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IJmuiden - Binnenkort kunnen we weer over de brug van het buitenhoofd van de Middensluis. Vorige week donderdag 
is het eerste gerepareerde brugdeel teruggeplaatst. Een precisiewerkje! Niet alleen een kwestie van even op z’n draai-
punt terugzetten, maar ook de juiste zetting van de tandwielen en de rubberen afsluitingen voor het vet rond de 
bewegende delen plaatsen. En al die tijd moet de Hebokraan het brugdeel met de juiste kracht vasthouden, rekening 
houdend met het getij en de wind. Later zijn de brugdelen van het binnenhoofd aan de beurt. Tekst en foto: Erik 
Baalbergen

Brugdeel Middensluis teruggeplaatst

Santpoort - Helemaal los gaan kan nog niet dit jaar. Geen feesttenten, geen podia, geen publieksevenementen en 
helaas geen kermis. Maar de Harddraverijvereniging Santpoort heeft toch een leuk programma samengesteld voor het 
traditionele Dorpsfeest, dat zaterdag 31 juli begint. Sommige onderdelen kunnen wél doorgang vinden, het ringsteken 
op de �ets bijvoorbeeld, dat dinsdag 3 augustus op het programma staat. Elders in deze editie vindt u het programma 
van deze bescheiden editie van Dorpsfeest Santpoort. Archie�oto: Joost Wouters 

Toch een dorpsfeest(je) in Santpoort

INKOOP GOUD
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AmberJewels
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ALBATROS BANDEN 
IJMUIDEN

www.albatrosbanden.nl
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  Onderhoud van alle merken v.a. € 169,- incl. APK 

Koene auto, dealer in Velserbroek is niet alleen specialist voor Fiat, Alfa-
Romeo, Abarth en Jeep, maar wij onderhouden ook alle andere merken 

 

Wilt u liever de deur niet uit, maak gebruik van onze haal en brengservice. 

Wij hanteren verregaande hygiënische 
maatregelen om verspreiding van het 
Coronavirus te voorkomen. 

Koene Auto, Broekerdreef 120, 1991AZ Velserbroek tel.023-5379700   www.koene.nl 

 





 Hoe kun je meeuwenoverlast beperken?

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Beste Velsenaren, 
 
Toen we afgelopen maart de winter achter 
ons lieten, werden we geconfronteerd met 
de harde realiteit van corona. Na een korte 
tijd van verlichting in de zomer, zette half 
augustus de tweede golf in. Inmiddels is het 
november, de dagen worden donker en de 
volgende winter komt eraan. 

De afgelopen weken steeg het aantal besmet-
tingen snel in Nederland en in Velsen. De 
maatregelen zijn aangescherpt. Dat was en is 
nodig omdat meer besmettingen meer zieke 
medeburgers betekenen. De ziekenhuizen en 
de IC-afdelingen lopen vol. Velsen heeft

Een andere Facebook Live Sessie
Het is goed om hierover samen te spreken. 
Ik kijk altijd uit naar Facebook Live, waarin 
we bespreken over waar we samen doorheen 
moeten. Komende vrijdag om 16.00 uur zit ik 
opnieuw voor je klaar. Dit keer doen we het 
wel net anders. Voorheen sprak je alleen met 

mij, nu kun je ook vragen 
stellen aan wethouder 
Jeroen Verwoort. Hij 
gaat over de onze ge-
meenschap krijgen het 
zwaarder. 

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

 

Het plantseizoen is aangebroken. Dit bete-
kent dat de beplanting aangebracht kan 
worden in de Kennemerlaan. In opdracht 
van gemeente Velsen is De Bie Buitenwerken 
hier deze week mee gestart. 
Bij de herinrichting van de Kennemerlaan is 
ruimte gemaakt voor 1.125 m2 extra groen. 
“Met deze extra beplanting nemen we weer 
een stap in het vergroenen van Velsen”, zegt 

wethouder duurzaamheid en groen Sebas-
tian Dinjens. “Groen zorgt ervoor dat water 
beter weg kan lopen en is belangrijk om wa-
teroverlast in de toekomst te voorkomen. 
En hoe meer groen hoe trotser bewoners 
zijn op hun buurt.”  In de plantvakken komt 
een mix van sierheesters en vaste planten te 
staan, waaronder een dwergvlinderstruik.  
Komend voorjaar gaat alles bloeien.

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

Overkappingen MKB
Om ondernemers tijdens de coronacrisis 
zoveel mogelijk te ondersteunen, heeft 
het college op 3 november 2020 besloten 
om tijdelijke overkappingen bij MKB-
ondernemingen tot 1 april 2021 te gedo-
gen. Voor de horeca was deze regeling al 
eerder van kracht. 
Verschillende ondernemers stellen van-
wege de coronamaatregelen een maxi-
mum aan het aantal klanten in hun 
zaak. Hierdoor kan het  zijn dat klanten 
soms buiten moeten wachten voordat zij 
naar binnen kunnen. In de regenachtige 
herfst- en winterperiode kan het buiten 
wachten ertoe leiden dat mensen weglo-
pen. Voor ondernemers betekent dit ver-
lies aan omzet. Verschillende onderne-
mers (waaronder winkeliers) hebben 
aangegeven dat ze graag een tijdelijke 
overkapping bij hun onderneming willen 
plaatsen. Het college wil hier graag aan 
tegemoet komen. 
Meer informatie op www.velsen. nl

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Met subsidie zonne panelen op het dak van uw bedrijf!
Heeft u al zonnepanelen geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++ 
subsidie vanuit de Rijksoverheid? Zo niet, Vereniging GreenBiz IJmond kan u samen met 
bureau Over Morgen helpen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw dak. 
Tem. Edi cone la num idendi omnimi, quiatur modit dollo quae nis es quatior magnatio.
Meer informatie op: overmorgen.nl/verzilveruwdak/

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw  
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of  
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Nieuws van de raad
Besproken in de sessies
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sant est, ut fugia illupta turibus doluptatio 
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tium imperum dolore perrum ut ea iunt 
lis quundelibus et esequiant .
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ZETELVERDELING
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Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Corona nieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Een deel van de mensen heeft na coronabesmet-
ting langdurige klachten zoals vermoeidheid, kor-
tademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, 
hartkloppingen, aanhoudende verhoging, lang-
durig verlies van reukvermogen, vergeetachtig-
heid of een depressie. De mensen met ‘langdurige 
covid’ of ook wel ‘Long COVID’ genoemd, kunnen 
voor meer informatie terecht bij C-support.

C-support
In opdracht van het ministerie van Volksge-
zondheid Welzijn en Sport, werkt de organisatie 
C-support voor coronapatiënten die langdurig 
klachten ondervinden van een coronabesmetting. 
C-support informeert, adviseert en ondersteunt 
hen op alle leefgebieden waarop deze complexe en 
nog onbekende ziekte ingrijpt: gezondheid, (psy-
cho)sociaal en werk en inkomen. 

Long COVID-onderzoek
Het RIVM voert een eigen onderzoek uit om meer 
te weten komen over het aantal mensen dat na 
coronabesmetting nog langdurig last heeft van 
klachten als benauwdheid, pijn en vermoeidheid. 
Kijk voor meer informatie over dat onderzoek op 
ww.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/
long-covid  of meld je hier aan als je wilt deelne-
men aan het onderzoek.

Langdurige covid

Iedereen in Velsen moet de mogelijkheid 
hebben om mee te doen in de samenleving. 
Dit geldt ook voor de inwoner die wat minder 
te besteden heeft. Inwoners vanaf 18 jaar met 
een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm 
komen in aanmerking voor een gemeenteli-
jke bijdrage voor sociaal culturele activitei-
ten. Denk aan een lidmaatschap van een 

sportclub, muziek- of toneelvereniging of een 
bezoek aan de bioscoop of het theater. 

Wilt u een aanvraag doen? 
Meer informatie over deze regeling vindt u 
op www.velsen.nl/producten/
bijzondere-bijstand-sociaal-culturele-
activiteiten 

Bijzondere bijstand sociaal 
culturele activiteiten

IJmuiden is met het strand, de duinen 
en de haven een veelzijdige en aantrek-
kelijke plek om stedelijk te wonen en te 
ondernemen. Zeewijk en Oud-IJmuiden 
zijn door de vernieuwing van afgelopen 
jaren daar mooie voorbeelden van. In het 
gebied tussen het Pontplein en het Stad-
spark is alleen nog veel meer mogelijk 
voor bijvoorbeeld starters, gezinnen, ou-
deren en ondernemers. De urgentie om dit 
deel van IJmuiden klaar te stomen voor 
de toekomst wordt steeds groter. Met de 

vernieuwingsplannen van Woningbedrijf 
Velsen doet zich nu een unieke kans voor 
om IJmuiden een ander gezicht te geven. 
Daarom heeft de gemeente Velsen over 
het gebied nagedacht en de mogelijkheden 
uiteengezet in de gebiedsvisie Pont tot 
Park. Een exacte invulling is dit niet. Het is 
een denkrichting, de start van het gesprek. 
U kunt meedenken over de kwaliteitsslag 
die we in dit gebied kunnen maken door 
voor 4 september de enquête in te vullen 
via velsen.nl/pont-tot-park.  

Geef uw mening over de 
gebiedsvisie Pont tot ParkMeeuwen kunnen overlast veroor-

zaken, vooral tijdens de broedperi-
ode van halverwege april tot en met 
augustus. Dan beschermen de vogels 
hun nesten en hun jongen en zijn erg 
luidruchtig. Ook trekken de meeu-
wen vuilniszakken kapot en kunnen 
ze zelfs mensen aanvallen.

Tips om overlast te voorkomen
Meeuwen zijn beschermd door de Wet 
Natuurbescherming. Dit betekent dat het 
verboden is om meeuwen opzettelijk te 
verontrusten, vangen of doden, de nesten 
te verwijderen en eieren te rapen, uit het 
nest te halen of te vernielen. Toch kun je 
zelf  overlast voorkomen. Bijvoorbeeld 
door geen afval op straat achter te laten 
en meeuwen niet te voeren. 

Op www.velsen.nl/inwoner/natuur-en-milieu/dieren/meeuwenoverlast leest u meer 
tips om meeuwenoverlast te verminderen.



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
•	 De	Ruyterstraat	83,	plaatsen	dakop-

bouw	met	dakterras	(18/07/2021)	
88220-2021

•	 Eksterlaan	39,	plaatsen	dakkapel	(ach-
terzijde)	(20/07/2021)	89183-2021

•	 Lange	Nieuwstraat	791,	wijzigen	gevel-
reclame	(21/07/2021)	90094-2021

•	 Groot	Helmduin	22,	plaatsen	dakkapel	
(voorzijde)	(22/07/2021)	90618-2021

•	 Sluisplein	55,	brandveilig		
gebruik	samenvoegen	wachtruimtes	
(23/07/2021)	90930-2021

•	 Kanaalstraat	57	RD,	wijzigen	gebruik	
van	woning	naar	2	appartementen	
(23/07/2021)	90978-2021

Velsen-Zuid
•	 Amsterdamseweg	50,	bouwen	loods	

(19/07/2021)	88648-2021
•	 Stelling	52,	plaatsen	nieuwe	woonark	

(22/07/2021)	90723-2021

Velsen-Noord
•	 Wenckebachstraat	146,	bouwen	techni-

sche	ruimte	tankstation	(20/07/2021)	
89128-2021

•	
Santpoort-Zuid
•	 De	Veenen	14,	wijzigen	gebruik	kan-

toor/	berging	naar	Bed	&	Breakfast	
(23/07/2021)	90884-2021

Santpoort-Noord
•	 Roos	en	Beeklaan	59,	plaatsen	dakkapel	

(voorzijde)	(21/07/2021)	90113-2021
•	
Driehuis
•	 Middeloolaan	12,	gebruik	als	Bed	&	

Breakfast	en	huisvesting	i.v.m.	mantel-
zorg	(19/07/2021)	88823-2021

•	 Jacob	Catslaan	1	D,	bouwen	aanbouw	
met	kelder	(19/07/2021)	88922-2021

Velserbroek
•	 Hofgeest	Buiten	West	ong.,	bouwen	

170	woningen	en	72	appartementen	
(21/07/2021)	90048-2021

Rectificatie Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning 
Santpoort-Noord
•	 Hoofdstraat	172	B,	vergroten	en	wijzi-

gen	gebruik	van	winkel/opslagruimte	
naar	5	appartementen	(5	juli	2021)	
82121-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
•	 Eenhoornstraat	8,	plaatsen	mechani-

sche	ventilatie	(16/07/2021)	59462-
2021

•	 Maasstraat	15,	gebruiken	voor	wo-
nen	en	communicatietrainingen	
(20/07/2021)	54639-2021

•	 Groeneweg	71,	realiseren	horecaterras	
nabij	entree	Stadsschouwburg	Velsen	
(20/07/2021)	65097-2021

•	 Velserduinweg	19,	21,	21A,	verbouwen	
(intern,	binnentuin,gevels)	en	gebrui-
ken	voor	begeleid	wonen	(22/07/2021)	
65201-2021

 
Velsen-Noord
•	 Wijkerstraatweg	267,	verbouwen	win-

kel	tot	woning	(20/07/2021)	68579-
2021

Santpoort-Zuid
•	 Van	Dalenlaan	171,	wijzigen	gebruik	

garage	naar	4	bedrijfsruimten,	wijzigen	
gevels	(15/07/2021)	56989-2021

Santpoort-Noord
•	 Dinkgrevelaan	26,	vergroten	woning	

(voor-,	zij-,	achterkant)	en	plaatsen	
dakterras	(19/07/2021)	64052-2021

Driehuis
•	 Driehuizerkerkweg	77	en	79,	ver-

groten	van	de	1e	verdieping,	vervan-
gen	kozijn	door	garagedeur	(zijgevel)	
(15/07/2021)	64878-2021

Velserbroek
•	 Dammersboog	184,	plaatsen	dakop-

bouw	(20/07/2021)	62055-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
•	 Zeeweg	263,	wijzigen	gebruik	van	

bedrijf	naar	wonen	(begane	grond)	
(22/07/2021)	69394-2021

•	 Route	naar	Kennemerstrand,	tijdelijk	
( jun	21	t/m	okt	21)	plaatsen	van	60	
vlaggenmasten	(22/07/2021)	58228-
2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning
IJmuiden
•	 Zuidpier	nabij	noordkant	Seaport	Ma-

rina,	tijdelijk	plaatsen	twee	containers	
en	feedtank	(20/07/2021)	60828-2021

Velsen-Noord
•	 Nabij	Reyndersweg	3C,	tijdelijk	(1	april	

t/m	30	oktober	2021)	plaatsen	van	2	
spel	rekwisieten	(22/07/2021)	69320-
2021

Ingediende aanvragen filmvergun-
ningen APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
•	 “Goede	Tijden	slechte	Tijden”,	op	2	

september	2021	van	08:00	tot	22:00	
uur,	locatie:	Begraafplaats	Duinhof	en	
Park	Velserbeek	(23/07/2021)	88566-
2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
•	 Lagersstraat	ong.	(kavel	03),	bouwen	

woning	(20/07/2021)	52606-2021
•	 Houtmanstraat	37,	verbouwen	tot	

woning,	plaatsen	nieuwe	achtergevel	
(20/07/2021)	54509-2021

•	 Trawlerkade	naast	8,	uitbreiden	met	
vrieshuis,	expeditieruimte	en	kantoor-
ruimten	(20/07/2021)	55947-2021

•	 Willem	Barendszstraat	15	A,	realiseren	
dakterras	(20/07/2021)	75024-2021

•	 Lagersstraat	ong.	(kavel	09),	bouwen	
woning	(20/07/2021)	70115-2021

•	 Napierstraat	15,	plaatsen	dakop-
bouw	inclusief	dakkapel	(voorgevel)	
(20/07/2021)	73195-2021

•	 Briniostraat	16,	plaatsen	tijdelijke	
lokalen	(3	jaar)	(22/07/2021)	58999-
2021	

•	 Mantelmeeuwpad	4,	tijdelijk	( juli	
en	augustus	2021)	plaatsen	tent	voor	
kindersurfkamp	(22/07/2021)	68181-
2021		

 
Santpoort-Zuid
•	 Bloemendaalsestraatweg	34,	plaatsen	

van	een	erker	(22/07/2021)	70463-
2021

Santpoort-Noord
•	 Burgemeester	Enschedélaan	66,	kap-

pen	boom	(noodkap)	(20/07/2021)	
87361-2021

•	 Dinkgrevelaan	26,	vergroten	woning	
(voor-,	zij-,	achterkant),	dakterras	op	
achteruitbouw	(22/07/2021)	64052-
2021

Driehuis
•	 Driehuizerkerkweg	123,	strippen	

(binnenwerk)	bestaande	gebouwen	

(20/07/2021)	74755-2021
•	 Driehuizerkerkweg	59A,	wijzigen	er-

ker,	voor-	en	zijgevel	(22/07/2021)	
58106-2021

Velserbroek
•	 Westlaan	41,	legaliseren	tijdelijke	(10	

jaar)	bijgebouw	voor	horeca	en	opslag	
(20/07/2021)	54207-2021

•	 Dammersboog	184,	plaatsen	dakop-
bouw	(22/07/2021)	62055-2021

Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning
IJmuiden
•	 Planetenweg	301C,	brandveilig		

gebruiken	van	schoolgebouw	en	sport-
hal	(22/07/2021)	59035-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Velen-Noord
•	 Wardenaarstraat	16,	legaliseren	anten-

ne	(20/07/2021)	60314-2021

Verleende exploitatievergunningen 
APV artikel 2:15 
Het college van burgemeester en weth-
ouders van Velsen hebben een exploita-
tievergunning verleend voor: 
IJmuiden
•	 Mau’s	BBQ,	locatie:	Vissershavenstraat	

62	te	IJmuiden	(22/07/2021)	76443-
2021

•	 Bizim	Avrasya	Markt,	locatie:	Markt-
plein	44	te	IJmuiden	(22/07/2021)	
70500-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
Santpoort-Noord
•	 ‘Dorpsfeest	Santpoort	2021	Light’,	

van	31	juli	2021	t/m	7	augustus	2021,	
locatie:	diverse	locaties	in	en	om	Sant-
poort-Noord	(20/07/2021)	52981-2021

Overige bekendmakingen
•	 Ontwerpbestemmingsplan	en	MER	

Energiehaven

Een papieren versie van de bekendmak-
ingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum 
De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, 
Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum De 
Hofstede, Bibliotheek IJmuiden, Biblio-
theek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter 
Hagen en uitleenpunt de Moerberg.

Bekendmakingen
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Dat de woningprijzen sinds het betref-
fende raadsdebat gestegen zijn, is een 
feit. Maar een verhoging van de prijs 
met ruim tachtig procent valt volgens 
velen niet te rijmen. In een tijd waarin 
juist starters op de woningmarkt het 
moeilijk hebben, omdat ze geen 
betaalbare panden kunnen vinden, 
blijkt nu dat er opnieuw gebouwd gaat 
worden voor mensen met een ruim 
gevulde beurs. Want 560.000 euro is 
nog maar het begin, voor de duurste 
woningen in dit deelplan moet bijna 
een miljoen euro opgehoest worden. 
Het leidde intussen niet alleen binnen 
de plaatselijke politiek tot verontwaar-
digde reacties, ook inwoners die zelf 

graag een betaalbare woning zouden 
willen kopen, laten inmiddels van zich 
horen. De hamvraag bij dit alles is nu in 
hoeverre de gemeenteraad destijds 
onjuist is ingelicht. Dat laatste wordt 
als een politieke doodzonde 
beschouwd, aangezien de raad dan 
niet goed in staat is om zijn controle-
rende taak goed uit te voeren. De vier 
fracties willen duidelijk hebben wat 
hier precies gebeurd is en vragen: 
,,Erkent het college dat een stijging van 
310.000 euro naar 560.000 euro geen 
marktconforme stijging van de 
woningprijs is in twee jaar en zij 
daarmee de raad verkeerd heeft geïn-
formeerd over de kosten van de 

woningen die bij Hofgeest West 
zouden komen? Zo ja, waarom heeft zij 
de raad verkeerd geïnformeerd? Zo 
nee, waarom niet?’’ Deze en nog vijf-
tien andere vragen omtrent dit onder-
werp hebben de vier fracties inmiddels 
aan het college van burgemeester en 
wethouders gesteld. Men wijst op een 
woningbouwproject dat eerder al in 
Santpoort is gerealiseerd. Daar zouden 
huurwoningen komen met een maxi-
male huurprijs van 1000 euro, maar in 
de praktijk bleek het uiteindelijk te 
gaan om huurprijzen van 1200 tot 1450 
euro. Men stelt: ,,De markt lijkt dus niet 
bereid om de woningen te bouwen die 
we nodig hebben. Diverse gemeenten 
(zoals Rijswijk) hebben daarom inmid-
dels besloten zelf woningen te gaan 
bouwen voor middeninkomens. Ook is 
het inmiddels makkelijker voor 
woningcorporaties om woningen te 
bouwen voor middenhuur. Is het 
college bereid onderzoek te doen om 
via deze alternatieve manieren de 
woningen te bouwen die we nodig 
hebben in Velsen?’’

Velsen - Wethouder Sebastian Dinjens heeft de fracties van D66, CDA, 
ChristenUnie en PS heel wat uit te leggen. In de gemeenteraadsvergade-
ring van 20 juni 2019 werd gedebatteerd over de toekomstige woning-
bouw in plangebied Hofgeest Buiten in Velserbroek. Dinjens meldde toen 
dat de woningprijzen bij ongeveer 310.000 euro zouden beginnen. Nu de 
plannen rond zijn en de woningen in de markt worden gezet, blijkt 
560.000 euro te moeten worden betaald voor de goedkoopste woning. 
De vier genoemde raadsfracties zijn zwaar ontstemd over de gang van 
zaken en vragen om opheldering.

Hoge woningprijzen Hofgeest 
Buiten maken veel reacties los

IJmuiden - Elke zomer heeft een 
simpel liefdesliedje nodig, vindt 
zanger Koen Alvarez. Volgende week 
lanceert hij daarom zijn nieuwste 
creatie: Lilies & Daisies. Het is inmid-
dels de derde single van de in 
IJmuiden wonende zanger met 
Spaanse roots.
Vorig jaar bracht Alvarez in juli de 
single ‘I don’t know’ uit, nadat hij 
eerder al aan producties van diverse 
bands had meegewerkt. Anderhalve 
maand na zijn debuut verscheen 
‘Win’, naar eigen zeggen het meest 
persoonlijke nummer dat hij ooit 
schreef. In de afgelopen tijd is de 
zanger druk bezig geweest met het 
schrijven en opnemen van zijn 
derde single. Hij vertelt: ,,Toen ik 
‘Lilies & Daisies’ schreef, zag ik 
mezelf cocktails drinken in de zon 
op een wit strand met helder blauw 
water.’’ Die sfeer heeft hij goed over 
kunnen brengen in het nummer, dat 
prettig in het gehoor ligt en alles in 
zich heeft wat een zomers liedje 
moet hebben. 
De opnames maakte hij in zijn eigen 

thuisstudio en vanaf 6 augustus is 
‘Lilies & Daisies’ te beluisteren via 
alle bekende streamingdiensten. 
Meer weten of de vorige singles 
beluisteren? 
Kijk op www.koenalvarez.com voor 
alle informatie.

Zonnig zomers liedje
van IJmuidenaar 
Koen Alvarez

De nieuwe single van Koen Alvarez is 
vanaf 6 augustus is ‘Lilies & Daisies’ te 
beluisteren via alle bekende 
streamingdiensten. Foto: aangeleverd
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Door Raimond Bos

Miljoenen zeedieren sterven een 
onnodige dood doordat ze verstrikt 
raken in stukken van visnetten, die 
soms achterblijven in zee omdat ze 
door slijtage losraken of scheuren 
als ze ergens achter blijven hangen. 
,,In de Noordzee liggen zo’n tiendui-
zend scheepswrakken op de 
zeebodem’’, vertelt Marcel Kersten. 
Hij is voorzitter van Healthy Seas, 
een internationaal opererende orga-
nisatie die zich inzet om de zeeën 
wereldwijd zo schoon en gezond 
mogelijk te houden. Hiervoor werkt 
men samen met stichting Ghost 
Diving. Deze stichting probeert om 
zo veel mogelijk zogenoemde 
spooknetten uit zee te halen. Hier-
voor heeft de organisatie een boot 
beschikbaar, waarmee een team van 
duikers uitvaart om te speuren naar 
resten van visnetten. De scheeps-
wrakken in de Noordzee vormen 
obstakels voor vissers, het gebeurt 
regelmatig dat een visnet aan zo’n 
wrak blijft hangen en daardoor 
scheurt. Maar juist die scheeps-
wrakken zijn plekken die visleven 
aantrekken en dus lopen deze 
vissen een grote kans om verstrikt te 
raken in de restanten van de netten. 
Het werk dat de duikers doen is 
nuttig, maar tamelijk gecompli-
ceerd. Marcel legt uit: ,,Je moet niet 
bang uitgevallen zijn. Je werkt in 
koud water, je hebt te maken met 
stroming en het zicht onder water is 

in de Noordzee niet heel goed. En 
als de netten zich op de bodem 
bevinden, heb je doordat er modder 
los komt, nog minder zicht.’’

Sokken, gemaakt van visnetten
Drie organisaties participeren in 
Healty Seas. Op de eerste plaats is 
dat Ghost Diving met het duikteam. 
De boot is gesponsord door DWS, 
een dochteronderneming van Deut-
sche Bank. Healthy Seas zorgt 
ervoor dat de boot onderhouden 
wordt en de IJmuidense kapitein 
Ben Oortwijn vaart geregeld met 
het team het zeegat uit om de 
zeeën af te speuren naar resten van 
visnetten. De tweede samenwer-
kingspartner is Aqua�l, wereldwijd 
een belangrijke speler op het 
gebied van nylonproductie. Dit 
bedrijf gebruikt onder meer het 
nylon van gevonden visnetten om 
ECONYL® nylon garen van te maken. 
Een heel concreet voorbeeld van 
recycling zien we bij de derde 
partner: Starsock. Dit bedrijf combi-
neert het ECONYL® nylon garen met 
GOTS biologisch katoen en maakt 
hiervan sokken voor zowel dames 
als heren. Het complete verhaal over 
deze bijzondere sokken is op www.
healthyseasocks.com te lezen. 
Onder het motto ‘Draag een sok, red 
een vis’ worden de sokken succesvol 
aan de man gebracht. Ze zijn er in 
een klassieke uitvoering of met een 
leuke print, desgewenst ook met 
een visnetmotief! En voor wie de 
ernst van de zaak nog niet 
voldoende beseft: sinds de oprich-
ting in 2013 heeft Healthy Seas al 
585.000 kilogram afvalnetten 
ingezameld.

Schoolklassen helpen mee
Donderdag kregen de vrijwilligers 
op het strand van IJmuiden assis-
tentie van een groep schoolkin-
deren uit Tilburg. ,,Zij zijn onze 
toekomst. Bovendien zijn kinderen 
meer gevoelig voor het thema 
milieu’’, legt projectmanager Chris-
tina Wiegers van Healthy Seas uit. 
Daags na hun bezoek aan het strand 
van IJmuiden liet de school weten 
dat ze het project als zeer positief 
hebben ervaren. Een mooie 
opsteker voor de gemeente Velsen 
is de constatering van de uit Duits-
land afkomstige Christina dat het 

strand er hier eigenlijk best schoon 
bij ligt. ,,Toen we aankwamen zag 
het er niet zo vies uit. We hebben 
maar drie vuilniszakken met afval 
opgehaald.’’ Vrijdag waren er geen 
schoolklassen aanwezig, wel diverse 
belangstellenden die zich spontaan 
hadden aangemeld om deel te 
nemen aan de schoonmaakactie. 
Onder hen ook de 12-jarige India uit 
Amsterdam. Ze vertelt: ,,Vrienden 
van ons huren hier een strandhuisje 
en daar waren we laatst op visite. 
Toen zag ik de poster hangen met 
de oproep voor deze actie. Ik ben 
best wel veel bezig met de thema’s 
natuur en milieu. Ik zat op mijn 
oude school bijvoorbeeld ook in de 
ecoraad. Daarom heb ik me aange-
meld om vandaag mee te doen.’’

Zeeschildpad met uitsterven 
bedreigd
Dat onze zeeën steeds meer 
vervuild zijn geraakt door plastic 
afval, is inmiddels bij de meeste 
mensen wel bekend. Veel minder 
bekend is wellicht welke concrete 
e�ecten dat heeft op de natuur. 
Rogier van Rossem, voorzitter van 
stichting Herpetofauna, maakte dat, 
voorafgaand aan het afval rapen, op 
indringende wijze duidelijk. Deze 
stichting zet zich in voor het welzijn 
van reptielen en am�bieën en 
maakt zich grote zorgen over de 
toekomst van de zeeschildpad. ,,Wie 
eet er wel eens plastic?’’, wilde hij 
vrijdagmiddag van de aanwezigen 
weten. Hij vervolgde: ,,Als je een �es 
neemt met een inhoud van ander-
halve liter en je vult die helemaal 
met kleine stukjes plastic, dan heb 
je de hoeveelheid plastic die een 
zeeschildpad elke maand opeet. Het 
plastic lijkt namelijk op zijn natuur-

lijke voedsel, zoals kwallen.’’ Van 
Rossem is de auteur van een kinder-
boek, waarin zeeschildpad Astro en 
dol�jn Echo een hoofdrol spelen. Op 
een voor hen begrijpelijke wijze 
worden kleine kinderen in dit boek 
geïnformeerd over de gevaren van 
plastic afval en overblijfselen van 
nylon visnetten in de zee. De teke-
ningen van Peter van de Wiel maken 
het boek ‘Astro, de schildpad die een 
held werd’ compleet en zorgen 
ervoor dat het verhaal nog meer tot 
de verbeelding spreekt.

Bewustwording
De schoonmaakactie op het strand 
duurde vrijdag hooguit een uur. In 
die tijd werden plastic zaken, 
touwen, plastic �esjes, �lters van 
sigaretten, rietjes en andere rommel 
uit het zand verwijderd. Niet alleen 
worden daarmee de levens van 
talloze zeedieren gered, het draagt 
vooral ook bij aan de bewustwor-
ding bij de mens. Afval gooi je niet 
op het strand neer, je ruimt het 
netjes op door het in een afvalbak te 
doen of mee naar huis te nemen en 
daar in de vuilnisbak te doen. Ook 
deze week werd - door een andere 
organisatie - een schoonmaakactie 
op het strand van IJmuiden 
gehouden. Volgende maand vindt 
in deze regio ook de jaarlijkse 
Boskalis Beach Clean-Up Tour plaats. 
Allemaal initiatieven met hetzelfde 
doel: een schoon strand en een 
schone zee. Wie zelf de handen uit 
de mouwen wil steken, kan bij 
ongeveer zeventig strandpaviljoens 
de speciale jutterstassen lenen. 
Wie vervolgens een met strandafval 
gevulde jutterstas terugbrengt, 
krijgt als beloning een gratis kopje 
ko�e of een ijsje.

IJmuiden - Gewapend met afvalgrijpers en speciale jutterstassen gingen 
vrijwilligers donderdag en vrijdag het strand op om zwerfvuil op te 
rapen. Drie organisaties sloegen de handen ineen: Healthy Seas, We Are 
Nature en Stichting Herpetofauna brachten mensen op de been om deel 
te nemen aan deze schoonmaakactie. Het centrale thema van deze twee 
middagen? Visnetten!

Spooknetten zijn levensbedreigend 
voor miljoenen zeedieren

De mascottes Astro (zeeschildpad) en Echo (dol�jn) met alle deelnemers aan de schoonmaakactie vrijdagmiddag. Foto’s: Bos Media Services

Pascal van Erp (oprichter en voorzitter Ghost Diving), Ben Oortwijn (kapitein) en 
Marcel Kersten (voorzitter Healthy Seas) op de boot waarmee de duikers uitvaren. 

Robin (4), Ocean (12) en Lise (12) vonden vooral plastic rietjes en draden, 
vermoedelijk afkomstig van visnetten.
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Activiteiten in SHIP
SHIP biedt diverse activiteiten voor 
jong en oud. Met de rondleiding als 
absolute ‘must do’ van alles dat er 
verder nog meer is te doen en te 
zien. De tour onder leiding van 
deskundige gidsen maakt op elk 
niveau inzichtelijk wat de impact is 
van de nieuwe zeesluis, hoe de haven 
van Amsterdam opereert en wie er 
werkzaam en woonachtig zijn in het 

Noordzeekanaalgebied.

Speurtochten
SHIP heeft voor kinderen van diverse 
leeftijden een speurtocht in de 
aanbieding. Hiermee spijkeren ze op 
een laagdrempelige manier hun 
kennis bij over de ‘grootste zeesluis 
ter wereld’. Vraag bij binnenkomst 
naar de speurtocht vanaf 6 of 11 jaar 
aan de balie. Voor leerlingen uit de 

onderbouw van het voortgezet 
onderwijs heeft SHIP een technisch 
georiënteerd lespakket klaar liggen, 
waarmee je kennis maakt met 
werken in de haven.
 
De Uitkijk
Het beste bewaarde geheim van 
SHIP bevindt zich op de het dak van 
het pand: De Uitkijk. Daar krijgen de 
kids onder leiding van een gids een 
prachtig 360 graden overzicht van 
het sluishavencomplex (De IJmond).
 
Restaurant
SHIP biedt volwassenen behalve een 
informatieve rondleiding ontspan-
ning onder het genot van een 
consumptie in het restaurant op de 
2de etage. Daar vind je net als op De 
Uitkijk het beste uitzicht van de 
IJmond op het binnenkomende en 
vertrekkende schepen en werkzaam-
heden op het sluishavencomplex.
 
Fietstour Beeckestijn – SHIP
Wie meer over de ontstaansgeschie-
denis van de IJmond wil weten boekt 
de � etstour Beeckestijn – SHIP. Onder 
leiding van gids Rien Rolvink � ets je 
in circa een uur van Beeckestein in 
Oud-Velsen naar SHIP in IJmuiden. 
Onderweg rijdt Rien langs oude 
buitenplaatsen, industriële 
gebouwen, verdwenen spoorlijnen 
en natuurlijk het sluishavencomplex 
totdat je bij SHIP bent voor drankje. 
De tour kost slechts € 5,- p.p. Boeken 
via de website.
 
Over Ship
SHIP geeft bezoekers in de experi-
ence een goed beeld van de bouw 
van Zeesluis IJmuiden in al zijn 
facetten en vele havenactiviteiten op 
en rond het Noordzeekanaal. Een 
nieuw onderdeel van de tentoonstel-
ling is het verhaal over selectieve 
onttrekking. Een maatregel om 
verdere verzilting van het Noordzee-
kanaal tegen te gaan. Het zorgt 
ervoor dat een deel van het zoute 
zeewater dat meekomt met elke 
schutting van de nieuwe zeesluis, 
weer terug naar zee wordt afgevoerd. 
Dit voorkomt dat het water in het 
Noordzeekanaal te zout wordt en 
landbouw, natuur en de drinkwater-
voorziening daar nadelige gevolgen 
van ondervinden.

IJmuiden - SHIP vormt nog tot en met 3 september het decor voor de 
ZOMERWEKEN. In die periode pro� teert jong en oud van diverse acties 
én leuke zomerse activiteiten. Waaronder mee� etsen met rondleider 
Rien Rolvink en alles leren over de omgeving en natuurlijk de grootste 
zeesluis ter wereld. Of je beklimt ‘De Uitkijk’ voor een magni� ek uitzicht 
over de IJmond. Kinderen kunnen het sluiswachtersdiploma halen als ze 
meedoen aan de kidsspeurtocht. En om de zomerweken goed te 
beginnen krijgen bezoekers van SHIP bij inlevering van een speciale 
coupon een gratis lekkernij bij de ko�  e of thee. Die coupon vindt u 
onder de agenda in deze krant.

Leuke activiteiten voor jong en 
oud tijdens de SHIP Zomerweken

SLUIS HAVEN INFORMATIE PUNT

UITKIJK

SLUIS HAVEN INFORMATIE PUNT

Bezoek SHIP tijdens de  
Zomerweken en kom alles te weten  

over de grootste zeesluis ter wereld en  
de havens van Amsterdam.

SHIP - Noordersluisweg 1, 1975 AM IJmuiden. Openingstijden: wo t/m vr 10.00 - 17.00 uur zo 10.00 - 17.00 uur

DE SHIP ZOMERWEKEN
11 juli - 3 september 2021

Beleef de grootste zeesluis ter wereld tijdens

U vindt SHIP op de Noordersluisweg in IJmuiden. Poster: aangeleverd

Santpoort-Noord - Op donderdag 
5, vrijdag 6 en zaterdag 7 augustus 
organiseert Puur Santpoort een 
3-daagse Summer Sale Santpoort. 
De winkeliers houden een gezamen-
lijke uitverkoop, ieder ruimt op in 
zijn/haar eigen winkel om zo plaats 
te maken voor de najaarscollectie. 
Deelnemende winkels zijn te 
herkennen aan de posters en 
opruiming-etalages.

Geen jaarmarkt, 
maar wel op koopjesjacht
Met een aangepaste feestweek ziet 
de zomer in Santpoort-Noord er 
echt anders uit. Fijn dat er dit jaar al 
weer iets meer mogelijk is, maar de 
Jaarmarkt kan nog niet doorgaan 
door de actuele Corona 
maatregelen. 
Het bestuur van de BIZ-vereniging 
Puur Santpoort heeft dit jaar weer 

gekeken naar wat kan en leuk is om 
te doen. Een 2e editie Santpoortse 
Summer Sale. Geen Jaarmarkt, maar 
wel 3 dagen lekker op koopjesjacht, 
ieder in zijn eigen winkel, zodat de 
drukte en het afstand houden door 
iedere winkelier zelf goed georgani-
seerd kan worden. 

PS... Veilig shoppen doen we samen, 
let nog steeds op 1,5 meter afstand.

Puur Santpoort organiseert 2e 
editie Santpoortse Summer Sale

TYPISCH IJMUIDEN

Wekelijks staat Erik Baalbergen aan de hand van een foto stil bij een 
IJmuidens onderwerp naar aanleiding van de actualiteit, een bijzon-
dere gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de mooie tafe-
relen die IJmuiden biedt. In deze a� evering aandacht voor een 
typisch IJmuidens tafereeltje.

Door Erik Baalbergen

Deze week een fraai tafereeltje: drie zwanen die meevaren met een schip 
door de Noordersluis naar zee. De foto heb ik ruim een maand geleden 
vanaf de buitendeur van de Noordersluis gemaakt. Natuurlijk kunnen die 
zwanen zelf tot hogere sferen stijgen en de tocht van kanaal naar zee 
door de lucht maken, maar waarom zou je je inspannen als je met zo’n 
rood gevaarte kunt meeliften?

Dat rode gevaarte is overigens de bijna 250 meter lange en 38 meter 
brede zel� ossende bulkcarrier Yeoman Bontrup. Het schip is in 1990 
gebouwd in Japan. Het heeft onder de naam Western Bridge onder meer 
ijzererts vervoerd voor de Corus Group, dat in 1999 ontstond door het 
samengaan van Hoogovens en British Steel. Tegenwoordig wordt het 
onder de vlag van de Bahamas varende schip gebruikt voor het vervoer 
van zandsteen en graniet van Noorwegen en Schotland naar havens in 
onder meer Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Het is een van de 
grootste leveranciers van grondsto� en in de Amsterdamse haven.

Ruim tien jaar geleden kwam de Yeoman Bontrup in het nieuws nadat in 
juli 2010 tijdens het laden in Schotland een hevige, door laswerkzaam-
heden ontstane brand de machinekamer en de accommodatie 
verwoestte. Na de brand lag de Yeoman Bontrup enige tijd zwaar bescha-
digd in onze IJmondhaven. Op een Poolse werf werden de beschadigde 
delen opnieuw opgebouwd. In april 2012 werd het schip weer in gebruik 
genomen. Sindsdien zien we de Yeoman Bontrup regelmatig langsvaren.

Ach, die zwanen zullen dit ongetwijfeld allemaal niet erg interessant 
vinden. Voor hen is het reusachtige schip slechts een wat uit de kluiten 
gewassen medewaterganger naar zee. Het levert in elk geval een leuk 
plaatje op! 

Santpoort - Elke eerste donderdag 
van de maand vindt in de rouwhuis-
kamer van 11.00 tot 12.00 uur het 
uitvaartspreekuur plaats van Alice 
Loeters persoonlijke uitvaartzorg. U 
kunt er terecht voor al uw vragen op 
het gebied van uitvaart en rouw. 
Vragen als: Kan ik zonder kist worden 
begraven? Wat zijn de kosten en ben 
ik voldoende verzekerd? Kan ik in de 

natuur worden begraven? Wat bete-
kent persoonlijke uitvaartzorg? 
Tevens kunt u kennismaken met de 
medewerkers en een kijkje nemen in 
de rouwhuiskamer.
 
Het eerstvolgende spreekuur is 
donderdag 5 augustus. U bent van 
harte welkom. Adres: Frans Netscher-
laan 12 in Santpoort-Noord.

Uitvaartspreekuur Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. plaats in Noord-Holland; 7. het abc; 12. biljart-
stok; 13. eirond; 14. in andere woorden (afk.); 15. Verenigde
Staten (afk.); 17. gecastreerd paard; 19. alcoholisch drank; 21.
vanaf (afk.); 22. boomsoort; 24. iemand die van zijn geld leeft;
27. droog (van wijn); 28. genoeg gekookt; 30. jongensnaam;
31. Algemeen Nederlands Persbureau (afk.); 32. schandvlek;
33. oog aan een touw; 35. zuiver gewicht; 37. natuurgebied;
38. metaalbewerking; 41. plaats in Brazilië (afk.); 42. bewaker
van een kudde schapen; 44. slaginstrument; 46. zachte koek;
47. zakkenstof; 48. zwaar donker bier; 49. deel van gelaat; 50.
niet deskundige; 52. ongevuld; 54. zintuig (emotie); 56. ern-
stig: 58. motregen; 61. familielid; 62. plakker (waarmerk); 64.
uitroep van een schildwacht; 65. god van de liefde; 67. vrouw-
tjeskip; 68. eikenschors; 70. halfbloed; 72. marterachtig roof-
dier; 73. Schots blaasinstrument; 76. scheepsherstelplaats;
77. zonder kinderen (afk.); 78. aangenaam heet; 79. hoofd van
een moskee; 81. tuberculose (afk.); 82. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 83. Schotse lindeboom; 84. vochtig; 86. krokodil;
87. pienter (gewiekst).

Verticaal  1. visetend vogeltje; 2. klein kind; 3. Europeaan; 4.
niet goedkoop; 5. kloosterzusters; 6. stamkroeg; 7. persoon
zonder huidpigment; 8. hoogmoedig en trots; 9. bloeiwijze; 10.
burgerlijk wetboek (afk.); 11. landbouwvoertuig; 16. bladgroen-
te; 18. dun en mager; 20. loofboom; 21. bezit van een boer;
23. sappig; 25. omwenteling (draai); 26. Noord-Atlantische
verdragsorganisatie (afk.); 27. handswerkman; 29. niet tot rust
komend; 32. vlakte in Tanzania; 34. sociaal economisch raad
(afk.); 36. plaats in Noord-Brabant; 37. tuinafsluiting; 39. klein
hapje vooraf; 40. edelmoedig; 42. Arabisch vrouwenverblijf;
43. muzikaal oefenstuk; 45. drinkbeker; 46. gevangen verblijf;
51. rivier in Utrecht; 53. vordering; 54. mens die alles goed
vindt; 55. taai en saploos; 56. zwemvogel; 57. kleur van de
regenboog; 59. grondsoort (aarde); 60. rook verspreidend pro-
jectiel; 62. matroos; 63. toespraak (voordracht); 66. recht stuk
vaarwater; 67. raamscherm; 69. toiletartikel; 71. bosje haar;
73. inwendig orgaan; 74. heldendicht; 75. smal sportvaartuig-
je; 78. grasland; 80. Schotse familienaam; 82. onder andere
(afk.); technische hogeschool (afk.).

Cafetaria Tinus aan de Dorpsstraat 35 is een begrip 

in Castricum. Je kunt er zowel voor een belegd 

broodje als een lekkere snack terecht, maar ook voor 

een complete maaltijdschotel met bijvoorbeeld 

biefstuk, saté, een kipschnitzel of hamburger. 

En wat te denken van de malse spareribs? Ook 

de beroemde croquetten van de Amsterdamse 

producent Holtkamp zijn hier verkrijgbaar. En heb je 

die overheerlijke huisgemaakte huzarensalade van 

Cafetaria Tinus al eens geprobeerd? 

Neem plaats op het terras of haal je bestelling af om 

thuis van te genieten! Een extra reden om deze week 

onze puzzel op te lossen, want onder de inzenders 

van de juiste oplossing verloten wij een cadeaubon 

ter waarde van 25 euro! Kijk alvast op  

www.cafetariatinus.nl voor de bestelmogelijkheden!

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon van Cafetaria Tinus t.w.v. 25,00
Mail de oplossing voor maandag 2 augustus naar puzzel@castricummer.nl

Martin Korsman heet de gasten welkom  

in Cafetaria Tinus. Foto: Aart Tóth
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Castricum - Voor de bewoners 
van woonzorgcentrum De Sant-
mark stond vorige week alles in 
het teken van de zomer. 

In en rond het pand vonden 
diverse activiteiten plaats, waar-
onder een schilderevenement, een 
cocktailquiz en een optreden van 
Strik & Stropdas. Woensdag hebben 
de bewoners samen genoten van 
een picknick in de aanliggende 
tuin. 

De picknick werd gesponsord door 
De Santmark en door Snackbistro 
De Toren. Zij verzorgden de tafels, 
stoelen en een heerlijke appeltaart-
kroket voor iedereen. 
Bijna alle bewoners hebben 
hieraan deelgenomen en er enorm 
van genoten!

Bewoners genieten van activiteiten in De Santmark

In de tuin naast het woonzorgcentrum 
vond de picknick plaats. 
Foto: aangeleverd

Win een TC-Cryo behandeling van 
Beauty & Afslankstudio Velserbroek

Klompenmakerstraat 7 in 
Velserbroek tel. 023-5490556

Puzzel mee en win een TC-Cryo behandeling van Beauty & Afslankstudio Velserbroek!
Mail de oplossing voor maandag 2 augustus naar: puzzel@jutter.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 

Velserbroek- Afgelopen vrijdag was de 
eerste make-up workshop van Beauty-
salon Velserbroek. Onder het genot van 
een hapje en een drankje gingen de 
dames onder leiding van schoonheids-
specialiste Lindsay van Eck aan de slag. 

Wilt u ook een gezellig vriendinnen uitje? 
Neem vrijblijvend contact op met 
Beautysalon Velserbroek 023-5490556

Geslaagde  
workshop
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6e Footgolf (volgeboekt!)
11.30 – 17.00 uur / Geen centrale start

Toernooi voor teams van maximaal 10 personen, 
dwars door ‘t  dorp en aangelegen landgoederen. 
Deelname vanaf 18 jaar. Gepaste Footgolf-outfi t 
gewenst. Dit jaar geen centrale start, geen prijs-
uitreiking en geen fi naleronde. Wel een onderlinge 

competitie met jouw eigen team. Dit keer geen holes bij landgoed Duin en 
Kruidberg maar (nieuw) wel bij Villa Westend. Alleen de teamcaptains
 melden zich tussen 10.30 en 10.45 uur bij café Bartje. Daar krijgen zij een
lijst met route van  de 20 holes die hun team gaan lopen. Kosten zijn 
€25,00 (contant) per team. Teams graag gespreid verzamelen. Of
vanuit je eigen huis, of bij één van de volgende horecagelegenheden
langs de routes: de Bank/Bartje, IJsboerderij de Hoeve, Villa Westend,
de Wildeman en Boschbeek. Ieder team is verplicht een vuilniszak
 mee te nemen om eigen vuil op te ruimen. Na afl oop kan uitsluitend 
de teamcaptain de scoringslijst inleveren bij café de Wildeman en krijgt 
hij/zij een klein prijsje voor de winnaar van het team. Na 17.00 uur 
worden de holes opgeruimd. Deelname uitsluitend via voorinschrijving 

(12 juli 20.00 uur via enricodoes@hotmail.com). 

ZONDAG

1
AUGUSTUS

19e Rondje Zandhaas: 
wandeltocht (Covid-vrij)
Start mogelijk vanaf elk punt 

langs de routes / Vertrek vanuit huis
Afstanden: 5, 10, 15, 20, 25 of 40 km wandelen. 
Starttijden zelf te bepalen. Er is geen startbureau, 
geen controlepunten, geen EHBO, geen uitpijling van 

de route. De 6 routes zijn vanaf 29 juli gratis te downloaden om zelf 
uit te printen via www.rondjezandhaas.nl. Geen medaille, maar wel een 

sticker en/of stempel voor in uw wandelboekje.

44ste Rijtuigendag
10.30 - 14.00 uur / Vertrek Weijman Weide (zonder publiek)   

Rondrit voor authentieke aanspanningen door Santpoort en directe 
omgeving. Geen sherry-stop en geen publiekspresentatie. Wel genieten
vanuit de eigen voortuin of langs de route. Route zie www.dorpfeest-

santpoort.nl (vanaf 27 juli) en weekbladen.
Fred Brans Vee- en Transportbedrijf.

ZATERDAG

31
JULI

Petanque
13:00 - 17:00 uur / nieuw! Boulodrome PUK

Vanwege Corona wijken de gezamenlijke organisa-
toren (PUIJ en PUK) uit naar het veilige Boulodrome 
van PUK (Petanque Union Kennemerland) aan de Van 
der Aartweg 31, Haarlem (voor navigatie Vlietweg 2).
Voor iedereen vanaf 8 jaar. Inschrijven tot zondag 

1 augustus 20.00 uur via www.puij.nl. Vol is vol. Teams via loting. 
Info: Aad de Gier, Petanque Union IJmond (PUIJ), toernooi@puij.nl. 

Deelname 2 euro. 

MAANDAG

2
AUGUSTUS

ZATERDAG 31 JULI T/M ZATERDAG 7 AUGUSTUS
Voor meest actuele informatie: www.dorpsfeest-santpoort.nl App

DORPSFEEST SANTPOORT 2021: IMMATERIEEL ERFGOED
Door deelname aan onze evenementen geeft u toestemming aan onze fotografen u te fotograferen en uw naam te vermelden in de uitslagen voor publicatie. Wilt u dat niet, meld dat dan direct bij de organisatie.

2021 DORPSFEEST 
SANTPOORT

VRIJDAG

6
AUGUSTUS

Puzzeltocht voor paard en ruiter
10.00 – 13.00 uur / In en rondom Santpoort

Als alternatief voor alle paardenevenementen: één 
puzzeltocht voor ruiter en paard in en rondom 
Santpoort. Deelname gratis. Vooraf inschrijven vanaf 
18 juli en instructies via www.dorpsfeest-santpoort.nl. 
Let op! Inschrijving sluit op woensdag 4 augustus 20.00 

uur. Meer info: feestweek-santpoort@hotmail.com

Chilli SchaatsLab 
Summer Step Series

15.30-18.00 uur / Skatepark 
Valckenhoefl aan

Stepcontest o.l.v. Stepschool NL voor kids van 
6 t/m 16 jaar. Onderdeel van Zomerpret 
Gemeente Velsen. Gratis deelname. Veel én 
mooie prijzen. Wel van te voren inschrijven via 

contact@schaatslab.nl

WOENSDAG

4
AUGUSTUS

15e 7 van Santpoort:
16.30 – 18.00 uur / Rondom Naaldkerk 

(let op! Uurtje eerder!)
16.30 uur: Jeugd t/m 12 jaar; 1 rondje van 1 km. 
Kosten deelname 1 euro. 17.00 uur: Prestatieloop over 
7 rondjes van 1 km; Start/fi nish Molenveltlaan. 
Vliegende start. Opstellen op 1,5-meter van el-

kaar over hele Molenveltlaan. Wegen rondom parcours afgezet, 
geen hekken voor publiek op de stoep, geen horeca langs par-
cours). Kosten deelname 7 euro. Voorinschrijven uitsluitend via 
www.dorpsfeest-santpoort.nl vanaf 17 juli Startnummer ophalen bij 
Dorpshuis ‘t Terras tot half uur voor start. Geen prijsuitreiking voor 

publiek. SportConnection.

DONDERDAG

5
AUGUSTUS

261ste Kortebaan Santpoort
14.00 – 18.00 uur / Langebaan Emmeloord

Kroondag Dorpsfeest Santpoort! Om “Aart Aarts 
trofee”. Geen activiteiten in de Hoofdstraat. Totali-
sator op Broekbergenplein (nabij Muziektent) open 
vanaf 12.00 uur. Neem Drafpas mee voor gratis program-
ma. Wedstrijd vanuit huis te volgen via RTV Seaport: 

Ziggo kanaal 37, KPN kanaal 1490 of internet www.rtvseaport.nl/live-tv. 
Online inzetten kan via www.zeturf.nl (voorheen Runnerz). Maak van te 

voren een account aan. Daarna is inzetten appeltje eitje.

ZATERDAG

7
AUGUSTUS

Buikschuiven voor kids
14.00 – 16.00 uur / Weyman Weide

Buikschuiven over ingezeepte baan. Dit jaar uitsluitend 
voor kids. 6 t/m 12 jaar start 14.00 uur. 13 t/m 17 jaar 
start 15.00 uur. Ter plaatse inschrijven vanaf 13.00 uur. 
Vanwege Covid mag er slechts één begeleider mee. 
Geen ruimte voor publiek, helaas. Lowland Marine, 

Repromat

Kijk voor
alle actuele 
informatie 

en inschrijfmogelijk-
heden op: 

www.dorpsfeest-
santpoort.nl

VANWEGE CORONA-
MAATREGELEN: 

GEEN FEESTTENTEN | GEEN PODIA | 
GEEN PUBLIEKSEVENEMENTEN

EN HELAAS GEEN KERMIS!

DINSDAG

3
AUGUSTUS

Ringsteken
9.00 – 13.00 uur / Hoofdstraat

• 9.00 uur: Fiets t/m 9 jaar. Inschrijven 8.30 uur; 
deelname gratis. Hoofdprijs fi ets  • 11.00 uur: Fiets 
10 t/m 15 jaar. Inschrijven 10.30 uur; deelname gratis. 

Hoofdprijs fi ets. Rijwielhuys Santpoort.

Santpoort mediteert
10:00 - 12:00 uur / De Naaldkerk

Even ‘op adem komen’ met meditatieve muziek, inspirerende teksten, 
moment van bezinning en geleide-meditatie. Voor rustige geest en 
ontspannen lichaam. Deelname gratis. Max 70 personen. Vol is vol. 
Aanmelden vereist via info@markmetselaar.nl. Meer informatie 

06-25532066.

RESPECTEER DE 1,5 METER VOOR JEZELF EN JE OMGEVING



ZATERDAG 31 JULI
19e Rondje Zandhaas: wandeltocht 
(Covid-vrij)
Anders dan gewoonlijk, wordt het Rondje 
Zandhaas dit jaar een rondje individueel 
of in kleine groepjes wandelen, zodat het 
een “Covid-vrije” editie op 1,5 meter wordt. 
Deelnemers mogen zelf bepalen hoe laat 
ze vertrekken voor de afstanden van 5, 10, 
15, 20, 25 of 40 km. Maar er is dus geen 
startbureau (geen feesttent op het evene-
mententerrein bij de Ruïne van Brederode), 
geen controlepunten, geen EHBO en geen 
uitpijling van de route. De 6 routes zijn 
vanaf 29 juli gratis te downloaden om zelf 
uit te printen via www.rondjezandhaas.nl. 
Als mooi start- en � nishpunt zou je het NS-
station in Driehuis kunnen aanhouden.
Verder moeten de deelnemers de route op 
eigen kracht volbrengen, want ook dit jaar 
zijn er geen vrijwilligers langs de route die 
u kunnen helpen bij vragen of problemen. 
Langs de route (het is een rondje) zijn 
wel voldoende rustlocaties opgenomen, 
maar dat zijn geen controleposten. En om 
teleurstellingen te voorkomen, meldt orga-
nisator Erik Miessen dat er dit jaar ook geen 
medailles zijn. Maar hij geeft aan dat er wel 
een sticker en/of stempel (waarmerking) 
van de organisatie is voor in het wandel-
boekje.
De organisatie hoopt met deze Covid-vrije 
editie toch op 31 juli 2021 een alternatief 
te bieden om de wandelschoenen aan te 
trekken om van de mooie omgeving van 
Santpoort te genieten! 

44ste Rijtuigendag
10.30 - 14.00 uur / Vertrek Weyman Weide 
(zonder publiek) 
Rondrit voor authentieke aanspanningen 
door Santpoort en directe omgeving. Geen 
sherry-stop en geen publiekspresentatie. 
Wel genieten vanuit de eigen voortuin of 
langs de route. 
Fred Brans heeft zich ook dit jaar maximaal 

ingespannen om deelnemers aan de start 
te laten verschijnen. Wel meldt hij van tevo-
ren dat het lastig wordt om veel eigenaren 
van authentieke rijtuigen te mobiliseren 
om voor deze aangepaste, relatief korte 
route naar Santpoort te komen. Bovendien 
is een aantal deelnemers uit Zuid-Neder-
land afkomstig die hun komst ook nog niet 
kunnen bevestigen.
Om ondanks het schrappen van de sherry-
stop en publiekspresentatie toch maximaal 
te kunnen genieten van de aanspanningen 
die wel mee doen, zullen er meer straten 
in Santpoort en omgeving worden aan-
gedaan. Hoe de route precies verloopt is 
te vinden op de website www.dorpfeest- 
santpoort.nl en elders in dit programma-
overzicht. Sponsor: Fred Brans Vee- en 
Transportbedrijf en .

ZONDAG 1 AUGUSTUS
6e Footgolf (volgeboekt!)
11.30 – 17.00 uur / Geen centrale start
Organisator Enrico Does laat weten dat 
hij de deelnemers vorig jaar enorm heeft 
gemist, maar dat het dit jaar – met aanpas-

singen – toch weer mogelijk wordt om het 
Footgolf toernooi te organiseren. ”Belang-
rijkste is dat we met zijn allen door ons 
mooie dorp en omstreken weer een gezel-
lig dagje hebben”, laat hij de deelnemers 
weten. 
Op 12 juli 20.00 uur was de inschrijving. 
Binnen enkele minuten was het maximale 
aantal teams (van 10 personen vanaf 18 
jaar) bereikt. Dit jaar geen centrale start, 
geen prijsuitreiking en geen � naleronde. 
Wel een onderlinge competitie met jouw 
eigen team. 
Alleen de teamcaptains melden zich tussen 
10.30 en 10.45 uur bij café Bartje. Daar krij-
gen zij een lijst met route van de 20 holes 
die hun team gaan lopen. Zij appen hun 
teamleden om aan te geven waar de eerste 
hole voor het team is. Vanuit huis zullen de 
teamleden naar de juiste begin hole gaan. 
De bedoeling is dat iedereen om 11.30 uur 
bij de juiste hole staat en begint met de 
ronde.
Het spel is ongedwongen. Loop je minder 
holes? Prima! Loop je ze alle 30? Ook goed. 
Je krijgt 20 aangewezen holes en daar is de 
planning op gebaseerd. Je bepaalt als team 
wat je wilt, maar houdt wel de volgorde 

aan. Helaas dit jaar geen holes bij Duin en 
Kruidberg, maar nieuw is Villa Westend 
met een aantal nieuwe spectaculaire holes. 
Verder liggen de volgende horecagele-
genheden langs de routes: de Bank/Bartje, 
IJsboerderij de Hoeve, Villa Westend, de 
Wildeman en Boschbeek. 
Je krijgt de tijd van 11.30-17.00 uur. Daarna 
wordt alles opgeruimd. Na a� oop kan uit-
sluitend de teamcaptain de scoringslijst 
inleveren bij café de Wildeman en krijgt hij/
zij een klein prijsje voor de winnaar van het 
team. Een biertje of wijntje voor onderweg 
is toestaan maar ruim je afval op. Ieder 
team is verplicht een vuilniszak mee te ne-
men. Spreek elkaar aan als iemand vergeet 
zijn troep op te ruimen, anders loopt dat 
team het risico om volgend jaar uitgesloten 
te worden van deelname.
Om het spelletje meer cachet te geven is 
de traditionele “footgolf-out� t” met je team 
gewenst. Shirts kan je eventueel bestel-
len bij Hans Coesel of bij Bob City Sports. 
Kosten voor deelname bedraagt €25,00 per 
team, contant te voldoen door de teamcap-
tain bij het aanmelden van zijn/haar team. 
Vragen of opmerkingen? Enrico Does, 
enricodoes@hotmail.com

MAANDAG 2 AUGUSTUS
Petanque
13.00 - 17.00 uur / nieuw! Boulodrome PUK
Vanwege Corona wijken de gezamenlijke 
organisatoren (PUIJ en PUK) uit naar het 
veilige Boulodrome van PUK (Petanque 
Union Kennemerland) aan de Van der 
Aartweg 31, Haarlem (voor navigatie 
Vlietweg 2). Het gaat om een zogenoemd 
“Doubletten Melée”-toernooi, toegankelijk 
voor iedereen die van het gezellige Franse 
petanque houdt, ongeacht het niveau (leef-
tijd vanaf 8 jaar).
Deelnemen kan uitsluitend via voorin-
schrijven tot zondag 1 augustus 20.00 uur 
via www.puij.nl. Vol is vol. Teams worden 
via loting samengesteld. Info: Aad de Gier, 
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Geen feesttenten, geen podia, geen 
publieksevenementen en helaas geen 
kermis. Dat zijn de belangrijkste gevol-
gen vanwege de Corona-maatregelen 
voor het programma van het Dorpsfeest-
Santpoort 2021. Hiervoor kreeg de Hard-
draverij Vereniging geen vergunning. 
Toch wil het bestuur de eerste week van 
augustus niet onopgemerkt voorbij la-
ten gaan. Vandaar dit jaar een beperkt 
aantal evenementjes voor deelnemers. 
Om met elkaar toch nog iets van het 
Dorpsfeest-gevoel mee te krijgen. 

Op het aangepaste programma staan de 
rijtuigendag, wandelen, footgolf, petan-
que, ringsteken voor kinderen op de � ets, 
mediteren, hardlopen, kortebaandraverij, 
een (nieuw!) stepcontest en buikschuiven 
(let wel. uitsluitend voor kids). Veel paar-
denevenementen zijn vervangen door één 
puzzeltocht voor paarden en ruiters. 
Ook de kortebaan gaat dus door, hoewel 
die zonder publiek op de lange baan in 

Emmeloord wordt gereden. De race zal via 
de lokale omroep RTV Seaport in de huis-
kamer worden gebracht, zodat iedereen 
het hoogtepunt van de week toch via het 
(online) gokken met elkaar kan beleven. 
Als je online wil gokken, bereid je dan 
goed voor! Runnerz is inmiddels is overge-
nomen door ZEturf. Dat betekent dat je je 
account vooraf eenmalig moet overzetten. 
Niet moeilijk, maar moet je vooraf wel even 
in orde maken. In dit programma lees je bij 
de Kortebaan hier alles over. Wil je gewoon 
inzetten bij de totalisator? Dat kan ook, 
want op het Broekbergenplein, nabij de 
Aart Aarts Muziektent, komt de wagen van 
de totalisator te staan.

Deelnemers
Belangrijk is dat deelnemers zich alleen 
vooraf online kunnen inschrijven voor de 
evenementen. Last minute ter plaatse op-
geven is vanwege de coronamaatregelen 
helaas niet mogelijk. Alle inschrij� nfor-
matie tref je per evenement in het bij-

gaande programma aan en kan via www.
dorpsfeest-santpoort.nl worden geregeld. 
Kinderen die willen ringsteken op de � ets 
of het buikschuiven kunnen wel ter plaatse 
inschrijven. 

Publiek
Publiek bij de evenementen wordt niet 
verwacht. Daarom worden er ook geen 
dranghekken geplaatst. Woon je aan het 
parcours of wil je als begeleider mee (één 
begeleider per kind) om te kijken, doe dat 
dan zittend en neem je eigen stoel/kruk 
mee en respecteer de 1,5 meter maatregel. 
Dat geldt met name ook bij het buikschui-
ven voor de kinderen, waarbij wij geen 
publiek kunnen gebruiken om het spel 
voor de kinderen toch door te kunnen la-
ten gaan.
Om de 1,5 meter maatregel te respecteren 
worden er geen prijsuitreikingen voor het 
publiek gedaan. Mochten er prijzen te ver-
dienen zijn, dan worden deze persoonlijk 
uitgereikt.

Respecteer de 1,5 meter afstand
Het mag duidelijk zijn. Het wordt geen 
Dorpsfeest Santpoort zoals u gewend was. 
Maar het bestuur heeft het maximale ge-
daan om toch nog elke dag iets volgens de 
Covid-veiligheidsrichtlijnen voor het dorp 
te kunnen organiseren. Secretaris Henk 
Wieleman heeft tot vijf keer aan toe de aan-
vraag voor de vergunning aangepast, met 
bijgaand programma als eindresultaat. Puur 
om toch met elkaar een feestelijk samenho-
righeidsgevoel rondom het Dorpsfeest te 
kunnen beleven. Steek daarom gerust uw 
Harddraversvlag uit, en zoek elkaar in kleine 
kring op om het leven te vieren. 

Het bestuur wenst u – ondanks de beper-
kingen - een gezellig en veilig Dorpsfeest 
Santpoort en is ervan overtuigd dat dat 
ook kan als iedereen de 1,5 meter maatre-
gel naleeft!

Bas Kuntz (voorzitter), Henk Wieleman (secre-
taris), Dennis Wientjes (penningmeester)

Harddraverij Vereniging 
Santpoort & Omstreken

PRESENTEERT HET OFFICIËLE PROGRAMMA VAN

Dorpsfeest(je) 
Santpoort 2021

VAN ZATERDAG 31 JULI TOT EN MET 
ZATERDAG 7 AUGUSTUS

(Door Theo Koster, foto’s Joost Wouters)



Petanque Union IJmond (PUIJ), toernooi@
puij.nl. Deelname 2 euro, ter plaatse con-
tact te betalen.

DINSDAG 3 AUGUSTUS
Ringsteken op de � ets
9.00 – 13.00 uur / Hoofdstraat
Het bestuur van de Harddraverij Vereniging 
meent dat ieder kind in Santpoort de kans 
moet krijgen om te leren ringsteken op de 
� ets. Dit is een traditie die niet overgesla-
gen mag worden. Daarom is het blij dat het 
ringsteken op de � ets voor de jeugd dit jaar 
wèl kan doorgaan.
• .00 uur: kinderen t m  jaar. Inschrijven 
8.30 uur bij de jurywagen; deelname gratis. 
Hoofdprijs � ets. 
• 11.00 uur: kinderen van 10 t m 15 jaar. In-
schrijven vanaf 10.30 uur bij de jurywagen; 
deelname gratis. Hoofdprijs � ets. 
Er wordt niet op publiek gerekend en er 
zullen daarom ook geen dranghekken op 
het parcours worden geplaatst. Het feest 
is puur bedoeld voor de kinderen. Begelei-
ders die desalniettemin toch meekomen 
moet 1,5 meter afstand aanhouden en zit-
tend kijken. Neem dus je eigen stoel/kruk 
mee! Zo moet het met elkaar toch mogelijk 
zijn om dit feestje voor de kinderen te kun-
nen vieren?
Sponsor: Rijwielhuys Santpoort.

Santpoort mediteert
10.00 - 12.00 uur / De Naaldkerk
Even ‘op adem komen’ met meditatieve 
muziek, inspirerende teksten, moment van 
bezinning en geleide-meditatie? Dan ben 
je van harte welkom in de Naaldkerk voor 
een rustige geest en ontspannen lichaam. 
Mark Metselaar is er voor wie toe is aan een 
geleide meditatie en diep ontspannende 
ademhaling. Adem je hoofd leeg en je hart 
vol! Het programma begint met meditatie-
ve muziek en inspirerende teksten. Daarna 
worden de deelnemers meegenomen in 
ontspannende ademhalingstechnieken en 
geleide meditatie. Tot slot nog even napra-
ten op 1,5 meter afstand, waarbij je o.a. een 
kaars voor iemand kunt opsteken.

Deelname is gratis. Aanmelden vereist via 
info@markmetselaar.nl. Max 70 personen. 
Vol is vol. 
Meer informatie 06-25532066.

WOENSDAG 4 AUGUSTUS
15e 7 van Santpoort
16.30 – 1 .00 uur  Rondom Naaldkerk (let 
op! Uurtje eerder!)
De jeugdloop (t/m 12 jaar) over 1 km start 
om 16.30 uur, de 7 van Santpoort (over 7 
km) start om 17.00 uur. In beide gevallen 
gaat het om een prestatieloop (dus geen 
o�  ciële wedstrijd). Natuurlijk zijn er wel 
bekers voor de snelste man en snelste 
vrouw. Daarnaast zijn er ook bekers voor 
de snelste Santpoortse man en vrouw. Ook 
aantrekkelijk is dat er sprintpremies van 

35,00 klaarliggen voor de dame en heer 
die de eerste ronde van de 7 van Santpoort 
het snelst a� eggen. Ze krijgen deze echter 
pas uitgekeerd als zij de volledige 7 km ook 
daadwerkelijk binnen een uur uitlopen.
Startnummers kan je ophalen bij Dorpshuis 
‘t Terras tot half uur voor start. Neem die 
eventueel ook voor je loopmaatjes mee om 
drukte bij de inschrijving te voorkomen. 
Net als voorgaande jaren is de start/� nish 
Molenveltlaan. Omdat je tijd pas gaat lo-

pen als je onder de start door gaat, hante-
ren wij dit jaar een zogenaamde vliegende 
start. Het wordt daardoor mogelijk om op 
1,5-meter afstand van elkaar over hele Mo-
lenveltlaan op te stellen.                                           
Natuurlijk is het parcours autovrij, zodat 
iedereen op de weg kan lopen. Omdat 
publiek niet wordt verwacht (en er geen 
horeca is), worden geen dranghekken voor 
het publiek op de stoep geplaatst. Woon 
je aan het parcours of wil je als begeleider 
mee, kijk dan zittend toe. Neem je eigen 
stoel/kruk mee! Tarief om mee te doen? 
Jeugdloop:  1 en 7 van Santpoort :  7. 
Pinnen is niet mogelijk, dus graag contant 
geld meenemen. Voorinschrijven uitslui-
tend via www.dorpsfeest-santpoort.nl. 
Geen prijsuitreiking voor publiek. 
Sponsor: SportConnection  SchaatsLab.nl 
en Gall & Gall van Setten

DONDERDAG 5 AUGUSTUS
261ste Kortebaan Santpoort
16.00 – 1 .00 uur  Langebaan Emmeloord
Dè Kroondag van het Dorpsfeest Santpoort 
kan gelukkig doorgaan! Er wordt gestreden 
om de Aart Aarts trofee . Echter dit keer 
niet in Santpoort zelf. De koers zal gereden 
worden op de grasbaan in Emmeloord, 
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Belangrijk nieuws 
voor online gokkers 
Kortebaan
Als je online wil gokken, bereid je dan 
goed voor  Runnerz is inmiddels is 
overgenomen door ZEturf. Dat bete-
kent dat je je account vooraf eenmalig 
moet overzetten. Niet moeilijk, maar 
moet je vooraf wel even in orde maken. 
Het bedrag dat je nog bij Runnerz te-
goed had, neem je dan ook eenvoudig 
mee naar je nieuwe account bij ZEturf. 
Hieronder vind je de belangrijkste in-
structievideo’s die helder uitleggen hoe 
je te werk moet gaan en wat je waar 
kan vinden.

1. Live beelden (https://ap.lc/cofG9)

2. Storten en spelen 
 https://ap.lc/1gaGG

3. Runnerz account overzetten 
 https://ap.lc/8D5Em

4. Hoe werkt de ZEturf.nl startpagina 
https://ap.lc/dubKM

5. Zo speel je “winnend”: 
 https://vimeo.com/574850852

6. Zo speel je “plaats”: 
 https://vimeo.com/574843164

7. Zo speel je “winscore”: 
 https://vimeo.com/574846691
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waarbij geen publiek mag komen. Dus 
geen activiteiten in de Hoofdstraat, maar 
de wedstrijd is live vanuit huis te volgen via 
RTV Seaport: Ziggo kanaal 37, KPN kanaal 
1490 of internet www.rtvseaport.nl/live-tv. 
Lukt dat niet dan kan je altijd nog via de 
livebeelden via www.zeturf.nl bekijken.
De start van de kortebaan is later dan je 
gewend bent, dus heb je meer tijd om je te 
verdiepen in de prestaties van de deelne-
mers als je gaat inzetten bij de Totalisator 
(in het kader over het online gokken vind je 
alle instructievideo’s).
In 2019 werd er maar liefst 147.777,50 euro 
omgezet, een nieuw landelijk record. Gok-
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. 
Steeds meer Santpoorters weten de weg 
naar het online gokken te vinden. Het voor-
komt dat je na a� oop in de rij moet staan 
bij de totalisator. Je winst wordt dan auto-
matisch op jouw persoonlijke account bij-
geschreven. In het kader tref je belangrijke 
instructies aan voor het online gokken. Wil 
je gewoon inzetten bij de totalisator? Dat 
kan ook, want op het Broekbergenplein, 
nabij de Aart Aarts Muziektent, komt vanaf 
14.00 uur de wagen van de totalisator te 
staan. Vergeet je Drafpas niet mee te ne-
men voor een gratis programma en respec-
teer de 1,5 meter afstand.

VRIJDAG 6 AUGUSTUS
Nieuw! Puzzeltocht voor paard en ruiter
10.00 – 13.00 uur / In en rondom Santpoort 
Paarden klaar? Puzzelen maar! Als alterna-
tief voor de paardenevenementen wordt er 
één puzzeltocht georganiseerd voor ruiter 
en paard; de allereerste paard-en-ruiter-
puzzelrit voor duo’s en teams door Sant-
poort en omgeving!
Een puzzelrit is een rit op je paard waarbij 

je opdrachten moet volbrengen en via aan-
wijzingen je route moet bepalen. Het gaat 
zeker niet om snelheid, sterker nog, je krijgt 
strafpunten als je te snel gaat, maar om ple-
zier in het uitvoeren van de opdrachten. De 
rit duurt maximaal 2 uur. 
Twee weten meer dan één, dus doe je de 
tocht samen met een andere combinatie. 
Als je het leuk vindt, mag je zelfs drie ande-
re combinaties meenemen. Dus het team 
bestaat maximaal uit 4 personen.
Aan wat voor soort opdrachten moet je 
denken? Bijvoorbeeld foto’s maken en 
doorsturen, de weg vinden door middel 
van foto’s, een rebus oplossen en antwoor-
den op vragen geven. Ook zal je onderweg 
elementen terugvinden over de bekende 
‘paardenevenementen tijdens het dorps-
feest’. Een terugkerend onderdeel van de 
paardenevenementen is: ‘het schoonste 
geheel’. Ook dit jaar kan je een leuke prijs 
winnen als je je kleedt in het thema: “Pan-
demie, dat is het nie”. Leef je uit in de inter-
pretatie van wat deze coronatijd voor jou 
betekent.
Vooraf inschrijven is verplicht. Let op, de 
inschrijving sluit op woensdag 4 augustus 
20.00 uur. Dat kan via het inschrij� ormulier 
op www.dorpsfeest-santpoort.nl. Belangrijk 
om daar ook een emailadres en mobiel 
nummer in te vullen zodat je je starttijd 
kunt ontvangen en aanvullende info. Mo-
biel is noodzakelijk voor het uitvoeren van 
de opdrachten. 10 minuten voor je starttijd 
meld je je met je team op de Weymanwei-
de. Kom niet eerder! Ter plaatse krijg je je 
laatste informatie en een routebeschrijving. 
Bij alle paardenevenementen geldt dat het 
dragen van een goedgekeurde, goed pas-
sende veiligheidshelm verplicht is. De cap 
moet voldoen aan de norm EN1384 (staat 
vermeld aan de binnenzijde van de cap). 
Het dragen van sportschoenen te paard is 
niet toegestaan. Schoeisel dient een hak 
van ten minste ½ cm te hebben. Bij alle 
evenementen zijn hengsten uitgesloten 
van deelname.
Is je out� t gecheckt en heb je alles be-
grepen? Starten maar met de eerste op-
dracht! 

Deelname gratis. Voor verdere informatie 
of vragen kan je mailen naar gymkana@
dorpsfeest-santpoort.nl of feestweek-sant-
poort@hotmail.com. Veel plezier!

Nieuw! Chilli SchaatsLab Summer Step 
Series
15.30-18.00 uur / Skatepark Valckenhoef-
laan 
Stepcontest onder leiding van de gecer-
ti� ceerde instructeurs Gio en Max van 
Stepschool Nederland (www.stepschool.
nl) voor kids van 6 t/m 16 jaar. Stuntstep-
pen gaat over doorzettingsvermogen, zelf-
vertrouwen, je grenzen verleggen, vallen 
en opstaan en plezier hebben. Onderdeel 
van Zomerpret Gemeente Velsen. Gratis 
deelname. Veel én mooie prijzen. Wel van 
te voren verplicht inschrijven via contact@
schaatslab.nl. Geen publiek welkom, step-
pers only. EHBO aanwezig.

ZATERDAG 7 AUGUSTUS
Buikschuiven voor kids en jeugd
14.00 – 16.00 uur / Weyman Weide
Onze vrienden van de Oranje Vereniging 
Voorhout (OVV) hebben beloofd om we-

derom een supergladde buikschuifbaan 
van 50 meter aan te leggen. Dit jaar uitslui-
tend voor kids. 6 t/m 12 jaar start 14.00 uur 
en inschrijven vanaf 13.00 uur. De jeugd 
van 13 t/m 17 jaar start om 15.00 uur en 
kan vanaf 14.00 uur inschrijven. Hou bij het 
inschrijven 1,5 meter afstand van elkaar.
Het bestuur van de Harddraverij Vereni-
ging vindt het belangrijk dat Santpoort 
aan talentontwikkeling bij het buikschui-
ven blijft doen. Sinds 2019 mag Martijn 
Gravemaker, alias “Kip in het bakkie” zich 
Nederlands Kampioen Buikschuiven noe-
men! Inmiddels zijn ook Joris Bergman 
(“de Navel”), de “Belly man” Dennis Wijker, 
Danny Does, alias “Het Fenomeen”, “De 
roze Tornado” Herman Berg, “De Witte 
Condor” (Maarten Sneekes) en “The Chal-
lenger” Levi Veldhuijzen een begrip in 
Santpoort en omstreken. 
Om het spel voor de kinderen toch door te 
kunnen laten gaan onder de Covid-maat-
regelen, kan de organisatie geen publiek 
toestaan en is er geen horeca.  Er mag 
slechts één begeleider mee, die vanwege 
Covid-maatregelen zittend moet toekij-
ken, dus neem je eigen stoel/kruk mee! 
Sponsoren: Lowland Marine, Repromat.

Ook zo benieuwd hoeveel de eigen woning nu waard is?
Wij kunnen het u vertellen in een gratis adviesgesprek.
Wilt u iets aankopen?
Met onze aankoopservice is de slagingskans veel hoger!

Het team van Daniëlle SMIT SBGROEP MAKELAARS 
bestaat uit 4 enthousiaste vrouwen: 
Daniëlle Smit, Lyda Arisz, 
Suzanne Wiersma en 
Mardy Schouten
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Helaas geen 
jaarmarkt maar  
wel spectaculaire
aanbiedingen  
in onze winkel!!
Donderdag 5, 
vrijdag 6 en 
zaterdag  
8 augustus 2021

Summersale

Belangrijk Veiligheid: 
1,5 meter afstand!
In verband met de veiligheid doet het be-
stuur van de Harddraverij Vereniging een 
beroep op de deelnemers van evenemen-
ten: respecteer de 1,5 meter afstand regel, 
en doe alleen mee als je geen Covid-gerela-
teerde klachten hebt. Houd altijd de veilig-
heid in de gaten en volg de aanwijzingen 
van de organisatie soepel op.
De organisatie benadrukt dat in alle ge-
vallen de deelnemers meedoen op eigen 
risico en dat het geen enkele verantwoor-
delijkheid op zich neemt voor schade aan 
deelnemers en/of hun dieren en/of hun 
eigendommen. 

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. Hoewel er 
veel evenementen zijn geschrapt, vragen 
we speciale aandacht voor de volgende 
evenementen: 
•  dinsdag 3 augustus, Ringsteken
 Het parcours Hoofdstraat, Anemonen-

straat, Narcissenstraat en Terrasweg vanaf 
8.00 uur tot 14.00 uur autovrij houden. 

•  woensdag 4 augustus, 7 van Santpoort.

Let op! Parcours aan de Molenveltlaan, 
Dinkgrevelaan, Middenduinerweg, Burg. 
Enschedélaan en Schipbroekenweg vanaf 
15.30 uur vrijhouden zodat de lopers vrij 
baan hebben op het parcours. Na 19.00 uur 
kunt u uw auto weer voor de deur parkeren 
omdat er geen wielerronde is.

EHBO
Ook in dit bijzondere jaar kan de Hard-
draverij Vereniging rekenen op de EHBO-
afdeling Santpoort. Zij is bij de verschil-
lende evenementen aanwezig. Het bestuur 
vindt het fantastisch, dat deze vrijwilligers 
ook dit magere jaar weer klaar staan om in 
noodgevallen kordaat op te treden. Op de 
website www.ehbo-santpoort.nl  krijgt u 
een indruk van deze organisatie. Ook kunt u 
zich hier als vrijwilliger aanmelden of meer 
informatie verkrijgen omtrent het doen van 
cursussen.

Privacy
Door deelname aan onze evenementen 
geeft u onze fotografen toestemming u 
te fotograferen. Deze foto’s kunnen voor 
publicatie op de eigen website en face-
book 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.

Zomerpret Velsen
De kinder- en jeugdprogramma’s (tot en 
met 17 jaar) zijn dit jaar door de gemeente 
in het programma Zomerpret Velsen opge-
nomen. De Harddraverij Vereniging heeft 
daar een leuke subsidie voor mogen ont-
vangen. Waarvoor dank!

Hekkenteam
Ondanks het verdunde programma dit jaar, 
heeft het Hekkenteam weer haar onvoor-
waardelijke inzet aangeboden. Hulde aan 
Nick Schoorl, Mark Schoorl, Casper de Jong, 
Frenk Duineveld, Robin Duineveld, Nick 
Wilms Floet en Nils Negenman. Top!

Vlaggen verhoogt 
feestvreugde
De organisatie vraagt de bewoners – zoals 
gebruikelijk – de vlag tijdens het Dorpsfeest 
uit te steken. De Harddraversvlag is voor € 
15,00 te koop bij B&E IJzerhandel aan de 
Hagelingerweg 67). 

www.dorpsfeest-
santpoort.nl
Voor actuele informatie over het Dorpsfeest 
en uitslagen kunt u terecht op website 
www.dorpsfeest-santpoort.nl Omdat Joost 
Wouters en Aad de Gier zich als “huisfo-
tograaf” hebben gemeld, mag u van veel 
evenement beelden verwachten. Omdat 
publiek niet welkom is, kunt u de activitei-
ten via de website blijven volgen.

Harddraverij Vereniging 
Santpoort & Omstreken
Postbus 537, 2070 AM  SANTPOORT
info@dorpsfeest-santpoort.nl
www.dorpsfeest-santpoort.nl

Route Rijtuigendag Santpoort
Zaterdag 31 juli 2021 rijden er tussen 
10.30 en 14.00 uur weer authentieke 
aanspanningen door Santpoort en di-
recte omgeving. Fred Brans heeft zich 
in dit Corona-jaar maximaal ingespan-
nen om voldoende deelnemers aan de 
start te laten verschijnen. Omdat er dit 
jaar geen publiekspresentatie en sher-
rystop is, zijn de rijtuigen uitsluitend 
langs de route te bewonderen.

Vertrek om 10:30 uur van Weyman weide 
(helaas geen publiek welkom). RA Hoofd-
straat, RA Broekbergenlaan, RA Hierony-
mus van Alphenlaan, RA Albert Verwey-
laan, LA Lodewijk van Deyssellaan, 10:45 
langs de Luchte en Huis Ter Hagen, LA Van 
Lenneplaan, LA PC Hooftlaan, LA Bilderdij-
klaan, RA Hieronymus van Alphenlaan, LA 
Albert Verweylaan, LA Lodewijk van Deys-
sellaan, LA van Lenneplaan, LA Aagte-
vonklaan, LA Driehuizerkerkweg, rotonde 
IJspaleis, LA Duin en Kruidbergerweg, RA 
Velserenderlaan, RA Brederoodseweg, RA 
Duinzichtlaan- Duin en Beeklaan – Zo-
cherlaan, RA Brederodelaan, RA Zomer-
zorgerlaan, LA Lage Duin en Daalseweg, 

Het Halve Maantje, RA Saxenburgerweg, 
LA Rijperweg, LA Bloemendaalseweg, 
LA Donkere laan, RA Brederodelaan, LA 
Bergweg en parkeren op de parkeerplaats 
voor korte stop deelnemers (niet voor 
publiek).

Vertrek circa 13:00 uur, LA Brederodelaan, 
RA Duinlustparkweg, LA Vinkenbaan, RA 
Duinweg of Duivelslaan, RA Willem de 
Zwijgerlaan, LA Van Dalenlaan, RA Wustel-
aan, LA Velserhooftlaan, RA Bosbeeklaan, 
LA Burgemeester Enschedélaan, LA 
Middenduinerweg, RA Dinkgrevelaan, 
RA Terrasweg, LA Berglaan, RA Kieften-
dellaan, LA Schipbroekenweg, LA Valc-
kenhoe� aan, (passage Velserhooft circa 
13.30 uur) RA Dr. De Grootlaan, RA J.T. 
Cremerlaan, LA Hagelingerweg, RA Johan 
Maurits van Nassaulaan, RA Paramaribo-
straat, LA Antillenstraat, RA Hoofdstraat, 
LA Hagelingerweg, RA Anemonenstraat, 
LA Narcissenstraat, RA Terrasweg, LA Bur-
gemeester Enschedélaan, LA Wüstelaan, 
RA Hoofdstraat. Terugkeer Weyman weide 
rond 14.00 uur waar deelnemers kunnen 
uitspannen (geen publiek).

Broekbergenlaan 44 - 46
2071 EW Santpoort Noord  
www.santpoortaanzee.nl

HELAAS GEEN DORPSFEEST
MAAR 

GELUKKIG  
WÈL ONS 

MOSSELPLEIN, 
OM ER TÒCH 

NOG WÁT VAN 
TE MAKEN! 

We hebben twee shifts,  
een om 17 uur en een om 19.15 uur.  

Reserveer voor de zekerheid!

Narcissenstraat 4 - Santpoort-Noord 
023-5377611 - www.slen.nl

Raadhuisstraat 36 - Heemstede

Sponsor van de natte zaterdag

Voor elke deelnemer ligt 
er weer een schone, droge 

handdoek klaar!

Veel plezier!
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AGENDA
DONDERDAG 29 JULI

Zomerpret in Velsen. Vrijwel iedere 
dag t/m 22 augustus activiteiten 
voor jeugd van 4 t/m 23 jaar. 
Programma: www.velsen.nl/
zomerpret. 

Gratis �lm voor jongeren in Filmthe-
ater Velsen: Cruella, 20.00 uur. 
Reserveren: www.�lmtheatervelsen.
nl. Ook gratis �lms op 5, 12 en 19 
augustus. 

VRIJDAG 30 JULI
Zomerpret in Velsen: zie 29 juli.

Zee- en Havenmuseum zie onder 
Exposities. Vandaag extra: Zomer-
pret in het museum. Gratis speur-
tochten met gids (5 t/m 11 jaar) of 
escapespel (12 t/m 18 jaar). 
Inschrijven via zeehavenmuseum.
nl.

Filmtheater Velsen: 14.00 Aznavour, 
le Regard de Charles (AL), 17.00 
Envole-moi (9+), 20.00 uur Meskina 
(AL). www.�lmtheatervelsen.nl.

Buitenrondleiding Bunker Museum 
IJmuiden, 19.00-21.00 uur. Reser-
veren: www.bunkermuseum.nl.

ZATERDAG  JULI
Start Dorpsfeest(je) Santpoort met 
Rondje Zandhaas (wandeltocht) en 
Rijtuigendag. www.dorpsfeest-sant-
poort.nl.

Zomerpret in Velsen: zie 29 juli.

ZomerHockey bij Strawberries in 
Driehuis: gratis kennismaken iedere 
zaterdag t/m 21 augustus. 4-12 jaar 
10.00-10.45 uur, 13-18 jaar 11.00-
12.00 uur. Aanmelden niet nodig. 

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Tina 
(AL), 14.00 uur Nomadland (AL), 
17.00 uur Meskina (AL), 20.00 uur 
Envole-moi (9+). www.�lmtheater-
velsen.nl.

Zee- en Havenmuseum zie onder 
Exposities. Vandaag extra: Motoren-
draaimiddag en zeeschilder Fred 
Boom is aanwezig om te signeren.

Buitenrondleiding Bunker Museum 
IJmuiden, 13.00-15.00 uur. Reser-
veren: www.bunkermuseum.nl.

ZONDAG 1 AUGUSTUS
Dorpsfeest(je) Santpoort met Foot-
golf. www.dorpsfeest-santpoort.nl.

Zomerpret in Velsen: zie 29 juli.

Museumhuis Beeckestijn: zie onder 
exposities. Vandaag extra: maande-

lijkse rondleiding door Huis en 
tuinen, 11.00 -12.30 uur. Deelname 
bedraagt 9 euro p.p.. Aanmelden 
kan via: www.natuurmonumenten/
natuurgebieden/
buitenplaats-beeckestijn.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Azna-
vour, le Regard de Charles (AL), 
14.00 uur La Dea Fortuna (9), 17.00 
uur Made in Italy (AL), 20.00 uur Jazz 
on a Summer’s Day (AL). www.�lm-
theatervelsen.nl.

Publieksdag op Forteiland 
IJmuiden. Afvaart 10.45, 12.45 uur 
of 15.10 uur, retour 13.00, 15.15 of 
17.25 uur. Kaarten via www.ijmui-
denserondvaart.nl of 0255-511676 
of aan boord van de Koningin 
Emma die vertrekt vanaf de Kop van 
de Haven. Kosten 14,50, tot 6 jaar 
gratis.

MAANDAG 2 AUGUSTUS
Dorpsfeest(je) Santpoort: Petanque. 
www.dorpsfeest-santpoort.nl.

Zomerpret in Velsen: zie 29 juli.

DINSDAG 3 AUGUSTUS
Dorpsfeest(je) Santpoort: ring-
steken op de �ets en Santpoort 
Mediteert. www.dorpsfeest-sant-
poort.nl.

Zomerpret in Velsen: zie 29 juli. 
Vandaag onder andere gratis roof-
vogelworkshop op Ruïne van 
Brederode.

Filmtheater Velsen: 11.00 uur Azna-
vour, le Regard de Charles (AL), 
14.00 uur Envole-moi (9), 17.00 uur 
De Slag om de Schelde (16), 20.00 
uur La Grande Bellezza (12). www.
�lmtheatervelsen.nl.

WOENSDAG 4 AUGUSTUS
Dorpsfeest(je) Santpoort: 7 van 
Santpoort. www.dorpsfeest-sant-
poort.nl.

Zomerpret in Velsen: zie 29 juli.

Publiekswoensdag op Forteiland 
IJmuiden. Afvaart 12.45 uur, retour 
15.15 uur. Kaarten via www.ijmui-
denserondvaart.nl of 0255-511676 
of aan boord van de Koningin 
Emma die vertrekt vanaf de Kop van 
de Haven. Kosten 14,50, tot 6 jaar 
gratis.

DONDERDAG 5 AUGUSTUS
Dorpsfeest(je) Santpoort: 261ste 
Kortebaan Santpoort. www.dorps-
feest-santpoort.nl.

Zomerpret in Velsen: zie 29 juli.

Uitvaartspreekuur van Alice Loeters 
persoonlijke uitvaartzorg, Frans 
Netscherlaan 12 in Santpoort-
Noord, 11.00-12.00 uur. www.alice-
loeters.nl.

Santpoortse Summer Sale: drie 
dagen koopjesjacht bij winkeliers 
Santpoort-Noord.

Wandeling Wandelgroep voor 
mantelzorgers georganiseerd door 
Centrum Mantelzorg Socius, vertrek 
13.30 uur zwembad De Heeren-
duinen in IJmuiden. Aanmelden 
niet nodig. Vragen? 088-8876900. 
Eens in de drie weken op 
donderdagmiddag.

Excursie IVN Zuid-Kennemerland: 
rondje Oosterplas, 19.30 uur, ingang 
Bleek en Berg. Reserveren/
aanmelden via www.np-zuidkenne-
merland.nl.

Gratis �lm voor jongeren in Film-
theater Velsen: Straight Outta 
Compton, 20.00 uur. Reserveren: 
www.�lmtheatervelsen.nl. Ook 
gratis �lms voor jongeren op 12 en 
19 augustus.

EXPOSITIES
Safe Side Routes, vijf unieke wande-
lingen gecombineerd met kunstui-
tingen door Velsen. Voor kaarten en 
info: www.stadsschouwburgvelsen.
nl.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 
7 in Oud-Velsen: kleurrijk werk van 
Mi-Lou Beugeling en Jaap Hoeksma 
t/m 31 juli op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.  

Foto-expositie Industrie in Beeld in 
de Visserhallen, Duinstraat 4 in 
IJmuiden, tot 8 augustus op vrijdag, 
zaterdag en zondag 13.00 tot 17.00 
uur. www.visserhallen.nl.

Hoogovensmuseum in Velsen-
Noord open op zaterdag en zondag 
van 10.30 tot 16.00 uur. Expositie 70 
jaar Breedband. Informatie en 
aanmelden via: www.hoogovens-
museum.nl.

Museumhuis Beeckestijn is open op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. Toegang 4 euro. 
Tickets uitsluitend online via www.
museumhuizen.nl. 

Zee- en Havenmuseum is open op 
woensdag t/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Exposities: ‘Naar Zee’ van 
Fred Boom/‘Post-IJmuiden-Boten’ 
van Dolph Kessler/ ‘Ongepolijst’ van 
Ymkje Veenstra. 4 speurtochten/
escapespel. www.zeehavenmu-
seum.nl.

Ruïne van Brederode is open van 
woensdag tot en met zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. Tickets via www.
ruinevanbrederode.nl.

Bunker Museum IJmuiden is iedere 
eerste en derde zondag van de 
maand geopend. Reserveren: www.
bunkermuseum.nl.

Ship zomerweken: bezoek Ship op 
de Noordersluisweg en kom alles te 
weten over de grote zeesluis. Van 
alles te doen ook voor kinderen, t/m 
3 september. www.ship-info.nl. Knip 
coupon hiernaast uit voor gratis 
lekkernij.

IJmuiden - Op het bedrijfsterrein van 
Cebo is in de nacht van vorige week 
woensdag op donderdag een 
persoon om het leven gekomen. Dat 
heeft een woordvoerder van de 
politie bevestigd. Wat er precies is 
gebeurd, is niet bekendgemaakt. 
Naar de toedracht van het incident 
wordt door Inspectie SZW een 
onderzoek ingesteld.
De hulpdiensten werden kort voor 
04.00 uur in de nacht opgeroepen. 

Meerdere ambulances, de brand-
weer, politie, Koninklijke Mare-
chaussee en ook een traumateam 
kwamen naar het bedrijfsterrein in 
het havengebied van IJmuiden. Het 
bedrijfsongeval gebeurde in een 
bunker op het terrein van Cebo. 

Het bedrijf houdt zich onder meer 
bezig met de fabricage van 
producten die gebruikt worden op 
boorplatforms. 

Ernstig bedrijfsongeval bij Cebo

Meerdere ambulances, de brandweer, politie, Koninklijke Marechaussee en ook een 
traumateam waren ter plaatse om hulp te bieden. Foto: Michel van Bergen

IJmuiden - Bij een onaangekondigde 
controle stuitte een inspecteur van 
de Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit (NVWA) vorige op een 
onacceptabele situatie bij een visbe-
drijf. Het gaat om een kleine onder-
neming in IJmuiden, waarvan de 
naam niet bekend is gemaakt. De 
inspecteur trof een grote hoeveel-
heid vis aan op de vloer van een 
vieze bedrijfsruimte. Ook het gereed-
schap dat in de ruimte gebruikt werd, 
was niet goed schoon. Bij een 

eerdere controle kreeg het betref-
fende bedrijf al een waarschuwing 
omdat de hygiëne niet op orde was. 
Dit keer was de situatie nog veel 
erger. 
Daarom is besloten om het bedrijf 
direct te laten sluiten. De vis, die in 
de ruimte aangetro�en werd, is 
direct vernietigd. Zodra het bedrijf 
de zaken weer op orde heeft, mag 
het de deuren weer openen. Vanaf 
dan zal verscherpt toezicht gaan 
gelden.

Wantoestanden bij 
visbedrijf in IJmuiden

De inspecteur trof een grote hoeveelheid vis aan op de vloer van een vieze 
bedrijfsruimte. Foto: nvwa_voedsel via Twitter
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Door Raimond Bos

Het is opnieuw een zomer vol onze-
kerheden. Het coronavirus is nog 
lang niet bedwongen en afstand 
houden tot elkaar is nog steeds aan 
de orde. Vakanties moeten soms te 
elfder ure geannuleerd worden 
omdat de overheid een negatief reis-
advies afgeeft. Veel mensen hebben 
uit voorzorg besloten om niet op 
vakantie te gaan en hun vertier in de 
eigen omgeving te zoeken. Juist 
daarom besloot de gemeente Velsen 
om, in samenwerking met diverse 
organisaties, het aanbod voor de 

jeugd �ink uit te breiden deze zomer. 
Om alles in goede banen te kunnen 
leiden, moeten de deelnemers zich 
voor de activiteiten vooraf 
inschrijven. Er zijn activiteiten voor 
kinderen vanaf 4 jaar maar ook voor 
jongeren tot 23 jaar.

Indeling op leeftijd
Belangrijk is dat kinderen ook tijdens 
de schoolvakantie voldoende bewe-
ging krijgen. Het activiteitenpro-
gramma van de gemeente Velsen 
speelt daar goed op in. Annelies 
Visser is buurtsportcoach zwembad 
en heeft in de afgelopen weken 

diverse groepen kinderen ontvangen 
op het speelveld achter zwembad 
Heerenduinen. De groepen werden 
ingedeeld op leeftijd: ,,Eerst van 
13.00 tot 14.00 uur de kinderen uit 
de groepen 3 tot en met 6 en het uur 
daarna de kinderen uit groep 7 en 8 
plus de eerste twee klassen van het 
voortgezet onderwijs. We zien wel 
dat die laatste groep wat onderverte-
genwoordigd is.’’

Spelenderwijs bewegen
We ontmoeten Annelies op haar 
laatste werkdag voordat ze zelf een 
paar weken vrij heeft. Voor deze 

middag hadden zich elf kinderen 
ingeschreven voor deelname aan de 
activiteiten. Die bestonden uit 
diverse spellen op het veld, zoals een 
memoryspel. De kinderen werden in 
groepjes verdeeld en per groepje 
moesten ze op het veld rennen naar 
de kaarten met symbolen erop, die 
her en der verspreid lagen. Zo 
moesten ze op zoek gaan naar twee 
gelijke symbolen. Haast was 
geboden, want voor je het weet is 
een concurrerend team je te vlug af 
en grijp je naast de punten. ,,Een heel 
simpel spel, maar wel heel erg leuk 
om te spelen’’, vertelt Annelies. Met 
een andere groep speelde ze het 
postbodespel. Bij dit spel krijgen 
kinderen een aantal kaarten met 
namen erop, die ze in de juiste ‘brie-
venbus’ moeten doen. Deze ‘brieven-
bussen’ zijn dan, net zoals bij het 
memoryspel, verspreid over het veld.

Nieuwe vriendschappen ontstaan
De zomeractiviteiten vormen voor de 
kinderen niet alleen een bron van 
vermaak, ze hebben ook duidelijk 
een sociaal aspect. Annelies: ,,We 
zien regelmatig dezelfde gezichten 
en er ontstaan nieuwe vriend-
schappen door deze activiteiten. Het 

gaat dan om kinderen die elkaar nog 
niet kenden toen ze hier voor het 
eerst kwamen. We zijn er ook heel blij 
mee dat de activiteiten dit jaar hele-
maal gratis zijn. Vorig jaar moest 
ervoor worden betaald, nu niet meer. 
En het vrij zwemmen na a�oop is 
uitgebreid, ze mogen nu tot 17.00 
uur in het zwembad blijven.’’ Ter 
promotie van deze activiteiten 
werden onlangs tijdens de zwemvier-
daagse al �yers uitgedeeld over de 
sport- en spelmiddagen bij het 
zwembad.

Voetballen met 
de helden van Telstar
Jongeren die van voetballen houden, 
konden onlangs hun kans grijpen om 
het veld te betreden samen met 

enkele voetballers van Telstar. Vier 
spelers van ‘De Witte Leeuwen’ waren 
naar het Cruy� Court in IJmuiden 
gekomen om mee te doen in een 
speciaal voor de Zomerpret opgezet 
voetbaltoernooi. Het leverde maar 
liefst 45 deelnemers op, waaruit blijkt 
dat voetbal nog altijd erg populair is. 
Voor de organiserende Stichting 
Welzijn Velsen was het nog een hele 
uitdaging om het evenement te 
organiseren, want de leeftijden van 
de spelers varieerden van 10 tot 18 
jaar. Dat lukte uiteindelijk goed en op 
een zodanige manier dat alle deelne-
mers hebben genoten. Onder hen 
werd ook een mooie nieuwe bal als 
prijs verloot.

Komende activiteiten
Ook in de komende weken valt er 
nog van alles te beleven. Wie het 
voetbaltoernooi gemist heeft, krijgt 
maandag een tweede kans, want ook 
dan wordt er volop gevoetbald op 
het Cruy� Court aan het Pleiaden-
plantsoen. En hoewel in Santpoort 
de reguliere feestweek geen door-
gang kan vinden vanwege de coro-
namaatregelen, kan de jeugd (5 t/m 
15 jaar) hier op 3 augustus wel deel-
nemen aan het ringsteken op de 

�ets. Diezelfde dag staat bij de Ruïne 
van Brederode een workshop over 
roofvogels op het programma (7 t/m 
14 jaar) en vindt in Driehuis bij KOEL! 
een musicalworkshop plaats. Ook het 
kickboksen staat weer in de plan-
ning, evenals een stepcontest in 
Velsen-Noord, danslessen bij Dans-
studio D’nD Dance, een speurtocht 
door het Zee- en Havenmuseum, 
theaterlessen bij theaterschool ‘Wat 
een drama’ en een workshop ukelele 
spelen voor zowel beginners als 
gevorderden bij Muziekles IJmuiden. 
Een uitgebreid overzicht van alle 
activiteiten is op www.velsen.nl/
zomerpret te vinden. Hier kan men 
ook terecht voor aanmelding en 
contactgegevens van alle 
activiteiten.

Velsen - Van kickboksen tot voetballen, van sportieve spelletjes tot deelname aan een theaterworkshop en van 
een escapespel tot het opnemen van een song in een echte studio. Voor de jeugd van Velsen valt deze zomer 
van alles te doen. Onder de noemer ‘Zomerpret’ zet de gemeente groot in op activiteiten voor de jeugd. In de 
afgelopen weken leverde dat al veel blije gezichten op en ook voor de komende weken staat er nog heel wat op 
het programma.

Volop vertier voor kinderen en jongeren deze zomer
Het voetbaltoernooi op het Cruy� Court vond op 19 juli plaats. Foto’s: aangeleverd

Volgende week gratis theaterlessen bij theaterschool ‘Wat een drama’.

Diverse actiespellen op het terrein van zwembad Heerenduinen.

Niet alleen bewegen en plezier, maar ook nieuwe vriendschappen worden gesloten tijdens de Zomerpret.
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Eenjarig jubileum Filmtheater 
Velsen feestelijk gevierd

Door Arita Immerzeel

Première
Zaterdag vond de voorpremiere van 
de �lm ‘Minari’ plaats in ons lokale 
�lmtheater. De genodigden zagen als 
eerste in heel Nederland deze Zuid-
Koreaans/Amerikaanse �lm. De �lm 
werd voor maar liefst zes Oscars 
genomineerd, waaronder voor beste 
�lm. De rol van oma, gespeeld door 
Youn Yuh-jung, werd bekroond met 
een Oscar voor de beste vrouwelijke 
bijrol.

Trots
Zakelijk directeur Manon Koers 
ontving zaterdag zo’n 70 geno-
digden persoonlijk op de rode loper. 
Eenmaal binnen werd men getrak-
teerd op een glaasje met of zonder 
bubbels naar keuze. Manon vertelt 
desgevraagd trots te zijn op 
behaalde resultaten. ,,We zijn in coro-
natijd niet bij de pakken neer gaan 
zitten, maar bedachten het Filmthe-
ater Velsen. 2200 Velsenaren hebben 
ons met donaties ondersteund en 
dat leverde 80.000 euro op!” Manon 

is zichtbaar blij, trots en wil het 
succes graag vieren. ,,Zo zijn er 
komende maand ook nog vier keer 
�lmvoorstellingen voor 12-tot 
18-jarigen, die zij kostenloos mogen 
komen bekijken. We hebben in één 
jaar tijd meerdere successen op onze 
naam mogen schrijven. Zo waren we 
tijdens het landelijke programma van 
het Nederlands Film Festival het best 
bezochte �lmtheater in heel Neder-
land wat betreft de openings�lm 
Buladó, buiten festivalstad Utrecht 
om. Ook IDFA Extended, waarbij het 
Amsterdamse documentaire festival 
naar Velsen kwam, trok in november 
keer op keer volle zalen. Van zulke 
successen plukken we nu de 
vruchten, want sinds de heropening 
afgelopen juni, gunnen de distribu-
teurs ons �lmtheater voor het over-
grote merendeel landelijke premi-
ères. De nieuwste �lms die 
donderdag in landelijke kranten 
worden besproken, kun je vaak 
dezelfde week nog bij ons zien.”

Waterkers
Filmprogrammeurs Alexander Zwart 

en Hugo Emmerzael hielden een 
korte toespraak voorafgaand aan 
‘Minari’, waarin zij donateurs en 
publiek bedankten en op het succes-
jaar proostten.

‘Minari’ betekent in het Koreaans 
‘waterkers’. Deze �lm, die 5 augustus 
de bioscopen ingaat, was een adem-
benemend cadeau voor het publiek. 
Mooie sfeerbeelden, passende 
muziek en naturel overkomend 
acteerwerk van een Koreaans gezin, 
dat een bestaan in Amerika probeert 
op te bouwen. Met vallen en 
opstaan, welteverstaan.

Na de voorstelling werd er nagepraat 
op het ruime terras, waar naar 
believen een hapje en drankje werd 
verzorgd voor billijke prijzen. 
Dat de pandemie ook goede initia-
tieven voort heeft gebracht, blijkt 
wel uit het feit, dat met Filmtheater 
Velsen weer de mogelijkheid is 
geschapen, om binnen de gemeen-
tegrenzen een �lmpje te pakken. En 
dan met de keuze uit mooie kwali-
teits�lms en een gezellig hapje en 
drankje voor, tijdens of na de 
voorstelling.

Meer informatie?
www.stadsschouwburgvelsen.nl

IJmuiden - Filmtheater Velsen aan de Groeneweg vierde haar eenjarig 
jubileum met een feestelijk programma op zaterdag 24 en zondag 25 juli. 
Er werden voor genodigden in besloten voorstellingen prachtige �lms 
vertoond, te weten ‘Minari’ en ‘The Father’.

Filmprogrammeurs Alexander Zwart en Hugo Emmerzael hielden een korte toespraak voorafgaand aan ‘Minari’, waarin zij 
donateurs en publiek bedankten en op het succesjaar proostten. Foto: Arita Immerzeel

Familie Timmers uit IJmuiden krijgt 
beloning voor inleveren lege batterijen

In elke lege batterij zit nog een plus. 
Ingezamelde batterijen leveren 
namelijk waardevolle metalen op, 
zoals ijzer, lood, zink, mangaan, 
kobalt en nikkel. Die zijn nodig voor 
het maken van �etsen, brilmonturen, 
pannen, bestek, leidingen, 
dakgoten... en nog veel meer. Door 
lege batterijen in te leveren, draag je 
bij aan een duurzamere wereld. Als 
we de metalen uit batterijen herge-
bruiken, hoeven we minder nieuwe 

grondsto�en uit de natuur te 
winnen. En met 25.000 inleverpunten 
in Nederland is het een kleine moeite 
om je lege batterijen in te leveren.

Lever ze in en 
geef ze een nieuw begin!
Elke maand verloot Stibat onder de 
inleveraars van lege batterijen 
twintig ‘support your locals’ diner-
bonnen van € 50,-, tachtig Nationale 
Tuinbonnen van € 25,- en drie week-

endjes weg ter waarde van € 445,- bij 
Center Parcs.
Hoe doe je mee? Verzamel zoveel 
mogelijk lege batterijen en doe ze 
per 10 stuks in een zakje samen met 
een brie�e waarop jouw naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres 
staat geschreven. Vervolgens lever je 
het zakje in bij een van de vele inle-
verpunten van Stibat, bijvoorbeeld: 
de supermarkt, bouwmarkt of 
drogist. In Stibats batterijensorteer-
centrum in Lelystad selecteert een 
gerechtsdeurwaarder elke maand 
103 gelukkige mensen.
Kijk voor meer informatie op: www.
stibat.nl en www.legebatterijen.nl.

IJmuiden - Elke maand beloont Stibat mensen die hun lege batterijen 
hebben ingeleverd. Deze maand is de familie Timmers uit IJmuiden de 
gelukkige. Stibat bedankt de familie Timmers voor haar moeite en 
beloont haar met een ‘support your locals’ dinerbon.

COLUMN GGD KENNEMERLAND

Werden we bij de start van de zomervakantie opgeschrikt door een sterke 
stijging van het aantal meldingen van covid-19, nu ligt dat aantal gelukkig 
weer lager. De eerste tekenen van stabilisatie zijn zichtbaar in de cijfers. Dit 
lijkt een direct e�ect van de maatregelen die met ingang van 10 juli weer 
van kracht zijn geworden. Jammer dat die maatregelen weer nodig waren, 
aangezien het vaccineren op stoom lag en we zo dicht tegen de situatie 
aan zaten dat iedereen zich ook met een 2e prik beschermd zou weten. 
Een bijkomend positief e�ect van het hoge aantal besmettingen van de 
afgelopen weken, is een verhoogde immuniteit onder jongeren. Zowel 
door gezette vaccinaties als doorgemaakte infecties. 

We zijn inmiddels over de top van het aantal te zetten vaccins heen. 
Prikten we een paar weken terug nog meer dan 50.000 per week, nu ligt 
dat op ruim 30.000. Daarna valt het terug naar circa 8000 per week. Dat wil 
nog niet zeggen dat we er zijn, want er zijn nog steeds mensen die zich 
niet hebben laten vaccineren. We blijven ons best doen deze groep te 
bereiken om ze in de gelegenheid te stellen zich te laten beschermen 
tegen een mogelijk ernstig ziekteverloop als zij gevangen worden door 
het virus. Dat is met de deltavariant van het virus, dat nu dominant is, niet 
uit te sluiten, want deze is veel besmettelijker dan eerdere vormen van het 
virus.

Verder valt het op dat sommige inwoners denken dat 1 prik voldoende is. 
Zij laten de 2e prik lopen. Het is nog onduidelijk waardoor dat komt, maar 
ook daar zullen we aandacht voor hebben.
Waren we aan het begin van het vaccinatieproces nog genoodzaakt om 
op een plek te vaccineren, omdat er te weinig vaccins beschikbaar waren, 
nu hebben we een netwerk van 6 locaties waarop wordt geprikt. Aange-
zien minder massaal wordt gevaccineerd en �jnmazig vaccineren is geïn-

tensiveerd, gaan we het aantal loca-
ties weer afbouwen. 

Medio augustus verdwijnt de vacci-
natielocatie in Beverwijk, eind 
augustus die in Uitgeest en eind 
september sluiten we de poort in 
Haarlem. 
De locatie in IJmuiden blijft voor-
alsnog tot medio oktober geopend 
en Schiphol tot eind dit jaar. 
Met deze twee locaties zijn we goed 
in staat om aan de vaccinatieop-
gave te voldoen. Voor dit moment 
geldt nog steeds, maak plezier, 
maar neem zoveel als mogelijk de 
basisregels in acht.

Vaccinatielocaties 

Bert van de Velden (GGD GHOR). 
Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Afgelopen week kwam nieuws naar buiten over het nieuwbouwproject 
‘Hofgeest Buiten’. Een nieuwbouwproject in Velserbroek waar al lange tijd 
naar uit werd gekeken door vele huiszoekende Velsenaren. De gemeente 
Velsen schepte de verwachting dat dit een project zou zijn voor alle inko-
mensklassen (van sociale huur tot vrijstaande villa’s). Echter na bekend-
making van de plannen van Hofgeest Buiten inclusief bouwtekeningen, 
werd bekend dat de goedkoopste rijwoning maarliefst 560.000 euro zal 
gaan bedragen. Dit lijkt mij geen bedrag voor een starter of voor 
degenen die een huis zoeken in het middensegment. 

Daarom hier een open brief van ons aan allen die zich aangesproken 
voelen met onze teleurstelling over dit besluit. We hebben dit een week 
geleden al ingezonden aan een informatie mailadres van Hofgeest 
Buiten, maar ik verwacht hier geen antwoord meer op. Aangezien we 
weten dat vele Velsenaren hetzelfde gevoel delen zou ik graag deze open 
brief met jullie willen delen. 

Beste Team Hofgeest Buiten,

Zeer teleurgesteld zijn wij in de plannen die jullie afgelopen week openbaar 
hebben gemaakt over het nieuwbouwproject Hofgeest Buiten. Onze hoop 
was maandenlang gevestigd op dit mooie project in Velserbroek. 

Wij zijn twee jonge Velsenaren van eind 20, op zoek naar een woning in onze 
geliefde gemeente. We hebben beide een fulltime baan met goed salaris (op 
HBO en WO niveau). We hebben beide geen studieschuld en hebben heel wat 
euro’s gespaard. Maar wij kunnen bij lange na geen rijtjeshuis betalen in dit 
project. Heel jammer. Wij, en met ons meer (jonge) Velsenaren, hadden erg 
gehoopt op een kans op een normaal en enigszins betaalbaar koophuis. 

Wij wensen jullie veel succes met dit project en gaan weer verder in deze 
hysterische zoektocht. 

Met vriendelijke groet,
Daan de Graaf en Meike Odijk

Open brief betreffende Hofgeest Buiten








