken
09.00 – 20.15 uur / Hoofdstraat
Zoals gebruikelijk zijn er op dinsdag de hele
dag ringsteekwedstrijden in de Hoofdstraat.
Nieuw is dat we afscheid nemen van de paalmannen Stef en Rob Oudendijk. Zij hebben
deze rol sinds jaar en dag overgenomen van
hun vader ome Piet Oudendijk. De Harddraverij Vereniging dankt Stef en Rob voor hun
jarenlange betrouwbare inzet. Hun taak wordt
in de ochtend overgenomen door Maaike en
Merel Tromp. In de middag en avond staan
de nieuwe paalmannen Kees Tervoort en Erik
Budde als gastheren in de ring. Wij wensen de
nieuwkomers veel succes.

rijden. We verwachten vrolijk verklede en
enthousiaste ruiters en paarden in de ring!
Wellicht kunnen jullie wat het het thema
“Royal Ascot”?
Let op! Deelname voor ringsteken met pony
en paard is alleen mogelijk via voorinschrijving op www.dorpsfeest-santpoort.nl.
Maximaal één deelnemer per pony of paard.
Hengsten uitgesloten. Inschrijven kost € 2,00.
Startnummer ophalen/betalen kan bij de
jurywagen vanaf 13.30 uur.
Inschrijving sluit 29 juli om 20.00 uur. Tijdens
het Concours Hippique op zondag kan ook
op de kraam van de Harddraverij Vereniging
worden ingeschreven.
18.30 uur: Ringsteken op de brommer

Ringsteken 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 (certiInschrijven vanaf 8.30 uur; deelname kost
€ 0,50. Hoofdprijs een prachtige fiets, aange- ficaat) hebben en het nummer daarvan bij
de inschrijving opgeven. Deelnemen kan
boden door Het Rijwielhuys Santpoort.
alleen met goedgekeurde bromfietsen en
snorbrommers die zijn voorzien van een gel11.00 uur: Ringsteken op de fiets voor
dig kentekenbewijs (dus géén motoren). De
kinderen van 10 tot en met 14 jaar
stekende duopassagier moet zitten (en mag
niet staand steken). Verder moet het zwaard
Deelname kost € 0,50. Inschrijven omstreeks
bij het handvat worden vastgepakt. Vanwege
10.30 uur. Ook hier een prachtige fiets als
hoofdprijs, aangeboden door Het Rijwielhuys de veiligheid en onderscheid in moeilijkheidsgraad te voorkomen, rijdt iedereen(!) met een
Santpoort.
helm op. Dus ook de deelnemers die op een
Vergeet na het ringsteken niet langs de Primeurshop Bol te gaan, want daar krijgen jullie snorbrommer meedoen!
Natuurlijk rekent de organisatie wel op een
het “ringsteek-ijsje”. En bij Eetlokaal ’t Palet
groot aantal verkleedpartijen en ludieke aanstaat een koel drankje klaar.
meldingen. Let op! Vanwege de drukte en de
beschikbaar tijd voor het evenement gaan we
14.00 uur: Ringsteken op pony of paard
al vanaf 18.00 uur starten met de inschrijving,
zodat we ook op tijd kunnen beginnen. InDe pony’s gaan eerst van start. Let op! De
schrijving sluit stipt om 18.30 uur. Kosten per
organisatie merkt dat de deelnemers elk jaar
duo € 2,00.
jonger worden. Vanwege de veiligheid is
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt
besloten een ondergrens te hanteren van 6
door Rijwielhuys Santpoort.
jaar. Zij mogen door moeders, vaders, zusjes,
broertjes en vrienden worden begeleid.
Nieuw: Santpoort mediteert
Daarna is het tijd voor de paarden. Deel10.00 - 12.00 uur / Naaldkerk
nemers die hun paard niet onder controle
hebben, worden uit de strijd genomen. Het
Nieuwe activiteit tijdens Dorpsfeest Santdragen van schoenen/ laarzen met hak is
poort. Ben je tijdens de eerste dagen van
verplicht. Ook voor ruiters die zonder zadel
09.00 uur: Ringsteken op de fiets voor
kinderen tot en met 9 jaar

Bedankt het bestuur voor het organiseren
van alweer een fantastisch Dorpsfeest

06 - 3388 4729

deze hectische week ook toe aan rustige
geest, stilte en een moment van bezinning?
Even “op adem komen”? Dan ben je van harte
welkom in de Naaldkerk. José Rustemeijer,
Nanda Ramakers, Marijke Schoen nodigen je
van harte uit voor het samen luisteren naar
ontspannende meditatieve muziek en een
moment van bezinning. Mark Metselaar is er
voor wie toe is aan een geleide meditatie en
diep ontspannende ademhaling. Adem je
hoofd leeg en je hart vol!

individueel en vooraf in te schrijven; de teams
worden via loting samengesteld. Prijzen worden door de winkeliers en sponsors beschikbaar gesteld in de vorm van waardebonnen,
zodat u zelf een keuze kunt maken.
De organisatie is in handen van Petanque
Union IJmond (Aad de Gier, 023-5372094),
in collegiale samenwerking met Petanque
Union Kennemerland in Haarlem.
Vóórinschrijven kan via http://puij.nl tot 29
juli 20.00 uur. Maximaal 80 deelnemers. Zijn
er nog plaatsen over dan kan op de dinsdag
• 10.00 uur Meditatieve muziek en
zelf ter plaatse vanaf 12.00 uur worden ingeinspirerende teksten
schreven. Deelname € 2,00. Prijzen: bekers
• 10.30 uur Ontspannende ademhalingsen cadeaubonnen in 3 categorieën (dames,
technieken en geleide meditatie
heren, kinderen 8 tot 13 jaar). Melden vanaf
• 11.00 uur Samenzijn, waarbij je o.a. een kaars 12.00 uur. De inschrijving sluit stipt om 12.30
voor iemand kunt opsteken.
uur. Spelen vanaf 13.00 uur. Bij slecht weer
wordt er gespeeld in het Boulodrome van
Informatie bij Mark Metselaar, 06-25532066
PUK aan de Van der Aartweg 31, Haarlem
(nabij Vlietweg).
Petanque
Sponsor: Korf Catering
13.00 – 17.00 uur / Land van Scholz,
Vlugthovenstraat
WOENSDAG 31 JULI 2019
Lekker ontspannen een balletje gooien en
spelen om fraaie prijzen. Het gaat om een zogenoemd “Doubletten Melée”-toernooi, toegankelijk voor iedereen die van het gezellige
Franse petanque houdt, ongeacht het niveau
(leeftijd vanaf 8 jaar). De organisatie vraagt u

Agrarische dag
9.00 – 13.00 uur / Ruïne van Brederode
De Agrarische dag is uitgegroeid tot één
van de grootste publiekstrekkers van het
Dorpsfeest Santpoort. Ook dit jaar zullen er
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IJMUIDER ZEEEN HAVENMUSEUM
Havenkade 55
1973 AK IJmuiden
telefoon: 0255 538007

IN JULI EN AUGUSTUS
Alle middagen geopend
van 13.00 - 17.00 uur
behalve maandagmiddag

exposities:

WWW.ZEEHAVENMUSEUM.NL
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FESTUNG IJMUIDEN

Laatste zaterdag van de maand
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Wijiedereen
wensen
iedereen
Wij wensen
een fantastisch
dorpsfeest
een fantastisch dorpsfeest

kwaliteit is onze mentaliteit

Wenst iedereen een
fantastische feestweek toe!
Vrijblijvende offerte?
Mail naar info@t-hagenbouw.nl

Middenhavenstraat 70, 1976 CM IJmuiden
Tel: 06 18065876 Kantoor: 0255 757676, www.t-hagenbouw.nl
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Woning- & project stoffeerderij

E. de Ronde

IJmuiderstraatweg 45 • IJmuiden
Tel. 0255-541420
www.evertderonde.nl

SANTPOORT
Wij wensen iedereen
een fantastisch en goed
‘draaiend’ dorpsfeest!

Wüstelaan 83, Santpoort-Noord,
023 539 1793
www.molendezandhaas.nl
Geopend op donderdag, vrijdag,
zaterdag van 10.00-17.00 uur

VLOEREN & GORDIJNEN

Wij wensen iedereen een
heel gezellig Dorpsfeest
Sponsor van de natte zaterdag
Voor elke deelnemer ligt
er weer een schone, droge
handdoek klaar!
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meer dan 80 kalveren worden gekeurd. De
deelnemers komen uit heel Noord-Holland.
Naast de keuring is er ook een wedstrijd “koe”
melken, kalverenschetsen, schapenscheerder
en het strodorp.
Lokale mechanisatiebedrijven tonen hun
nieuwste werktuigen en tractoren. Daarnaast
zijn er al jaren twee regionale verenigingen
aanwezig die een show van kleindieren
verzorgen (kippen, hanen, kuiken, konijnen,
cavia’s). Dat zijn de Sportfokkers Vereniging
S.V. Zuid Kennemerland (www.sv-zuidkennemerland.nl uit Haarlem-Noord en Kleindiersportvereniging IJmond en Omstreken
uit IJmuiden (www.ijmondenomstreken.nl).
Konijnen, cavia’s, kuikentjes knuffelen. Schattig toch?
Ook dit jaar is een roofvogelshow als extratje. Om circa 10.00 en 11.30 uur vliegen de
uilen, gieren, valken, en misschien ook wel
wouwen en arenden (www.birdlive.nl). Erg
indrukwekkend om te zien, zo aan de voet
van de Ruïne van Brederode.
De “Geitenfokvereniging Assendelft eo” is
weer van de partij. Dit jaar echter geen keuring maar wel een demo met de mogelijkheid om ze te knuffelen. Op het evenemententerrein is ponyclub Ollie aanwezig onder
leiding van Claudia Scheeres om allerlei
demonstraties te geven die te maken hebben
met de verzorging van paarden. Ook mogen
de kinderen een rondje op de pony maken.
Tussendoor zijn er vanaf 10.00 uur ook nog
poppenkastvoorstellingen voor de kids.
Deze druk bezochte dag wordt mede mogelijk gemaakt door Hoofdsponsor Rabobank IJmond, maar natuurlijk ook door het
Ezelencomité waarvan de leden graag anoniem blijven. Zij hebben de kinderschmink,
goochelaar en de poppenkast ingehuurd.
Bovendien zullen zij de kinderen tussen 10.00
en 12.00 uur verrassen met een lekkernij die
goed bij de kermisweek past. Geweldig initiatief waarvoor dank!! Toegang gratis!
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt
door Rabobank IJmond, Welkoop Santpoort,
Ton van Amerongen en het Ezelencomité.

TEL. 023 - 537 83 45

Helaas is er één baal te weinig. Dit levert voor
het publiek ieder jaar weer hilarische taferelen op en is super spannend omdat er fraaie
prijzen zijn te winnen. Deelname aan de stoelendans staat alleen open voor ruiters van 12
jaar en ouder en die mee hebben gedaan aan
de Gymkana.
Voor de deelnemers: Let wel: veiligheid gaat
voor alles. Denk aan de schoenen met hak
en een goedgekeurde helm. Deelnameformulieren zijn te vinden op www.dorpsfeestsantpoort.nl. Voor meer informatie Marlijna
Claase, 06 21174170 of gymkana@dorpsfeest-santpoort.nl. Inschrijving sluit op 29 juli
om 20.00 uur.

023-5377611 - www.slen.nl
Raadhuisstraat 36 - Heemstede

in geslaagd om een dames puntenkoers in
Santpoort te organiseren. Ten opzichte van
de primeur van vorig jaar is de puntentelling
iets aangepast. Dit keer wordt de puntentelling van het baanwielrennen aangehouden.
De dames rijden 30 ronden, waarbij steeds bij
elke even ronden punten zijn te verdienen.
De tussenstand zal tijdens de koers worden
gemeld door speaker Jannes Mulder, zodat
het wedstrijdverloop ook goed door het publiek is te volgen.
Vorig jaar deden ruim 20 rensters mee. Vanwege het succes van vorig jaar worden dit
jaar meer dames verwacht. Nina Kessler en
Tessa Dijksman staan sowieso aan de start.
Verder kijken wij uit naar de inschrijvingen
14e “7 van Santpoort”
van voormalig Nederlands kampioene Evy
17.30 – 19.00 uur / Rondom Naaldkerk
Kuijpers, Puck Moonen, maar wellicht ook Irene Schouten? Zij gaan strijden om prachtige
Sinds vorig jaar start het hardloopprogramprijzen, zoals 8 tickets voor het Amstel event
ma al voordat de avond valt. De jeugdloop
“Het Strandfestival Zand”, een Hightea van
(t/m 12 jaar) over 1 km start om 17.30 uur,
Landgoed Duin en Kruidberg, cadeaubonnen
de 7 van Santpoort (over 7 km) start om
van Amanda’s Hair & More, setjes armband18.00 uur. In beide gevallen gaat het om een jes, horloges en tassen van www.ook-leuk.
prestatieloop (dus geen officiële wedstrijd).
nl. Santpoorter Jasper Tasseron heeft al laten
Natuurlijk zijn er wel bekers voor de snelste
weten dat de winnares sowieso een mooie
man en snelste vrouw. Daarnaast zijn er ook
fles Moutardier Champagne krijgt.
bekers voor de snelste Santpoortse man en
Start en finish Molenveltlaan. Toegang gratis!
vrouw. Vorig jaar was het makkelijk bij de
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt
mannen, want toen won Santpoorter Edwin
door Amstel Bier, Timmerbedrijf Nico Ligthart,
van Geldorp beide bekers.
Rijwielhuijs Santpoort en Landgoed Duin en
Ook aantrekkelijk is dat er premies van €35,00 Kruidberg.
klaarliggen voor de dame en heer die de
eerste ronde van de 7 van Santpoort het
Wielerronde van Santpoort
snelst afleggen. Ze krijgen deze echter pas
20.08 - 21.15 uur / Rondom Naaldkerk
uitgekeerd als zij de volledige 7 km ook daad- 69ste Ronde van Santpoort. Regionaal talent
werkelijk uitlopen.
zal in overvloed aan de start verschijnen. De
deelnemers zijn afkomstig vanuit heel het
Omdat het parcours ruimte biedt aan zo’n
land, waarbij het zwaartepunt in Noord- en
450 deelnemers, adviseren wij niet te lang te
wachten met inschrijven. Dat kan via www.
dorpsfeest-santpoort.nl. De digitale inschrijving is geopend tot maandag 29 juli 12:00
uur. Op de dag zelfs kan er vanaf 16.00 uur
nog worden ingeschreven zolang de limiet
van 450 deelnemers nog niet is bereikt. Dat
kan bij Dorpshuis ’t Terras waar je ook je
startnummer moet ophalen. Tarief om mee
Gymkana & Stoelendans
te doen? Jeugdloop: € 1,00 en “7 van Sant12.30 – 16.00 uur / Ruïne van Brederode
poort”: € 7,00. Pinnen is niet mogelijk, dus
graag contant geld meenemen.
De Gymkana is een behendigheidsrace voor Het commentaar wordt verzorgd door Jan
pony en paard. Marlijna Claase, Ilse Brans en
van der Meulen en Theo Koster. SportConMartijn Schoorl hebben een mooi parcours in nection staat met een groot aantal vrijwilpetto. Ze willen de hindernissen nog geheim ligers klaar om alles tot in de puntjes te orgahouden, maar hun credo is: Lol met je knol!
niseren.
Eerst beginnen de jongste deelnemertjes
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt
tot en met 11 jaar. Daarna zullen de ervaren
door SportConnection, Gall & Gall van Setten en
ruiters van 12 jaar en ouder in de ring verEHBO Santpoort.
schijnen.
Afsluitend zal de stoelendans worden gehou- 2e Dames Puntenkoers
den. Hierbij rijden deelnemers op hun paard 19.00 – 19.45 uur / Rondom Naaldkerk
net zo lang rondjes tot de muziek stopt. Daarna moeten zij zo snel mogelijk afstappen en
Opnieuw is Sanne Kessler, in samenwerking
op de dichtst bij zijnde strobaal gaan zitten.
met het team van BRC Kennemerland, er

Veel plezier!

Zuid-Holland ligt. Dat Santpoort populair is
onder de Sportklassers komt overigens niet
alleen door het vele publiek en de gezellige
sfeer, maar ook door de leuke premies die
door de mannen zijn te verdienen.
Op de startlijst van medio juli staan al namen
van mannen uit de regio, zoals Paul van Ewijk
(IJmuiden) en maar liefst 3 renners uit Santpoort-Noord, namelijk Melvin Werkhoven,
Marcel Nijssen en Juan Vázquez Gonzalez.
De renners rijden 50 km en starten om 20.08
uur. Start en finish aan de Molenveltlaan. Met
medewerking van BRC Kennemerland. Toegang gratis!
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt
door Visser Tweewielers.
Bridgedrive op twee avonden
19.30 - 23.55 uur / Velserhooft
José Twisk van bridgeclub De Kennemers
laat weten dat de bridgedrive ook dit jaar
weer op de kalender staat. Net als vorig jaar
kan er op twee avonden in het Dorpsfeest
worden gespeeld, namelijk op woensdag
31 juli en/of donderdag 1 augustus 2019.
Deelnemers kunnen op het inschrijfformulier
(www.nbbclubsites.nl/club/6006) aangeven
welke dag ze willen spelen (beide dagen kan
ook). Ook kunnen de deelnemers hun voorkeur aangeven omtrent de speelsterkte, maar
uiteindelijk zal de wedstrijdleiding de definitieve indeling maken.
Kosten voor deelname bedragen € 10,00 per
bridgepaar. Maximaal 100 personen. Zaal
open vanaf 19.00 uur; start om 19.30 uur.
Meer informatie: Jose Twisk-Koomen. Josefa.
koomen@gmail.com of 06-21643790
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DONDERDAG
1 AUGUSTUS 2019

260ste Kortebaandraverij “Ascot Style”
13.00 – 18.00 uur / Hoofdstraat
Dankzij de rijke historie en het succes van
de afgelopen jaren, gunt de Bond van Harddraverij Verenigingen en Stichtingen in
Nederland het Nederlands Kampioenschap
dit jaar aan Santpoort. De Santpoortse
Harddraverij Vereniging wil daar een onvergetelijke editie van maken. Vorig jaar
gingen de bestuurders met hun partners op
‘studiereis’ naar Royal Ascot, het mekka van
de paardenraces in Engeland waar jaarlijks
Queen Elizabeth de hoofdgast is. Dit was
zo’n geweldige ervaring dat is besloten de
Kortebaan in ‘Ascot-stijl’ te vieren. Alle bezoekers worden aangemoedigd vooral fris
en chic gekleed naar het Nederlands Kampioenschap te komen. De organisatie verwacht veel hoeden (ook bij de dames), fleurige jurkjes, hoge hakken en nette pakken
voor de heren met jacquets en gepoetste
schoenen. Om een indruk te krijgen van het
sfeertje, staat er een impressie op de homepagina van www.dorpsfeest-santpoort.nl
Ook van het bezoek dat Maxima en Willem
Alexander dit jaar aan Ascot brachten.

Zet alvast in uw agenda: 22 september 2019 Open Dag.
(voetnoot
oude
Kijk op:van
www.kennemergaarde.nl
(voetnoot
van
oude artikel)
artikel)

De dravers
Huidig Nederlands Kampioen is Doc Holiday van de Meiden van Assum. Calistokingsdeep en Lindsey Pegram wonnen vorig jaar op de Santpoortse Hoofdstraat. De
ruin lijkt dit seizoen beter dan ooit en klaar
om opnieuw te oogsten. De klus is voor
Calistokingsdeep wel zwaarder geworden
omdat hij met een handicap van vijf meter
moet starten. Maar ook de dravers Ronny
Brandt en de nieuwkomers Panic Launcher,
Archange de Jiel en Chief One kunnen tijdens het Nederlands Kampioenschap hoge
ogen gooien.

Duin en Kruidbergerweg 79 • Santpoort-Noord
Tel. 023 - 537 78 86 (achter het station Santpoort-Noord)

Gokken
Vorig jaar werd er maar liefst € 131.306,50
omgezet, een nieuw landelijk record. Gok-

Voor een Feestweek met meer Waarde
komt u langs bij Kennemergaarde

Wenst iedereen
een
(voetnoot van oude artikel)
Voor
Voor een
een Feestweek
Feestweek met
met meer
meer Waarde
Waarde
paardvriendelijk
dorpsfeest.
komt
u
langs
bij
Kennemergaarde
komt u langs bij Kennemergaarde

ken op “winnend” (uitbetaling als paard
wint) en “plaats” (uitbetaling als paard bij
eerste 3 komt) is populair in Santpoort.
Het spel “Winscore” wordt ook steeds vaker
gebruikt omdat de uitbetalingen daar fors
kunnen zijn. Bij deze variant geef je van
alle ritten per omloop aan wie de winnaar
van de rit wordt. Ken je de paarden minder goed, maar vind je Winscore ook wel
spannend om een keer te spelen, dan is
er nu iets nieuws: “Het Winscore Snelspel”.
Dit Snelspel berekent voor jou welke 12
paarden uit de eerste omloop de grootste
kans hebben om te winnen, gebaseerd op
ranking scores en wat anderen spelen. Wil
je hier meer over weten ga dan naar https://
www.runnerz.nl/kortebaan voor een hel-

e clusive aint i
is een
atroontegel ideaal voor de badkamer en
toilet. e clusive aint serie bestaat uit vele
kleurrijke atronen. e vloertegels ijn
keramisch en dus ongevoelig voor vocht en
vuil. e clusive aint i
is een
samengestelde mi
van verschillende
atroontegel decors. e clusive aint i
is snel uit on e eigen voorraad
verkrijgbaar voor maar
er m
eramische tegels hebben vele voordelen. eramische tegels ijn duur aam
en gaan makkelijk twintig dertig jaar mee. ierdoor ijn minder
grondstoffen en energie nodig dan bij roducten die sneller vervangen
dienen te worden. e grondstoffen van keramische tegels ijn natuurlijke
grondstoffen voornamelijk klei waardoor tegels milieuvriendelijk ijn. n
de grondstoffen kunnen ook gerec cled worden waardoor circulair bouwen
mogelijk is. aarnaast ijn keramische tegels ongevoelig voor vocht en vuil.
n doordat keramische tegels makkelijk schoon gemaakt kunnen worden
en bijna geen onderhoud nodig hebben ijn keramische tegels ook nog eens
een eer ge onde keu e. oordat keramische tegels gesloten ijn hebben
bacteriën en huisstofmijt bij normaal onderhoud weinig kans om te overleven.

mola iverside
betonlook
mola reacon
betonlook vanaf
mola reacon
betonlook vanaf
a aen a ottofaen a
vanaf
aldocer ar land
houtlooktegel

er m
er m
er m
er m
er m

.

ijk voor meer informatie en voorwaarden o www.beenhakkertegels.nl stedentri

Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl
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dere uitleg.
Ook wordt er steeds meer via internet ingezet. Het voorkomt dat je na afloop in de rij
moet staan bij de totalisator. Er loopt overigens een mooie actie bij https://www.runnerz.nl/welkomstbonus waarbij je € 25,00
welkomsbonus vangt. Lekker toch?
De organisatie doet er alles aan om het
geluid op de baan optimaal te houden,
zodat iedereen de koers goed kan volgen.
Maar door het vele (vaak enthousiaste) publiek kan je soms wat wedstrijd info missen.
Daarom raden wij aan het wedstrijdverloop
ook live te volgen via twitter @kbdraverijen

Aarts Trofee bij Duineveld Transport in de
VRIJDAG
Hoofdstraat (achter nummer 114). Deze is
2
AUGUSTUS 2019
toegankelijk voor de leden van de Harddraverij Vereniging. Toegang tot de Kortebaan
is gratis. Op vertoon van de Drafpas krijgen Kinder-Vrijmarkt
09.00 – 17.00 uur / Dorpskern
leden een programmaboekje gratis. De
aanvang is 13.00 uur, maar de totalisator
is al om 11.45 uur open. De start valt om
13.30 uur.
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt
door Rabobank IJmond

stoep wordt aangeboden. Zo blijft de dorpskern – in geval van calamiteiten – bereikbaar.
Toezichthouders zullen rondlopen om het
één en ander in goede banen te leiden. Volg
hun aanwijzingen soepel op. De bewoners
die in de genoemde buurt wonen, worden
geadviseerd hun auto’s elders te parkeren.
Tot slot: Niet verkochte spullen moet je weer
mee naar huis te nemen. Wie wil verkopen
kan gewoon op de aangegeven locaties gaan
zitten en heeft geen plaatsbewijs nodig.

Kindermiddag
13.30 – 16.00 uur / Weyman Weide

Jaarmarkt
09.00 – 17.00 uur / Dorpskern

Veiligheid
Om de drukte in en rondom de kortebaan
beheersbaar te houden, heeft de organisatie ook dit jaar extra veiligheidseisen
meegekregen van de handhavers. Zo
mag er geen glas mee de baan op. Verder
wordt aan de bewoners gevraagd, om
(uitsluitend in geval van acute noodgevallen) hun doorgang door het huis naar de
achtertuinen beschikbaar te stellen als
vluchtroutes. En mocht u als bewoner aan
het parcours overwegen om een steiger
in de voortuin te zetten, weet dan dat de
toezichthouders ook dit jaar controleert
op de veiligheid.

Opa’s, oma’s, vaders, moeders en andere
oppassers, die niet naar de Kortebaan kunnen of willen, zijn op donderdagmiddag
van harte welkom in de evenemententent
om met hun kinderen (4 tot 7 jaar) gezellige
familiespelletjes te spelen. Linda Opdam
heeft samen met haar vader Sjaak de organisatie op zich genomen.

Zoals u inmiddels gewend bent, zal er
extra toezicht worden gehouden op de
hoeveelheid meegebrachte alcoholhoudende dranken. Kliko’s of (vis)bakken vol
met drank komen niet langs de beveiliging. In verband met de toegankelijkheid
mogen er geen partytenten op de stoep
opgebouwd worden. En, tot slot, mag
er de hele middag absoluut niet worden
overgestoken. Ook niet als de paarden aan
het inrijden zijn.
Vlag is feestelijk
De organisatie vraagt de bewoners aan het
parcours– zoals gebruikelijk – de vlag uit te
steken; het moment bij uitstek om de Harddraversvlag te tonen (zo lang de voorraad
strekt voor € 15,00 te koop bij B&E IJzerhandel aan de Hagelingerweg 67).
Na de koers is de prijsuitreiking van de Aart

Natuurlijk zijn er allerlei spelletjes te doen,
zoals reuze 4-op-een-rij, reuze boter-kaaseieren, een kleurwedstrijd, ballengooien
een zandberg en een watertafel. Rode
draad dit jaar is Royal Ascot. Zo krijgen de
kinderen de mogelijkheid om leuke hoedjes te knutselen en tekeningen te maken.
Daarna lekker spelen in de zandbak en – als
het weer het toelaat – de blubber in.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat
de kinderen worden achtergelaten (geen
opvang). Papa’s, mama’s, opa’s of oma’s zijn
verantwoordelijk, waarbij zij zelf een oogje
in het zeil moeten houden.
Meedoen is wederom gratis! Aanmelden
hoeft niet. Je bent van 13.30 tot 16.00 uur
van harte welkom. Na afloop kunnen de
kids een bezoek brengen aan de kermis die
op jullie komst rekent.
De Kindermiddag wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn IJmuiden.
Bridgedrive op twee avonden
19.30 - 23.55 uur / Velserhooft
Meer informatie: zie woensdagavond.

De Jaarmarkt Santpoort is qua bezoekersaantallen één van de grootste evenementen
uit het programma. Samen met de kindermarkt trekken de ruim 150 kramen elk jaar
duizenden bezoekers. Dit succes kan je alleen
volhouden als je goed nadenkt over de samenstelling van de marktkramen en wat er
zoal wordt aangeboden. Dit moet een uitgebalanceerde mix zijn van mooie koopwaar.
Charlotte Meijer en Daphne Willenbroek zijn
daar marktmeester in. Vanwege een blijde
verwachting van Daphne neemt Jolanda
de Bruin het stokje dit jaar van haar over. De
dames laten ons weten dat er wederom een
gevarieerde markt kan worden verwacht.
Bijna alle winkeliers uit Santpoort doen mee
en hebben leuke aanbiedingen. Kom gerust
Hoewel er tegenwoordig veel mogelijkheden verkleed in Ascot-style naar de markt, dat
zijn om via internet, marktplaats, facebook en geeft een extra feestelijk tintje.
prikbord van je spullen af te komen, gaat er
natuurlijk niets boven een gezellige rommel- Pony- en paardenkeuring
markt. De markt is uitsluitend bedoeld voor
09.00 – 14.00 uur / Weyman Weide
kinderen, zodat zij nog wat centjes kunnen
verdienen voor de kermis. Handelaren zijn
Grootste amateurkeuring van Nederland!
niet welkom. De kinderen mogen hun koop- Annemieke Vink en Bianca Meekel-Stolwijk
waar aanbieden op de stoep op de volgende hebben de organisatie stevig in handen. Als
plaatsen: Van Vijfsprong linksaf stukje Burg.
keurmeesters zijn mevr. Anneke van Elderen
Enschedélaan en rechtsaf Frans Netscherlaan en Ron van Eerden aanwezig. Marjan Lei(tot hoek Wulverderlaan). Van Vijfsprong Ter- poldt zal bij de keuring een toelichting voor
rasweg tot Berglaan. Van Vijfsprong rechtsaf
het publiek geven.
Schipbroekenweg; Burgemeester WeertsVorig jaar deden bijna 150 paarden mee.
plantsoen (alleen zuidzijde) tot Weekmarkt
Eerst zijn de kleine pony’s aan de beurt,
aan de Hagelingerweg. Let op! De groengevolgd door de grotere pony’s, kleine en
stroken op het Weertsplantsoen mogen
grotere paarden (zie indeling rubrieken op
niet worden gebruikt! Belangrijk is dat de
volgende pagina). Hengsten zijn van deelrijbanen vrij blijven en koopwaar vanaf de
name uitgesloten.

Van
der
Valk
Taxiservice 0255-538000
Wij brengen u na het
dorpsfeest veilig thuis!
Tijdens Dorpsfeest Santpoort kunnen de wachttijden iets langer zijn
dan het gebruikelijke ‘klein kwartiertje’. Wij rekenen op uw begrip!
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Altijd spectaculair is de rubriek van de bijzondere rassen. Welk paard is het meest
rastypisch? Een pittige opgave voor de jury,
want hoe vergelijk je een Fries met een
Arabisch Volbloed? De senioren zijn ook
welkom op de keuring, maar denk er wel
aan dat het paard fit genoeg is om geshowd
te worden! Dit jaar wordt er gekeurd in de
volgende rubrieken:
Rubriek 1
Rubriek 2
Rubriek 3
Rubriek 4
Rubriek 5
Rubriek 6
Rubriek 7

Skatepop
13.00 – 17.00 uur / Valckenhoeflaan
Als de Jaarmarkt en kindermarkt op volle
toeren draaien, wordt op de skatebaan tegenover het Station Santpoort-Noord van
13.00 tot 17.00 uur een feest georganiseerd
voor de jeugd. Ook dit jaar is de organisatie
in handen van Alexander van de Pieterman
en Yessy Zijlmans van de Stichting Welzijn
Velsen. Daarnaast zal de ondersteuning van
Willy Knol en Leo Alkemade van de Speeltuin Santpoort niet ontbreken.

pony’s t/m 1.07 m
pony’s 1.08 t/m 1.20 m
pony’s 1.21 t/m 1.39 m
D- en E pony’s 1.40 t/m 1.57 m
rijpaarden vanaf 1.58 m
Op het hoofdmenu van deze twaalfde editie
rassen
staan wedstrijden in drie categorieën. Vanaf
veteranen vanaf 22 jaar
13.00 uur ’s middags zullen de Skateboarders hun beste tricks in de strijd gooien. Om
De kampioenen uit de verschillende rubrie- 14.00 uur is het tijd voor de Skaters. En vanaf
ken strijden aan het eind, rond 14.00 uur, om circa 15.00 uur is de baan voor de rubriek
het Dagkampioenschap. Omdat pas enkele “overig”. Dan komen de BMX fietsers en
dagen van tevoren bekend is hoeveel paar- Steps aan de beurt.
den er komen, is het moeilijk om volgens
een strak tijdsplan te werken. Kom dus op
De prijsuitreiking is gepland om 16.00 uur. Er
tijd. Deelname € 2,00. Inschrijven kan via de zijn prijzen voor de leeftijden tot 12 jaar en
website: www.dorpsfeest-santpoort.nl en
12 jaar en ouder. De hoofdprijs is de “Tante
sluit op woensdag 31 juli om 20.00 uur.
Eef” wisselbeker die zij zelf komt uitreiken.
Toch nog vragen? Stuur een bericht naar
Natuurlijk vindt alles plaats met een pasfeestweek-santpoort@hotmail.com of bel
sende muzikale omlijsting. Als side-event is
Annemieke 06-53750690
dit jaar gekozen voor spijkerbroekhangen.
Er wordt géén alcohol geschonken. De
Kom je met de trailer of aanhanger, dan kan EHBO is in de buurt voor de pleisters. Inje die aan de zuidkant van het evenemenschrijven kan op de dag zelf bij de skatebaan
tenterrein op de Weyman Weide parkeren.
tussen 12.00 en 12.30 (ouder dan 8 jaar).
Volg de aanwijzingen van de verkeersregeToegang en deelname gratis.
laars en borden soepel op.

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 en volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars soepel op.

Winkels bereikbaar
Tijdens het Dorpsfeest Santpoort zal de Hoofdstraat op dagen dat er geen evenementen zijn, gewoon open zijn én de winkels goed bereikbaar. Tijdens de Steppenrace (maandag vanaf 14.00 uur), ringsteken (dinsdag) is het deel Hoofdstraat vanaf
de Huis Ten Biltstraat tot aan de rotonde normaal bereikbaar. Tijdens de Jaarmarkt
(vrijdag) zal de gehele Hoofdstraat en de Terrasweg tot de Vijfsprong afgesloten
zijn.
Op de dagen dat de Hoofdstraat bereikbaar is kan er geparkeerd worden in de bestemde parkeervakken tot 18.00 uur. Na 18.00 uur is de gehele Hoofdstraat vanaf
Broekbergenplein tot aan de rotonde Wüstelaan evenemententerrein en kan er
niet worden geparkeerd.

Huis ten Biltstraat
‘s avonds dicht
De Huis ten Biltstraat wordt in de avonden vanaf 18.00 uur geheel afgesloten voor
zowel verkeer als voetgangers. Doel is in de avonden zoveel mogelijk overlast in
deze straat te voorkomen en er ook voor de bewoners een leuk en sfeervol Dorpsfeest van te maken en de woonomgeving veilig te houden.

Kom langs op de jaarmarkt en
ontvang korting op je reis naar
het Wilde Westen van

Carina, Daisy, Bertie, Monica en Marijke
wensen iedereen een super gezellig dorpsfeest
rt e r en. l or

a
k
i
r
e
m
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Broekbergerlaan 42 • 2071 EW Santpoort-Noord
Tel. 023 - 538 30 62
NOG ÉÉN WEEK BOSCH SPORT
IN SANTPOORT MET KORTINGEN

teraard.

70%
ALLES MOET WEG!!

Amerika-specialist in Santpoort

Zaterdag 27 juli t/m zaterdag 3 augustus open van 11.00 tot 17.00 uur.

Hoofdstraat 224 - Santpoort-N - www.vanessasreisbureau.nl

TOT

Hoofdstraat 182 Santpoort

023 5385459

FOTO’S FEESTWEEK
ook dit jaar weer bij:

Vanessa’s Reisbureau
Wij wensen u een
gezellige feestweek!
Zien we u tijdens de jaarmarkt?

Hoofdstraat 177 - 2071 EG Santpoort Noord
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30-17.30 uur, zaterdag 8.30-17.00 uur

Hoofdstraat 211,
2071 EJ Santpoort-N
Tel 023-5393557

Wij wensen
u een fijn
Dorpsfeest!

Hoofdstraat 164 • 2071 AG Santpoort Noord
www.nolemonsplease.nl

Impress like a Royal Ascot op het Dorpsfeest,

your hair, your crown!

Tijdens het dorpsfeest geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 17:30uur
Terrasweg 26 I Santpoort-Noord I 023-5381050
www.tjeerdmeinemacoiffures.nl

DORPSFEEST SANTPOORT • DORPSFEEST SANTPOORT • DORPSFEEST SANTPOORT • DORPSFEEST SANTPOORT • DORPSFEEST SANTPOORT • DORPSFEEST SANTPOORT • DORPSFEEST SANTPOORT
Kwalleballen
12.00 – 16.30 uur / Weyman Weide

Tractor behendigheidsparcours
17.30 – 20.00 uur / Weyman Weide
Vanwege het jubileumjaar staat het Tractor
Behendigheidsparcours weer op het programma. Initiatiefnemers Ab Kneppers en
Ruud Witteman zetten weer een uitgekiend
parcours uit, waarbij stuurmanskunst met de
tractor de boventoon voert. Er worden twee
banen aangelegd en op tijd gereden. Deelnemers moeten met een eigen tractor komen, verzekerd zijn en een passend rijbewijs
hebben. Heb je geen tractor, maar wil je toch
meedoen? Dan moet je dat zelf onderling
zien te regelen met iemand die een tractor
aan je beschikbaar wil stellen.
Inschrijven kan op Agrarische Dag bij kraam
Kalverenkeuring. Er kunnen maximaal 40
deelnemers meedoen. Zijn er nog plekken
open, dan kan je ook op de dag zelf vanaf
16.45 uur bij wedstijdtafel inschrijven (sluit
om 17.15 uur). Deelname gratis.
Meer info: Jan Tromp: jan@dorpsfeest-santpoort.nl

(www.cov3red.com) uit de Rijp uitgedaagd
om het publiek beheerst uit hun dak te laten
gaan. Kortom, heel veel gezelligheid! Gratis
toegang.

maakt door Van Schagen, Koppes snacks,
Santpoorts Bier, Molenduyn Bier, Action Planet
en Peter Nijssen Hooi- en Strohandel.

Het mediagenieke Kwalleballen is inmiddels
een “sterk” onderdeel van de laatste zaterdag. Op een blubberig veld moet een team
de kwal (natte jute zak) in de waterput van
de tegenstander zien te krijgen. Hierbij mogen tegenstanders op bijna alle mogelijke
manieren worden tegengehouden.
Samen met de Rugbyclub The Smugglers uit
Velserbroek is het rugby-spel vertaald naar
deze Santpoortse Kwallebal-variant met veel
water en zwarte grond.
Het Spel is voor mannen én vrouwen. Een
team moet minimaal uit 5 en maximaal uit
7 spelers bestaan. Gemengde teams mogen
ook! Maar let op. Een MixTeam bestaat uit
minimaal 3 vrouwen en maximaal 4 mannen,
waarvan steeds minimaal 2 vrouwen in het
veld zijn.
NL Kampioenschap Buikschuiven
13.00 – 16.30 uur / Weyman Weide (Let op!
Half uur vervroegd)

Santpoort heeft dit jaar het Nederlands
Kampioenschap Buikschuiven toegewezen
gekregen! De officials hebben daartoe besloten omdat er in Santpoort veel talent en
heel veel publieke belangstelling is. BovenNieuw: 1e Kidsmudrun
dien heeft het Buikschuiven afgelopen jaar
11.00 – 12.00 uur / Weyman Weide
nationale bekendheid gekregen door een
interview met onze “Navel” (Joris Bergman)
Vanaf het ontstaan van Kwalleballen in Santin het radioprogramma van Wilfred Genee
poort vragen kinderen of zij ook mee mogen
naar aanleiding van de buikschuif die Marc
doen. Dit hebben we altijd afgehouden
Overmars maakte na winst van Ajax op Juveomdat het er hard aan toe gaat en wij geen
Een wedstrijd duurt 9 minuten en wordt
ntus in de Champions League.
ongelukken willen. Bovendien bestaan er
Dat deze preolympische sport in Santpoort
bij kids grote verschillen in kracht, lengte en door teams van 5 spelers gespeeld. Tijdens
de wedstrijd mag er zoveel gewisseld worop topniveau wordt bedreven, is inmiddels
gewicht.
aangetoond. Inmiddels zijn (naast de NaMaar … na veel nadenken hebben de Smug- den als nodig is (max twee wisselspelers).
glers een nieuwe activiteit bedacht: De Kids- Om blessures zoveel mogelijk te voorkomen, vel) de “Belly man” Dennis Wijker, “De roze
wordt er met schoenen aan (zonder noppen) Tornado” Herman Berg, “De Witte Condor”
mudrun.
gespeeld. Alle spelregels en mogelijkheden
(Maarten Sneekes) en “The Challenger” Levi
Er zijn twee spelers per ronde en deze starover inschrijven staan op de website van
Veldhuijzen een begrip in Santpoort en
ten achter hun eigen bak. Met een aangede Rugbyclub de Smugglers http://www.
omstreken. Maar ook Paul Voorting, organipaste kwal rennen ze gelijktijdig het veld
thesmugglers.nl/kwalleballen-dorpsfeestsator van het Straatvoetbal en Rens Hagen,
Seniorenavond
over, rond de andere bak en terug naar de
santpoort. Daar vind je ook een leuke video
bestuurslid van de Harddraverij Vereniging,
20.00 – 24.00 uur / Weyman Weide
eigen bak. Degene die als eerste binnen is
doen steeds goed mee in de finales. Het
gaat door naar de volgende ronde. Deze eer- die de aard van het spel goed weergeeft.
Meer informatie: Rugbyclub The Smugglers, commentaar komt van de nationale buikDirect na het Tractor Behendigheidsparcours ste editie gaan we beginnen met kinderen
023 5382512 of Paul.molenaar@ziggo.nl,
schuif-deskundige Jan van der Meulen van
gaat de seniorenavond in de tent op de Wey- van 10 tot en met 15 jaar. Deelname gratis.
SportConnection.
man Weide los. Dit keer is de band Cov3red
Vooraf inschrijven via www.thesmugglers.nl Het Kwalleballen wordt mede mogelijk ge-

ZATERDAG
3 AUGUSTUS 2019

Tijdens het Dorpsfeest zijn wij

open met gerechten.

Elke avond bij Ramsis podium liv

e muziek!

Hoofdstraat 186, Santpoort-N, tel. 023-5378544

Complete service van bumper tot bumper

Maak er een mooi dorpsfeest van!!
www.boschcarservicevelserbroek.nl
Zadelmakerstraat 48
1991 JE Velserbroek
Tel: 023-5370219

www.ruudkoks.nl

Tijdens de jaarmarkt
hebben wij spectaculaire
aanbiedingen op
onze kramen!!

OP=OP
VIER MOEDERDAG MET DE ICONISCHE AVERO
Santpoort

Het team van Hippisch
Centrum Velsen wenst
iedereen een mooie
Santpoortse feestweek!
Driehuizerkerkweg 13 • 1981 EH Velsen-Zuid • Telefoon 0255 - 534 309

www.hippischcentrumvelsen.nl

Juwelier

Wenst u een
Fijn Dorpsfeest
Anemonenstraat 23, 2071 NP Santpoort
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Onze vrienden van de Oranje Vereniging
Voorhout (OVV) hebben beloofd om wederom een supergladde buikschuifbaan van
50 meter aan te leggen.
Let op! Het programma start een half uur eerder. Van 13.00 tot 14.00 uur glijden kinderen
van 6 tot 14 jaar. Inschrijven vanaf 12.00 uur.
Van 14.30 tot 16.30 uur; dames en heren van
15 jaar en ouder. Inschrijven vanaf 14.00 uur.
Het buikschuiven wordt mede mogelijk gemaakt door: Slenders, Lowland Marine, Repromat, Villa Westend, ’t Brouwerskolkje en Landgoed Duin en Kruidberg.

Lampionnenoptocht
23.30 uur / Start Burg. Weertsplantsoen
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.

TentQuiz (volgeboekt!)
16.30 – 19.00 uur / Weyman Weide
Direct na afloop van het buikschuiven, zal
om 16.30 uur de TentQuiz van start gaan. Vorig jaar was het opnieuw een regelrecht gekkenhuis! De quizmasters Theo en Hugo zullen samen met een DJ weer een groot aantal
verrassende en muzikale vragen voorschotelen, die door het organisatieteam (Jesse
Schot, Jasper van Velzen, Hugo van Vessum,
Martin van Baekel, Ruben van Voorbergen en
Gijs Ooms) zijn opgesteld. Vragen gaan over
Santpoort, muziek, wetenschap, nieuws en
algemene feiten en zijn vaak verrassend.

Acht dagen live muziek
bij Bartje
Vuurwerk
24.00 uur / Circusterrein Hagelingerweg
Het vuurwerk is op het “circusterrein” aan
de Hagelingerweg, tegenwoordig ook wel
bekend als het landje bij Sportpark Groeneveen. Bezoekers wordt met klem gevraagd
vanuit het dorp via de Hagelingerweg
naar het vuurwerk te lopen. U kunt daarbij
aansluiten bij de optocht achter de Harddraverijband Wilhelmina die vanaf het Burg.
Weertsplantsoen vertrekt. HetOF
Kerkepad, tussen de bollenvelden door naar het Sportpark
Groeneveen loopt, is afgesloten.

BEL & BESTEL

De organisatie kijkt nu al uit naar de verkleedpartijen waarin de deelnemers verschijnen. Met het thema Royal Ascot is dat
natuurlijk een inkoppertje. Ruim 85 teams
van 4 personen hebben de weg naar de
inschrijving gevonden. Daarmee is de tent
vol. Voor vragen en informatie: tentquiz@
dorpsfeest-santpoort.nl.

023 53 77 224
06 840 40 834

Zadelmakerstraat, Velserbroek (t/o de Dierenkliniek)

Niet meer in de Hoofdstraat, wel in gedachten.
Fijn dorpsfeest lieverds.
Of kom natuurlijk naar Ons Ding in IJmuiden.
BEL & BESTEL

023 53 77 224
06 840 40 834

OF

Wees zuinig op òns
Dorpsfeest

Zadelmakerstraat, Velserbroek (t/o de Dierenkliniek)

De bestuursleden van de Harddraverij Vereniging wensen alle Dorpsfeest-gebruikers een
gezellig Dorpsfeest toe en danken bij voorbaat vooral alle vrijwilligers die zich op de één of
andere manier verdienstelijk maken. Om de overlast in het dorp zo beperkt mogelijk te houden verzoeken wij eenieder dringend zich zindelijk te gedragen.

Café Bartje pakt traditioneel groot uit tijdens het dorpsfeest en heeft ook voor dit
jaar weer een mooie reeks optredens in petto. In samenwerking met eetlokaal ’t
Palet en brasserie De Bank wordt een podium neergezet met acht dagen lang live
muziek. De aftrap wordt op zaterdag 27 juli gegeven door de allround coverband
Xclusive. Zondag 28 juli is het de beurt aan Irma & The Dazzle Party en Diva Ezz &
Family betreden op maandag 29 juli het podium. Op dinsdag 30 juli staan de Unicorns geprogrammeerd en woensdag 31 juli The Deejee’s met verzoekplaten, dance
en meezingers. Strak in het pak staan Bob en de Blue Band op donderdag 1 augustus garant voor een swingend feest en op vrijdag 2 augustus speelt Van Kessel
muziek van rocklegendes als U2, Jimi Hendrix, Kane, The Cure en nog veel meer. De
reeks optredens wordt afgesloten met de band Trots, één van de meest geboekte
acts van Nederland met een aaneenschakeling van hits die het publiek zeker laten
dansen. De optredens beginnen telkens om 20.00 uur.

UITBRAKONTBIJT
ELKE OCHTEND TIJDENS
UITBRAKONTBIJT
UITBRAKONTBIJT
DE
FEESTWEEK
ELKE OCHTEND TIJDENS
ELKEDEOCHTEND
TUSSEN
10:00 TIJDENS
& 12:00
FEESTWEEK
DE FEESTWEEK
TUSSEN
10:00KOFFIE
& 12:00
UITSMIJTER+
TUSSEN 10:00 & 12:00OF
UITSMIJTER+ KOFFIE OF
UITSMIJTER+
KOFFIE
OF
BIERTJE
VOOR
7,50
P.P.
BIERTJE VOOR 7,50 P.P.
BIERTJE VOOR 7,50 P.P.

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 van het Dorpsfeest
bepaalt u zelf. Wees zuinig op de plekken waar je spanningsloos met je (nieuwe) vrienden,
buren, familie en bekenden een feestje kan vieren. We rekenen op uw medewerking en tot
ziens op de evenementen of tijdens het avondprogramma!

Privacy
Op de website van www.dorpsfeest-santpoort.nl/privacy staat omschreven hoe de
Harddraverij Vereniging omgaat met uw privacy. Enkele highlights daaruit: Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is
met de eisen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Door deelname of bezoek aan onze evenementen geeft u onze fotografen toestemming u te fotograferen. Deze foto’s kunnen voor publicatie op de eigen
website en facebook pagina worden gebruikt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid
dat wij de foto’s op verzoek van de media aan hen doorsturen. Bovendien geeft u
toestemming dat uw gegevens bij inschrijving in uitslagen voor publicatie worden
gebruikt. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan graag vooraf bij de organisatie
melden.

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.ehbosantpoort.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.
Tot slot voor alle duidelijkheid; deelname aan de evenementen gebeurt op eigen risico.
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PARKET - LAMINAAT - PVC
PARKET - LAMINAAT - PVC

WIJ WENSEN
IEDEREEN EEN FIJN
DORPSFEEST TOE
PARKET - LAMINAAT - PVC
OPENINGSTĲDEN:
DINSDAG & VRĲDAG
OPENINGSTĲDEN:
10.00
UUR T-M 17.00 UUR
DINSDAG
& VRĲDAG
ZATERDAG
10.00 UUR
UUR T-M
T-M 16.00
17.00 UUR
10.00
UUR
ZATERDAG
10.00 UUR T-M 16.00 UUR

Genieten tijdens hardloop-/
wielerronde bij de Naaldkerk
Terwijl atleten zich woensdag 31 juli in het zweet lopen en wielrenners tijdens het rondje
rond de kerk pezen voor de gladiolen, staan vrijwilligers van de Naaldkerk in SantpoortNoord net als in de voorgaande vijf jaren vanaf 17.00 uur achter de toonbank van een niet
te missen kraam klaar om de lekkere trek van toeschouwers te stillen en hun dorst te lessen.
Bezoekers van het traditionele dorpsfeest kunnen voor een aantrekkelijke prijs haring,
koffie, thee, appeltaart, cheesecake, brownies, broodjes kaas of ham en andere versnaperingen kopen. De totaalopbrengst van de verkoop wordt gebruikt als handgeld voor het
pinkenweekend dat gehouden zal worden op zaterdag en zondag 12 en 13 oktober. De
kraam bij de Naaldkerk is te vinden bij de hoofdingang van de kerk aan de Frans Netscherlaan 12 in Santpoort-Noord. (foto: Jaap Schoen)

INTROĲMUIDEN.NL
Bewaakte fietsenstalling;
OPENINGSTĲDEN:
INTROĲMUIDEN.NL
DINSDAG & VRĲDAG
10.00 UUR T-M 17.00 UUR
ZATERDAG
10.00 UUR T-M 16.00 UUR

INTROĲMUIDEN.NL
LET OP! Niet parkeren
Dankzij de fantastische medewerking van de dorpsbewoners aan de verschillende parcoursen
vormen ‘in-de-weg-staande-auto’s’ nauwelijks een probleem. Toch vragen we speciale aandacht
voor de volgende evenementen:
• Maandag 29 juli, Straatvoetbal
Parkeervakken bij de flat en parkeerplaats Burg. Weertsplantsoen autovrij houden vanaf ’s
ochtends 06.00 uur.
• Dinsdag 30 juli, Ringsteken
Het parcours Hoofdstraat, Anemonenstraat, Narcissenstraat en Terrasweg vanaf 8.00 uur autovrij houden. Ook niet parkeren in de Gladiolenstraat, dit in verband met aan- en afvoer en
“parkeren” van paarden.
• Woensdag 31 juli, 7 van Santpoort en Wielerronde.
Let op! Parcours aan de Molenveltlaan, Dinkgrevelaan, Middenduinerweg, Burg. Enschedélaan
en Schipbroekenweg vanaf 14.00 uur vrijhouden in verband met het plaatsen van dranghekken. Het programma op het wielerparcous start al om 17.30 uur!
• Donderdag 1 augustus, Kortebaandraverij
Hoofdstraat, het plantsoen bij de Overbildtweg (tentopbouw) en het rennerskwartier bij de
Paramaribostraat tijdig vrijhouden.
• Vrijdag 2 augustus, Jaarmarkt
In de Hoofdstraat, Terrasweg (tot aan Vijfsprong) en Burg. Weertsplantsoen worden vanaf
04.00 uur in de ochtend kramen geplaatst. Let op!
In verband met Kindermarkt moet de Vlughthovenstraat geheel autovrij zijn.
• Vrijdag 2 augustus, Kinderjaarmarkt
Graag de straten waar de Kinder-vrijmarkt wordt gehouden autovrij maken:
- Vijfsprong, stukje Burg. Enschedélaan, Frans Netscherlaan tot Wulverderlaan, Terrasweg tussen
vijfsprong en Berglaan, Schipbroekenweg en op het Burg. Weertsplantsoen (kinder-vrijmarkt
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 de 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.

geen fietsen in Hoofdstraat
De bewaakte fietsenstalling is dit jaar wederom op de groenstrook langs het fietspad naar het tunneltje op de Slaperdijk. Hier kunt u tegen een geringe vergoeding
uw fiets in veilige handen achterlaten. Belangrijk! Het is verboden om fietsen te
plaatsen in de Hoofdstraat langs het kermisterrein. Deze zullen onherroepelijk worden verwijderd. dan ontvangt u ook actuele pushberichten over mogelijke wijzigingen in het programma of andere nuttige en noodzakelijke informatie.
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Messen
Messen slijpen!!
slijpen!!
Messen
slijpen!!
Messen
slijpen!!
De messenslijper komt op
DeDe
messenslijper
komt
messenslijper komt
opop

7 september
zaterdag
8
zaterdag
7 april
Tafel,Tafel,-en
en dessertmessen
dessertmessen

slijpen 2,95
2,95 kartelen
kartelen 3,50
slijpen
3,50
Koks,- vlees,vlees,- en
enkeukenmessen
keukenmessen slijpen
slijpen vanaf
vanaf
Koks,Scharen, tuinscharen vanaf 5,50
5,50

5,50
5,50

Hetisis
mogelijkuw
uw messen
messen eerder
Het
mogelijk
eerderte
tebrengen!
brengen!

Koziol light to go
incl. smartphone
en tablet oplader

van 59,95 nu voor 39,95

Wüsthof
Wüsthof Grandprix
Grandprix
7 delig
messenblok
7 delig
messenblok
van
385,199,van
385,-voor
voor199,-

BK
Wok koekenpan
BK Infinity
24 cm.
cm.
De
Luxe 3-Ply
24

Staat garant
garant voor
voor jarenlang
jarenlang
Staat
met
glazen
deksel
30 cm
bakplezier!
bakplezier!
Topcoating
** Topcoating
van
169,nu
voor
69,99
* 5 jaar garantie

* 5 jaar garantie
Geschikt voor
voor alle
alle
** Geschikt
warmtebronnen incl.
incl. inductie
inductie
warmtebronnen
t/m zaterdag
zaterdag 7
7 april
april
t/m
van 59,95
59,95 voor
voor
van

INSTANT HIGHLIGHTS

TOT 6 TINTEN LICHTER
IN 30 SECONDEN
Willemsplein 12 | 1975 EX IJmuiden | 0255 - 538 033 | hairplace.nl
IEDERE ZONDAG OPEN OP AFSPRAAK VAN 8.30 - 13.00 UUR

39,95

Wüsthof messenslijper
messenslijper
Wüsthof
Wüsthof
van 36,50
36,50 voor
voor 29,50
van
Le Cordon Bleu
Wüsthof
Grandprix
Le Cordon
Bleu
koksmes
23
cm
digitale
7
delig
messenblok
van 107,- voor 59,vleesthermometer

van
voor
van 385,25,95 voor

199,17,50

30%
korting

op Joseph Joseph
Spectaculaire aanbiedingen op de kraam
HOOFDSTRAAT 228 • SANTPOORT-NOORD • 023 - 5378764
INFO@VOSS.TV
SCHRIJF U
U IN
IN OP
OP ONZE
ONZE NIEUWSBRIEF:
NIEUWSBRIEF: WWW.VOSS.TV
WWW.VOSS.TV
INFO@VOSS.TV •• SCHRIJF
INFO@VOSS.TV

HOOFDSTRAAT 228 • SANTPOORT-NOORD • 023 - 5378764
INFO@VOSS.TV • SCHRIJF U IN OP ONZE NIEUWSBRIEF: WWW.VOSS.TV

uw echte warme bakker

Ben
Vreman
ook voor al uw vers gebak

TERRASWEG
24 - SANTPOORT - TEL/FAX 023-537 69 78
Weekreclame

Wij gaan op vakantie van
maandag 22 juli t/m zaterdag 10 augustus.

Wij wensen u een fijn dorpsfeest!

Topmuziek op podium
bij Ramsis
Traditiegetrouw heeft grillroom-pizzeria Ramsis tijdens het dorpsfeest een mooi muzikaal programma met voor elk wat wils. Het begint al gelijk goed op zaterdag 27 juli,
want dan staat de 10-koppige band Full Count op het podium met spetterende soul,
funk, rock en disco. Op zondag 28 juli komt de band Van Nature langs en brengt ruwe
rock en melodieuze, stevige popsongs die je wel kent, maar niet zo vaak hoort. Het
beste uit de Top 100 Aller Tijden komt op maandag 29 juli voorbij in het optreden
van de band Lekker en Seventh Circle speelt op dinsdag 30 juli stevige rock uit de
jaren ’70. Deze band is geformeerd rond Edgar Koelemeijer (Wild Romance) en Bas
Kors (Drukwerk).
Op woensdag 31 juli wordt het één groot feest met de muziek van onder meer Bløf,
De Dijk, André Hazes, Doe Maar en andere Nederlandse acts, gespeeld door De Heeren van Haerlem en The Right Swipes onder de noemer ‘Heel Holland Rockt’. Op donderdag 1 augustus is het dansen geblazen op de rock ’n roll van Sixty Pound en The
Local Boyzz zetten op vrijdag 2 augustus een topact neer waarin ze onder meer het
twintig minuten durende concert van Queen op Live Aid naspelen. De liefhebbers
van soul, disco en funk komen volop aan hun trekken tijdens de afsluitende act op
zaterdag 3 augustus, verzorgd door Soul’O. Alle optredens beginnen om 20.00 uur.
(foto: Ton van Steijn)

West-Afrikaanse muziek
op jaarmarkt
Tijdens de jaarmarkt op vrijdag 2 augustus kunt u genieten van West-Afrikaans en
Braziliaans slagwerk. Om 12.00 uur geeft Badi -afkomstig uit West-Afrika- met zijn
leerlingen een optreden bij café Bartje.
Enthousiast geworden en zelf ook eens doen ? Dat kan! Badi geeft eind van de zomer workshops en cursussen voor beginners in Haarlem Noord. Vrijdag 30 augustus
en dinsdag 3 september workshops van 19.30 tot 20.30 uur. De week erna beginnen
de lessen.
Informatie en opgave: 06-47444 360, djembetata@live.nl.
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Fijn Dorpsfeest!!

Wij vieren dit gezellig met u mee!
Daarom zijn wij gesloten van
maandag 29 juli t/m zaterdag 3 augustus.
U bent van harte welkom in ons
filiaal Heemstede aan de Kerklaan 113B
Heemstede, 023 5288232
Kerklaan 113B
2101 HM Heemstede
T 023 - 528 82 32

Narcissenstraat 2
2071 NM Santpoort-Noord
T 023 537 33 15

www.de-zwart.nl
info@de-zwart.nl

Pop in je moerstaal:
Nederpop All Stars!
Op zaterdag 3 augustus a.s. treedt de band Nederpop All Stars om 21.00 uur op
in Café de Wildeman in Santpoort-Noord.
Tijden herleven en het dak gaat eraf met de Nederpop All Stars. Na twee succesvolle
theatertournees kon een derde niet uitblijven. Een band met topmuzikanten, die
zelf aan de wieg stonden van Nederpopklassiekers en samen goed zijn voor bijna
tien Top 2000-noteringen, staat garant voor een avond onvervalst genieten van
pop in je moerstaal. Denk aan Nederpoppareltjes als België, Vriendschap, Stiekem
gedanst, Eén kopje koffie, Suzanne, Laat me en De Bom. Met de Nederpop All Stars
voelt het alsof de jaren van Toontje Lager, VOF de Kunst, Doe Maar, Het Goede Doel
en Ramses Shaffy nooit zijn weggeweest. Sander van Herk, Luc de Bruin, Stefan de
Kogel, Robert Kramers en Erik de Nood worden bijgestaan door speciale gast Henk
Westbroek (Het Goede Doel). Zij nemen je mee op een muzikale reis langs legendarische Nederpopklassiekers en recentere Nederpophits.
Bereid je voor: het wordt meezingen en –dansen in dit feest der herkenning!

FIJN DORPSFEEST!
BMW 1 Serie 118i Edition Ford Focus 1.5
Honda CR-V 2.0i
Mini Cooper 1.5 One
M Sport Shadow Executive Black Edition
Executive automaat
Salt Business
Bj. 2018
Bj. 2004
Bj. 2018
Bj. 2016
€ 27.945,€ 6.945,€ 25.945,€ 15.945,-

Volkswagen Golf 1.5 TSi Volkswagen Polo 1.0 TSi
Renault Captur Easy Life Renault Kadjar 1.3 TCe
Pack 1.2 TCe Intens
Intens automaat
Comfortline Business
Comfortline
Bj. 2018
Bj. 2018
Bj. 2018
Bj. 2019
€ 28.945,€ 22.945,€ 15.445,€ 21.445,-

PK AUTOSERVICE
Broekerdreef 100 | 1991 AZ Velserbroek | Tel.: 023 538 41 14 | mail: info@vakgaragepkautoservice.nl

WWW.VAKGARAGEPKAUTOSERVICE.NL
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TELSTAR ✩ NIEUWS

Volgende thuiswedstrijd: vrijdag 9 februari 20.00 uur Telstar - Jong AJAX

Wedstrijd Jong
Ajax bijna
uitverkocht
Velsen-Zuid - Vrijdag speelt
Telstar in de Jupiler League
een belangrijke thuiswedstrijd
tegen Jong Ajax. De kaarten
zijn bijna uitverkocht. De westtribune en de oostribune zitten al vol. Voor de zuidtribune,
doorgaans bestemd voor de
supporters van de tegenpartij, waren woensdag nog enkele kaarten beschikbaar. Mogelijk zijn alle kaarten bij het verschijnen van deze krant echter
toch al verkocht. Dat betekent
dat alle 3.200 plaatsen in het
Rabobank IJmond Stadion bezet zullen zijn. De laatste keer
dat het zo’n volle bak was bij
Telstar was op 29 oktober 2015
in de bekerwedstrijd tegen AZ,
die eindigde in 0-1.
Het succes van Telstar betekent dat de kaarten voor de
wedstrijden als warme broodjes gaan. Telstar verloor vorig weekeinde echter de wedRegio - ,,Mijn vorige voetbalschoenen vonden we in de vuilnis- liefd voelt. Er zijn in Nederland
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Kaartverkoop
De wedstrijd tussen Telstar en
Suriname start om19.00 uur. Alle kaarten (gehele Oost-tribune,
West A, E en F kosten 10 euro per
stuk. De verkoop start per direct.
Kaarten zijn verkrijgbaar viawww.
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El Yaakoubi tekent tweejarig contract
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directeur
El Yaakoubi genoot zijn jeugd bij
het Utrechtste Elinkwijk. Na een
uitstapje bij de Meern belandde de verdediger in 2017 bij FC
Utrecht waar hij een contract tekende. Sinds 2017 kwam El Yaakoubi 45 wedstrijden in Jong FC
Utrecht. Na een succesvolle stageperiode bij de Witte Leeuwen
mag Telstar Redouan nu écht Charlie Gilmour is Redouan El ze week voor de Witte Leeuwen.
verwelkomen. In navolging van Yaakoubi de tweede aanwinst de- (foto: aangeleverd)

Warme Truiendag in PVM

Telstar receptie zoekt bemanning
Telstar is op zoek naar een leergierige en enthousiaste stagiair om de receptie te bemannen.
Na een inwerkperiode mag je als
een volwaardig receptionist(e)
meedraaien. Je zult diverse werkzaamheden uitvoeren zoals: gasten ontvangen, informatie verstrekken, telefoon en e-mail beantwoorden en administratieve
taken Telstar is op zoek naar iemand met een proactieve houding, sociaal en gastvrij, met een

hands-on-mentaliteit, een flexi- bal en bent beschikbaar op thuisbele instelling, geen 9 tot 5 men- wedstrijden.
taliteit, met een initiatiefrijke en
klantgerichte instelling.
Stage lopen bij Telstar betekent
werken en leren in een uitdagenVoorwaarden
de en dynamische werkomgeJe volgt een relevante opleiding; ving in een team met jonge en
Je beschikt over uitstekende ambitieuze professionals. We biecommunicatieve vaardigheden; den ook flexibele werkdagen en
Je bent woonachtig in de omge- werktijden. Kortom een veelzijving IJmuiden; Je kan zowel zelf- dige stage met veel zelfstandigstandig als in teamverband wer- heid, humor en ruimte voor eigen
ken; Je hebt affiniteit met voet- initiatieven.

Bliksemstart Lindsey Pegram in strijd
om Pikeursprijs van de IJmond
IJmuiden - Tijdens de harddraverij op de Kennemerlaan in IJmuiden heeft pikeur Lindsey Pegram er donderdagmiddag geen twijfel over laten bestaan: zij is van plan voor de derde keer op rij aan
de haal te gaan met de Rabobank Pikeursprijs van de IJmond. Pegram verscheen met twee geroutineerde kortebaanpaarden aan
de start, door hun successen beide al opgezadeld met een starthandicap van 5 meter, maar ze reed zonder pardon zowel Southwind Raptor als Calistokingsdeep naar de finale.
In de halve finale had de rege- zengeld bijeen rijden in dienst
rend kortebaankampioen al afge- van de eigenaren van de paarrekend met tegenstanders die re- den, zelf ook extra te belonen
glementair juist 5 meter minder voor hun succesvolle optreden.
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de beste vier, nu met 23 punten. Manon Pools, die ook beide
paarden in de prijzen reed volgt
met 10 punten. John de Leeuw is
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maar één rit won, kreeg als verliezend finalist nog 3 bonuspunten
cadeau en staat nu op 4 punten.
Over twee weken, op donderdag 1 augustus, staat de 2e ronde voor de Pikeursprijs van de
IJmond op het programma, op de
Hoofdstraat in Santpoort. Ronde
3 wordt een week later verreden
op 8 augustus, op de Breestraat
in Beverwijk. Donderdag 5 september volgt de apotheose op de
Marquettelaan in Heemskerk.
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Als Lindsey Pegram haar zegetocht in de kortebaandraverijen van Santpoort, Beverwijk en
Heemskerk voortzet, wacht haar
voor de derde achtereenvolgende keer de glimmende Rabo-trofee én een geldprijs van 1.000 euIJmuiden - Het IJmuider Zee- en of bent u nog werkzaam bij Taro. De Pikeursprijs
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vanaf zaterdag 25 februari, op kunt u zich melden bij het muse-

Wie kan vertellen over
100 jaar staaltransport?
zoek naar mensen met verhalen
over de logistiek van het staalbedrijf.
De aanvoer van grondstoffen en
de afvoer van materialen van en
naar verre oorden vereist een geweldige organisatie en inzet. Van
planning op kantoor tot afhandeling in de havens. Iedere schakel telt.
Heeft u in deze sector gewerkt

um.
Het is de bedoeling dat een aantal verhalen wordt opgenomen
zodat bezoekers van de tentoonstelling dit kunnen beluisteren.
Aanmelden kan via e-mail: info@
zeehavenmuseum.nl of secretariaat museum via 0255-538007 of
via www.zeehavenmuseum.nl.
Laat uw gegevens achter en u
wordt teruggebeld.

Gemeenten willen meer bekendheid
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In 2008 is het educatief en cultureel centrum erbij gebouwd omdat de activiteiten zich uitbreidden. De Kuba moskee wil een bijdrage leveren aan de samenleving door met verschillende or-

ken en is er voor hen een kleurwedstrijd. De winnaars ontvangen een cadeautje en alle kinderen krijgen een gratis suikerspin.
Alle bezoekers ontvangen een
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Op ontdekkingstocht
door de stuivende duinen
Santpoort - Op donderdag 1 en
vrijdag 16 augustus organiseert
Natuurmonumenten twee spectaculaire
ontdekkingstochten
door de stuivende duinen van
het Nationaal Park Zuid Kennemerland. Fiets samen met de boswachter naar de strandopgang
en ontdek daar wat het duingebied zo bijzonder maakt.
In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft het zand op een
aantal plekken de ruimte om flink
op te stuiven. Het kalkrijke zand
dat op deze manier verspreid
wordt zorgt ervoor dat er een
aantal bijzondere bloemen, plan-

ten en kruiden groeien. Dit trekt
weer een unieke variëteit aan insecten aan en daar zijn de duinvogels dan weer dol op.
De ontdekkingstocht biedt een
unieke kans om kennis te maken met deze zeldzame plantenen vogel soorten terwijl het zand
je om de oren stuift. De tocht is
geschikt voor zowel kinderen
als volwassenen die van fietsen
en wandelen houden en die het
duingebied graag een keer door
de ogen van de boswachter willen bekijken. De boswachter weet
precies waar de windsleuven en
de prachtig bloeiende duinvallei-

Repair Cafe Velserbroek
Velserbroek - Vrijdag 26 juli is er
weer een Repair Café in Velserbroek. Er is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke
reparaties uit te voeren aan kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed en der-

gelijke. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen. Mocht u interesse hebben in vrijwilligerswerk en
een technische of andere reparatievaardigheid, kom gerust langs

en zich bevinden en vertelt met
passie over het grote aantal bewoners.
Zet je kraag omhoog en meld je
aan voor deze spectaculaire duintocht! Je kunt je aanmelden via
de agenda van natuurmonumenten. De kosten bedragen 8 euro
voor niet-leden en 5 euro voor leden van Natuurmonumenten. Iedereen verzamelt op zijn eigen
fiets bij ingang Duin en Kruidberg
en wanneer je met de trein komt,
huur je gemakkelijk een OVfiets
bij station Santpoort Noord. (foto:
aangeleverd)

voor een kennismakingsgesprek.
Hoe laat: 14.30 tot 16.30 uur.
Waar: Wijkcentrum de Hofstede,
Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek. Er staat een fooienpot voor
de onkosten die gemaakt worden. Koffie en thee staan klaar.
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Vijftig jaar Spaarndamse kunstmarkten

Regio - Vijftig zomers Spaarndamse kunstmarkten en het
afscheid van twee vertrouwde gezichten van die stichting.
Het wordt een gedenkwaardig
jaar voor het populaire evenement op de Westkolk. Paul Marselje is al betrokken bij de allereerste markt in 1970 en is sinds
1988 voorzitter. Dit jaar neemt
hij afscheid. Dat geldt ook voor
de vertegenwoordiger van de
dorpsraad in het bestuur, Marga Kranendonk. De markten zijn
in 2019 op de zaterdagen 27 juli
en 3, 10 en 17 augustus. Zie ook:
www.marselje.nl/kunstmarkten
en de facebookpagina kunstmarktspaarnda,. (foto: aangeleverd)

Warmlopen voor een baan in de zorg

Regio - Zorgorganisaties die gezamenlijk in beweging komen. Na
een succesvolle deelname aan de
Halve van Haarlem in september,
was het Infopunt Zorg bedrijventeam gisteravond present tijdens
de 5 km van de Grachtenloop.
Door deelname aan de Grachtenloop wilde het team mensen enthousiasmeren voor een baan in

de zorg.
Het team - 20 lopers in totaal liet een mooie vertegenwoordiging zien van de organisaties achter Infopunt Zorg. Zo liepen medewerkers mee van GGD Kennemerland,
Spaarne Gasthuis, Kennemerhart,
Kenter Jeugdhulp, Zorgcentra
Meerlanden, Stichting Ons Twee-

de Thuis, Stichting Ons Tweede
Thuis, ViVa! Zorggroep en Zorggroep Reinalda. In de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden werkt Infopunt Zorg aan
goed en voldoende personeel in
de zorg. Uitgangspunt: het in beweging houden van je loopbaan
en het belang van je vitaliteit als
werknemer. (foto: aangeleverd)

Beleef het Teylers Museum als
Napoleon met de nieuwe audiotour

Hoe gezond zijn kinderen van
0 tot 4 jaar in regio Kennemerland?
Regio - 86% van de 0- tot 4-jarige kinderen in regio Kennemerland eet dagelijks fruit en
61% eet dagelijks groente. Toch
eet een minderheid van de kinderen elke dag genoeg groente en worden er nog vaak zoete drankjes gedronken. Dit
en meer blijkt uit een deelonderzoek van de Kindermonitor 2018. GGD Kennemerland
onderzocht daarmee voor het
eerst de gezondheid, leefstijl
en welzijn van alle 0 tot 4-jarigen in regio Kennemerland. De
GGD werkte daarbij samen met
JGZ Kennemerland. Ouders van
ruim 4.400 kinderen tot 4 jaar
deden mee met het onderzoek.

Voeding
Het overgrote deel (97%) van de
1 tot 4-jarigen in de regio Kennemerland ontbijt dagelijks. Het andere deel, naar schatting ongeveer 500 kinderen, ontbijt niet elke dag. Daarnaast drinkt 80% van
de 0 tot 4-jarigen dagelijks water,
eet 86% dagelijks fruit en eet 61%
dagelijks groente. Toch is ook daar
nog winst te behalen. Zo drinkt
61% van de kinderen één of meer
keer per week zoete drankjes en
eet 60% van de 1 tot 4-jarigen niet
dagelijks de aanbevolen hoeveelheid groente. Naarmate kinderen
ouder worden, drinken ze vaker
zoete drankjes en eten ze minder
vaak dagelijks groente.
Buiten spelen en beeldschermgebruik
73% van de 1 tot 4-jarigen speelt
gemiddeld minstens een half uur
per dag buiten. Toch geeft ruim
de helft van de ouders aan dat er
in de omgeving belemmeringen
zijn om buiten te spelen. Een gebrek aan speelplekken in de buurt
wordt het meest genoemd, ge-

volgd door teveel verkeer en gevaarlijk water. Ook beeldschermen zoals de tv en de tablet bieden concurrentie. 5% van de 0
tot 4-jarigen gebruikt gemiddeld meer dan 2 uur per dag een
beeldscherm. Deze kinderen spelen minder vaak buiten. In totaal
zit 48% van de 0 tot 4-jarigen gemiddeld meer dan een half uur
per dag achter een beeldscherm.
Overgewicht
Op 2- en 3-jarige leeftijd heeft 8%
van de kinderen overgewicht. Dit
is berekend op basis van door ouders zelf ingevulde lengte en gewicht van het kind. In bijna 9 op
de 10 gevallen zijn ouders zich
niet bewust van het overgewicht
van hun kind. Zij vinden zelf dat
hun kind een normaal gewicht of
zelfs ondergewicht heeft, terwijl
het kind op basis van de door hen
opgegeven lengte en gewicht te
zwaar is.

ker slaapproblemen, hebben vaker nog last van het meemaken
van een ingrijpende gebeurtenis
en wonen vaker in een huis waar
wordt gerookt. Bij 8% van de kinderen hebben ouders moeite om
rond te komen. Dit is zelfs 27%
bij kinderen van wie beide ouders geen betaald werk hebben,
23% bij kinderen die niet bij beide ouders wonen en 18% bij kinderen van wie beide ouders laag
zijn opgeleid.

Meer resultaten
De Kindermonitor bevat nog veel
meer resultaten voor 0 tot 4-jarigen, bijvoorbeeld in hoeverre ze
zindelijk zijn, hoeveel dagen per
week ze naar de opvang gaan,
en bij hoeveel kinderen er in huis
wordt gerookt. Alle resultaten
voor de 0 tot 4-jarigen zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van
GGD Kennemerland op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.
Daar staan tevens de resultaten
Ondersteuning bij de opvoe- van de Kindermonitor voor de toding
tale onderzoeksgroep 0 tot 12-jaBij 9% van de kinderen hebben rigen. In 2018 vond de Kindermoouders behoefte aan deskundige nitor voor de tweede keer plaats.
hulp of advies bij de opvoeding. De eerste keer, in 2014, deden al6% krijgt al hulp, het andere deel leen ouders van kinderen van 3
nog niet. Zij hebben nog geen tot 12 jaar mee.
hulp gezocht, nog niet gevonden
of staan op een wachtlijst. Ouders Vragen over de gezondheid of
die de opvoeding (zeer) moeilijk opvoeding van je kind?
vinden, krijgen vaker hulp of ad- De jeugdarts of -verpleegkundivies van professionals dan ande- ge denkt graag met je mee. Voor
re ouders. Ze krijgen echter niet kinderen die in gemeente Haarvaker steun of hulp van familie of lemmermeer wonen, kun je een
vrienden, bijvoorbeeld in de vorm afspraak maken met GGD Kennevan oppas of advies.
merland Jeugdgezondheidszorg
(023-7891777 of frontofficejgz@
Armoede en gezondheid
vrk.nl). Voor kinderen die elders in
Veel uitkomsten van het onder- regio Kennemerland wonen, kun
zoek zijn ongunstiger voor kin- je contact opnemen met JGZ Kenderen van wie de ouders moei- nemerland (088-9959595 of www.
lijk kunnen rondkomen. Deze kin- jgzkennemerland.nl/contact). (tederen hebben bijvoorbeeld va- kening: aangeleverd)

Owen Schumacher en Sanne Wallis de Vries spraken de Nederlandse versie in. De audiotour is ook beschikbaar in Frans, Engels, Duits,
Italiaans en Spaans.

Regio - In 1811 bezocht niemand
minder dan keizer Napoleon Teylers Museum. Hij kreeg een rondleiding door het in die tijd wereldberoemde instituut voor kunst en
wetenschap en was zeer onder de
indruk. Vanaf 13 juli kunnen bezoekers in Napoleons voetsporen treden en Teylers Museum beleven door zijn ogen. Een nieuwe,
theatrale audiotour neemt ze mee
langs de hoogtepunten uit de collectie. Daarnaast zijn er in het museum de hele zomer speciale rondleidingen en activiteiten rondom
Napoleon en de Franse tijd.
Op de druilerige ochtend van donderdag 24 oktober 1811, om iets
voor half negen, rijdt keizer Napoleon Haarlem binnen. Hij zet linea recta koers naar Teylers Mu-

seum. Museumdirecteur Van Marum en president-directeur van
Teylers Stichting Van Zeebergh
staan enigszins gespannen klaar
om hem een rondleiding te geven.
Hoogtepunt is een demonstratie van de wereldberoemde Grote
Elektriseermachine. Tenminste, dat
is de bedoeling…
Met de nieuwe audiotour in de
vorm van een hoorspel worden bezoekers door Van Zeebergh en Van
Marum meegenomen langs de
hoogtepunten van de collectie. Ze
ontdekken zo hoe toonaangevend
het museum rond 1800 was. De
audiotour is geproduceerd door
Gus Maussen On-Site Storytelling,
in samenwerking met het creatieve team achter ‘Koefnoen’: Jeremy
Baker schreef de tekst, Paul Groot,

Een Franse zomer in Teylers Museum
Naast de audiotour zijn er in Teylers Museum de hele zomer extra
activiteiten en speciale rondleidingen rondom Napoleon en de Franse tijd.
Er zijn demonstraties van de Grote
Elektriseermachine, rondleidingen
naar de Sterrenwacht, het hoogste
puntje van Teylers Museum bovenop de Ovale Zaal en rondleidingen
achter de schermen met speciale
aandacht voor de Franse tijd. Voor
kinderen is er een speciale Napoleon-speurtocht (8+) en in de weekenden een inloopworkshop Kunst
en Vliegwerk: Napoleon en het geheim van de piramide (4+). In de
Grote Herenkamer, waar Napoleon
in 1811 de Haarlemse notabelen
ontmoette, kun je facsimile’s doorbladeren van boeken uit die tijd,
zoals een deel van de Description
de l’Egypte en van de Encyclopédie van Diderot et d’Alembert. Uiteraard kun je in de zomer ook het
laboratorium van Hendrik Lorentz
bezoeken met de theatrale tour De
Lorentz Formule.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk (exclusief museumentree).
Reserveren is niet mogelijk, tickets
zijn op de dag zelf verkrijgbaar bij
de kassa. Reserveren voor De Lorentz Formule kan wel online (+ €
1 p.p.).
De rondleiding naar de Sterrenwacht is onder voorbehoud van
geschikte weersomstandigheden.
Kijk voor actuele informatie op teylersmuseum.nl. (foto: aangeleverd)

Ontdek Victorie Sail Alkmaar

wonderen. Je waant je in de geschiedenis door de ambachtelijke werkwijzen en vakmensen,
zoals een smederij, haringroker
en een ponton met de oude gereedschappen van een scheepswerf. De werfbaas vertelt je alles
over zijn scheepswerf. Ook zijn
Wil je meer leren over de sche- dan vanaf het water! Vanaf de er scheepsmodellen van binnenpen die in de grachten liggen? Of Verlaagde Noorderkade kan je vaartschepen te bewonderen in
gewoon op avontuur langs het namelijk ‘suppen’, dat staat voor het Victoriepark en liggen er ouwater en door de stad? Doe dan Stand Up Paddle, oftewel staan de scheepsmotoren bij de Turfde fotopuzzeltocht van Victo- op een board en peddelen maar. haven.
rie Sail Alkmaar! Haal de puzzel- Ga je mee om de schepen te betocht bij de Terra Nova, het gro- zoeken of kijk je liever naar de Vele schepen zijn te bezoeken,
te verenigingsschip in het Victo- zonsondergang? Er zijn verschil- dus spot de ‘Kijkje Aan Boord’
riepark. Knoop jij je eigen sleu- lende toers te boeken!
vlaggen en ontdek de schetelhanger? Wil je de vlekken van
pen van buiten én van binnen!
een kalf natekenen? Of probe- Ondertussen klinkt in het Victo- Kortom: redenen genoeg om
ren om een koe te melken? Kom riepark en bij de Turfhaven de de schippers en hun historische
dan naar het Victoriepark, daar muziek van shantykoren en mu- vaartuigen een warm welkom te
zijn veel activiteiten voor kinde- ziekgroepen en word je honge- geven in Alkmaar.
ren te doen.
rig door de geur van de visrokerij. In zowel het Victoriepark als Kijk voor meer informatie op
Ben je een echte durfal en spor- bij de Turfhaven zijn er verschil- www.victoriesailalkmaar.nl. (fotief? Ontdek Victorie Sail Alkmaar lende oude ambachten te be- to: aangeleverd)

Regio - 200 schepen en hun schippers komen van 25 tot en met 29
juli naar Alkmaar. De historische stad heeft een lange historie met
vervoer over water. Niet alleen de kazen voor de kaasmarkt kwamen vroeger al per boot naar de markt, maar ook alle groenten,
zout en schelpen arriveerden via het water. En precies 200 jaar geleden begon men met het aanleggen van het Noord-Hollandsch
Kanaal, tijd voor een feestje!
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Wisent helpt zangvogels
in het broedseizoen
Regio - Uit onderzoek blijkt
dat het haar van de wisentenvacht favoriet is bij zangvogels voor het maken van hun
nestjes. Dit zijn de eerste resultaten uit een groter onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Vogelringstation Van Lennep, naar broedsucces van zangvogels in het
duingebied. Bij gebrek aan
beschikbaarheid van wisentenhaar gebruiken vogels ook
wel mos. PWN gebruikt alle onderzoeksresultaten voor
het maken van de juiste beheerkeuzes.

Zou de distelvlinder dit jaar winnen? (foto: aangeleverd)

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Vlindertelling in tuinen
Regio - Het gaat slecht met onze vlinders. In Nederland vinden
ze nog maar weinig bloeiende
bloemen. Gelukkig hebben veel
mensen bloemen in hun tuin.
De Vlinderstichting wil graag
weten hoeveel vlinders daar gebruik van maken en roept iedereen op tussen zaterdag 6 en 28
juli mee te tellen in de tuin.
Dagvlinders reageren snel op
het milieu en de klimaatveranWWW.50PLUSWIJZER.NL
dering.
Door vlinders te tellen, kun je
dus meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. De
Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders,

zodat ze beter beschermd kunnen worden. Iedereen die van
vlinders houdt kan tijdens de
tuinvlindertelling dus bijdragen
aan die kennis.

WWW.50PLUSWIJZER.NL
Vlinders herkennen en mel-

MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

Fietsvierdaagse
in Heemskerk
Regio - Van 5 tot en met 8 augustus
wordt de Fietsvierdaagse Heemskerk gehouden. Deelnemers kunnen kiezen tussen afstanden van 25,
40 en 60 kilometer. Nieuw dit jaar is
een kinderfietsroute van 18 kilometer. Een route waar een bezoek aan
een kinderboerderij, speelplekken,
speeltuintje en horeca gelegenheid
niet in ontbreekt. Wanneer? Van 5
tot en met 8 augustus 2019. Waar?
Buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1 in Heemskerk. Kosten? 10
euro voor 4 dagen of 3 euro per dag.
Kinderen tot en met 12 jaar voor het
halve bedrag. Voor meer informatie
secretariaatheemskerksefietsvierdaagse@ziggo.nl, www.welschap.nl
of www.facebook.com/heemskerksefietsvierdaagse.

den
Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de
tuin direct doorgeven via de
app Vlindermee of de website
www.vlindermee.nl. Hulp nodig bij het herkennen van vlinders? Download dan de handige vlinderherkenningskaart. Of
gebruik de app Vlindermee om
vlinders te herkennen.

Noord-Holland vlinderrijkste
provincie in 2018
De zomer van 2018 was extreem
warm en droog. En dat zagen
we aan de aantallen vlinders!
In Noord-Holland werden ruim
11.000 vlinders geteld: veel
meer dan in andere provincies.
Met name de atalanta, de dagpauwoog en de kleine vos waren in Noord-Holland veel talrijker dan elders in Nederland in
2018. Dat kwam waarschijnlijk
doordat de droogte in het binnenland nóg heftiger was. Zal
Noord-Holland er ook in 2019
weer met de winst vandoor
gaan?

Perfecte timing
Als de temperatuur in het vroege voorjaar stijgt verliezen de
wisenten hun wintervacht. De
dieren schuren hun vacht tegen bomen en struiken, waardoor plukken haar losraken. De

zangvogels, zoals pimpelmezen
of koolmezen, zijn in deze periode druk in de weer met het
bouwen van nesten en maken
dankbaar gebruik van de dikke
wintervacht.
Vervolg onderzoek
Studenten Toegepaste biologie van de Aeres Hogeschool
in Almere gaan de nesten verder analyseren en onderzoeken
om te kijken of het nestmateriaal van invloed is op het broedsucces van de zangvogel. ‘We
zijn zeer geïnteresseerd in deze resultaten. We vermoeden
dat het nestmateriaal zeker van
invloed is, maar dat de weersomstandigheden in de lente de
grootste impact hebben op het
broedsucces van zangvogels’,
aldus Esther Rodriguez, bioloog
van PWN.

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Tips van PWN om bewuster om te gaan met drinkwater.

Wat doet de droogte met ons drinkwater?
Regio - In ons natte kikkerlandje hoeven we ons geen zorgen
te maken dat er op een dag
niet genoeg schoon drinkwater
uit de kraan komt. Of wel? “In
Noord-Holland vormt de hoeveelheid water niet snel een
probleem”, zegt droogtecoördinator Paul Wesselius van PWN,
het bedrijf dat bijna heel NoordHolland van schoon drinkwater voorziet. “Onze belangrijkste bron is het IJsselmeer en
dat raakt niet zomaar leeg.” Toch
mogen we best wat bewuster
met drinkwater omgaan, vinden drinkwaterbedrijven. Hoe
zit dat?

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

20 groene ideeën van
vrijwilligers krijgen
financiële
4 X P E R bijdrage
MAAK VAN JE HUIS
JOUW DROOMHUIS!

Per dag gebruikt elke inwoner alsof je continu 180 kilometer
van Nederland gemiddeld bijna per uur op de snelweg rijdt. Dan
120 liter drinkwater. Nog geen moet je extra alert zijn en als het
liter daarvan drinken we op; lang aanhoudt, is het niet erg
A A Rbetrekken
I N bij de natuur is het belangrijkste doel de rest zit in andere huis-tuin- comfortabel.”
Regio -JMensen
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van het ‘Betrekken
bij Groen Fonds’. De provincie Noord-Holland en-keukentoepassingen.
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verdeelt 45.000 euro over projecten waarbij groene en niet-groe- doortrekken kost bijvoorbeeld Files in het waternet
K R A N samenwerken.
TEN!
ne organisaties
Van de 56 aanvragen honoreerde al gauw 8 liter en bij een dou- Wat bij een extreem hoge vraag
de jury dit voorjaar 8 aanvragen volledig en 12 gedeeltelijk. In- chebeurt spoelt zo’n 70 liter weg naar water bijvoorbeeld kan gemiddels zijn de projecten opgestart, zoals bij Ecoring Haarlem, door het putje. Op warme, dro- beuren, is dat op sommige plekwaar jong en oud samen een kruidentuin aanleggen en groenten ge dagen schiet het gebruik ver- ken de druk in de leidingen aftelen, met ruimte voor bijen en vlinders.
der omhoog als mensen mas- neemt. Dan ontstaan er als het
saal hun tuin gaan sproeien. Dat ware files in het netwerk. VoorMAAK VAN JE HUIS
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voor bijen en vlinders
ruim 608.000 euro beschik- per keer. Wie dagelijks sproeit co aanwezig: ’s ochtends als bijStichting Ecoring Haarlem is baar voor het programma Be- bij aanhoudend mooi weer, ge- na iedereen gaat douchen en
gericht op het verbinden van trekken bij Groen. Hiervan is bruikt dus 3,5 kuub per week – ’s avonds als de tuinsproeiers
mensen door samen activitei- 45.000 euro is bestemd voor wat in 6 weken oploopt tot het aan gaan en de pannen op het
ten te ondernemen, met focus het Fonds Betrekken bij Groen. gemiddelde drinkwaterverbruik vuur. “We hebben onze klanten
op tieners en jong volwasse- Met dit onderdeel van het pro- per persoon per half jaar. En het daarom vorige zomer opgeroenen. Met de financiële bijdra- gramma, worden allerlei partij- zijn vooral die piekverbruiken pen om, vooral tussen 6.00 en
ge uit het Betrekken bij Groen en uitgedaagd om gezamenlijk die belastend zijn voor de drink- 9.00 uur ’s morgens en tussen
Fonds wordt nu een kruiden- projecten in de natuur te reali- watersystemen.
18.00 en 22.00 uur ’s avonds, betuin aangelegd. Jong volwasse- seren.
wust om te gaan met water en
nen kunnen helpen met de inOp volle toeren
bijvoorbeeld niet hun tuin te
richting van de kruidentuin en Selectiecommissie
Vorig jaar hield die piekperi- sproeien. Min of meer gelijktijhierdoor stap voor stap leren De selectiecommissie bestond ode lang aan. Rond deze tijd dig voerden andere drinkwaterover kruiden en tuinieren. Op uit vertegenwoordigers van was het toen al maanden kurk- bedrijven ook campagne. Die
de tuinderij wordt ruimte ge- de samenwerkende Terrein be- droog en werd het ook nog boodschappen versterkten elgeven aan bijen, vlinders, libel- herende organisaties (TBO). eens bloedheet. Met als gevolg kaar en dat pakte goed uit: het
len, insecten, kikkers en egels. Zij zetten hun expertise in om dat het drinkwatergebruik hard watergebruik daalde met 15
Aan de randen van de tuinderij groene initiatieven in de sa- steeg en veel productielocaties procent. Daarmee was de situais een bloemmengsel gezaaid menleving te ondersteunen. op volle toeren moesten draai- tie weer genormaliseerd.”
en ook op andere plekken blij- In deze TBO zijn verenigd: het en om aan de alsmaar stijgende
ven kruiden staan die aantrek- Amsterdamse Bos, Goois Na- vraag te voldoen. Aan de hoe- Bewust met water
kelijk zijn voor insecten.
tuurreservaat, IVN Noord-Hol- veelheid beschikbaar water ligt De kans dat we deze zomer opland, Landschap Noord-Hol- het niet. Er is oppervlaktewater nieuw met lange periodes van
Vrijwilligerswerk stimuleren land, Milieufederatie Noord- genoeg en ook aan grondwater, warmte en droogte te maken
De provincie Noord-Holland Holland, Natuurmonumenten, de meest gebruikte drinkwater- krijgen, is aanwezig. Het jaar is
wil graag het vrijwilligerswerk PWN, Recreatie Noord-Holland, bron in Nederland, is in principe droger begonnen dan welk anin de natuur stimuleren en bur- Recreatieschap West-Friesland, geen gebrek. Maar gebruiken der gemeten jaar ook. En de
gers betrekken bij groen. Daar- Staatsbosbeheer en Waternet. we daar veel meer van dan er grondwaterstand is nog steeds
door regenval bijkomt, dan kan niet helemaal hersteld van vorig
dit het grondwatersysteem ver- jaar, al was het voorjaar behoorstoren. In andere delen van het lijk nat. Daarom is ook nu weer
land dreigden hierdoor toch wa- de boodschap van kracht: wees
tertekorten te ontstaan. “Wij on- bewust met water. Niet alleen
dervonden bij PWN geen acu- in de zomer, maar het hele jaar
te problemen”, vertelt Wesseli- door. Elk jaar. Want de voorspelus.“ Onze productielocaties kun- ling is dat klimaatverandering
bereiken met de hulp van al deze ser. Daarom investeert de Hersen- nen veel aan. Maar het is wel net vaker langdurige droogteperivrijwilligers.” Het is voor het 21e stichting in baanbrekend onderjaar op rij dat de opbrengst hoger zoek, voorlichting en het verbeteis dan het jaar daarvoor.
ren van patiëntenzorg.
De opbrengst wordt ingezet voor De collecte van de Hersenstichgezonde hersenen voor iedereen. ting vindt elk jaar plaats in de laat,,Dat is noodzakelijk, want 1 op ste week van januari. De collecte Regio - In oktober organiseert het doel is om een gezellig zwemuurde 4 mensen heeft een hersen- van 2020 vindt plaats van 27 janu- Boerhaavebad 4 zwemmoment tje te creëren. Deelnemers mogen
aandoening. En hersenaandoe- ari tot en met 1 februari. Nieuwe speciaal voor transgenders. Spor- in zwemkleding komen waarin
ningen zijn helaas hard op weg collectanten kunnen zich het hele ten is bevorderlijk voor het transi- ze zich prettig voelen. Recreatief
de grootste ziekte van Nederland jaar aanmelden via www.hersen- tieproces en een manier om ge- zwemmen voor transgenders is
lijkgestemden te ontmoeten. Het op zondag 6, 13, 20 en 27 oktober
te worden”, aldus Heimens Vis- stichting.nl/collecte.

In Noord-Holland halen 2151 collectanten € 215.714,59 op

Collecte Hersenstichting verbreekt record
Regio - De collecte van de Hersenstichting heeft voor het eerst
meer dan 1,5 miljoen opgebracht.
In Noord-Holland hebben 2151
vrijwilligers gecollecteerd voor de
Hersenstichting. Zij hebben samen ruim €215.000,- ingezameld.
,,We zijn onze collectanten en organisatoren heel dankbaar”, aldus directeur-bestuurder Merel
Heimens Visser. ,,Deze opbrengst
hebben we alleen maar kunnen

Samensteling van nestmateriaal
De nesten in het Kraansvlak in
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, het leefgebied
van de wisenten, bestonden

slechts voor 74% uit plantaardig materiaal, zoals mos en takjes. De nesten in de Kennemerduinen, waar geen wisenten lopen, bestonden maar liefst uit
97% plantaardig materiaal. Een
groot verschil. De voorkeur
voor wisentenhaar is niet gek,
de haren zijn wollig en zacht in
vergelijking met de haren van
andere grote grazers, zoals een
Schotse hooglander of konink
paard. De haren van de wisent
zorgen voor een goede isolatie
en broedtemperatuur voor de
eieren.
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odes met zich mee gaat brengen. Dat maakt het belang om
duurzaam met drinkwater om
te gaan alleen maar groter.
Blik in de toekomst
Behalve dat lange droge periodes vaker gaan voorkomen,
neemt de vraag naar drinkwater toe. Onder andere doordat
de bevolking groeit en er steeds
meer kleine huishoudens zijn.
Ter vergelijking: een eenpersoonshuishouden gebruikt gemiddeld 51.000 liter drinkwater
per jaar, tegenover 191.000 liter
voor een vierpersoonshuishouden. Ook de economische voorspoed drijft de vraag op. Als de
huidige trend doorzet, we in
2050 met z’n allen 30 procent
meer drinkwater nodig hebben dan nu. Met dat scenario in
het vooruitzicht kijken provincies en drinkwaterbedrijven alvast uit naar bronnen die in de
toekomst ingezet kunnen worden om aan de stijgende vraag
te voldoen. “In ons gebied verwacht ik geen watertekorten”,
besluit Wesselius. “Maar we vragen consumenten zelf ook hun
steentje bij te dragen en bewuster met water omgaan.”
Tips om geen kraanwater te
verspillen
• Neem een douche in plaats van
een bad en douche wat korter
• Geef in de tuin alleen planten
water die het nodig hebben en
gebruik hiervoor liefst een gieter.
• Gebruik als het kan de spoelonderbreker op de wc.
• Sla de wasbeurt van de auto
een keertje over.
• Laat de kraan niet lopen tijdens het tanden poetsen, handen wassen of scheren. (Foto:
aangeleverd)

Transgender zwemmen in Boerhaavebad
van 19.30 tot 20.30 uur voor transgenders van vanaf 12 jaar. Kosten:
2,50 euro per keer. Aanmelden en
meer informatie bij Buck: genderzwemmenhaarlem@gmail.com of
06-31218821.

