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SAMEN 
maken we het ZOVEEL MOOIER!

KOZIJNEN AANBOUW OPBOUW SERRE
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“Een timmer timmert, een tandarts boort...”

KOM WERKEN IN VELSEN-NOORD
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ONTSPANNEN OP VAKANTIE

MET DE JUISTE BANDENSPANNING
Doedebandencheck.nl

INKOOP GOUD
48 EUROPER GRAM

VOOR UW OUDE GOUD
VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

 *Tevens inkoop zilver (Altijd hoogste prijs)
Lange Nieuwstraat 401 * 1971 GD IJmuiden
Telefoon: 0255 - 51 99 88
Internet: www.amberjewels.nl

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

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

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

AmberJewels
BY RENE POST

34 EURO  PER GRAM
VOOR UW OUDE GOUD

VRAAG NAAR ONZE VOORWAARDEN

INKOOP GOUD

* Tevens inkoop zilver

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

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

Zeeweg 227 | (0255) 524660 | www.G-Omakelaars.nl

VERKOOPPLANNEN? GRATIS WAARDEBEPALING!

IJmuiden/Santpoort - Wat waren we 
er weer aan toe, lekker feesten in de 
zomer. En daar biedt Velsen deze 
weken voldoende gelegenheid toe. 
Het Zomerfestival IJmuiden zit er 
nog niet op of we kunnen ons 
storten in het feestgedruis van 
Dorpsfeest Santpoort.
Zomerfestval IJmuiden, van vorige 

week woensdag tot en met zondag, 
gaat de boeken in als een oergezellig 
en meestal zonnig - op de 
donderdag na - feest. Voor Dorps-
feest Santpoort lijken de weergoden 
ook hun hand over hun hart te 
strijken, want het lijkt er niet op dat 
er regen uit de lucht komt. Zaterdag 
barst het feest daar los. 

Elders in deze krant een fotorepor-
tage van het feest in IJmuiden en 
alles over Dorpsfeest Santpoort in 
een uitneembare bijlage. Veel plezier!

Van feestweek naar feestweek
Gezellige drukte op de Kennemerlaan tijdens de jaarmarkt. Foto: Zomerfestival .IJmuiden/Erik Baalbergen

Velserbroek - Een jongen is vrijdag-
avond gewond geraakt bij een schie-
tincident in Velserbroek. Even na half 
twaalf kwam de melding van de 

Kind gewond bij schietincident
schietpartij binnen bij de politie 
waarna ze zich met spoed naar de 
Ster Bastion begaven.
Een jonge jongen was bij het inci-
dent gewond geraakt. Hij kon zelf 
naar de ambulance lopen en is naar 
het ziekenhuis overgebracht voor 
verdere behandeling. 
Een woordvoerder van de politie laat 
weten dat nog onbekend is wat er 
precies is gebeurd. De jongen zou 
vermoedelijk door een airsoftwapen 
gewond zijn geraakt. 
De politie doet onderzoek naar wat 
er precies gebeurd is. Foto: Michel 
van Bergen

DEZE WEEK 
IN DE KRANT:
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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

Bekendmakingen

Hebt u hulp nodig bij energiebesparen? Of 
wilt u meer weten over hoe u het beste kunt 
verduurzamen of vergroenen? Op 5 augustus 
staat het Energieadvies team op de jaar-
markt van het Dorpsfeest Santpoort. Hier 
kunnen we u helpen met uw hoge energie-

rekening, geven we tips over vergroenen, 
en bieden we informatie over bijvoorbeeld 
isoleren en zonnepanelen. Ook kunt u mee-
doen met een prijsvraag, waarbij u mooie 
prijzen kunt winnen. 
Zien we u dan?

Energieadvies op jaarmarkt 
Dorpsfeest Santpoort

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Kanaalstraat 257, afwijken bestemmings-

plan voor hotel (incl. optoppen en par-
keerterrein) (18/07/2022) 85855-2022

• Tiberiusplein 6, plaatsen fi etsen-
stalling (19/07/2022) 86741-2022

• Breesaapstraat 52, afwijken bestem-
mingsplan voor opbouw en 21 apparte-
menten (19/07/2022) 86579-2022

Velsen-Zuid
• Heuvelweg 8, gebruik voor sportevene-

ment Strong Viking Brother Edition op 
8-9 oktober 2021 (inclusief op- en 
a� ouw) (21/07/2022) 87696-2022

Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 14, plaatsen 

2 dakkapellen (voor- en achtergevel) 
(21/07/2022) 87706-2022

Driehuis
• Middeloolaan 12, isoleren zijgevel 

(21/07/2022) 87699-2022
• Middeloolaan 12, plaatsen zonnepanelen 

(22/07/2022) 88106-2022

Velserbroek
• Galle Promenade 135, veranderen 

gevelbekleding en kleur(22/07/2022) 
87786-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Visseringstraat tegenover 41 (Dok 11), 

bouwen 4 woningen (19/07/2022) 
55308-2022

• Waalstraat 77, 81, 85 en 87, bouwen 
4 dakopbouwen (19/07/2022)

Velsen-Noord
• Van Rijswijkstraat 53 en 49, gedeelte-

lijk verbouwen begane grond tot woning 
en plaatsen garagedeur (21/07/2022) 
54127-2022

Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 21, bouwen kap 

op garage (19/07/2022) 62646-2022

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 134, bouwen dakopbouw 

(19/07/2022) 38616-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Open Nederlands Kampoienschap Blok-

art’, op 29 en 30 oktober 2022 van 09:00 
tot 17:00 uur, locatie: strand IJmuider-
slag (18/07/2022) 86082-2022

Santpoort-Noord
• ‘Dorpsfeest Santpoort 2022’, van 30 juli 

2022 t/m 6 augustus 2022, locatie: in en 
om dorp Santpoort- Noord (26/07/2022) 
44180-2022

• “Dorpsfeest Santpoort”, van 30 juli t/m 
5 augustus van 9:00 tot 1:00 uur en 6 
augustus van 9:00 tot 00:00 uur, loca-
tie: Hoofdstraat te Santpoort-Noord 
(26/07/2022) 45698-2022

Driehuis
• “Gedenkavond Westerveld” op 02 no-

vember 2022, locatie: Duin- en Kruidber-
gerweg 2- 6 (19/07/2022) 86383-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Groot Helmduin 28, tijdelijk (10 jaar) 

plaatsen 2 containers t.b.v. kleedruimtes 
(19/07/2022) 49821-2022

• Jacob van Heemskerkstraat 16, 
bouwen dakopbouw (19/07/2022) 
74203-2022

• Pegasusstraat 20, bouwen dakopbouw 
(19/07/2022) 48799-2022

• IJmuiderstraatweg 55, bouwen dakop-
bouw en isoleren voorgevel (21/07/2022) 
64823-2022

Velsen-Noord
• Gildenlaan 363A, bouwen dakopbouw 

(21/07/2022) 65662-2022
• Wijkerstraatweg 164, opbouwen 

garage en bouwen aanbouw en berging 
(21/07/2022) 31713-2022

Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 6, plaatsen dak-

kapel (voorgevel) (19/07/2022) 77613-
2022

• Bloemendaalsestraatweg 42, plaat-
sen dakkapel (voorgevel) (21/07/2022) 
63153-2022

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 134, bouwen dakopbouw 

(21/07/2022) 38616-2022

Velserbroek
• Kamerkamp 4, plaatsen dakkapel 

(achtergevel) (19/07/2022) 65430-2022

Buiten behandeling gestelde 
aanvraag omgevingsvergunning 
Velsen-Noord
• Coymansstraat 2, legaliseren plaatsen 

twee roldeuren (21/07/2022) 56019-
2022

Verleende onthe�  ng voor 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4 
Velsen-Noord
• Nabij Wenckebachstraat / Gildenlaan 

op N197 te Velsen-Noord Sealen van 
bochten, in avond en nacht van 3 op 4 au-
gustus 2022 van 20:00 uur t/m 05:00 uur  
(18/07/2022) 83889-2022

Verleende fi lmvergunningen APV 
artikel 2:7 
Santpoort-Zuid
• ‘Leeuwin’, op 7 augustus 2022 van 

07:00 tot 19:00 uur, locatie: Sportlaan 3 
(21/07/2022) 80534-2022

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Zomerfestival IJmuiden”, 20 t/m 24 juli 

van 12:00 tot 01:00 uur, locatie: Kenne-
merplein (19/07/2022) 35899-2022

Santpoort-Noord
• ‘Dorpsfeest Santpoort 2022’, van 30 juli 

2022 t/m 6 augustus 2022, locatie: in en 
om dorp Santpoort- Noord (26/07/2022) 
44180-2022

• “Dorpsfeest Santpoort”, van 30 juli t/m 
5 augustus van 9:00 tot 1:00 uur en 6 
augustus van 9:00 tot 00:00 uur, loca-
tie: Hoofdstraat te Santpoort-Noord 
(26/07/2022) 45698-2022

Een papieren versie van de bekendmakingen 
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarslig-
ger, Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Moer-
berg. Voor de inzage van stukken kunt u naar 
het gemeentehuis.

Een klein gebaar kan
het verschil maken.

Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?

Aah, de zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan de helft van 
alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn. 
Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje vanaf je vakantieadres. 
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog 
meer kunt doen tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.nl.

Een klein gebaar kan
het verschil maken.

Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?

Aah, de zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan de helft van 
alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn. 
Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje vanaf je vakantieadres. 
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog 
meer kunt doen tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.nl.

Aah, de zomervakantie. Is het niet heer-
lijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan 
de helft van alle 75-plussers voelt zich na-
melijk weleens eenzaam. En zeker als hun 
naasten op vakantie zijn.
Kent u zo iemand? Stuur hem of haar dan 

een kaartje, foto of berichtje vanaf uw va-
kantieadres.
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. 
En kan het verschil maken. Wilt u weten wat 
u nog meer kunt doen tegen eenzaamheid? 
U leest het op eentegeneenzaamheid.nl.

Wie stuurt u een kaartje
vanaf uw vakantieadres?
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VERSCHIJNT DONDERDAG

EDITIE 8
VELSEN-NOORD, IJMUIDEN, 
VELSEN-ZUID, DRIEHUIS, 
V E L S E R B RO E K , S A N T P O O R T -
NOORD EN SANTPOORT-ZUID

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-533900

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 17.00 uur
verkoop@jutter.nl 
verkoop@hofgeest.nl

Advertentieverkoop
Jeroen van Duijn 
Tel. 06-33836478 
Ellen Gouda
Tel. 06-51128572
Petra Schiltmeijer
Tel. 06-53942911

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 14.00 uur
redactie@jutter.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Renée Wouwenaar
Marja van der Wulp
Raimond Bos
Arita Immerzeel
Ingeborg Baumann

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.jutter.nl/kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland PERS B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage de Jutter|Hofgeest: 31.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.jutter.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Door Ingeborg Baumann

De Jutter/de Hofgeest gaat regel-
matig her en der een kijkje nemen. 
Afgelopen donderdag stond er heel 
wat spannends op het programma. 
Lekker zwemmen en andere activi-
teiten doen in Zwembad de Heeren-
duinen, suppen in Spaarnwoude, 
een boogschietworkshop volgen bij 
de Ruïne van Brederode en er waren 
voor de kinderen van vier tot en met 
twaalf jaar spelletjes, knutselen, 
verhalen en pannenkoeken in het 
Kruispunt in Velserbroek. 

Veel te nat
Hoewel suppen over het algemeen 
toch wel gepaard gaat met een nat 
pak had de organisatie blijkbaar 
besloten dat óók nog water van 
boven een beetje te veel van het 
goede was. Er waren kinderen 

genoeg aan het spelen bij boerderij 
Zorgvrij, weer of geen weer altijd 
een goed idee om te bezoeken, maar 
we zagen geen waaghalzen op een 
supboard. Ook het team van Onder 
de Platanen had nog geen activiteit 
op het water bespeurd. Op naar de 
volgende activiteit dan maar: het 
kruisboogschieten.

Stappen, aanvallen en verdedigen
Echte ridders en jonkvrouwen die 
hun mannetje staan laten zich 
natuurlijk niet gek maken door een 
beetje regen. Op het voorhof, zo 
heet dat, van de Ruïne van 
Brederode zaten de jongens en 
meisjes ademloos te luisteren naar 
beheerder Rob Kortekaas die niet 
alleen uitleg gaf over de kruisboog 
maar ook andere wapens uit de 
Middeleeuwen demonstreerde. Rob: 
,,Was je een boerenkind dan was je 

aangewezen op je pijl en boog. Had 
je een rijke papa dan mocht je met 
ijzeren zwaarden vechten. Niet 
meteen natuurlijk, eerst werd er 
geoefend met een stok. Stappen, 

aanvallen en verdedigen en vooral 
heel veel stoere geluiden maken wat 
dan wordt je tegenstander bang!’’ 
Vervolgens wordt uitgelegd waarom 
sommige zwaarden een soort 
geultje hebben in de kling. Wil je dat 
ook weten? Het is een nogal bloe-
derig verhaal. Maar wel een verhaal 
dat doet verzuchten: ,,Mooi he.’’ We 
verklappen niets, de zes weken zijn 
nog lang niet om en de Ruïne zit vól 
spannende verhalen die graag 
verteld worden.  

Helemaal op verheugd
Casper (6) zit ingespannen te 
knippen in het Kruispunt. Op de 
vraag of hij zo’n spelletjesmiddag 
leuk vindt knikt hij alleen maar. Hij is 
druk. Zijn moeder vertelt dat hij zich 
al dagen verheugt maar dat het 
dinsdag toch echt te heet was om 
ook maar iets te bewegen. Die 
middag was dan ook, heel 
verstandig, afgelast door de organi-
satoren van de gemeente. Hanna 
(10) en Silas (8) zitten nogal in de 
knoop. Ze zijn op aanwijzingen van 
een begeleider een spel aan het 
spelen dat Twister heet. Ze weten 
nog niet wat ze het leukst gaan 
vinden aan deze middag. Misschien 
de pannenkoeken wel.
Voor alle activiteit van Zomerpret 
geldt dat deelname gratis is maar je 
moet je wel aanmelden. Kijk regel-
matig op www.velsen.nl/zomer-
pret-2022. Vervelen is er niet bij deze 
vakantie! 

Velsen – Vorig jaar was Zomerpret, aangeboden door de gemeente Velsen, een groot succes maar dat had 
natuurlijk ook te maken met het feit dat de vaders en moeders van de Velsense kinderen tussen de vier en 
twaalf jaar niet of nauwelijks op vakantie konden. Maar terwijl het weer aan het begin van de schoolvakantie 
afwisselend bloedverzengend heet is of, zoals afgelopen donderdag, de regen gestaag op de naar water smach-
tende bomen en planten valt, er is niet veel wat de kinderen tegen kan houden om mee te doen met het afwis-
selende programma met élke dag, zes weken lang, leuke activiteiten.

Zomerpret met hellebaard en Twister

Rob demonstreert hoe een hellebaard werkt. Foto’s: Ingeborg Baumann

Ze zitten aardig in de knoop maar hebben wel lol!

Het jaarlijkse Dorpsfeest Santpoort 
zorgt traditioneel voor extra veel 
aanloop bij Koppes Snacks. Velen 
weten het horecabedrijf goed te 
vinden om te genieten van een 
portie vers gebakken patat, een 
heerlijke snack of een belegd 
broodje. Sinds vorig jaar behoort 
ook overheerlijk schepijs in meer 
dan twaalf smaken tot het assorti-
ment. Jong en oud geniet van deze 
ultieme traktatie en tijdens het 
Dorpsfeest Santpoort wordt veel 
drukte verwacht. Wie snel even een 
snack van topkwaliteit wil nuttigen, 
kan hiervoor gedurende die week 
bij de automatiek terecht. Die wordt 

constant voorzien van nieuwe voor-
raad, zodat de klanten nooit 
misgrijpen. Ook blijft het mogelijk 
om zelf een bestelling bij de balie te 
plaatsen, die voor deze gelegenheid 
ook naar buiten wordt verplaatst. De 
bestelde producten kunnen vervol-
gens op het terras genuttigd 
worden. Thuis ook een feestje 
bouwen? Bestel dan via www.
koppessnacks.nl voor afhalen of 
bezorgen. Koppes Snacks aan de 
Hagelingerweg 47 is gedurende het 
Dorpsfeest Santpoort de gehele 
week van 11.00 tot 02.00 uur 
geopend. Het team wenst iedereen 
een fantastisch feest toe. 

Santpoort - Koppes Snacks grijpt het Dorpsfeest Santpoort aan om een 
compleet nieuwe opzet te lanceren. Om het publiek gedurende de hele 
week voldoende ruimte te geven, richt men voor de zaak een plein in met 
een terras en een automatiek. De verkoop van zowel snacks als ijs zal 
volledig buiten plaatsvinden.

Nieuwe opzet Dorpsfeest Santpoort 
voor Koppes Snacks in 2022

Foto: Peter Pijlman
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Door Erik Baalbergen. Foto’s: Zomerfes-
tival .IJmuiden/Erik Baalbergen

Overdag konden jong en oud 
genieten van diverse zomerse activi-
teiten en de kermis op het Van Popta-
plantsoen. De aftrap werd gegeven 
met de kindermiddag, met onder 

meer een show van Sjaak de Piraat en 
schminken. Donderdagmiddag was 
de Kennemerlaan tussen het Kenne-
merplein en het Oosterduinplein 
omgetoverd tot paardenrenbaan en 
vond de Kortebaan van IJmuiden 
plaats. Vrijdag werd op het Homburg-
plantsoen het Grasvolleybaltoernooi 

gehouden, waarbij 22 teams streden 
om de eer. Zaterdag vond de traditio-
nale jaarmarkt plaats op de Kenne-
merlaan, met ’s middags een optreden 
van de typisch Amsterdamse accorde-
onist-entertainer Hans Kap op het 
hoofdpodium. Zondagmiddag werden 
de inwendige mensen gestreeld op 

het Foodparc IJmuiden op het 
Homburgplantsoen. Naast foodtrucks 
met voor elk wat wils, konden 
kinderen zich vermaken in het Klein 
Atelier, moesten bezoekers ervoor 
waken niet aangevreten te worden 
door blauwe vogels (Blue Birds) en 
kon iedereen genieten van de opwek-
kende klanken van de Venus Tunes.
De avonden stonden in het teken van 
muziek op het hoofdpodium op het 
Kennemerplein, met stuk voor stuk 
toppers: Sixty Pound en The Local 

Boyzz op woensdag, Colibri the Band 
op donderdag, Furnace and the 
Fundamentals op vrijdag, DJ Jack en 
The Dirty Daddies op zaterdag en de 
afsluitende Vrienden van het Zomer-
festival op zondag, met DJ Franky B, 
René Karst, Mart Hoogkamer, Jeroen 
van der Boom met Robert van Hemert, 
winnaar van het programma 
Hollandse Nieuwe, en DJ Jean.
IJmuiden kan weer terugkijken op een 
vanouds geslaagde, bomvolle en 
oergezellige zomerse feestweek!

IJmuiden - IJmuiden kent z’n jaarlijkse hoogtepunten. Door de Covid-19-perikelen van de afgelopen twee jaar 
hebben veel daarvan stil gelegen maar dit jaar zijn we weer uit het dal gekropen. Het Zomerfestival.IJmuiden is 
zo’n hoogtepunt. Afgelopen week, van woensdag 20 juli tot en met zondag 24 juli stonden het Kennemerplein 
en omstreken bol van feestelijke activiteiten.

Oergezellig Zomerfestival IJmuiden

Sjaak de Piraat zorgt voor veel plezier tijdens de kindermiddag.

Verkoeling én muziek van Sixty Pound.

Publiek bij de Kortebaan, donderdag. De winnaars van de Kortebaan.

Tijdens de Kortebaan bleef het helaas niet droog maar dat mocht de pret niet 
drukken.

De band Sixty Pound zorgde voor een leuk optreden.

Een gezellige sfeer op de kermis.



Enthousiaste deelnemers aan het grasvolleybaltoernooi.

Drukte op de jaarmarkt. DJ Jack in actie.

Spannende wezens zondag op Foodparc.

Bij het optreden van The Dirty Daddies ging het publiek uit z’n dak.

Optreden Venus Tunes bij Foodparc zondag.
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TYPISCH IJMUIDEN

De zinderende zomerdag van 19 juli 

Wekelijks staan we in deze rubriek stil bij een IJmui-
dens onderwerp aan de hand van een foto en naar 
aanleiding van de actualiteit, een bijzondere 
gebeurtenis, een evenement of gewoon een van de 
mooie taferelen die IJmuiden biedt. In deze a�eve-
ring aandacht voor de zinderende zomerdag van 19 
juli 2022.

Door Erik Baalbergen

Vorige week dinsdag 19 juli gaat de boekjes in als de 
warmste 19 juli en de op één na warmste zomerdag 
sinds het begin van de metingen in Nederland. Al ruim 
een week eerder werd deze zinderende dag aangekon-
digd. Steeds meer “weermodellen” voorspelden tempe-
raturen van tegen en zelfs mogelijk boven de 40 graden 
Celsius. In Nederland kwam het net niet zo ver. Maas-
tricht was met 39,5 graden de heetste plek. Het weer-
station in Wijk aan zee, het voor ons dichtstbijzijnde 
o�ciële weerstation, gaf als maximum 37,3 graden 
Celsius voor deze dag aan. De IJmuider temperatuur zal 
daar vast niet ver van afgelegen hebben. Lekker warm 
dus.
De meesten van ons zullen zich deze dag en de daarop 
volgende nacht vooral herinneren als heet, klam, rustig 
aan doen en bij een ventilatortje zitten of liggen. Zelfs 
de eerste etappe van de Nijmeegse vierdaagse was 
afgelast vanwege de voorziene hitteproblemen bij 
wandelaars. Voor hen die buiten moesten zijn vanwege 
het werk was het dikwijls afzien. Toch waagden velen 
zich vrijwillig buiten en dan vooral op de stranden en in 

en rond het water.
De media toonden ons onder meer beelden van lange 
�les naar de stranden, overvolle parkeerplaatsen en 
vooral bomvolle stranden. Hierbij werden natuurlijk de 
bekende badplaatsen zoals Scheveningen en Zand-
voort bezocht. IJmuiden zullen ze niet snel laten zien, 
want ja, lange �les, overvolle parkeerplaatsen en 
bomvolle stranden kennen we hier niet. Weinig nieuws-
waarde dus.
IJmuiden is wat dat betreft een buitenbeentje. Zon, 
zand, zee en strandpaviljoens hebben we immers in 
overvloed. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor 
een zomers dagje strand, toch? Daarbij heeft IJmuiden 
een van de breedste stranden van onze kust, met heel 
veel ruimte dus. We hebben zelfs onze zuidpier in de 
jaren zestig van de vorige eeuw verlengd om nog meer 
zand van de stranden ten zuiden van ons af te snoepen 
om ons strand nog breder te maken. Of was er toch een 
andere reden voor die pierverlenging…? Okee, 
‘IJmuiden’ klinkt natuurlijk niet cool in de ogen van een 
doorgezomerde badgast. We hebben geen coole 
parallel aan de kust lopende boulevard, geen super-de-
luxe loungeclubs met onbetaalbare cocktails en geen 
tram- of treinverbinding tot nabij het strand. Maar we 
hebben een heel eigenwijs haaks op de kust liggende 
boulevard, “slechts” een busverbinding en natuurlijk een 
slechte naam vanwege de staalreus aan de overkant. 
Volgens mij heeft een badgast voornamelijk oog voor 
het lekker breeduit kunnen liggen op strandzand in de 
zon met zicht op zee, en baat bij het zo snel mogelijk 
van en naar het strand kunnen komen. En juist dát 
hebben wij! En aan deze foto, gemaakt op de zinde-
rende 19 juli 2022, te zien kunnen velen daar toch van 

Blik op het zinderende IJmuiderstrand vanaf een duintopje aan het einde van de Kennemerboulevard. Foto: Erik Baalbergen

Aan de slag in de natuur
Met dit nieuwe tuinproject stimu-
leert Stichting BuitenGewoon 
mensen om lekker bezig te blijven. 
Een tuin is daar ontzettend geschikt 
voor. Groene vingers of niet; in de 
tuinen van Stichting BuitenGewoon 
vermaakt iedereen zich. Zo kun je 
zelf groente en fruit verbouwen, 
helpen met scho�elen of simpelweg 
een praatje maken in de zon. De 
frisse buitenlucht is gezond, veilig en 
geeft je een lekkere oppepper.

Praktische informatie
De tuin in IJmuiden (locatie Brulboei 
- Welzijn Velsen) is iedere donderdag 
van 9.00 tot 13.00 geopend. De lunch 
is inbegrepen. In Velserbroek (locatie 

Galle Promenade) kun je dagelijks 
van 9.00 tot 17.00 de handen uit de 
mouwen steken. Ook hier krijg je een 
lekkere lunch.

Maandrooster
Week 30 worden 2 nieuwe percelen 
vrijgemaakt voor gebruik.
Week 31: de kas wordt verder in 
elkaar gezet.
Week 32 worden er windmolens 
gemaakt en aarde naar de tuin 
gebracht.
Week 33 worden er naambordjes 
gemaakt voor in de tuin.

Meld je aan
Zin om te tuinieren of help je graag 
als vrijwilliger? Meld je aan of vraag 

om meer informatie via aanmelden@
st-bg.nl of 023 5831511.

Velsen – Van buiten bezig zijn krijg je nieuwe energie en leuke sociale 
contacten. Daarom is Stichting BuitenGewoon een tuinproject gestart in 
Velserbroek en Ijmuiden. Wie na deze sociaal stille tijd behoefte heeft 
aan gezelschap en leuke dagbesteding, is welkom in een van de tuinen.

Tuinieren in Velserbroek en IJmuiden 
met Stichting BuitenGewoon

Groene vingers of niet; in de tuinen 
van Stichting BuitenGewoon vermaakt 
iedereen zich. Foto: aangeleverd

Kofferbakmarkt op Plein 1945
IJmuiden - Zaterdag 30 juli is er weer 
een ko�erbakmarkt op Plein 1945. 
Iedereen die recent de zolder opge-
ruimd heeft, kan alle overtollige 
potten, pannen en andere huisraad, 
maar ook speelgoed, �etsen, dvd’s en 
nog veel meer zaken te koop 
aanbieden. Wat voor de één in de weg 
staat, kan voor de ander een geweldige 
vondst zijn. Als verkopende partij ben 
je er even een dagje tussenuit en sta je 
met gelijkgestemden op deze gezellige 

markt. De bezoekers kunnen lekker 
tussen de spulletjes struinen en 
wellicht een verzameling verder 
uitbreiden of gewoon een mooi koopje 
op de kop tikken. De markt vindt plaats 
van 08.00 tot 16.00 uur. Verkopers 
betalen 10 euro als ze met een gewone 
auto komen, 15 euro als ze een 
aanhanger meebrengen. Meer weten? 
Bel 0255 533233 of 06 10475023. 
Noteer alvast de volgende data: 20 
augustus, 17 september en 8 oktober.

Almetaal is gespecialiseerd in geperfo-
reerde metalen platen, strekmetaal en 
metaalgaas. Het bedrijf produceert 
onder meer balkonhekken, trap- en 
gevelbekleding en zeefplaten voor de 
agrarische sector. Holwerda: ,,Het 
bedrijf is weliswaar gevestigd in Oost-
zaan, maar onze klantenkring bevindt 
zich voor een deel ook in de regio 
Kennemerland, zoals in Bloemendaal 
en Aerdenhout. We maken bijvoor-
beeld ornamenten en hekwerken voor 
onder andere hoveniers in deze 
streek.’’ Zelf is Holwerda opgeleid tot 
werktuigbouwkundige. In de metaal-
sector was hij niet eerder werkzaam, al 
heeft het bedrijf wel veel raakvlakken 
met zijn eerdere bezigheden. ,,Ik had 
de mazzel bij een aantal bedrijven te 
mogen werken en die bedrijven ook 
groot te mogen maken. Maar dan is 
het niet van jezelf. Ruim twee jaar 
geleden ben ik bij Almetaal gaan 
werken om te kijken of het bij me past 
en dat beviel goed.’’ Momenteel telt 
het team van het bedrijf vijftien mede-
werkers, Holwerda verwacht zeker 

groei in de toekomst. ,,We willen onze 
klanten in de verschillende sectoren 
graag in bredere zin bedienen, onder 
andere door nog meer maatwerkop-
lossingen te bieden. Door scherper in 
te spelen op de vraag van klanten 
kunnen we bovendien verspilling 
tegengaan en op die manier duur-
zamer produceren.’’

Freddy Holwerda nieuwe 
eigenaar van Almetaal BV
Velserbroek/Oostzaan - Freddy Holwerda is de nieuwe eigenaar van 
Almetaal BV. De Velsenaar nam het in Oostzaan gevestigde bedrijf 
onlangs over van oprichter Eilko de Jong. Holwerda werkte al ruim twee 
jaar als algemeen directeur voor het bedrijf. De Jong blijft nog tot eind 
dit jaar werkzaam voor Almetaal en gaat dan met pensioen.

Freddy Holwerda. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Daags vóór het Zomerfestival IJmuiden werden maar liefst drie 
grote iepen in het plantsoen aan de Homburgstraat geveld wegens de 
iepziekte. Dat leidde tot meer zon en minder schaduw tijdens het Foodparc 
IJmuiden op zondag. In allerijl werden zoveel mogelijk trucks in de schaduw 
gezet, maar op het podium waar Venus Tunes Live optrad, was het snikheet en 
zweten geblazen. Ook voor het dansend publiek was het zo zonder schaduw 
afzien, maar dat mocht de pret niet drukken. Foto: Arita Immerzeel

Drie iepen geveld door iepziekte
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Opening 
Dorpsfeest 
Santpoort
09.30 uur / 
Ruïne van 
Brederode

Toespraak en Harddraversvlag hijsen 
door Bas Kuntz, voorzitter 
Harddraverij Vereniging Santpoort & 
Omstreken, organisator van 263ste 
editie van het Dorpsfeest Santpoort.

20e Rondje Zandhaas
Diverse starttijden / 
Ruïne van Brederode
Erik Miessen en Ben Molenaar 
hebben wederom het “Rondje 
Zandhaas” uitgezet; een wandeltocht 
waarbij je kan kiezen uit 6 verschil-
lende afstanden: 5, 10, 15, 20, 25 of 
40 km. 
Afhankelijk van de afstand gaan de 
routes door het Burgemeester 
Rijkenspark, het Nationaal Park De 
Kennemerduinen, en (op alfabeti-
sche volgorde) door de woonkernen 
van Bloemendaal, Haarlem, 
Overveen en Santpoort-Noord en 
-Zuid. De drie langste afstanden 
beklimmen het Kopje van 
Bloemendaal langs een bijzondere 
weg. 
Honden zijn alleen op de 5 km-route 
toegestaan, omdat de andere 
afstanden door duingebied gaan 
waar honden zijn verboden. 
Rolstoelgebruikers en gezinnen met 
wandelwagens adviseren wij ook om 
voor de 5 km te kiezen, omdat de 
andere routes over rulle zandpaden 
gaan. Alle routes zijn wel prima 
geschikt voor Nordic Walkers.
Inschrijving is alleen mogelijk op 30 

juli bij de start op het evenementen-
terrein bij de Ruïne van Brederode; 
voorinschrijving is niet mogelijk. 
Adres startlocatie: Velserenderlaan 2, 
Santpoort-Zuid. Het startbureau is 
geopend van 07.00 tot 17.00 uur.
Deelname kost € 4,50 (met medaille) 
of € 2,50 (zonder medaille). Leden 
van de KWBN en Harddraverij krijgen 
€ 1,00 korting (max 4 wandelaars per 
lidmaatschap). 
Starttijden:
• 40 km 07.30 tot 08.30 uur,
• 25 km 08.00 tot 11.00 uur,
• 20 km 08.30 tot 11.00 uur;
• 15 km 09.00 tot 12.00 uur;
• 10 km 09.00 tot 12.00 uur,
• 5 km 10.00 tot 14.00 uur.

Meer informatie? 
Erik Miessen, 06-23072297. 
Of www.rondjezandhaas.nl.

Concours Hippique Santpoort ‘22
10.00 - 17.00 uur / 
Ruïne van Brederode
Nieuw is dat het Concours Hippique 
dit jaar is verhuisd van zondag naar 
zaterdag. Er staan allerlei spring- én 
dressuurwedstrijden op het menu. 
Maar vooral ook wat showelementen 
om het publiek te vermaken.
Dit jaar zijn er geen wedstrijden van 
de tuigpaarden. Toch heeft de orga-
nisatie daar iets op gevonden. De 
familie Calis van Stoeterij De 
Miedloane uit De Westereen (FR) 
heeft een spetterende show in petto, 
waarbij de bijzondere gangen van 
een tuigpaard op een toegankelijke 
manier worden toegelicht. Ze treden 
twee keer op, rond de klok van 14.30 
en 15.30 uur.

De dag wordt afgesloten door Ton 
Does van Media Horses International. 
Zijn bedrijf leent ervaren paarden uit 
voor alle media en zorgt tevens voor 
een professionele begeleiding. Denk 
daarbij aan speel�lms en tv-series. Zo 
heeft hij ook Whitestar geleverd voor 
de �lm van Britt Dekker. En het leuke 
is dat hij drie paarden meeneemt, 
waaronder ook de enige echte 
Whitestar. Zijn show staat om 16.30 
uur op de kalender.

Bij het springen gaat het om een 
“onderling toernooi” waaraan groot 
en klein kunnen meedoen. 
Rubrieken: 40-60, 60-80, 80-100 cm. 
Daarnaast is er het onderdeel ‘Speel 
uw Spel’, waarbij iedere sprong 
éénmaal van de ene kant 
gesprongen mag worden en 
éénmaal van de andere kant. Iedere 
sprong is punten waard en de combi-
natie met de meeste punten wint dit 
onderdeel.
Voor de dressuur zijn er zowel o�-
ciële KNHS Wedstrijden als onder-
linge wedstrijden. De KNHS is sinds 
kort begonnen met geheel nieuwe 
proeven, maar tijdens het concours 
zullen de ‘oude‘ proeven (B5, B6, L1-9 
en L1-10) nog worden afgenomen. 

Ook nieuw dit jaar is het zoge-
naamde Bixie voor de allerkleinsten. 
Meedoen mag vanaf je 4e verjaardag 
t/m het jaar waarin je 13 jaar wordt. 
De 4 tot 6-jarigen mogen alleen 
meedoen aan de Bixie-rubrieken als 
zij worden begeleid. Dat betekent 
dat een begeleider de pony aan een 
lange lijn mag houden. Dit is echt 
voor de jonge kinderen die net 

rijden. De ruiter moet natuurlijk wel 
zelf sturen! Vanaf 6 jaar mag de Bixie-
deelnemer alles zelf doen. De Bixie 
proeven kunnen in KNHS verband 
worden gereden. Maar als je geen 
Bixie startkaart hebt, mag je de 
AA-proef rijden in de onderlinge 
wedstrijd. Rijdt je kind al goed zelf-
standig, dan kan hij of zij, net als 
voorheen, met de onderlinge dres-
suur B-proeven meedoen.

Tot slot kunnen alle deelnemers zich 
inschrijven voor de prijs voor het 
“Bestgaande Rijpaard/Pony”. Deze 
prijzen zullen worden uitgereikt aan 
de ruiters die als beste in staat zijn de 
paarden dusdanig te rijden dat alle 
ras-typische kenmerken optimaal tot 
uitdrukking komen. Er wordt beoor-
deeld op de gangen van het paard, 
het gedrag onder het zadel, maar 
ook de combinatie ruiter/paard telt 
mee.
Vanzelfsprekend zijn er op het evene-
mententerrein voldoende mogelijk-
heden om te eten en drinken en zijn 
er marktkramen met nuttige infor-
matie. Publiek en meegekomen 
kinderen kunnen zich vermaken in 
het strodorp dat door Fred Brans 
mogelijk is gemaakt. Kortom, een 
prachtige dag waarbij het paard 
centraal staat. Toegang gratis!

De Harddraverij Vereniging wordt bij 
de organisatie gesteund door 
Paardensportvereniging PSV Duin en 
Kruidberg van Manege 
Kennemergaarde. Aanspreekpunt 
voor de KNHS wedstrijden is Hilde 
Oosten. Voor de onderlinge spring- 
en dressuurwedstrijden zijn dat 

Annemieke Vink en Bianca 
Meekel-Stolwijk. 
Alle actuele informatie over de 
mogelijkheden om nog in te 
schrijven staat op de website van het 
Dorpsfeest Santpoort. 
Sponsoren: Lexquis, Welkoop 
Santpoort, Hofstede De Kruidberg, 
Bouwbedrijf van Schooten.

7e Footgolf (volgeboekt)
11.00 – 17.00 uur / 
start Weyman Weide
Niet te geloven! Binnen enkele 
seconden (!) na het openzetten van 
de digitale inschrijving was het 7e 
Footgolf-toernooi compleet volge-
boekt. Zo’n 500 footgolfers vanaf 18 
jaar en ouder verschijnen in 53 m/v-
teams (record) aan de start. Vaak in 
gepaste Footgolf-out�t. Voor zover 
dat is na te gaan, is dit waarschijnlijk 
één van de grootste footgolf-toer-
nooien ter wereld!
Om zoveel mogelijk spelers te 
kunnen toelaten, heeft organisator 
Enrico Does het aantal holes 
opnieuw uitgebreid tot 35. 
Deze liggen allemaal verspreid op de 
leukste plekken in het dorp. Terug 
van weggeweest zijn de holes bij 
Landgoed Duin en Kruidberg (met 7 
holes), landje van Scholz en de 
Weymanweide. 
Andere leuke holes liggen bijvoor-
beeld bij de vijver aan de 
Valckenhoe�aan, bij de IJsboerderij, 
bij het veldje aan de Santpoortse 
Dreef langs de JM van Nassaulaan, de 
Molen en de Wüstelaan bij 
Restaurant Boschbeek. Voor de 
toeschouwers is een kaartje met de 
holes toegevoegd.

ZATERDAG

30
JULI 

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

Het team van Manege Kennemergaarde 
wenst iedereen een gezellige feestweek!



ZONDAG

31
JULI 

9e 
Schaak-

Kroeglopertoernooi
10.00 – 17.00 uur 

/ start bij De 
Wildeman

Wegens groot succes organiseert 
Schaakclub Santpoort het 
Santpoortse Kroeglopertoernooi. Dit 
toernooi mag zich landelijk meten 
met de grootste kroegloper toer-
nooien in Nederland. 
Elk jaar doen er meer dan 100 deelne-
mers mee! Schakers uit heel 
Nederland nemen het in duo’s, in 
zeven rondes met een speeltempo 
van 15 minuten per persoon per partij 
tegen elkaar op. Er wordt volgens de 
regels van het na-ijlend Zwitsers 
gespeeld bij Laantje, De Wildeman, 
Café Bartje, De Weyman, Brasserie 
Bank, Chen Tong Kong en de evene-
mententent van Korf Catering op de 
Weyman Weide.
De organisatoren Bas Haver, Hans Kors 
en Rob de Roode hebben een stevige 
prijzenpot klaar staan. 
Denk daarbij aan geldprijzen, rating-
prijzen en prijzen in natura. Ook dit 
jaar is er een jeugdprijs voor het best 
geklasseerde duo waarbij beide 

spelers jonger zijn dan 16 jaar. Maar 
deze prijzenpot is niet de enige moti-
vatie om deel te nemen. Het is met 
name de gezelligheid en de bijzon-
dere opzet van de dag. Meedoen? 
Voor meer informatie of aanmelden (€ 
20,00 per duo), kan via https://www.
schaakclubsantpoort.nl/kroegloper-
toernooi. Info: Rob de Roode: 06 
28984000. 
Sponsoren: Schaakopening Essenties 
en Swier Slotservice & Sportprijzen.

Ko�econcert in teken van vrede en 
verbinding
12.00 – 14.00 uur / Dorpskerk Burg. 
Enschedélaan 67
Ook tijdens het Dorpsfeest Santpoort 
kunnen wij de oorlog tussen Oekraïne 
en Rusland niet negeren. 
Om die reden staat het Ko�econcert 
dit jaar in het teken van vrede en 
verbinding. De musici Maria 
Nemtsova (piano), Dasha Beltiukova 
(�uit) en Vitaly Vatulya (saxofoon) 
hebben een speciaal programma 
samengesteld, waarin de muziek de 
boodschap voor vrede bevat. 
Russische, Oekraïense, Franse en 
Wit-Russische componisten staan 
broederlijk bij elkaar. 

Maria en Vitaly hebben beide in 
Nederland gewoond en gestudeerd, 
gingen terug naar Moskou, maar 
vluchtten halsoverkop uit Rusland, 
met onder hun armen twee kleine 
kinderen, een concertjurk en saxo-
foons, terug naar Nederland. 
Jarenlang zetten zij zich in voor het 
project “Muziek voor Vrede”. Zij 
brachten concerten in oorlogsge-
bieden. Maar vanuit Moskou iets voor 
Oekraïne doen is onmogelijk. 
Vanuit de Dorpskerk zullen zij, samen 
met de uit Minsk afkomstige �uitiste, 
laten horen dat muziek verbindt. De 
muziek op hun programma is aangrij-
pend mooi, maar ook aanstekelijk 
vrolijk, virtuoos, kleurrijk impressionis-
tisch en vooral heel erg goed uitge-
voerd. Zo komt muziek van Chopin 
voorbij. 
Hij was door de bezetting van Rusland 
in Polen een banneling in het buiten-
land geworden. Maar een vrolijke 
charleston uit een vrediger tijd staat 
ook op het programma. Aan het eind 
van het concert wordt het ontroe-
rende Credo van de vader van Dasha 
opgevoerd.
Het samen luisteren in de sfeervolle 
Dorpskerk schept een mooi moment 
van bezinning en besef dat we dank-
baar mogen zijn hier in vrede te leven.  
Om daar met elkaar een moment stil 
bij te staan, zal de sfeer van feestelijk-
heid alleen maar verhogen.
Paula Blom werkt in deze productie 
nauw samen met het bestuur van de 
Dorpskerk Santpoort en de Stichting 
Cultuur in de Dorpskerk. Vanaf heden 
liggen 250 gratis kaarten klaar. Deze 
kunt u ophalen bij Booy Optiek 
(Hoofdstraat 166) en 

Nieuwland&Aarts 
(Bloemendaalsestraatweg 127). Aan 
het eind van het concert zal een 
bestuurslid van de Harddraverij 
Vereniging met zijn hoed klaarstaan 
om een vrijwillige bijdrage in 
ontvangst te nemen. Zaal open om 
11.30 uur. Het concert is zonder pauze 
en na a�oop wordt u een drankje 
aangeboden.
Sponsoren: Booy Optiek en Reanda 
Netherlands Audit Tax & Advisory.

8e Bierproeverij Santpoort 
(volgeboekt) 
15.00 – 20.00 uur / Weyman Weide
Na 2 jaar stilte zal de Bierproeverij dit 
keer op zondag plaatsvinden (en niet 
zoals voorgaande jaren op zaterdag). 
De deelnemers staan om 15.00 in de 
startblokken om onder het genot van 
enkele hapjes te genieten van een 
groot assortiment bieren die voorna-
melijk afkomstig zijn van regionale 
brouwerijen. Omdat de centrale bar 
dit jaar niet aanwezig is, zijn er een 
aantal nieuwe brouwers aan de 
line-up toegevoegd. 
Het belooft weer een spektakel te 
worden.
Dank aan de vrijwilligers Daan Boon, 
Arnold Hirdes, Maarten Kuijl, Wouter 
Odijk, Jasper van Velzen, Gijs Ooms, 
Ruben van Voorbergen, Martin van 
Baekel en Hugo van Vessum die een 
enorme berg werk verzetten om het 
evenement zeer professioneel, maar 
met behoud van gezelligheid te orga-
niseren. Dat wordt vast en zeker 
genieten. Meer info: bierproeverijsant-
poort@dorpsfeest-santpoort.nl.
Sponsor: Bierbrasserie Koster en vele 
enthousiaste (bier)sponsoren.
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Alle teamcaptains zijn op de hoogte 
gebracht van alle praktische infor-
matie. Verzamelen bij de Weyman-
weide om 10.45 uur stipt, zodat 
iedereen daarna om 11.15 uur kan 
uitwaaien naar zijn of haar eerste 
starthole. 11.30 uur kan er worden 
gestart. Om wachttijden bij de holes 
zoveel mogelijk te voorkomen, moet 
de volgorde van de holes worden 
aangehouden. Dat garandeert de 
meest vlotte doorstroming. Elk team 
hoeft maar 20 holes (aangewezen) te 
lopen die meetellen voor hun punt-
entelling. Meer mag natuurlijk ook, 
maar hou je aan de volgorde.
Na a�oop kunnen de teamcaptains 
hun scorelijsten afgeven aan de bar 
van de Wildeman of Café Bartje. Er is 
geen centrale prijsuitreiking. De 
captains krijgen bij aanvang een prijs 
mee voor de beste uit hun team, 
zodat elk team na a�oop hun eigen 
weg richting het dorpsfeest kan 
vinden en een eigen feestje kan 
vieren.
Enkele tips: Kom op de �ets en neem 
je eigen bal én handdoek mee. Er zijn 
diverse punten onderweg waar je 
wat kan eten of drinken. Een biertje 
voor onderweg is toegestaan maar 
ruim je rotzooi op! We hebben 
toestemming om op de mooiste 
locatie van Nederland te komen. Hou 
dat zo! Er zijn onderweg genoeg vuil-
nisbakken. Spreek elkaar aan als 
iemand vergeet zijn troep op te 
ruimen, anders loop je het risico om 
volgend jaar met je team uitgesloten 
te worden van deelname.
Vragen of opmerkingen? Enrico 
Does, enricodoes@hotmail.com
Sponsor: Prins Staalhandel.

Wagenmakerstraat 41, 1991 JB  Velserbroek
Tel. 023 - 537 82 03

Chauffeurs 
gezocht
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T I J D E N S H E T  
D O R P SF E E ST  Z I J N  

W I J  G E SL O T E N

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

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

REISBUREAU

KOM LANGS OP DE
JAARMARKT VOOR
REISINSPIRATIE

DE VERRE REIZEN
SPECIALISTBroekbergenlaan 44 - 46

2071 EW Santpoort Noord 
www.santpoortaanzee.nl

V a na f za terda g  3 0  ju li heb b en w ij het m osselplein voor de deu r!  
S hift va n 1 7 . 0 0  -  1 9 . 0 0  u u r en va n 1 9 . 1 5  -  2 2 . 0 0  u u r op reservering !

O nze w ink el is norm a a l g eopend.



39ste 
Straatvoetbal-
toernooi 
Santpoort 
WK-Editie
08.45 uur - 16.00 

uur / Burg. Weertsplantsoen
Met medewerking van tientallen 
sponsoren en 50 vrijwilligers organi-
seert Stichting Straatvoetbal 
Santpoort, weer een bomvol toer-
nooi dat dit jaar in het teken staat 
van het WK-voetbal. Er wordt 
gestreden om een semi-echte 
Gouden WK-bokaal! Vanaf 08.45 uur 
zijn de deelnemers welkom om te 
verzamelen en het toernooi zal om 
09.00 uur beginnen. De spelers zijn in 
drie leeftijdscategorieën ingedeeld (6 
t/m 8 jaar, 9 t/m 11 jaar en 11 t/m 13 
jaar). Inschrijving gebeurt individueel 
en alleen via de website, waarna 
door loting teams worden 
geformeerd. 
Inschrijven kan op
www.straatvoetbalsantpoort.nl. 
Hier is ook alle actuele informatie te 
vinden. Check snel of er nog plek is! 
Kinderen onder de 6 jaar kunnen nog 
steeds ingeschreven worden voor de 
pauzewedstrijd. 
Naast het straatvoetbal zijn er 
rondom de speelvelden allerlei spel-
letjes te doen, zoals Panna, gaten-
doel schieten en balletje 
hooghouden. 
Kortom, weer een hele actieve 
maandag met sport en spel, die met 
veel enthousiasme door Stichting 
Straatvoetbal Santpoort wordt 
georganiseerd. 

Deelname € 4,-.
Sponsor: PéVé Daktechniek & 
Loodgieterswerken.

Voorinschrijven Ringsteken op
 de �ets
10.00 - 12:00 uur / 
Burg. Weertsplantsoen
Kinderen kunnen zich bij het 
Straatvoetbal inschrijven voor het 
ringsteken op de �ets. 
Bestuursleden van de Harddraverij 
richten daar een speciale inschrijf-
tafel voor in. 
Deelname is dit jaar gratis dankzij 
�nanciële steun van de Gemeente 
Velsen in het kader van Zomerpret.

Klaverjassen 55+ 
13.00 – 17.00 uur / Weyman Weide
Senioren Vereniging Velsen (SVV) 
organiseert ook dit jaar het 
Klaverjassen voor senioren. Minke 
Uitendaal krijgt daarbij hulp van Bob 
Stapel. Samen regelen zij dat er zo’n 
200 deelnemers kunnen meedoen 
aan het Klaverjastoernooi in de tent 
op de Weyman Weide. Gezien de 
gezelligheid in combinatie met de 
fraaie prijzentafel die sponsor 
Duineveld Transport beschikbaar 
stelt, zit de tent zo vol. Aan gezellig-
heid is ook gedacht. Voorafgaand 
aan de prijsuitreiking is een feestelijk 
optreden van Nico Bakker. 
Tent open om 12.30 uur. Voor even-
tuele vragen over beschikbare 
kaarten (€2,-): Ed Nieuwland, 
06-53711209.
Sponsoren: Duineveld Transport en 
Macada Innovision.

16e Steenwerpen
14.00 - 17.00 uur / Land van Scholz
Bij Steenwerpen mogen deelnemers 
proberen om met een kei een 
dobbelsteen van een paaltje te 
gooien. Wie het lukt, mag het aantal 
ogen bij het puntentotaal optellen 
van zijn team. Gooi je de dobbel-
steen eraf zonder dat het paaltje 
omvalt, dan tellen de punten dubbel. 
Er wordt gespeeld in teams van vier 
personen. Let op! Gezien de te 
verwachten drukte graag met meer-
dere teams op één baantje spelen, 
zodat niemand teleurgesteld raakt. 
Individuele spelers zijn natuurlijk ook 
van harte welkom, want ter plekke 
kunnen ook teams worden samenge-
steld. Het is waanzinnig leuk om te 
zien hoe groot en klein, jong en oud 
samen spelen. Hele families en vrien-
dengroepen nemen het in een onge-
dwongen sfeer tegen elkaar op. En 
de locatie is super!  Midden in de 
groene long van Santpoort. 
Om te voorkomen dat teams al vroeg 
komen om een baan te claimen 
terwijl de opbouw nog niet klaar is, 
gaat het hek ook dit jaar pas om 
13.00 uur open. En om het land weer 
tijdig schoon te kunnen opleveren 
aan de familie Scholz gaan de 
hekken om 18.00 uur weer dicht.
Deelname gratis. Ter plaatse 
inschrijven.
Sponsoren: Bouw- en aannemersbe-
drijf Van Schooten en Rijwielhuys 
Santpoort.

Steppenrace
18.30 - 20.15 uur / Hoofdstraat
Maandagavond, Steppenrace-avond! 
Vanaf 18.00 uur zal de Hoofdstraat 
volstromen om de teams, verkleed 
en wel, aan het werk te zien! Het 
thema “De Boer Op” zal voldoende 
creativiteit opwekken voor de meest 
uiteenlopende verkleedpartijen. Er 
zijn weer leuke premies te verdienen!
De Steppenrace is een Autopedrace 
voor deelnemers vanaf 15 jaar. Teams 
van vier personen leggen individueel 
een parcours met hindernissen af op 
een �inke eenpersoons autoped. 

Daarbij nemen ze het op tegen een 
tweede team in de naastgelegen 
baan. Elk jaar tovert het Hekkenteam 

weer een creatief parcours uit de 
hoge hekkenhoed. Net als de voor-
gaande edities komen dames- en 
herenteams in een aparte klasse uit. 
Bij gemengde teams zal de meerder-
heid aan geslacht bepalen in welke 
categorie het team uitkomt. 
Twee heren en twee dames worden 
ingedeeld bij de heren. De start valt 
om 18.30 uur, maar de deelnemers 
moeten zich om 18.00 uur melden.
Wie wil deelnemen, kan het inschrijf-
formulier vinden op website 
www.dorpsfeest-santpoort.nl. 
Schrijf op tijd in, want er kunnen 
maximaal 20 teams meedoen. 
De inschrijving sluit op 31 juli om 
20.00 uur. Deelname gratis. 

Sponsoren: Van Waalwijk van Doorn, 
Lengerique, Sportconnection, Step & 
Ko, City Sport & Fashion.
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MAANDAG
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AUGUSTUS

Terrasweg 22
Santpoort Noord

De gehele Feestweek 
geopend vanaf 11:00 tot 
16:00 uur met uitzondering 
van donderdag 4 augustus 
(tijdens paardenrennen)

VRIJDAG 5 AUGUSTUS STAAN WE 
OP DE JAARMARKT TERRASWEG 22 
MET HEEL VEEL LEUKE AANBIEDINGEN 
BUITEN OP ONZE KRAAM VOOR DE WINKEL

Tijdens het dorpsfeest is eeterij de Bokkesteeg open vanaf 17.00 uur!

Hoofdstraat 204, Santpoort-N, Tel. 023-5379764, www.meierijsantpoort.nl

De Bokkesteeg

Zaterdag  30 juli Jurre van der Linden & Ron Knotter
Zondag  31 juli Mr Right & Ms Always Right
Maandag  1 aug Thijs Huijbens & Boaz van Willigenburg
Dinsdag  2 aug Wouter Wensink & Rens Warnar
Woensdag  3 aug Ron Knotter & Fraukje van Winden
Donderdag  4 aug Tom Braaij en Luna de Veer
Vrijdag  5 aug The Warnars
Zaterdag  6 aug Jurre van der Linden & Thijs Huijbens

Iedere dag tijdens het diner, leuke artiesten vanaf 17.00 uur op ons terras!

Wij zijn wegens vakantie gesloten 
van 31 juli t/m 16 augustus

Johan Molenaar
Bloemen uit Santpoort

Biezenweg/
Spekkenwegje 10 
Santpoort-Noord

Wij wensen u een fantastisch Dorpsfeest
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Ringsteken
09.00 – 20.15 uur / 

Hoofdstraat
Zoals gebruikelijk 
zijn er op dinsdag 
de hele dag ring-

steekwedstrijden in de Hoofdstraat. 
09.00 uur: Ringsteken op de �ets 
voor kinderen tot en met 9 jaar. 
Inschrijven vanaf 8.30 uur bij de jury-
wagen. Deelname is gratis dankzij 
�nanciële steun van Zomerpret van 
de Gemeente Velsen. Hoofdprijs een 
prachtige �ets aangeboden door Het 
Rijwielhuys Santpoort.
11.00 uur: Ringsteken op de �ets 
voor kinderen van 10 tot en met
14 jaar. 
Deelname is ook hier gratis, dankzij 

Zomerpret-steun van de Gemeente 
Velsen.  Inschrijven omstreeks 10.30 
uur bij de jurywagen. Ook hier een 
prachtige �ets als hoofdprijs, aange-
boden door Het Rijwielhuys 
Santpoort. 
14.00 uur: Ringsteken op pony
of paard.
De pony’s gaan eerst van start. Let op! 
De organisatie merkt dat de deelne-
mers elk jaar jonger worden. 
Vanwege de veiligheid is besloten 
een ondergrens te hanteren van 6 
jaar. Zij mogen door moeders, vaders, 
zusjes, broertjes en vrienden worden 
begeleid. Daarna is het tijd voor de 
paarden. Deelnemers die hun paard 
niet onder controle hebben, 

worden uit de strijd gehaald. Het 
dragen van een veiligheidscap en 
schoenen/ laarzen met hak is 
verplicht. Ook voor ruiters die zonder 
zadel rijden. We verwachten vrolijk 
verklede en enthousiaste ruiters en 
paarden in de ring! Let op! Deelname 
voor ringsteken met pony en paard is 
alleen mogelijk via voorinschrijving 
op www.dorpsfeest-santpoort.nl. 
Maximaal één deelnemer per pony of 
paard. Hengsten uitgesloten. 
Inschrijven kost € 2,00 en sluit 
maandag 1 augustus om 20.00 uur. 
Startnummer ophalen/betalen kan bij 
de jurywagen vanaf 13.30 uur. Tijdens 
het Concours Hippique op zaterdag 
kan ook op de kraam van de 
Harddraverij Vereniging worden 
ingeschreven. 

18.30 uur: Ringsteken op de 
brommer. 
Ringsteken op de brommer doe je 
met z’n tweeën, waarbij de duopas-
sagier met het zwaard naar de ring 
steekt. De bestuurder moet een 
geldig brom�etsrijbewijs hebben en 
het nummer daarvan bij de inschrij-
ving opgeven. Deelnemen kan alleen 
met goedgekeurde brom�etsen en 
snorbrommers die zijn voorzien van 
een geldig kentekenbewijs (en zeker 
géén motoren). 
De stekende duopassagier moet 
zitten (en mag niet staand steken). 
Verder moet het zwaard bij het 
handvat worden vastgepakt. 
Vanwege de veiligheid en onder-
scheid in moeilijkheidsgraad te voor-
komen, rijdt iedereen(!) met een helm 
op. Dus ook de deelnemers die op 
een snorbrommer meedoen! Oproep 
aan de deelnemers: Zet tijdens het 
wachten zoveel mogelijk je brommer 

uit ivm geluid, milieu en gezondheid 
deelnemers. Natuurlijk rekent de 
organisatie op een groot aantal 
verkleedpartijen en ludieke aanmel-
dingen. Let op! Vanwege de drukte en 
de beschikbare tijd voor het evene-
ment gaan we al vanaf 18.00 uur 
starten met de inschrijving, zodat we 
ook op tijd kunnen beginnen. 
Inschrijving aan de jurywagen sluit 
stipt om 18.30 uur. Kosten per duo € 
2,00. 
Dit evenement wordt mede mogelijk 
gemaakt door Rijwielhuys Santpoort.

3e Santpoort mediteert
10:00 - 12:00 uur / Naaldkerk
Vanwege het succes van de voor-
gaande keren (2019 en 2021) wordt 
dit evenement geprolongeerd. Ben je 
tijdens de eerste dagen van deze 
hectische week ook toe aan rustige 
geest, stilte en een moment van 
bezinning? 
Even “op adem komen”? Dan ben je 
van harte welkom in de Naaldkerk. 
Mark Metselaar, José Rustemeijer, 
Nanda Ramakers, Louise Snoek en 
Jeannette Meijer nodigen je van harte 
uit voor het samen luisteren naar 
ontspannende meditatieve muziek en 
een moment van bezinning. Mark 
Metselaar is er voor wie toe is aan een 
geleide meditatie en diep ontspan-
nende ademhaling. Adem je hoofd 
leeg en je hart vol!
• 10:00 uur Meditatieve muziek en   

inspirerende teksten
• 10:30 uur Ontspannende ademha-  

lingstechnieken en geleide   
meditatie

• 11:00 uur Samenzijn, waarbij je o.a. 
een kaars voor iemand kunt   
opsteken.

Deelname gratis. Aanmelden vereist 

via info@markmetselaar.nl. Meer 
informatie Mark Metselaar, 
06-25532066.

Petanque
13.00 – 17.00 uur / Land van Scholz, 
Vlugthovenstraat
De Petanque Union IJmond (PUIJ) 
organiseert in collegiale samenwer-
king met Petanque Union 
Kennemerland (PUK) uit Haarlem-
Noord wederom een rustgevend 
(maar soms ook fanatiek) Jeu de 
Boules toernooi. Het gaat om een 
zogenoemd “Doubletten Mêlee”-
toernooi, waarin elk jaar leuke prijzen 
zijn te verdienen. Iedereen die van het 
gezellige Franse petanque houdt, kan 
meedoen, ongeacht het niveau (leef-
tijd vanaf 8 jaar). De organisatie 
vraagt u individueel en vooraf in te 
schrijven; de teams worden via loting 
samengesteld. Voorinschrijven kan via 
http://puij.nl tot 1 augustus 20:00 uur. 
Maximaal 80 deelnemers. 
Zijn er nog plaatsen over, dan kan op 
de dinsdag zelf ter plaatse vanaf 12.00 
uur worden ingeschreven. 
Deelnemen kost € 3,00. Prijzen 
worden door de organisatie en spon-
sors beschikbaar gesteld in bekers en 
natura. Ze worden uitgereikt in 3 cate-
gorieën (dames, heren, kinderen 8 tot 
13 jaar). Vanaf 12.00 uur zijn deelne-
mers welkom. 
De inschrijving sluit stipt om 12.30 
uur. Het toernooi start om 13:00 uur. 
Bij slecht weer voorspelling wordt er 
gespeeld in het Boulodrome van PUK 
aan de Van der Aartweg 31, Haarlem 
(parkeren ingang Vlietweg). 

Meer informatie: 
Aad de Gier, 023-5372094),
Netherlands Audit Tax & Advisory.

DINSDAG
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Pinnen:
Contant geld
Tip! In het dorp is nog maar 1

pinautomaat om cashgeld op te halen 

en die staat bij de The Readshop in de 

winkel. Na sluitingstijd is het niet meer 

mogelijk om in Santpoort geld te pin-

nen. Heb je contant geld

nodig tijdens het Dorpsfeest?

Haal het dan op tijd in huis.

Van der Valk
Taxiservice    0255-538000

Wij brengen u na het 
dorpsfeest veilig thuis!

Tijdens Dorpsfeest Santpoort kunnen de wachttijden iets langer zijn 
dan het gebruikelijke ‘klein kwartiertje’. Wij rekenen op uw begrip!

VAN DER VALK TAXISERVICE   |   POSTBUS 92   |   1970 AB IJMUIDEN   |   INFO@TAXIVDVALK.NL   |   WWW.VANDERVALKGROUP.NL

LANGS DEZE WEG WILLEN WIJ U GRAAG
HARTELIJK BEDANKEN VOOR HET VERTROUWEN

DAT U DIT JAAR IN ONS HEEFT GEHAD

OOK IN 2017 STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR MET DE 
BETROUWBARE SERVICE DIE U VAN ONS GEWEND BENT!

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
TEAM VAN DER VALK TAXISERVICE

TIJDENS DE FEESTDAGEN KUNT U UITERAARD OP ONS REKENEN,
MAAR HOUD WEL REKENING MET EEN IETS LANGERE WACHTTIJD DAN HET BEKENDE ‘WWW.KLEINKWARTIERTJE.NL’
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Agrarische dag
9.00 – 13.00 uur / 
Ruïne van 
Brederode
De Agrarische dag 
is uitgegroeid tot 

één van de grootste publiekstrekkers 
van het Dorpsfeest Santpoort. Op 
deze dag zal het thema “De Boer op” 
het beste tot uiting komen. Zo is er 
een kalverenkeuring waar veehou-
ders uit heel Noord-Holland zijn 
vertegenwoordigd. Naast de keuring 
is er voor de kinderen ook een 
wedstrijd “koe” melken en kalveren-
schetsen. Een schapenscheerder zal 
demonstraties geven en in het stro-
dorp van Fred Brans kunnen 
kinderen zich helemaal uitleven.
Lokale mechanisatiebedrijven tonen 
hun nieuwste werktuigen en trac-
toren. Daarnaast zal de 
Kleindierfokvereniging IJmond en 
Omstreken een show van kleindieren 
verzorgen. Zo kun je hoenders, 
konijnen, cavia’s en serama’s van 
dichtbij bekijken maar ook knu�elen. 
Schattig toch?
Geitenfokvereniging Assendelft is 
weer van de partij. Dit jaar echter 
geen keuring voor geiten, maar wel 
een demo met de mogelijkheid een 
stukje met de geit te wandelen. 
Ponyclub Ollie is aanwezig onder 
leiding van Claudia Scheeres om 
allerlei demonstraties te geven die te 
maken hebben met de verzorging 
van paarden. Ook mogen kinderen 
een rondje op de pony maken.
Tussendoor zijn er vanaf 10.00 uur 
poppenkastvoorstellingen voor de 
kids. En Albert Heijn uit IJmuiden 
regelt een springkussen. Om 12.00 

uur worden de tafels gedekt door 
leden van het Ezelencomité. 
Kinderen (inderdaad alleen voor 
kinderen) worden dan uitgenodigd 
om zelf een broodje te smeren en 
wie weet een ijsje toe? Het 
Ezelencomité, waarvan de leden 
graag anoniem blijven, hebben 
tevens een kinderschmink, gooche-
laar en de poppenkast ingehuurd. 
Geweldig initiatief, waarvoor dank!! 
Toegang gratis!
Sponsoren: Lexquis, Albert Heijn 
IJmuiden, Manege Kennemergaarde, 
Zuidam Makelaardij,
Ton van Amerongen, Steboma en 
Welkoop Santpoort.

16e “7 van Santpoort” 
17.30 – 19.00 uur / 
Rondom Naaldkerk
De “7 van Santpoort” is een prestatie-
loop waarbij 7 rondjes van 1 km om 
de Santpoortse Naaldkerk worden 
gerend. De jeugdloop (t/m 12 jaar) 
over 1 rondje (= 1 km) start om 17.30 
uur, de 7 van Santpoort start om 
18.00 uur en is stipt om 18.50 uur 
afgelopen, zodat het parcours tijdig 
vrij kan worden gegeven voor het 
volgend evenement.
Hoewel de “7 van Santpoort” een 
prestatieloop is (dus geen o�ciële 
wedstrijd), zijn er natuurlijk wel 
bekers voor de snelste man en 
snelste vrouw. Daarnaast zijn er ook 
bekers voor de snelste man en vrouw 
uit Santpoort. Ook aantrekkelijk is 
dat er premies van €35,- klaarliggen 
voor de dame en heer die de eerste 
ronde van de 7 van Santpoort het 
snelst a�eggen. Ze krijgen deze 
echter alleen uitgekeerd als zij de 

volledige 7 km ook daadwerkelijk 
uitlopen.
Omdat het parcours ruimte biedt aan 
zo’n 450 deelnemers, adviseren wij 
niet te lang te wachten met  
inschrijven. Dat kan via www.dorps-
feest-santpoort.nl. De digitale 
inschrijving is geopend tot dinsdag 2 
augustus 12:00 uur. Op de dag zelf 
kan er vanaf 16.00 uur nog worden 
ingeschreven als de limiet van 400 
deelnemers nog niet is bereikt. Dat 
kan bij Dorpshuis ’t Terras waar je 
ook je startnummer moet ophalen. 
Tarief om mee te doen? De 
Jeugdloop is normaal gesproken €1,- 
maar is dit jaar gratis vanwege een 
Zomerpret-subsidie van de 
Gemeente Velsen die speciaal op 
kinderen is gericht. Voor de “7 van 
Santpoort” bedraagt de inschrijving  
€ 7,-. Pinnen is niet mogelijk, dus 
graag contant geld meenemen.
Het wedstrijdcommentaar wordt 
verzorgd door Jan van der Meulen. 
SportConnection staat met een groot 
aantal vrijwilligers klaar om alles tot 
in de puntjes te organiseren. Oproep 
aan het publiek: Mocht het warm 
zijn, gebruik dan geen tuinslang om 
de lopers af te koelen. Een nat 
wegdek is immers een bron van 
valpartijen voor de wielrenners die 
daarna het parcours op gaan.
Sponsoren: SportConnection, 
SchaatsLab/RacketLab, Gall & Gall van 
Setten en ActionPlanet.

3e Dames Puntenkoers
19.00 – 19.45 uur / 
Rondom Naaldkerk
Meervoudig wereldkampioen en 
Olympisch kampioen Matthijs Büchli 

komt het startschot lossen van de 
Dames Puntenkoers in Santpoort. 
Voor het eerst sinds jaren is hij 
tijdens het Dorpsfeest niet in Japan, 
maar kan hij naar zijn geboorteplaats 
Santpoort komen.
De Wielerronde Santpoort voor 
dames is niet zo maar een criterium, 
maar een puntenkoers! Daarmee 
onderscheidt Santpoort zich van de 
gewone wielerronden. Doordat er 
tijdens de koers regelmatig wordt 
gesprint om punten, ligt het tempo 
gedurende de hele race bijzonder 
hoog. 
Ook dit jaar is initiatiefneemster 
Sanne Kessler, in samenwerking met 
het team van BRC Kennemerland, 
erin geslaagd om deze puntenkoers 
in Santpoort te organiseren. De 
dames rijden circa 30 ronden, waarbij 
steeds bij elke even-ronden punten 
zijn te verdienen. Bij elke sprint 
krijgen de eerste vier rensters respec-
tievelijk vijf, drie, twee en een 
punt(en). Indien een renster een 
ronde voorsprong neemt, krijgt zij 20 
punten. De renster met de meeste 
punten wint de wedstrijd. De laatste 
twee sprints zijn dubbele punten te 
verdienen.  Bij een gelijk aantal 
punten, bepaalt de eindsprint de 
volgorde van winst. Kortom, een 
spannende koers waarbij veel kan 
gebeuren! De tussenstand zal tijdens 
de koers door speaker worden 
gemeld, zodat het wedstrijdverloop 
ook goed door het publiek is te 
volgen.
Vanwege het succes van 2019 
worden dit jaar meer dames aan de 
start verwacht. Nina Kessler en Tessa 
Dijksman uit de Velserbroek staan 

sowieso aan de start. Verder kijken 
wij uit naar de inschrijvingen van 
voormalig Nederlands kampioene 
Evy Kuijpers, Puck Moonen, maar 
wellicht ook Irene Schouten? Zij gaan 
strijden om prachtige prijzen, zoals 
een Hightea van Landgoed Duin en 
Kruidberg, cadeaubonnen van 
Magni�cent Beautysalon, Dasia 
Wielersport, Duursport.nl en fraaie 
setjes van www.ook-leuk.nl. 
Santpoorter Jasper Tasseron heeft al 
laten weten dat de winnares sowieso 
een mooie �es Champagne 
Moutardier krijgt.
Start en �nish Molenveltlaan. 
Toegang gratis! 
Sponsoren: Magni�cent Beautysalon, 
Landgoed Duin en Kruidberg, Dasia 
Wielersport, Duursport.nl, Champagne 
Moutardier en M&D Events.

Wielerronde van Santpoort 
20.08 - 21.15 uur / 
Rondom Naaldkerk
Het is alweer voor de 70ste (!) keer 
dat de Ronde van Santpoort wordt 
gereden. De deelnemers zijn afkom-
stig vanuit heel het land, waarbij het 
zwaartepunt in Noord- en Zuid-
Holland ligt. 
Dat Santpoort populair is onder de 
Sportklassers komt overigens niet 
alleen door het vele publiek en de 
gezellige sfeer, maar ook door de 
leuke premies die door de mannen 
zijn te verdienen. 
Op de startlijst van medio juli staan al 
veel namen van mannen uit de 
Velsense regio, zoals Basjan Berkhout 
en Marcel Nijssen uit Santpoort-
Noord, Richard de Groot, Duncan 
Oudshoorn en Martijn Suk uit de 
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Het team van Korf Catering wenst iedereen in
Santpoort e.o. een gezellig dorpsfeest toe!

*LIVE* muziek in de tenten
Zaterdag 30 juli vanaf 17.00 Tent Ruïne

* Trio Nashville *
Vrijdag 5 augustus vanaf 20.00 uur Tent Weymanweide

* The Right Swipes *

Wenst    iedereen    een    
fantastische    feestweek    toe!

Middenhavenstraat 70 - IJmuiden - Tel. 0255-757676
www.t-hagenbouw.nl

Voor al uw duurzaam woonplezier

Vrijblijvende offerte? 
Mail naar info@t-hagenbouw.nl

PARKET - LAMINAAT -  PVC

OPENINGSTĲDEN:
DINSDAG & VRĲDAG

10.00 UUR T/M 17.00 UUR
ZATERDAG

10.00 UUR T/M 16.00 UUR

INTROĲMUIDEN.NL
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Heel veel plezier tijdens 
het Dorpsfeest
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Velserbroek, Onno Timmermans uit 
Driehuis, Paul van Ewijk uit IJmuiden 
en Sander van der Aart uit Velsen 
Zuid.
Ook hier zal Olympisch Kampioen 
Matthijs Büchli aanwezig zijn om het 
startschot te lossen. De renners rijden 
daarna 50 km. Start en �nish aan de 
Molenveltlaan. 
Met medewerking van BRC 
Kennemerland. Toegang gratis! 
Sponsoren: Snackbar Peter, Rijwielhuys 
Santpoort, Visser Tweewielers, Dasia 
Wielersport en Duursport.nl

Bridgedrive op twee avonden 
19.30 - 23.55 uur / Velserhooft
José Twisk  van bridgeclub De 
Kennemers laat weten dat de bridge-
drive ook dit jaar weer op de kalender 
staat. Tijdens het Dorpsfeest wordt er 
op twee avonden gespeeld, namelijk 
op woensdag 3 augustus en 
donderdag 4 augustus 2022. 
Deelnemers kunnen op het inschrijf-
formulier (www.nbbclubsites.nl/
club/6006) aangeven welke dag ze 
willen spelen (beide dagen kan ook). 
Ook kunnen de deelnemers hun voor-
keur aangeven omtrent de speel-
sterkte, maar uiteindelijk zal de 
wedstrijdleiding de de�nitieve inde-
ling maken.
Kosten voor deelname bedragen
€ 10,- per bridgepaar.  
Maximaal 100 personen. De zaal van 
Velserhooft is open vanaf 19:00 uur; 
start om 19.30 uur. 
Meer informatie: 
Jose Twisk-Koomen. 
Josefa.koomen@gmail.com
of 06-21643790
Sponsor: Rijwielhuys Santpoort.
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263ste 
Kortebaandraverij: 
1e Interland 
Nederland-
België
13.00 – 18.00 uur 

/ Hoofdstraat
Het bestuur van de Harddraverij 
Vereniging Santpoort is er trots op 
om de eerste kortebaan-interland 
Nederland-België te mogen organi-
seren. Hiermee gaat een langgekoes-
terde wens vanuit de drafsport in 
vervulling. De kortebaan is van 
oudsher een Nederlandse sport. Hier 
hebben we een uitgebreid circuit 
met jaarlijks 25-30 kortebanen.
 In België is de sport in opkomst. Op 
het strand van De Haan vinden jaar-
lijks twee koersen soortgelijk aan de 
kortebaan plaats. 
Ook staat er op vrijdag 12 augustus 
voor de eerste keer een kortebaan in 
het Belgische Ruiselede op het 
programma. 

Nieuw! Grand-16
Tijdens deze eerste interland is veel 
hetzelfde als tijdens de traditionele 
kortebaan. Het grootste verschil is 
echter dat het deelnemersveld 
bestaat uit paarden van Nederlandse 
én Belgische eigenaren. 
In totaal komen zestien deelnemers 
in actie. Zij strijden volgens het prin-
cipe Grand-16. 
Dit betekent dat de verliezers uit de 
eerste omloop zich via een herkan-
sing alsnog kunnen plaatsen voor de 
tweede omloop. In de eerste omloop 
starten 16 paarden, hierbij gaan er 8 
paarden na winst door naar omloop 
2. De verliezers hoeven met het 

Grand 16 systeem niet te treuren. 
Alle verliezers gaan naar een zoge-
heten “tussenomloop”. Ook voor 
deze omloop wordt via loting 
bepaald welke verliezers tegen 
elkaar strijden. Uit deze tussenom-
loop komen 4 winnaars. 
Deze winnaars worden ook geplaatst 
in omloop 2 van de kortebaan. Deze 
4 paarden komen altijd via loting 
weer terug op de plaatsen 6, 8, 10 of 
12. Het kan dus voorkomen dat een 
winnaar uit de tussenomloop weer 
terug wordt geloot tegen het paard 
waar hij al eerder tegen heeft 
gelopen. Heeft het paard waarop je 
hebt gewed in de eerste omloop 
verloren? Niet getreurd. Via de tusse-
nomloop kan het paard weer een 
plek terug bemachtigen in de korte-
baan. Gooi daarom je tickets niet 
weg na omloop 1!

Gokken
Tijdens de Kortebaan in Santpoort 
werd in 2019 een recordomzet 
gehaald van maar liefst 147.777,50 
euro om; een ongekend hoog nieuw 
landelijk record op de kortebaan. 
Gokken op “winnend” (uitbetaling als 
paard wint) en “plaats” (uitbetaling 
als paard bij eerste 3 komt) is popu-
lair in Santpoort. Het spel “Winscore” 
wordt ook steeds vaker gebruikt 
omdat de uitbetalingen daar fors 
kunnen zijn. Bij deze variant geef je 
in de eerste omloop van alle ritten 
aan wie de winnaar wordt. Voor 
uitleg van de alle spelmogelijk-
heden, kan je het beste kijken op de 
website: https://kortebaandraverijen.
nl/hoe-werkt-het-wedden-bij-korte-
baandraverijen. Daar vind je aan de 

hand van heldere video’s van totali-
sator ZEturf uitleg over de verschil-
lende spelmogelijkheden.
Ook wordt er steeds meer via 
internet ingezet. Deze manier van 
wedden voorkomt dat je na a�oop in 
de rij moet staan bij de totalisator. Er 
loopt overigens een mooie actie bij 
www.zeturf.nl. Maak op tijd een 
account aan maak ook gebruik van 
de aangeboden welkomstbonussen. 
Komt u naar de baan en wilt u met 
contant geld inzetten (pinnen bij de 
totalisator kan ook), hou er dan reke-
ning mee dat wij nog maar één geld-
automaat bij de Readshop in 
Santpoort hebben, die tijdens het 
Dorpsfeest waarschijnlijk zwaar 
belast wordt. Regel op tijd uw 
contante geld.
De organisatie doet er alles aan om 
het geluid op de baan optimaal te 
houden, zodat iedereen de koers 
goed kan volgen. Maar door het vele 
(vaak enthousiaste) publiek kan je 
soms wat wedstrijd info missen. 
Daarom raden wij aan het wedstrijd-
verloop ook live te volgen via twitter 
@kbdraverijen.  

Veiligheid
Om de drukte in en rondom de 
kortebaan beheersbaar te houden, 
heeft de organisatie ook dit jaar 
extra veiligheidseisen meegekregen 
van de handhavers. Zo mag er abso-
luut geen glas mee de baan op. 
Verder wordt aan de bewoners 
gevraagd, om (uitsluitend  in geval 
van acute noodgevallen) hun door-
gang door het huis naar de achter-
tuinen beschikbaar te stellen als 
vluchtroutes. En mocht u als 

bewoner aan het parcours over-
wegen om een steiger in de voortuin 
te zetten, weet dan dat de toezicht-
houders ook dit jaar contoleren op 
de veiligheid. 
Zoals u inmiddels gewend bent, zal 
er extra toezicht worden gehouden 
op de hoeveelheid meegebrachte 
alcoholhoudende dranken. 
Kliko’s of (vis)bakken vol met drank 
komen niet langs de beveiliging. In 
verband met de toegankelijkheid 
mogen er geen partytenten op de 
stoep opgebouwd worden. 
En, tot slot, mag er de hele middag 
absoluut niet worden overgestoken. 
Ook niet als de paarden aan het 
inrijden zijn. 

Vlag is feestelijk
De organisatie vraagt de bewoners 
aan het parcours– zoals gebruikelijk 
– de vlag uit te steken; het moment 
bij uitstek om de Harddraversvlag te 
tonen (zo lang de voorraad strekt 
voor € 15,00 te koop bij B&E 
IJzerhandel aan de Hagelingerweg 
67). 
Na de koers is de prijsuitreiking van 
de Aart Aarts Trofee bij Duineveld 
Transport in de Hoofdstraat (achter 
nummer 114). Deze prijsuitreiking is 
toegankelijk voor de leden van de 
Harddraverij Vereniging. 
Tot slot, toegang tot de Kortebaan is 
gratis. Op vertoon van de Drafpas 
krijgen leden een programmaboekje 
gratis. U kunt zich daarvoor melden 
bij de verkopers langs de baan. De 
aanvang is 13.00 uur, maar de totali-
sator is al om 11.45 uur open. De 
start valt om 13.30 uur.
Sponsor: Repromat.

Eetlokaal  ‘t Palet
Brasserie de Bank

Café Bartje
Zaterdag 30 julii              

overdag       F rans Z eilm aker, nederlandstalig           16.30 tot 19.00

’s avonds     D J  J oh n C astem iller                                20.00 tot 00.00

Zondag 31 juli                 

overdag      Sam  Sax ton &  B as K ors                          16.30 tot 19.00

’s avonds      U nic orns met o.a. Daan van Putten                20.00 tot 00.00

Maandag 1 augustus      

overdag       F red K oridon                               16.00 tot 18.00

’s avonds      F u nky div aez z ,  P eter de H aas en D J  D av e   20.00 tot 00.00

Dinsdag 2 augustus      

’s avonds     F red &  D iz z y ,  jaren 60-70                                  20.00 tot 00.00

Woensdag 3 augustus
overdag        K inderm iddag m u z iek, krijten, bellenblaas  16.30 tot 18.00

’s avonds      D J  B as &  P eter                                                  20.00 tot 00.00

Donderdag 4 augustus 
’s avonds       B ob  &  th e B lu e B and,   Rock-‘n-Roll              20.00 tot 00.00

Vrijdag  5 augustus          

overdag       N ic o B akker         tijdens jaarmarkt

’s avonds      G oed F ou t   Dance classics                             20.00 tot 00.00

Zaterdag 6 augustus       

overdag        E rw in A u b roec k                                               16.30 tot 19.00

’s avonds     F u nh ou se,  party, soul, disco                      20.00 tot 00.00
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Hekkenteam
De Harddraverij Vereniging is trots op haar Hekkenteam. Dit jaar gaan Mark Schoorl, Casper 
de Jong, Frenk Duineveld, Robin Duineveld, Nick Wilms Floet en Nils Negenman aan de bak 
om alle evenementen mogelijk te maken. Toppers zijn het!

Gedragsregels voor publiek
Van het publiek wordt verwacht dat het zich correct gedraagt langs de kant. Een paard is een 
vluchtdier, bij een gevoel van angst of bedreiging kan het dier het dus op een lopen zetten. 
Het publiek moet geen dingen langs de kant doen waar een paard van kan schrikken.



Kinder-Vrijmarkt 
09.00 – 17.00 uur 
/ Dorpskern
Hoewel er tegen-
woordig veel 
mogelijkheden 

zijn om via internet, marktplaats, 
facebook en prikbord van je spullen 
af te komen, gaat er natuurlijk niets 
boven een gezellige rommelmarkt. 
De markt is uitsluitend bedoeld voor 
kinderen, zodat zij nog wat centjes 
kunnen verdienen voor de kermis. 
Wie wil verkopen, kan gewoon op de 
aangegeven locaties gaan zitten en 
heeft geen plaatsbewijs nodig. De 
kinderen mogen hun koopwaar 
aanbieden op de stoep op de 
volgende plaatsen:  Van Vijfsprong 
linksaf stukje Burg. Enschedélaan en 
rechtsaf Frans Netscherlaan (tot hoek 
Wulverderlaan). Van Vijfsprong 
Terrasweg tot Berglaan. Van 
Vijfsprong rechtsaf Schip-
broekenweg; Burgemeester 
Weertsplantsoen (alleen zuidzijde) 
tot Weekmarkt aan de Hagelin-
gerweg. Let op! De groenstroken op 
het Weertsplantsoen mogen niet 
worden gebruikt! Belangrijk is dat de 
rijbanen vrij blijven en koopwaar 
vanaf de stoep wordt aangeboden. 
Zo blijft de dorpskern – in geval van 
calamiteiten – bereikbaar. 
Handelaren zijn niet welkom. 
Toezichthouders zullen rondlopen 
om het één en ander in goede banen 
te leiden. Vooral in de vroege ochten-
duren lopen zij rond om te voor-
komen dat commerciële handelaren 
op de kindermarkt gaan zitten. Ook 
letten de toezichthouders op of de 
wegen vrij toegankelijk blijven voor 
de hulpdiensten. De Harddraverij 

zoekt nog 1 of 2 personen die het 
leuk vinden om namens de organi-
satie als vriendelijke, doch rechtvaar-
dige toezichthouder te willen 
optreden. Geïnteresseerd? Neem 
contact op met Nick Schoorl (nick@
dorpsfeest-santpoort.nl). De bewo-
ners die in de genoemde buurt 
wonen, worden geadviseerd hun 
auto’s elders te parkeren. Tot slot: 
Niet verkochte spullen moet je weer 
mee naar huis nemen. 

Jaarmarkt 
09.00 – 17.00 uur / Dorpskern
De Jaarmarkt Santpoort is qua 
bezoekersaantallen één van de 
grootste evenementen uit het 
programma. Samen met de kinder-
markt trekken de ruim 150 kramen 
elk jaar duizenden bezoekers. Dit 
succes kan je alleen volhouden als je 
goed nadenkt over de samenstelling 
van de marktkramen en wat er zoal 
wordt aangeboden. Dit moet een 
uitgebalanceerde mix zijn van mooie 
koopwaar. Charlotte Meijer en 
Jolanda de Bruin zijn daar markt-
meester in. De dames laten ons 
weten dat er nog enkele mooie 
plekken beschikbaar zijn op de markt 
die op vrijdag 5 augustus wordt 
georganiseerd. Hun aandacht gaat 
vooral uit naar unieke, creatieve arti-
kelen, het liefst van lokale onderne-
mers. Charlotte: “Verras ons maar, 
want wij willen na 2 jaar weer met 
een gevarieerd aanbod komen, zodat 
wij de best bezochte braderie van de 
regio blijven.” “Lokale vereniging die 
leden willen werven zijn ook van 
harte welkom! Wij hebben echter 
voldoende aanbod aan etenswaren, 
dus die schrijven wij niet meer in”, 

laat Jolanda weten.
Geïnteresseerd? Stuur dan een 
bericht met een omschrijving / foto 
van de producten naar jaarmarkt-
santpoort@live.nl.

Pony- en paardenkeuring
9.00 – 14.00 uur / Weyman Weide
Grootste amateurkeuring van 
Nederland! Annemieke Vink en 
Bianca Meekel-Stolwijk hebben de 
organisatie stevig in handen. Als 
keurmeesters zijn mevr. Anneke van 
Elderen en Ron van Eerden aanwezig. 
Marjan Leipoldt zal bij de keuring 
een toelichting voor het publiek 
geven. In 2019 deden bijna 150 
paarden mee. Eerst zijn de kleine 
pony’s aan de beurt, gevolgd door de 
grotere pony’s, kleine en grotere 
paarden, zie indeling rubrieken hier-
onder. Hengsten zijn van deelname 
uitgesloten. Altijd spectaculair is de 
rubriek van de bijzondere rassen. 
Welk paard is het meest rastypisch? 
Een pittige opgave voor de jury, want 
hoe vergelijk je een Fries met een 
Arabisch Volbloed? De senioren zijn 
ook welkom op de keuring, maar 
denk er wel aan dat het paard �t 
genoeg moet zijn om geshowd te 
worden! 

Dit jaar wordt er gekeurd in de 
volgende rubrieken:
Rubriek 1: Pony’s t/m 1.07 m                                 
Rubriek 2: Pony’s 1.08 t/m 1.20 m                       
Rubriek 3: Pony’s 1.21 t/m 1.39 m                       
Rubriek 4: D- en E pony’s 1.40 t/m   

1.57 m
Rubriek 5: Rijpaarden vanaf 1.58 m
Rubriek 6: Bijzondere rassen
Rubriek 7:  Veteranen vanaf 22 jaar
De kampioenen uit de verschillende 

rubrieken strijden aan het eind, rond 
14.00 uur, om het Dagkampioen-
schap. Omdat pas enkele dagen van 
tevoren bekend is hoeveel paarden 
er komen, is het moeilijk om volgens 
een strak tijdsplan te werken. Kom 
dus op tijd. Deelname € 2,00. 
Inschrijven kan via de website: www.
dorpsfeest-santpoort.nl en sluit op 
zondag 31 juli 2022 om 20.00 uur. 
Toch nog vragen? Stuur een bericht 
naar feestweek-santpoort@hotmail.
com of bel Annemieke 06-53750690 
Kom je met de trailer of aanhanger, 
dan kan je die aan de zuidkant van 
het evenemententerrein op de 
Weyman Weide parkeren. Volg de 
aanwijzingen van de verkeersrege-
laars en borden soepel op.

2e Chilli SchaatsLab Summer Step 
Series
15.30-18.00 uur / Skatepark 
Valckenhoe�aan
Wegens het succes van vorig jaar en 
dankzij �nanciële steun van 
Zomerpret van de Gemeente Velsen, 
staat het Stepcontest voor kids van 6 
t/m 16 jaar opnieuw op 
het programma. Onder 
leiding van de gecerti�-
ceerde instructeurs Gio en 
Max van Stepschool 
Nederland (www.step-
school.nl). Stuntsteppen 
gaat over doorzettingsver-
mogen, zelfvertrouwen, je 
grenzen verleggen, vallen 
en opstaan en plezier 
hebben. Gratis deelname. 
Veel én mooie prijzen. Wel 
van te voren verplicht 
inschrijven via contact@
schaatslab.nl. EHBO 

aanwezig.
Sponsoren: Sportconnection / Steplab, 
Gemeente Velsen.

Seniorenavond
20.00 – 24.00 uur / Weyman Weide
Seniorenavond suf en grijs? Nee joh! 
Het dak gaat er af in de feesttent dit 
gezellige feest op de Weyman weide, 
Onze nieuwe secretaris Eric Budde 
heeft dit jaar, samen met Korf 
Catering, de band voor de 
Seniorenavond uitgezocht. Succes 
verzekerd, want Eric heeft getrainde 
oren. Niet alleen omdat hij muzie-
kliefhebber is, maar ook omdat hij 
jaren bij Sony in Haarlem kwaliteits-
controleur is geweest. Hun keuze is 
gevallen op The Right Swipes, een 
6-koppige discoband die het feestje 
bouwt met bekende dansbare hits 
van vroeger en nu. De benen gaan 
absoluut van de vloer! Rond 22.00 
uur zal lokale bekendheid Dennis 
Sintenie samen met The Right Swipes 
een gastoptreden verzorgen. Heel 
veel gezelligheid! Gratis toegang.
Sponsor: Korf Catering.

Belangrijk: 
Veiligheid!

In verband met de veiligheid doet het 
bestuur van de Harddraverij 
Vereniging een beroep op de 

deelnemers en bezoekers van evene-
menten: Houd altijd de veiligheid in 

de gaten en volg de aanwijzingen 
van de verkeersregelaars 

soepel op.
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Rij tijdens het 
Dorpsfeest alcohol 

vrij, anders belandt 
uw auto bij ons op de 

sloperij

Wij recyclen uw voertuig op een duurzame 
wijze. U krijgt direct een geldig RDW vrijwaringsbewijs en 

een gepaste vergoeding

Inkoop sloop- en 
schadeauto’s

Scan de QR-code hieronder en vul het 
formulier in op onze website

Rij tijdens het 
Dorpsfeest alcohol 

vrij, anders belandt 
uw auto bij ons op de 

sloperij
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Zadelmakerstraat 48  
Velserbroek

www.ruudkoks.nl

En...... staat uw auto op de sloperij
Koop dan een occasion bij mij!!

Maak er een mooi dorpsfeest van!!Maak er een mooi dorpsfeest van!!
Kranten-
bezorger 
worden?

VERSPREIDNET
WENST IEDEREEN 

EEN GEZELLIG DORPSFEEST!
Tel. 0251-674433

E-mail: info@verspreidnet.nl

wenst iedereen een gezellig dorpsfeest

Telefoon 0251-674433 • E-mail info@verspreidnet.nl

       VERHUIZINGEN
     TRANSPORT
OPSLAG

Rijksweg 343A
1991 AB Velserbroek    
Telefoon (023) 537 52 39
Telefax (023) 538 36 04
info@schoorlvdveldt.nl

Wij wensen iedereen 
een fantastisch dorpsfeest

Rijksweg 343A
1991 AB Velserbroek    
Telefoon (023) 537 52 39
Telefax (023) 538 36 04
info@schoorlvdveldt.nl

Wij wensen iedereen een fantastisch dorpsfeest

Eindelijk we mogen weer, 
iedereen veel plezier!

www.tjeerdmeinemacoi� ures.nl
Tel. 023-5381050

Terrasweg 26 Santpoort-Noord 

Tijdens de feestweek zijn wij
geopend op:

Dinsdag en woensdag 8:30 tot 17:30 uur
Zaterdag     8:30 tot 13:00 uur Hagelingerweg 1, Santpoort-Noord, 

023 - 5395909, www.lichtspel.nl

José Huijbens-Haver

Wij wensen 
iedereen 

een gezellige 
week

Gedragsregels voor alle
weggebruikers
Het paard staat nog steeds centraal bij veel evene-

menten in het Dorpsfeest Santpoort. Dat betekent 

dat er tijdens het Dorpsfeest extra veel viervoe-

ters onze gast zijn. Volgens de wetgeving mogen 

paarden niet op voetpaden, stoepen, �etspaden en 

�etsstroken komen. Het overige verkeer zal daar-

door geconfronteerd kunnen worden met ruiters 

en paarden op de openbare weg.

Omdat een paard een vluchtdier is, kunnen zich 

onverwachte situaties voordoen. Overige wegge-

bruikers moeten daar rekening mee houden. Pas 

de snelheid aan en veroorzaak geen onnodige ge-

luidsoverlast (claxon) die een schrike�ect kunnen 

veroorzaken.

Het publiek moet geen dingen langs de kant doen 

waar een paard van kan schrikken.

Privacy
Op de website van www.dorpsfeest-santpoort.nl/privacy staat omschreven hoe de Harddraverij Vereniging omgaat met uw privacy. Enkele 

highlights daaruit: Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen volgens de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG).

Door deelname of bezoek aan onze evenementen geeft u onze fotografen toestemming u te fotograferen. Deze foto’s kunnen voor publicatie 

op de eigen website en facebook pagina worden gebruikt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij de foto’s op verzoek van de media aan hen 

doorsturen. Bovendien geeft u toestemming dat uw gegevens bij inschrijving in uitslagen voor publicatie worden gebruikt. Mocht u hier niet 

mee akkoord gaan, dan graag vooraf bij de organisatie melden.

Deelnemenop eigen risico!Natuurlijk doet de organisatie er alles

aan om de veiligheid zo maximaal

mogelijk na te streven en zet het extra

mensen in om toezicht te houden.

De organisatie benadrukt dat in alle gevallen 

deelnemers meedoen op eigen risico.

De organisatie en haar medewerkers

nemen geen enkele verantwoordelijkheid

op zich voor schade aan deelnemers
en/of hun dieren en/of huneigendommen. 

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

uw echte warme bakker

Ben Vreman
ook voor al uw vers gebak
Weekreclame

Wij wensen u een fi jn dorpsfeest!
Wij zijn met vakantie t/m zaterdag 13 augustus. 
Maandag 15 augustus staan wij weer voor u klaar.



Broekbergenlaan 3A, 2071 EV Santpoort-Noord, info@emautomotive.nl, tel. 06 - 30 19 02 03

Wij wensen iedereen 
een fijn Dorpsfeest

Voor al uw onderhoudswerkzaamheden
• Alle merken • Airco reparatie
• APK • Kleine schade herstel

Gespecialiseerd in BMW & Mini

Narcissenstraat 4 - Santpoort-Noord 

023-5377611 - www.slen.nl

Raadhuisstraat 36 - Heemstede

Voor iedere deelnemer
ligt een droge handdoek klaar

Onderbreek het fuiven, 
kom buikschuiven!
Dus neem een duik 
en schuif eens buik.
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• kantoorgebouwen •
• winkels •
• trappenhuizen (VvE) •
• industriële werkplekken •

Voor meer informatie: www.horeman.nu

Wij wensen iedereen een 
fantastisch Dorpsfeest!

HOREMAN
Schoonmaakbedrijf   Glazenwasserij

Al ruim 30 jaar een uiterst betrouwbare partner voor het schoonmaken van:

2e Kids Mudrun
11.00 – 12.00 uur 
/ Weyman Weide
Vanaf het 
ontstaan van 
Kwalleballen in 

Santpoort vragen kinderen of zij ook 
mee mogen doen. Dit hebben we 
altijd afgehouden omdat het er pittig 
aan toe gaat en wij geen ongelukken 
willen. Bovendien bestaan er bij kids 
grote verschillen in kracht, lengte en 
gewicht.
Maar … na veel nadenken hebben 
de Smugglers drie jaar geleden een 
nieuwe activiteit bedacht: De Kids 
Mudrun. Er zijn twee spelers per 
ronde en deze starten achter hun 
eigen bak. Met een aangepaste kwal 
rennen ze gelijktijdig het veld over, 
rond de andere bak en terug naar de 
eigen bak. Degene die als eerste 
binnen is gaat door naar de volgende 
ronde. Deze tweede editie gaan we 
beginnen met kinderen van 10 tot en 
met 15 jaar. Deelname gratis. Vooraf 
inschrijven via http://www.thesmug-
glers.nl/
kwalleballen-dorpsfeest-santpoort.
Sponsoren: ActionPlanet en Bouw- 
en aannemingsbedrijf van den Belt.

Kwalleballen 
12.00 – 16.30 uur / Weyman Weide
Het mediagenieke Kwalleballen is 
inmiddels een sterk onderdeel van 

de laatste zaterdag. Samen met de 
Rugbyclub The Smugglers uit 
Velserbroek is het rugby-spel 
vertaald naar deze Santpoortse 
Kwallebal-variant met veel water en 
zwarte grond. Op een blubberig veld 
moet een gemengd team de kwal 
(natte jute zak) in de waterput van 
de tegenstander zien te krijgen. 
Hierbij mogen tegenstanders op 
bijna alle mogelijke manieren 
worden tegengehouden.
Zoals bij de laatste editie reeds 
aangekondigd, wordt er dit jaar 
alleen gespeeld met gemengde 
teams. Het spel is voor mannen én 
vrouwen. Een team moet minimaal 
uit 5 en maximaal uit 7 spelers 
bestaan. Deze gemengde teams 
bestaan uit minimaal 3 vrouwen en 
maximaal 4 mannen, waarvan steeds 
minimaal 2 vrouwen in het veld zijn. 
Jouw team kan dus ook uit alleen 
vrouwen bestaan. Wij gaan er bij de 
indeling van het wedstrijdschema 
zoveel als mogelijk rekening mee 
houden. Hoe mooi zou het zijn als 
we met een aantal vrouwenteams 
een aparte wedstrijd-poule kunnen 
maken!  
Een wedstrijd duurt 9 minuten en 
wordt door twee teams van 5 spelers 
gespeeld. Tijdens de wedstrijd mag 
er zoveel gewisseld worden als nodig 
is (max twee wisselspelers).
Om blessures zoveel mogelijk te 

voorkomen, wordt er met schoenen 
aan (zonder noppen) gespeeld. Alle 
spelregels en mogelijkheden 
omtrent inschrijven staan op de 
website van de Rugbyclub de 
Smugglers  http://www.thesmugg-
lers.nl/kwalleballen-dorpsfeest-sant-
poort. Daar vind je ook een leuke 
video die de aard van het spel goed 
weergeeft. Meer informatie: 
Rugbyclub The Smugglers, 023 
5382512 of Paul.molenaar@ziggo.nl,
Sponsoren: Van Schagen 
Grondsoorten, Santpoorts 
Weidevlees, Aardappelhandel Jan 
Stut, Santpoorts Bier, Molenduyn 
Bier, Peter Nijssen Loonwerk en 
ActionPlanet.

NL Kampioenschap Buikschuiven
13.00 – 16.30 uur / Weyman Weide 
Santpoort heeft dit jaar wederom het 
Nederlands Kampioenschap 
Buikschuiven toegewezen gekregen! 
De o�cials hebben dat besloten 
omdat er in Santpoort veel talent en 
heel veel publieke belangstelling is. 
Dat deze preolympische sport in 
Santpoort op topniveau wordt 
bedreven, is inmiddels aangetoond. 
Inmiddels zijn (naast de Navel) de 
“Belly man” Dennis Wijker, “De roze 
Tornado” Herman Berg, “De Witte 
Condor” Maarten Sneekes en “The 
Challenger” Levi Veldhuijzen een 
begrip in Santpoort en omstreken. 
Maar ook Paul Voorting, organisator 
van het Straatvoetbal, en Rens 
Hagen, bestuurslid van de 
Harddraverij Vereniging, doen steeds 
goed mee in de �nales. 
En de nieuwe generatie staat al klaar. 
Vorig jaar mochten wij vanwege 
Corona alleen met de jeugd buik-
schuiven. Toen zijn de toppers Tessa 
Smit, Lucas Schouten en Jesper 
Molenaar uit Santpoort al gescout.
Het commentaar komt van de natio-
nale buikschuif-deskundige Jan van 
der Meulen van SportConnection. 
Onze vrienden van de Oranje 
Vereniging Voorhout (OVV) hebben 
beloofd om wederom een super-
gladde buikschuifbaan van 50 meter 

aan te leggen. 
Let op! Van 13.00 tot 14.00 uur 
glijden kinderen van 6 tot 14 jaar. 
Inschrijven vanaf 12.00 uur. Van 14.30 
tot 16.30 uur; dames en heren van 15 
jaar en ouder. Inschrijven vanaf 14.00 
uur.
Het buikschuiven wordt mede moge-
lijk gemaakt door: Slenders Wasserij/
Stomerij, Lowland Marine, Repromat, 
Sportconnection, De Kiewit Buijsman 
Wientjes Notarissen, Lichtspel en 
Studyconsultancy,
Landgoed Duin en Kruidberg.

TentQuiz (volgeboekt!)
16.30 – 19.00 uur / Weyman Weide
Direct na a�oop van het buik-
schuiven zal om 16.30 uur de 
TentQuiz van start gaan. 3 jaar 
geleden was het opnieuw een regel-
recht gekkenhuis! De quizmasters 
Theo en Hugo zullen samen met een 
DJ weer een groot aantal verras-
sende en muzikale vragen voorscho-
telen, die door het organisatieteam 
zijn opgesteld. Vragen gaan over 
Santpoort, muziek, wetenschap, 
nieuws en algemene feiten en zijn 
vaak verrassend.
De organisatie kijkt nu al uit naar de 
verkleedpartijen waarin de deelne-
mers verschijnen. Met het thema “De 
boer op” is dat natuurlijk een inkop-
pertje, trek je gekste out�t aan. 
DELTA netwerk heeft een mooie prijs 
in vooruitzicht gesteld voor het 
meest origineel geklede team! 

Iedereen heeft weer zin om oerend 
hard voor die eerste plaats te gaan! 
Voor vragen en informatie: tentquiz@
dorpsfeest-santpoort.nl.
Sponsoren: Repromat, SDIM Online 
Marketing, Schoorl van der Veldt 
Transport en Delta Netwerk.

Lampionnenoptocht 
23.30 uur / Start Burg. 
Weertsplantsoen
Kinderen verzamelen op het Burg. 
Weertsplantsoen en krijgen daar een 
gratis lichtje uitgereikt en gaan met 
de Harddraverijband Wilhelmina in 
parade naar het vuurwerk. Natuurlijk 
mogen, in het kader van de duur-
zaamheid, ook eigen lampionnen 
worden meegenomen.

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

ZATERDAG
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Zo is ons uitgebreide verkooppakket geheel GRATIS:

• professionele fotografie

• film en 360-graden foto’s

•  meetrapportage en plattegronden

• prominente Funda plaatsing

Probeer ons uit en maak een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

ONZE COURTAGE IS DE LAAGSTE! 

UW HUIS VERKOPEN?
Nergens zo voordelig als bij WADO!
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3 generaties lang de 
Santpoortse Makelaar

Leukste Familie-kermis van 
de randstad
De Harddraverij Vereniging is er trots op dat alle 
evenementen gratis toegankelijk zijn. Dit komt, 
naast de sponsorgelden, grotendeels door de 
pacht van onze kermisexploitanten. 
Het grote kermisterrein biedt meer ruimte in het 
winkelgedeelte van de Hoofdstraat, waardoor de 
doorstroom naar de kermis beter is geworden. 
Bovendien heeft de kermis er een brede hoofd-
ingang bij, naast Tankstation Trovato. 
Ook gezien de sfeer betitelen onze exploitanten 
Santpoort als één van de gezelligste familie-ker-
missen van de randstad.
Naast de bekende kramen van Po�ertjes, Nougat, 
Churros, Snacks, Oliebollen, Kamelenrace, Eend-
jesspel, Suikerspin, Bussensport, Touwtje Trek, 
Schietsalon, Skeeball, Autoscooter, Beach-Jum-

per, Apollo Jackpot, Lucky Crane, Draaimolen en 
Mini Cars, zijn er dit jaar ook nog eens de Jumbo, 
Walking Street, Craze Spider Polyp, Break Dance, 
Pusher, Fire Ball, Pink Date en de Speed Booster!

De kermis is open van zaterdag 30 juli tot en met 
zaterdag 6 augustus, van 14.00-01.00 uur. 
Tijdens de jaarmarkt op vrijdag gaat zij reeds om 
10.00 uur open en op de laatste zaterdag sluit de 
kermis om 24.00 uur.
Het bestuur van de Harddraverij Vereniging be-
veelt een bezoek aan de kermis van harte aan. 
Want als de exploitanten een goed jaar hebben, 
willen zij graag terugkomen en kan de Harddra-
verij Vereniging tot in lengte van jaren uitkijken 
naar mooie pachtinkomsten.
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BEENHAKKER
SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1904

TEGELS & BOUWSTOFFEN

Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl

KERAMISCHE TEGELS: DUURZAME KEUZE
Keramische tegels zijn een duurzame keuze als
vloer in de woonkamer en op de wand en vloer
in de badkamer of toilet. Keramische tegels
bestaan bijna geheel uit (gerecyclede)
natuurlijke materialen. De productie van
keramische tegels is efficiënt waardoor er zo min
mogelijk co2 vrijkomt. Daarnaast kunnen
keramische tegels gerecycled worden wanneer
deze uit de woning verwijderd worden. Hierdoor
zijn minder natuurlijke materialen nodig.

Keramische tegels van goede kwaliteit kunnen wel 20 of 30 jaar lang
gebruikt worden, zelfs langer is mogelijk. Doordat keramische tegels een
lange levensduur hebben, wordt de impact op het milieu minimaal.
Daarnaast compenseren wij van de merken Imola, La Faenza en Leonardo
Ceramica de co2 die vrijkomt bij de productie van de tegels. Bij deze
fabrikanten is de co2 uitstoot ongeveer 7,6 kg co2 per m2 tegels. Beenhakker
Tegels compenseert deze uitstoot door het planten van bomen. Zo wordt de
grootste milieu impact van tegels gecompenseerd en worden tegels nog
meer een duurzame keuze.

CO2 GECOMPENSEERDE KERAMISCHE TEGELS

Imola Riverside 60x60, betonlook: €29,95 per m2
Imola Creacon 60x60, betonlook: vanaf €33,95 per m2
Imola Creacon 30x60, betonlook: vanaf €31,50 per m2

La Faenza Cottofaenza 60x60: vanaf €39,95 per m2
Baldocer Maryland 20x114, houtlooktegel, €29,95 per m2
Ermes Xyla 20x80, houtlook visgraattegels, €29,95 per m2

Kijk voor meer aanbiedingen op www.beenhakkertegels.nl

Voorraadaanbiedingen
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WENST IEDEREEN EEN SUPERMOOI
DORPSFEEST 2022!

Bel nu voor een gratis waardebepaling van

Da Costalaan 1  /  Driehuis

0255 53 33 50
jouw-huismakelaar.nl 

is vanaf nuEHBO
In geval van ongelukjes is de EHBO-afdeling Santpoort bij de verschillende evenementen aanwezig. 
De Harddraverij Vereniging vindt het fantastisch dat deze vrijwilligers elk jaar weer klaar staan om 
in noodgevallen kordaat op te treden. Op de website www.ehbo-santpoort.nl  krijgt u een indruk 
van deze organisatie. Ook kunt u zich hier als vrijwilliger aanmelden of meer informatie verkrijgen 
omtrent het doen van cursussen.
Tot slot voor alle duidelijkheid; deelname aan de evenementen gebeurt op eigen risico.

Deelnemen op eigen risico!
Natuurlijk doet de organisatie er alles aan om de veiligheid zo maximaal mogelijk na te streven en zet 
het extra mensen in om toezicht te houden. De organisatie benadrukt dat in alle gevallen deelnemers 
meedoen op eigen risico. De organisatie en haar medewerkers nemen geen enkele verantwoordelijk-
heid op zich voor schade aan deelnemers en/of hun dieren en/of hun eigendommen. 

Bewaakte � etsenstalling; 
geen � etsen in Hoofdstraat
De bewaakte � etsenstalling is dit jaar wederom op de groenstrook langs het � etspad naar het 
tunneltje op de Slaperdijk. Hier kunt u tegen een geringe vergoeding uw � ets in veilige handen 
achterlaten. Belangrijk! Het is verboden om � etsen te plaatsen in de Hoofdstraat langs het kermis-
terrein. Deze zullen onherroepelijk worden verwijderd. 

Bij twijfel niet deelnemen
Wie mee wil doen aan een paardenevenement moet zich van tevoren inschrijven. Van alle eigenaars/
berijders wordt verwacht dat zij een weloverwogen inschatting maken of hun paard geschikt is om 
mee te doen aan een evenement met publiek. Is het paard onervaren, schrijf je dan niet in. Ook niet 
bij twijfel. Uitsluiting volgt wanneer een deelnemer tijdens een evenement zijn paard niet onder 
controle heeft, waardoor de deelnemer zelf, diens paard, mededeelnemers of omstanders in gevaar 
worden gebracht.

Ledenwerven met
Landgoed Duin en
Kruidberg
Geniet u ook zo van de gratis toegankelijke evenementen die elk jaar door de Harddraverij 
Vereniging worden georganiseerd? Voor 20 euro per jaar wordt u lid en steunt u niet alleen 
de organisatie, maar kunt u via de gezellige, jaarlijkse ledenvergadering tevens meepraten 
over de koers van de vereniging. Lid worden kan via www.dorpsfeest-santpoort.nl of door 
tijdens de feestweek uw gegevens achter te laten bij de mobiele roze Piaggio.
Voor iedereen die op 5 augustus 2022 lid is (dus voor bestaande en nieuwe leden) hebben we 
een unieke deal kunnen sluiten met Landgoed Duin en Kruidberg. Zij stellen mooie arrange-
menten beschikbaar die we tijdens de laatste zaterdag bij de � nale van het Buikschuiven gaan 
verloten. Hoofdprijs is: Verwenarrangement voor twee personen op het Landgoed Duin- en 
Kruidberg bestaande uit: Overnachting in een Patiokamer, 3 gangen diner in het restaurant 
op de Beletage en een uitgebreid ontbijtbu� et in Het Souterrain voor 2 personen! Daarnaast 
is er nog een prijs die zij beschikbaar stellen, namelijk een Sunday Tea voor twee personen 
op Landgoed Duin en Kruidberg.

SANTPOORT

Wij wensen iedereen een 
fantastisch en goed 

‘draaiend’ dorpsfeest!

Wüstelaan 83, Santpoort-Noord,
023 539 1793

www.molendezandhaas.nl
Geopend op donderdag, vrijdag,

zaterdag van 10.00-17.00 uur

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

OP=OP

MEGASALE
vanaf woensdag 3 t/m zaterdag 6 augustus
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Wij wensen iedereen
 een fijn Dorpsfeest!

Hagelingerweg 47 I Santpoort-N
tel. 023-5378142 I www.koppessnacks.nl

ELKE DAG GEOPEND 
VAN 10.00-02.00 UUR

LET OP! Wel (gratis) parkeren
• Gedurende het hele Dorpsfeest is er extra parkeergelegenheid aan de zuidkant van de Weyman Weide (richting het viaduct naar 

Haarlem). Behalve als daar op dat moment evenementen aan de gang zijn.

LET OP! Niet parkeren

• maandag 1 augustus, Straatvoetbal
• Parkeervakken bij de � at en parkeerplaats Burg. Weertsplantsoen autovrij houden vanaf ’s ochtends 06.00 uur.
• • dinsdag 2 augustus, Ringsteken
• Het parcours Hoofdstraat, Anemonenstraat, Narcissenstraat en Terrasweg vanaf 8.00 uur autovrij houden.
• • woensdag 3 augustus, 7 van Santpoort en Wielerronde.
• Let op! Parcours aan de Molenveltlaan, Dinkgrevelaan, Middenduinerweg, Burg. Enschedélaan en Schipbroekenweg 

vanaf 14.00 uur vrijhouden in verband met het plaatsen van dranghekken. Het programma op het wielerparcous start 
al om 17.30 uur!

• • donderdag 4 augustus, Kortebaandraverij
• Hoofdstraat, het plantsoen bij de Overbildtweg (tentopbouw) en het rennerskwartier bij de Paramaribostraat tijdig 

vrijhouden.
• • vrijdag 5 augustus, Jaarmarkt
• In de Hoofdstraat, Terrasweg (tot aan Vijfsprong) en Burg. Weertsplantsoen worden vanaf 04.00 uur in de ochtend 

kramen geplaatst. Let op! 
• • vrijdag 5 augustus, Kinderjaarmarkt
• Graag de straten waar de Kinder-vrijmarkt wordt gehouden autovrij maken:
• - Vijfsprong, stukje Burg. Enschedélaan, Frans Netscherlaan tot Wulverderlaan, Terrasweg tussen vijfsprong en Berglaan, 

Schipbroekenweg en op het Burg. Weertsplantsoen (kinder-vrijmarkt alleen op de stoep aan de kant van de even � at-
nummers) tot aansluiting Weekmarkt. 

Dankzij de fantastische medewerking van de dorpsbewoners aan de verschillende parcoursen vormen ‘in-de-weg-staande-auto’s’ 
nauwelijks een probleem. Toch vragen we speciale aandacht voor de volgende evenementen: 

Let op! Aan de graskant van het Burg. Weertsplantsoen, tussen Schipbroekenweg en Hagelingerweg, zal deze dag een parkeerverbod 
gelden ivm doorstroming op de rijbaan. Moet u die vrijdag nog met de auto weg, dan is het verstandig om hem van te voren van de 
vrijmarkt weg te halen. Anders komt u er later – vanwege de drukte - wellicht niet meer uit. Tijdens de Jaarmarkt en Vrijmarkt mag u de 
auto parkeren op de groenstrook aan de Wulverderlaan, tussen Velserhooft en de Bickerlaan.

www.dorpsfeest-santpoort.nl
Voor actuele informatie over het Dorpsfeest en uitslagen kunt u terecht op website www.dorps-
feest-santpoort.nl. Omdat Joost Wouters en Aad de Gier zich als vrijwillige “huisfotograaf” hebben 
gemeld, mag u van veel evenementen beelden verwachten. Kunt u er zelf om wat voor reden 
dan ook, niet bij zijn, dan kunt u de activiteiten volgen via onze website, Facebook en Instagram. 
Nieuw dit jaar is dat ons social media team ook op TikTok zal gaan posten. Met dank aan Nicole 
Uijtendaal, Astrid Looij en Marit Nieuwendijk.

Auto’s te gast
in Hoofdstraat

Op de momenten dat er geen evenementen 

in het winkelgedeelte van de Hoofdstraat 

zijn, is de straat gewoon toegankelijk voor 

auto’s. Maar bestuurders let op!

Het komt regelmatig voor dat bezoekers

richting de Kermis het gevoel hebben dat zij 

ook op straat kunnen lopen.

Vandaar de oproep om extra voorzichtigheid 

in acht te nemen als u tijdens het

Dorpsfeest door de Hoofdstraat rijdt.

Beschouw het alsof u met de auto te

gast bent in de winkelstraat.

Belangrijk:
Verkeersregelaars
Gedurende het gehele Dorpsfeest kunt u geconfronteerd worden met verkeersregelaars. Wij zijn 
extra zuinig op deze vrijwilligers! Heb begrip voor eventuele vertragingen en/of omrijden. Volg hun 
aanwijzingen soepel op, zodat het voor iedereen veilig en vlot verloopt.
Daarnaast zoeken wij nog Verkeersregelaars. Denk daarbij aan de evenementen bij de Ruïne van 
Brederode (Concours Hippique en Agrarische dag) om het autoverkeer en parkeren vlot en soepel af 
te handelen. Of de optocht van de kinderen naar het Vuurwerk op de laatste zaterdag te begeleiden. 
Wie geïnteresseerd is en een korte online cursus (uurtje) wil doen om als evenementenverkeersrege-
laar te mogen optreden kan contact opnemen met Frank van Neste (frank@dorpsfeest-santpoort.nl).

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

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

Kledingregels voor ruiters
Bij alle paardenevenementen geldt dat het dragen van een goedgekeurde, goed passende veilig-
heidshelm 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.

Gedrags-regels voorruiters
Ga niet met het paard door het publiek; 
houd het terras voor de feesttenten op 
het evenemententerrein in ieder geval 
vrij van paarden. Voor de menners van aanspanningen geldt – net als alleandere bestuurders van voertuigen- dat voorzichtigheid metalcohol geboden is.

Ruiters opgelet!
Het paard staat nog steeds centraal bij veel evenementen in het Dorpsfeest Santpoort. Dat betekent 
dat er tijdens het Dorpsfeest extra veel viervoeters onze gast zijn. Ondanks dat het om edeldieren 
gaat, zijn er wel speciale regels waar de ruiters zich aan moeten houden.

WWW.WAASDORP.NL 
Halkade 27 • Ĳ muiden-Haven

Tel. 0255-512796 • info@waasdorp.nl

GÉÉN ZIN 
OM TE KOKEN?

Heerlĳ ke Dorade, 
Zeebaars, 

grote Gamba’s, 
Kreeft, Tonĳ n, 

Zwaardvis, Zalm 
en nog veel meer….

Heerlĳ ke Dorade, Heerlĳ ke Dorade, 

Lekker BBQ 
met Vis?

HEERLĲ KE 
ZEEUWSE 
MOSSELEN
Kilo bak 
€ 6,50
met gratis kruiden

Wij wensen alle dorpsgenoten 
een gezellige Feestweek toe!!

Koel ijs nodig voor koud bier wijn?
KISTEN SCHERFIJS BESCHIKBAAR!

ZOMER TOP 
OESTERS!
Per mand 
12 stuks  

€ 19,50

Wij wensen iedereen een fijn Dorpsfeest!
De winkel is gesloten van zaterdag 
30 juli t/m zaterdag 13 augustus.

Onze website blijft open voor thuisbezorging:
www.brederoboeken.nl

B r e d e r o         B o e k e n Hoofdstraat 234, 
Santpoort-Noord
www.brederoboeken.nl

Brederodelaan 80
Bloemendaal

Hoofdstraat 150
Santpoort-Noord

Bij Café Bartje feest u…
En bij Bartje Bloemendaal kunt u heerlijk eten!

Fijn Dorpsfeest!
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WEES ZUINIG OP ÓNS 
DORPSFEEST!

De bestuursleden van de Harddraverij Vereniging wensen alle Dorpsfeest-
gebruikers een gezellig Dorpsfeest toe en danken bij voorbaat vooral alle 
vrijwilligers die zich op de één of andere manier verdienstelijk maken. Om de 
overlast in het dorp zo beperkt mogelijk te houden, verzoeken wij eenieder 
dringend zich zindelijk te gedragen.
Tot slot, de organisatie (allemaal vrijwilligers) heeft veel tijd, geld en moeite 
geïnvesteerd om de evenementen veilig én gezellig te laten verlopen. Maar 
de sfeer van het Dorpsfeest bepaalt u zelf. Wees zuinig op de plekken waar 
je spanningsloos met je (nieuwe) vrienden, buren, familie en bekenden een 
feestje kan vieren. Wat dat betreft hebben wij met z’n allen een inhaalslag 
te maken. Bovendien zijn er de afgelopen twee jaar veel nieuwe bewoners 
in onze gemeente gekomen, voor wie het allemaal nieuw is.  We rekenen 
op uw medewerking om alles in een gezellige sfeer te laten verlopen en tot 
ziens op de evenementen of tijdens het avondprogramma!

Namens het bestuur van de Harddraverij Vereniging: Bas Kuntz (voorzitter), 
Eric Budde (secretaris), Dennis Wientjes (penningmeester), Ed Nieuwland, 
Theo Koster, Rens Hagen, Marjan Leipoldt, Frank van Neste en Nick Schoorl.

Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken
Postbus 537, 2070 AM  SANTPOORT

info@dorpsfeest-santpoort.nl
www.dorpsfeest-santpoort.nl
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IJmuiden - Zo mooi is IJmuiden..... Deze foto nam Ger Kraaij vorige week maandagavond rond 21.45 uur. De langste 
dag hebben we al weer achter ons gelaten, de zon gaat weer eerder onder. Maar de tropische temperaturen nodigen 
natuurlijk juist ‘s avonds uit voor een lekkere wandeling. En als je dit dan tegenkomt, dan is dat puur genieten!

Ondergaande zon met zonneharp

Wilt u toch de terrashaard, vuurkorf 
of barbecue aansteken? Met de tips 
hieronder kunt u de uitstoot van 
schadelijke sto�en beperken.

- Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu: 
http://www.stookwijzer.nu/. Laat de 
terrashaard, vuurkorf of barbecue uit 
bij windstil of mistig weer. Op zulke 
dagen blijft rook hangen en dat kan 
plaatselijk veel luchtvervuiling en 
rook- en geuroverlast veroorzaken. 
Check ook of er een stookalert van 
het RIVM afgegeven is: https://www.
rivm.nl/stookalert

- Gebruik alleen schoon hout dat 
goed gedroogd is. Vochtig hout 
verbrandt onvolledig, waardoor veel 

ongezonde sto�en vrijkomen. Hout 
moet minimaal 2 jaar drogen. 
Gebruik een vochtmeter om te 
meten of het hout een vochtigheids-
gehalte tussen 15 en 20 procent 
heeft.

- Stook geen geïmpregneerd of 
geverfd hout, daarbij komen schade-
lijke sto�en vrij. Het is daarom 
verboden om bewerkt hout te 
verbranden. Ook verbranden van 
snoeihout of afval is verboden.

- Gebruik brandbare blokken van 
geperst hout, zonder toevoegingen. 
Deze zijn het minst schadelijk. 
Gebruik blokken met het FSC- of 
PEFC-keurmerk. Stapel ze losjes, 

zodat er veel zuurstof bij kan. Zo kan 
het hout volledig verbranden en 
komen er minder schadelijke sto�en 
vrij.
- Een elektrische barbecue geeft 
nauwelijks (rook)overlast voor de 
omgeving. Dat is een betere keuze 
dan een barbecue op houtskool. 
Toch kan in alle barbecues giftige 
rook ontstaan doordat vocht en vet 
uit het vlees druipt en verbrandt in 
de vlammen. Dat kunt u voorkomen 
door een barbecue te gebruiken met 
een vet opvangplaatje.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de 
gevolgen van hout stoken voor het 
milieu en de gezondheid van uzelf en 
uw omgeving? Check de website van 
voorlichtingsorganisatie Milieu 
Centraal: https://www.milieucentraal.
nl/energie-besparen/verwarmen-op-
gas-of-hout/
houtkachel-of-open-haard/

Regio - Wanneer u een terrashaard, vuurkorf of barbecue aansteekt, 
ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke sto�en, waaronder �jnstof. 
Deze schadelijke sto�en veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade 
aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook 
wanneer u de rook niet meer ziet.

Vijf tips om buiten stoken of barbecueën 
voor iedereen prettig te houden

Velserbroek - Het Repair Café in De 
Hofstede aan de Aletta Jacobsstraat 
227 in Velserbroek gaat weer van 
start. Voortaan elke laatste vrijdag in 
de maand van 14.30 tot 16.30 uur.
Deze maand op vrijdag 29 juli. Repair 

Café is: samen kapotte spullen repa-
reren, deskundig advies, ontmoeten 
en inspiratie opdoen. Kosten: een 
vrijwillige bijdrage.

Ko�e en thee staan klaar.

Repair Café in De Hofstede

IJmuiden - Het clubhuis van de Hells 
Angels aan de Kanaalstraat 38-40 
blijft gesloten. Anderhalf jaar 
geleden liet burgemeester Frank 
Dales het pand sluiten, nadat hij via 
de politie informatie ontving waaruit 
bleek dat de Hells Angels het als 
clubhuis en café gebruikten. Die 
organisatie is al geruime tijd 
verboden in ons land. 
De vereniging Westport ging tegen 
de sluiting van het pand in beroep, 

maar vorige week oordeelde de 
rechtbank Noord-Holland dat dit 
beroep ongegrond is. Dales: 
,,Daarmee geeft de rechtbank aan 
dat ik het clubgebouw terecht heb 
gesloten. De sluiting is voor onbe-
paalde tijd. Ophe�en van de sluiting 
is voor mij pas een optie als ik ervan 
overtuigd ben dat het pand niet 
opnieuw gebruikt zal worden als 
clubhuis en/of café van de door de 
rechter verboden Hells Angels.’’

Clubhuis Hells Angels blijft dicht

IJmuiden - Het is dezer dagen goed 
toeven aan het strand. Helaas neemt 
niet iedereen de moeite om na 
a�oop van een strandbezoek de 
gemaakte rommel weer op te 
ruimen. Strandbedjes blijven na 
gebruik in de branding staan, 
kapotte parasols en andere meege-
brachte materialen worden achterge-
laten in het zand. Om nog maar te 
zwijgen over de lege pet�esjes, 
blikjes en ander verpakkingsmateri-
alen die achteloos worden wegge-
gooid op het strand. Het is de vrijwil-
ligers van het Reddingsteam 
Zeedieren Velsen (RTZ) een doorn in 
het oog. Zij komen heel vaak op het 
strand en staan elke keer weer 
verbaasd van de troep die ze er 
aantre�en.
Vorige week maakten de vrijwilligers 

een extra controleronde over het 
strand om te zien of de spitssnuitdol-
�jnen, die zich in de dagen daarvoor 
hadden laten zien, inmiddels weer 
vertrokken waren. De dieren werden 
niet meer aangetro�en, ook in Zand-
voort waren ze niet meer te 
bekennen. ,,Dat kan een teken zijn 
dat ze nu toch verder in zee 
zwemmen’’, aldus vrijwilliger Aad de 
Koning. Hij maakte ’s morgens vroeg 
wat foto’s van het strand en conclu-
deert: ,,Ik dacht dat we een schoon 
strand hadden, maar nu blijkt maar 
weer hoe mensen zijn. De goeden 
uiteraard daargelaten, maar als je de 
volgende dag weer terug gaat en je 
ziet dan deze rotzooi dan vraag je je 
af: wil ik hier nog terugkomen? 
Jammer dat er van deze mensen zijn 
die niet hun spullen opruimen.’’

Strandbezoekers laten
veel rommel achter

Deze vier strandbedjes stonden op 20 juli om 08.15 uur nog in de branding en 
werden al haast door de golven meegesleurd. Foto: RTZ Velsen

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:
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Kijk voor meer nieuws op:

Lifeguards houden de badgasten in de 
gaten. Foto: aangeleverd

Het is erg belangrijk dat je van 
tevoren afspreekt wie jou in de gaten 
houdt tijdens het zwemmen. Om dit 
onder de aandacht te brengen is de 
campagne ‘Veilig in en uit het water’ 
in het leven geroepen door organisa-
ties als de Nationale Raad Zwemvei-
ligheid, Rijkswaterstaat en Reddings-
brigade Nederland. ‘Veilig in en uit 
het water’ maakt mensen bewust van 
de risico’s van zwemmen in open 
water. De komende jaren worden 
onder deze naam verschillende 
campagnes over zwemveiligheid 
gelanceerd. ‘Wie checkt jou?’ is de 

eerste. Met de campagne ‘Wie checkt 
jou’ wordt een dringende oproep 
gedaan er altijd voor te zorgen dat 
iemand jou in de gaten houdt als je 
het water in gaat: je vrienden op de 
kant, je buddy die mee het water in 
gaat of een lifeguard op het strand. 
Daarnaast geeft de campagne tips 
over wat te doen als men toch in de 
problemen raakt of vanaf de kant ziet 
dat iemand in de problemen komt. 
Meer weten over wat je zelf kunt 
doen? Kijk op de website www.veili-
ginenuithetwater.nl voor uitgebreide 
informatie.

Wie houdt jou in de gaten
als je het water in gaat?
Regio - Met het prachtige weer van de afgelopen weken bezochten heel 
veel mensen het strand om een verkoelende duik in het water te nemen. 
Zwemmen in open water is heel erg lekker en leuk maar kent ook risico’s. 
Denk aan sterke stroming, een mui of een plotselinge temperatuurveran-
dering. Hoewel de lokale reddingsbrigades op deze hoogtijdagen goed 
vertegenwoordigd waren op het strand en in het water, begint het voor-
komen van ongelukken bij de badgasten zelf.





Inwoners IJmond tevreden over woongenot, 
ondanks zorg over gezondheid

Dit is de hoofdconclusie van het 
rapport van het onderzoeksbureau 
Ipsos, dat de ervaringen van de inwo-
ners van de IJmond over hun leefom-
geving heeft gemeten. Het onderzoek 
is in opdracht van de provincie 
Noord-Holland uitgevoerd en vloeit 
voort uit het Programma Tata Steel 
2020-2050: Samenwerken aan een 
gezondere en veilige IJmond van de 
provincie en de IJmondgemeenten 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Reactie Gedeputeerde Staten
In een reactie op het rapport geven 
Gedeputeerde Staten (GS) aan dat zij 
met tevredenheid zien dat het meren-
deel van de inwoners met plezier in 
de IJmond woont en zelfs iets tevre-
dener over de leefomgeving is dan de 
rest van Nederland. Tegelijkertijd 
blijven de zorgen over de kwaliteit 
van de leefomgeving in relatie tot 
gezondheid groot.
GS vinden het zorgwekkend dat de 

bereidheid om klachten te melden 
nauwelijks is verbeterd in een jaar tijd, 
met als voornaamste oorzaak het 
gebrek aan vertrouwen dat er iets met 
de klacht gedaan wordt. De Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied 
(OD NZKG) is in de IJmond hét loket 
om overlast door activiteiten van 
grote bedrijven te melden, onder 
meer via een speciaal ‘Meldpunt Over-
last Tata Steel’. De OD NZKG gaat 
kijken naar mogelijke verbeterpunten 
in de vindbaarheid en afhandeling 
van klachten over Tata Steel.

Verantwoordelijkheid van 
overheid en Tata Steel
Uit de peiling blijkt ook dat inwoners 
van de IJmond de verantwoordelijk-
heid voor de leefomgeving primair bij 
de overheid leggen. GS zetten onder 
meer via het ‘Programma Tata Steel 
2020-2050: Samenwerken aan een 
gezondere en veilige IJmond’ in op 
maatregelen ter verbetering van de 

leefomgevingskwaliteit in de IJmond. 
De voortgangsrapportage over dit 
programma laat zien dat dit 
programma goed op stoom is. Maar 
het kost tijd voordat concrete resul-
taten van deze programma’s ook in de 
omgeving zichtbaar en merkbaar 
worden.
Daarnaast blijft het ook een verant-
woordelijkheid van bedrijven die acti-
viteiten uitvoeren met negatieve 
e�ecten voor de leefomgeving - met 
in de IJmond Tata Steel als belang-
rijkste speler -, om die e�ecten te 
minimaliseren. GS spreken hierover 
geregeld met Tata Steel en zetten ook 
via hun wettelijke instrumenten en 
via het Rijk in op verbetering van de 
leefomgeving van de IJmond en 
uiteindelijk vergroening van de 
staalindustrie.

Programma Tata Steel 2020-2025
Het Programma Tata Steel 2020-2050: 
Samenwerken aan een gezondere en 

veilige IJmond is door de provincie 
Noord-Holland, de gemeente Bever-
wijk, de gemeente Heemskerk en de 
gemeente Velsen gezamenlijk opge-
steld. Het bestaat uit een samenhan-
gend pakket van bestaande en 
nieuwe maatregelen, zowel voor de 
korte (periode 2020-2022) als voor de 
lange(re) termijn (2050). Voor een 
gezondere en veilige leefomgeving in 
de IJmond is een brede aanpak nodig.

Het programma in een notendop: 
meer en intensiever toezicht, aange-
scherpte vergunningen, continu 
onderzoek naar de gezondheid en de 
leefomgeving, betere communicatie 
met de omwonenden en samenwer-
king tussen de verschillende over-
heden. En op de langere termijn de 
transitie naar een innovatieve en 
duurzame staalproductie. De over-
gang van het gebruik van fossiele 
brandsto�en naar schoon waterstof 
speelt daarbij een belangrijke rol.

IJmond - ‘Inwoners van de regio IJmond zijn ondanks de zorgen over de 
veiligheid en de gezondheid erg tevreden over het woongenot. Verge-
leken met de rest van Nederland zijn zij zelfs iets tevredener. In de regio 
maken inwoners zich wél vaker zorgen of de leefomgeving veilig is voor 
de gezondheid en dan met name in Velsen en Beverwijk. Inwoners van de 
IJmond leggen de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving in eerste 
instantie bij de overheid en niet bij Tata. Verder kan de aanpak van de 
negatieve e�ecten waar bijna iedere inwoner mee bekend is wel beter. 
Over Tata Steel hebben veel inwoners klachten die zij vaak niet of soms 
melden. Inwoners hebben namelijk weinig vertrouwen dat er iets met de 
klacht wordt gedaan. Desondanks zien bijna alle inwoners het belang 
van Tata Steel voor de werkgelegenheid in de regio.’

De VOB-kade ontvangt normaal 
gesproken kleinere schepen, dus er 
moeten maatregelen worden 
getro�en om de kade geschikt te 

maken voor een zeecruiseschip. Op 
basis van de huidige situatie en de 
voorgestelde aanpassingen bestaat 
het risico dat een zeecruiseschip bij 

sterke wind kan losraken van de 
kade. Dit veroorzaakt veiligheidsri-
sico’s voor de bewoners van het 
schip en voor schepen die in het 
kanaal varen. Ook moet het moge-
lijke e�ect van de bouwwerkzaam-
heden op de nabijgelegen Velser-
tunnel beter in kaart worden 
gebracht. Uiteindelijk besluit het 
Rijk of de locatie veilig gebruikt kan 
worden. Het Rijk heeft op basis van 
het oordeel van RWS besloten dat zij 

de veiligheidsrisico’s onacceptabel 
vindt.
Voor het maken van een nieuw plan 
schakelt het Rijk een externe advi-
seur in. Deze adviseur verkent of er 
een nieuw en veilig ontwerp voor de 
kade gemaakt kan worden, dat ook 
op korte termijn uitvoerbaar is. De 
noodopvanglocatie blijft bij deze 
optie verder hetzelfde. Alleen de 
manier waarop het schip wordt vast-
gelegd aan de kade wijzigt. Het Rijk 

had exclusieve opties op twee 
schepen, maar die verliepen. 
Daarom heeft het Centraal Orgaan 
Asielzoekers (COA) een contract met 
de eigenaar van het beoogde schip 
afgesloten. Als er op korte termijn 
een veilige manier naar voren komt 
om een zeecruiseschip aan te 
leggen, is er dus ook een schip 
beschikbaar. Lukt dat niet, dan 
komen de kleinere riviercruise-
schepen in beeld.

Velsen - De kade van de Velsen O�shore Base (VOB) in Velsen-Noord is 
niet geschikt om een groot zeecruiseschip te laten aanleggen. Ook na 
doorvoering van de aanpassingen, die de huurder van de VOB-kade heeft 
voorgesteld, zijn er veiligheidsrisico’s. Dat heeft Rijkswaterstaat (RWS) 
aan de gemeente Velsen laten weten. Er moet nu ofwel een nieuw plan op 
tafel komen voor hetzelfde cruiseschip, ofwel een plan voor het afmeren 
van meerdere riviercruiseschepen met een kleinere capaciteit.

VOB-kade niet voldoende veilig
voor aanleggen zeecruiseschip
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. inlegwerk van stukjes steen of glas; 7. virtueel
betaalmiddel; 12. AVRO, KRO en NCRV (afk.); 13. een der
Nederlandse Antillen; 14. vurig strijdpaard; 15. neon (scheik.
afk.); 17. berggeel; 19. akelig; 21. heden; 22. in buitengewone
dienst (afk.); 24. sportblessure; 27. straalvliegtuig; 28. venster-
glas; 30. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 31.
deel van boom; 32. vogelpluim; 33. wijfjesschaap; 35. plaats in
België; 37. boerderijdier; 38. riviervis; 41. driehoekig voorzeil;
42. lichaamsdeel (mv.); 44. spraakgeluid; 46. uiting van droef-
heid; 47. pleisterspecie; 48. land in Afrika; 49. sportief; 50. jon-
gensnaam; 52. kledingstuk; 54. lawaai (hommeles); 56. vrijge-
vig; 58. verspreidingsgebied; 61. eikenschors; 62. christelijk
feest; 64. Nederlandse televisie stichting (afk.); 65. bloedvat; 67.
Pan American Airways (afk.); 68. bitter lichaamsvocht; 70. teken
(signaal); 72. vlug en snel; 73. lichtbaken voor de scheepvaart;
76. snijwerktuig; 77. laatstleden (afk.); 78. arbeid; 79. plaats in
Noord-Holland; 81. militaire rang (afk.); 82. mannetjesbij; 83.
grootste hertensoort; 84. rekenopgave; 86. regentijd in de
tropen; 87. land in Afrika.

Verticaal 1. zeer korte rok; 2. zaterdag (afk.); 3. algemene kiosk
onderneming (afk.); 4. schrijfvloeistof; 5. bewerking van melk; 6.
Duits automerk; 7. tropische vrucht; 8. openbaar vervoermiddel;
9. jongens- en meisjesnaam; 10. last- en trekdier; 11. atoom-
kerndeeltje; 16. Europese Belasting Unie (afk.); 18. roem; 20.
woonboot; 21. ontkenning; 23. Frans modehuis; 25. deel van
een fietswiel; 26. visplaats; 27. militair voertuig; 29. speler met
de meeste doelpunten; 32. opvouwbaar vervoermiddel; 34. een
klein beetje; 36. modern gekleed (chic); 37. biljartstok; 39. pres-
siemiddel van een vakbond; 40. interest; 42. uiting van vreugde;
43. dopheide; 45. voormalig Chinees leider; 46. mollengang; 51.
lichte klap; 53. asvaas; 54. plaats in Noord-Holland; 55. strook;
56. genoeg gekookt; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59.
levenslucht; 60. legendarische Nederlandse voetballer; 62.
keteltrommen; 63. slotwoord; 66. laagte tussen bergen; 67. iso-
latieschuim; 69. zuinige verlichting; 71. dun en mager; 73. dicht-
regel (rijm); 74. ladder; 75. Indisch rijstgerecht; 78. bijenproduct;
80. insect; 82. lidwoord; 85. titel (afk.).
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Gefeliciteerd!!!

De winnaar van
de puzzel is

Mevr. Demmers!
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DONDERDAG 28 JULI

16 juli t/m 28 augustus

Zomerpret in Velsen! Voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar worden 6 weken 
lang de leukste activiteiten georga-
niseerd voor zoveel mogelijk zomer-
pret. Info: velsen.nl/zomerpret.

VRIJDAG 29 JULI
Zomerpret in Velsen! Zie 28 juli.

Repair Café in de Hofstede, Aletta 
Jacobsstraat 227 in Velserbroek, 
14.30-16.30 uur.

Rondleiding langs en door de 
bunkers van de batterijen Olmen en 
Heerenduin, 19.00-21.00 uur. 
Aanmelden en info: www.bunker-
museum.nl.

ZATERDAG 30 JULI

Ko� erbakmarkt van 08.00 tot 16.00 
uur op Plein 1945 in IJmuiden. Info 
via telefoonnummer 0255 533233 of 
06 10475023. Foto: Erik Baalbergen
Noteer alvast de volgende data: 20 
augustus, 17 september en 8 
oktober.

Dorpsfeest Santpoort gaat van start! 
Vandaag opening om 09.30 uur bij 
de Ruïne van Brederode, Kermis, 
Rondje Santpoort (wandeltocht), 
Concours Hippique en Footgolf. En 
veel live optredens in de Hoofd-
straat. www.dorpsfeestsantpoort.nl.

Orgeltochten Noord-Holland 
bezoekt Velsen-Zuid (Engelmundus-
kerk, 10.30 uur), Driehuis (Engel-
munduskerk, 12.00 uur) en Bever-
wijk (Grote Kerk, 14.30 uur). Deel-
nemen aan deze muzikale 
verrassingstocht zonder aanmelding 
vooraf, kosten 15 euro. www.orgel-
tochtennoord-holland.nl.

Zomerpret in Velsen! Zie 28 juli.

Zomerhockey bij Strawberries: gratis 
training van 10.00 tot 11.00 uur voor 
4-12 jaar en van 11.15 tot 12.30 uur 
voor 13-18 jaar. Aanmelden niet 
nodig. Iedere zaterdag t/m 20 
augustus.

Kunstmarkt op de Westkolk in 
Spaarndam, 11.00-17.00 uur. Ook 6 
en 13 augustus. www.kunstmarkten-
spaarndam.nl. Foto: aangeleverd

Ruïne van Brederode bewoond: 
tenten worden opgezet, de Middel-
eeuwse bewoners komen tot leven 
en nemen je mee naar eeuwen 
geleden. 11.00-17.00 uur, ook 
zondag. www.ruinevanbrederode.nl. 
Foto: Kees Sikkes

Open Tuindagen bij ATV De 
Hofgeest, Spekkenwegje 2 in Sant-
poort-Noord, 12.00-18.00 uur. Ook 
morgen.

Zee- en Havenmuseum zie onder 
Exposities. Vandaag extra: motoren-
draaimiddag, in de motorenhal 
draaien de grote en kleine motoren. 
Foto: aangeleverd

ZONDAG 31 JULI
Dorpsfeest Santpoort. Vandaag: 

Kermis, Kroegloper schaaktoernooi, 
Ko�  econcert en Bierproeverij. En 
veel live optredens in de Hoofd-
straat. www.dorpsfeestsantpoort.nl.

Zomerpret in Velsen! Zie 28 juli.

Open Tuindagen bij ATV De 
Hofgeest, Spekkenwegje 2 in Sant-
poort-Noord, 11.00-16.30 uur.

Ruïne Bewoond, zie zaterdag.

MAANDAG 1 AUGUSTUS
Dorpsfeest Santpoort. Vandaag: 
kermis, Straatvoetbaltoernooi, Step-
penrace, Klaverjassen en Steen-
werpen. En veel live optredens in de 
Hoofdstraat. www.dorpsfeestsant-
poort.nl.

Zomerpret in Velsen! Zie 21 juli.

Zomerfestijn voor 55-plussers in 
Bibliotheek Velsen. Aanmelden via 
www.bibliotheekvelsen.nl of aan de 
balie. Vandaag staat Spanje centraal.

Zomeravondbridge De Jump in 
Velserhooft in Santpoort-Noord. 
Vooraf aanmelden niet nodig, 
inschrijven kan tot 19.15 uur, kosten 
2 euro p.p. Tot eind augustus iedere 
maandag.

DINSDAG 2 AUGUSTUS
Dorpsfeest Santpoort. Vandaag: 
kermis, ringsteken, Santpoort Medi-
teert en petanque. En veel live 
optredens in de Hoofdstraat. www.
dorpsfeestsantpoort.nl.

Zomerpret in Velsen! Zie 28 juli.

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
Velserbroek heeft zomerstop en 
opent op 23 augustus de deuren 
weer. Info: 023-5384997.

De Opstappers: wandelgroep voor 
mensen met een haperend brein 
start 10.30 uur bij het seniorencen-
trum, Zeewijkplein 260. Informatie: 
iej.bakker@zorgbalans.nl of 
023-8910503.

Zomeravondbridge bij Bridgevereni-
ging Santpoort in Velserhooft, 
ingang Valckenhoe� aan (50 meter 
van station Santpoort-Noord), 19.30 
uur. Voor inschrijving en meer infor-

matie bvvelsen1@gmail.com. Iedere 
dinsdag tot 20 augustus.

WOENSDAG 3 AUGUSTUS
Dorpsfeest Santpoort. Vandaag: 
kermis, Agrarische dag, 7 van Sant-
poort, bridgetoernooi en wieler-
rondes. En veel live optredens in de 
Hoofdstraat. www.dorpsfeestsant-
poort.nl.

Zomerpret in Velsen! Zie 28 juli.

Kringloopwinkel OIG-IHD aan de 
Industriestraat 66 in IJmuiden heeft 
zomerstop en opent 7 september de 
deuren weer.

Extra publieksdag op Forteiland 
IJmuiden. Zie www.forteilandij-
muiden.com voor meer informatie.

DONDERDAG 4 AUGUSTUS
Dorpsfeest Santpoort. Vandaag: 
kermis, kortebaan en bridgetoer-
nooi. En veel live optredens in de 
Hoofdstraat. www.dorpsfeestsant-
poort.nl.

Zomerpret in Velsen! Zie 28 juli.

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

Dino-knutselen in het Pieter 
Vermeulen Museum voor kinderen 
vanaf 4 jaar, 13.00-14.00 uur. 
Aanmelden: www.pietervermeulen-
museum.nl. Foto: aangeleverd

De Roze Salon: COC Kennemerland 
houdt haar maandelijkse bijeen-
komst voor LHBTI+ in grand café 
Staal in IJmuiden. Iedereen is vanaf 
17.00 uur van harte welkom. 
Aanmelden bij Harry Mooij, 
06-15630092.

EXPOSITIES
Zee- en Havenmuseum is in juli en 
augustus open van dinsdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Exposities: ‘Werken op en aan het 
Noordzeekanaal’ en ‘Op de Sluizen 
van IJmuiden’. 4 speurtochten en 
escapespel (12+). Audiotour met 
BNers. Op vrijdag en dinsdag 
Zomerpret: gratis matrozenspeur-

tocht 4/12 jaar onder leiding van 
een gids. Reserveren vooraf www.
zeehavenmuseum.nl. Zie ook: www.
zeehavenmuseum.nl. 

Museumhuis Beeckestijn is geopend 
van donderdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang 6 
euro. Tickets online via www.muse-
umhuizen.nl en aan de deur. 

Pieter Vermeulen Museum: alles 
over dino’s. En kunst van Linda 
Molenaar. Open dinsdag tot en met 
vrijdag en zondag van 13.00-17.00 
uur. www.pietervermeulenmuseum.
nl. 

Hoogovensmuseum in Velsen-Noord 
is open op woensdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur en zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 16.00 uur. 
Modelspoorbaan en Escaperoom-
spel voor kinderen. www.hoog-
ovensmuseum.nl. 

De Ruïne van Brederode is geopend 
op woensdag, vrijdag en in het 
weekend van 11.00 tot 17.00 uur. 
Entree 6 euro, kinderen van 4 tot 11 
jaar 4 euro, kinderen van 0 tot 3 jaar 
gratis. www.ruinevanbrederode.nl.

Bunker Museum IJmuiden aan de 
Badweg is iedere eerste en derde 
zondag van de maand open van 
11.00 tot 16.00 uur. www.bunkermu-
seum.nl. 

Recreatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude: ‘Koeiengeloei’ (tot en 
met december): leer meer over de 
koe. 

De natuurfotograaf Kees Sikkes en 
de tekenaar Frans van der Burg 
exposeren hun werk in woonzorgin-
stelling de Hofstede op de Aletta 
Jacobsstraat 227 in Velserbroek tot 
en met 31 augustus. 

Dichter/fotograaf Caitlin Mosterd 
exposeert in de maand juni en juli in 
de Bibliotheek van IJmuiden.

In Bibliotheek Velsen aan het 
Dudokplein 16 is een expositie te 
zien over de archeologische vond-
sten aan de Lagersstraat in 
IJmuiden. Openingstijden op www.
bibliotheekvelsen.nl.

Nora van Klingeren exposeert wand-
kleden en zijden sjaals in Engelmun-
duskerk Velsen-Zuid t/m 21 
augustus. Thema: IJsland-klimaat-
verandering. Te bezoeken op zater-
dagen van 11.00 tot 17.00 uur en op 
zondagen van 12.30 tot 17.00 uur. 

Het parkje is bij de bouw van de 
laatste eengezinswoningen 
ontworpen. De projectontwikkelaar 
werkte hiervoor nauw samen met de 
gemeente, de toekomstige bewoners 
en het Wijkplatform IJmuiden-Zuid. 
Het resultaat: een mooi parkje waar 
kinderen creatief kunnen spelen 
onder bomen en op glooiende 
gedeelten. Kinderen spelen er graag 

en bij mooi weer komen ook de pick-
nickkleedjes tevoorschijn. Nadat 
buurtbewoners eerder al klaagden 
over de aanwezige hondenpoep 
plaatste de gemeente borden met 
daarop een afbeelding van kinderen 
en de tekst ‘Hier spelen wij. Ruimt u 
de hondenpoep op?’ Ook kwam er 
een dispenser met gratis 
hondenpoepzakjes.

IJmuiden - Het Notenboomparkje is een geliefde speelplek voor kinderen 
uit de buurt. Helaas stappen ze er vaak in hondenpoep, die hondenbezit-
ters niet hebben opgeruimd. Omwonenden zijn de overlast inmiddels 
spuugzat en hebben handtekeningen ingezameld. Ze pleiten bij de 
gemeente voor een hondenverbod in het parkje.

Omwonenden willen honden-
verbod in Notenboomparkje

De wethouders Bram Diepstraten (rechtsachter) en Marianne Steijn (midden) namen 
de handtekeningen in ontvangst en gaan bekijken welke mogelijkheden er zijn. 
Foto: aangeleverd

De bewoners zien echter nog steeds 
hondenbezitters naar het parkje 
komen die niet de poep van hun 
hond opruimen. Als ze deze mensen 
daarop aanspreken, krijgen ze vaak 
een agressieve reactie. Ouders kozen 
er inmiddels voor hun kinderen te 
verbieden om nog langer in het 
partje te spelen. Ze komen namelijk 
– vaak huilend – onder de honden-
poep naar huis.
De bewoners konden het niet langer 
aanzien en besloten in actie te 
komen. 
Donderdag overhandigden ze de 
verzamelde handtekeningen aan de 
wethouders Bram Diepstraten en 
Marianne Steijn met het dringende 
verzoek om een hondenverbod in te 
stellen op deze locatie.
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IJmuiden - Zondagmorgen negen uur passeerde een bijzonder ogend schip via Zeesluis IJmuiden. Het schip, City of 
Rotterdam, had vanaf de IJmuiderstraatweg een bijzonder aanzien. De blauwe onderkant was niet zichtbaar. De witte 
bovenzijde oogde als een soort hondenkop met lang lijf. Sommige bewoners van de IJmuiderstraatweg keken met een 
verrekijker naar de details. De City of Rotterdam is gebouwd in 2011 en vaart onder de vlag van Panama. Het is een 
zogenaamde Vehicles Carrier, een schip dat voertuigen (met name auto’s) vervoert. Het is 140 meter lang en 22 meter 
breed en ligt momenteel afgemeerd in een haven in Amsterdam. Foto: Arita Immerzeel

City of Rotterdam via Zeesluis 
IJmuiden naar Amsterdam

Velsen/Enschede - Team Kingdom of 
the Netherlands met daarin de 
Velsense Megan Telleman is op 
zaterdag 23 juli derde geworden op 
de Europese Kampioenschappen Soft-
ball in Enschede. De wedstrijd was 
zenuwslopend! Op YouTube zijn wat 

wedstrijden terug te kijken bij SDTV. 
Tijdens het toernooi hebben ze met 
27-0 van Kroatië, 5-3 van Oekraïne, 
12-0 van Litouwen en 13-3 van Duits-
land gewonnen, verloren van Italië 
met 1-5, met 20-5 van Frankrijk en 7-0 
van Engeland gewonnen en helaas als 

laatste van Tsjechië verloren met 2-12.
Op de �naledag was het duel tussen 
Nederland en Oekraïne, die halver-
wege nog de verkeerde kant op 
dreigde te gaan. Gelukkig heeft het 
team zich herpakt en welverdiend de 
bronzen medaille gewonnen!

Derde plaats voor Megan en haar team
Megan Telleman (midden boven met zonnebril) met haar team. Foto: aangeleverd

Velsen - Vanaf deze week  organi-
seren Els Vlieland en Frans Snijder 
scootmobieltochten in Velsen. Zij 
worden hierbij ondersteund door het 
Sociaal Wijkteam en Welzijn Velsen. 
Beide IJmuidenaren rijden zelf in een 
scootmobiel. Zij willen graag regel-
matig met een groepje een stuk door 
de mooie gebieden van Velsen 
rijden. Voor gisteren, 27 juli, hadden 
zij een tocht bedacht die onder 

andere ging langs Velserbeek en 
Beeckesteijn. 
Vindt u het leuk om een keer mee te 
rijden?  Geeft u zich dan op via 
elsvlieland65@gmail.com of 
06-59960170 (Jeroen Besseling, 
Welzijn Velsen). 

Meer informatie over de tochten 
kunt u verkrijgen via elsvlieland65@
gmail.com.

Scootmobieltochten in Velsen

Santpoort-Noord - Terwijl atleten 
zich in het zweet lopen en wielren-
ners tijdens het rondje rond de kerk 
pezen voor de gladiolen, staan vrij-
willigers/sters van de Naaldkerk in 
Santpoort-Noord woensdag 3 
augustus klaar om de lekkere trek 
van toeschouwers te stillen en hun 
dorst te lessen. Dit vindt net als voor-
gaande jaren plaats vanaf 17.00 uur 
achter de toonbank van een niet te 
missen kraam.
Bezoekers van het traditionele dorps-

feest kunnen voor een aantrekkelijke 
prijs haring, ko�e, thee, appeltaart, 
cheesecake, brownies, broodje kaas 
of ham en andere versnaperingen 
kopen. De totaalopbrengst van de 
verkoop wordt gebruikt als handgeld 
voor het pinkenweekend dat 
gehouden zal worden op zaterdag 
en zondag 8 en 9 oktober. De kraam 
bij de Naaldkerk is te vinden bij de 
hoofdingang van de kerk aan de 
Frans Netscherlaan 12 in 
Santpoort-Noord. 

Haring happen bij de Naaldkerk 
tijdens de wielerronde

De kraam bij de Naaldkerk is een gezellig ontmoetingspunt. Foto: aangeleverd

Regio - Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Noord-Holland helpt al jaren 
kinderen om hun zwemdiploma(‘s) te 
halen. Zwemles is namelijk ontzet-
tend duur. Voor sommige mensen 
niet te betalen, daarom zet het 
Jeugdfonds zich hier actief voor in. 
Want elk kind in Nederland moet 
veilig zijn voor al het water in ons 
land.

Achterstand zwemlessen
Jarenlang daalde het aantal kinderen 
dat verdronk jaarlijks, door zwem-
lessen en maatregelen bij zwem-
plassen. Van een daling is sinds een 
paar jaar helaas geen sprake meer: 

kinderartsen zijn zelfs bang voor een 
stijging, omdat kinderen door corona 
achterlopen met zwemlessen (Bron: 
NH Nieuws, 20 juli 2021). En juist 
kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen hebben minder vaak een 
zwemdiploma. Ouders lopen aan 
tegen de hoge kosten van zwemles 
en de vergoedingen vanuit 
gemeenten zijn niet altijd voldoende 
om al het lesgeld te betalen (Bron: 
Mulier Instituut, juni 2022).

Ieder kind een zwemdiploma
Omdat ieder kind veilig moet kunnen 
leren zwemmen, is het Jeugdfonds 
dit jaar gestart met het project ‘Alle 

kinderen een zwemdiploma!’. Dit 
betekent dat het fonds nog meer 
mogelijkheden heeft dan normaal 
om kinderen �nancieel te helpen om 
op zwemles te gaan, met als doel om 
hun diploma(‘s) te halen.

Doe een aanvraag
Kortom, heb of ken jij een kind dat 
door �nanciële omstandigheden niet 
op zwemles kan of heeft moeten 
stoppen met zwemles? Doe een 
aanvraag bij het Jeugdfonds of laat 
ouders weten dat zij kunnen helpen. 
Kijk voor meer informatie op: www.
jeugdfondssportencultuur.nl/
noord-holland  

Ieder kind op zwemles via Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Noord-Holland Regio - Het is vakantie!! Even 

bijkomen van de hectiek van het 
leven. De BioMarkt is niet met 
vakantie, zij zijn er zaterdag 6 
augustus met allerlei lekkere, leuke, 
verrassende producten. Een leuk 
vakantie-uitje. 
De markt is tussen 10.00 en 15.00 uur 
op het voorterrein van de Haar-
lemmer Kweektuin ingang Kleverlaan 
9. Op de markt kun je er terecht voor 

allerlei biologische, glutenvrije, 
lokale of duurzaam geproduceerde 
producten. Zoals groente, brood, 
gebak, kaas, worst, jam, padden-
stoelen, honing, wijn, kruiden, olijf-
olie, azijn en nog veel meer.
De BioMarkt wordt georganiseerd 
door Zelfoogsttuin Wij Telen Groente.                                                                                              
Voor informatie zie: 
www.haarlemmerkweektuin.nl, 
www.wijtelengroente.nl.

BioMarkt Haarlemmer Kweektuin
De Biomarkt gaat ook in de zomervakantie door. Foto: aangeleverd

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:
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IJmuiden - Elke laatste zaterdag van 
de maand is het motorendraaidag in 
het Zee- en Havenmuseum. Dit bete-
kent dat (meestal) 8 oude en grote 
motoren deze middag draaiende te 
zien, te horen en te ruiken zijn. In de 
motorenhal staan diverse oude 
motoren van o.a. Brons, Kromhout, 
Industrie en Bolnes opgesteld. De 
meeste zijn oude scheepsmotoren, 
maar er staan ook motoren die voor-
heen in een gemaal dienstdeden en 
ook kleine (stoom)machines. Deze 
motoren worden het gehele jaar 

door onderhouden door de vrijwil-
ligers. Zij zijn deze middag ook 
aanwezig voor het beantwoorden 
van vragen. Leuk om te combineren 
met de expositie ‘Op de sluizen van 
IJmuiden’. Voor kinderen altijd 4 
speurtochten en op dinsdag en 
vrijdag Zomerpret. 

Het museum is in juli en augustus 
iedere middag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. Alleen op maandag is 
het museum gesloten. Adres: Haven-
kade 55, IJmuiden.

Motorendraaimiddag in
het Zee- en Havenmuseum

Acht oude en grote motoren zijn deze middag draaiende te zien, te horen en te 
ruiken. Foto: aangeleverd

Santpoort-Zuid - Op zaterdag 30 en 
zondag 31 juli is er weer een Ruïne 
Bewoond. Tenten worden opgezet, 
de Middeleeuwse bewoners komen 
tot leven en nemen je mee naar 
eeuwen geleden. Met in de hoofdrol 
op zaterdag Hendrik de Grote Geus, 
die met zijn met Smeekschrift der 
Edelen de aanstichter was van de 
Tachtigjarige Oorlog tegen de Span-
jaarden. Hendrik vertelt persoonlijk 
waarom hij uitgescholden werd voor 
Geus en hoe dit een eretitel werd. Op 
zondag ontvangt de laatste vrouwe 
van kasteel Brederode, Yolande de 
Lalaing, de bezoekers in haar Donjon, 

de mooiste kamer van het kasteel. 
Haar neef Joost de Lalaing was stad-
houder van Holland en Zeeland en is 
bij haar op bezoek. De verkleedkast 
staat open. Vrouwe Yolande is altijd 
op zoek naar nieuwe hofdames. In de 
theetuin kun je genieten van een 
drankje en lekkers en wie weet de 
mooiste tekening te maken bij het 
gedicht van de Ridder met de neus?
Entree 8,- (kinderen 4-11 jaar € 6,-, 
kinderen 0-3 jaar gratis). Ruïne 
Bewoond wordt mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente Velsen. 
Meer info en tickets op ruinevanbre-
derode.nl.

Ruïne van Brederode Bewoond

De Middeleeuwse bewoners komen dit weekeinde weer tot leven en nemen je mee 
naar eeuwen geleden. Foto: Kees Sikkes

Velsen - Donderdagmiddag 4, 11 en 
18 augustus van 13.00 tot 14.00 uur 
kunnen kinderen volop creatief 
bezig zijn tijdens speciale dino-knut-
selmiddagen in het Pieter 
Vermeulen museum in Driehuis. 
Onder begeleiding van een vrijwil-
liger staat er elke donderdag een 
andere creativiteit centraal. Zo 
kunnen kinderen op 4 augustus een 
dino-model van papiermaché 
beschilderen, op 11 augustus een 

dino-schilderij maken en op 18 
augustus kunnen ze een eigen 
dinoknu�el maken. 
De activiteiten zijn geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar met begelei-
ding van een volwassene en kost 3 
euro naast de entree voor het 
museum.
Na de creatieve bezigheid is er de 
mogelijkheid om met een speur-
tocht en vele spelletjes de span-
nende, interactieve tentoonstelling 

‘DINO’S’ te ontdekken.
Enthousiast geworden? Voor alle 
gezinsleden kunt u een tijdslot voor 
het museum reserveren op de 
website en bij de kassa kunt u op 
deze dagen de knutselactiviteit voor 
uw kind afrekenen. Er is gedurende 
dit uur plek voor ongeveer 15 
kinderen. Vol is vol. Dus wie het 
eerst komt…
 Zie ook www.pietervermeulenmu-
seum.nl

Creatief met dino’s in het 
Pieter Vermeulen Museum

De komende drie donderdagmiddagen mogen kinderen komen dino-knutselen in het Pieter Vermeulen Museum. 
Foto: aangeleverd

SAMEN VOOR ELKAAR

Maandag 18 juli startte de Huttenbouw Velserbroek 
aan de Grote Buitendijk. Kinderen van 10 tot en met 14 
jaar mochten drie dagen een hut bouwen. Onder bege-
leiding van jongeren uit de wijk en het jongerenwerk 
van Welzijn Velsen/De Koe. Op woensdag was er een 
afsluitend feestje en op donderdag werden de bouw-
werken weer afgebroken. De deelnemers (zo’n 50 in 
getal) hadden dit jaar te maken met verzengende hitte 
maar werden de hele dag van koel water voorzien en 
hadden het tussen de bomen prima naar hun zin. 
Bram Langeveld (21) en Roland van Eeden (23) zijn al 
tien keer actief geweest, eerst als deelnemer en daarna 
als begeleider, maar gaan nu stoppen. ,,Klopt ja, ik ga 
voor een masterstudie Aviation Leadership een jaar 
naar Ierland toe’’, aldus Bram. Roland vult aan: ,,Ik denk 
ook aan stoppen vanwege mijn studie Hospitality 
Management. We zoeken dus nadrukkelijk naar nieuwe 
vrijwilligers.’’
Waar moeten geïnteresseerde jongeren aan voldoen? 
Bram: ,,We zoeken enthousiaste jonge mensen tussen 
14 en 21 jaar die feeling hebben met jongeren en het 
leuk lijken om in de zomervakantie 4 dagen hutten-

bouw te begeleiden en voor te bereiden. Je hoeft niet 
echt handig te zijn maar je wel verantwoordelijk 
voelen.” Roland: ,,Ja, vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. 
Je bent van 10.00 uur tot 17.00 uur lekker in de weer en 
daarna gaan we gezamenlijk eten. Om het kamp te 
bewaken zetten we hier tenten op en blijven slapen. 
Met als positief gevolg dat wij door de jaren heen een 
hechte vriendenclub zijn geworden.’’

Is je interesse gewekt? Neem contact op met Lars Stee-
neken van Welzijn Velsen/Beverwijk (steeneken@
welzijnvelsen.nl/06-28455673)

Het Sociaal Wijkteam Velsen ondersteunt inwoners 
bij allerhande vragen. Met de rubriek ‘Samen voor 
elkaar’ wil het Sociaal wijkteam actieve inwoners, 
die iets voor een ander betekenen, in het zonnetje 
zetten. 

Bram in het midden en Roland rechts. Foto: aangeleverd

Bram en Roland stoppen na 10 
jaar Huttenbouw Velserbroek

Velsen - Iedereen weet dat wandelen 
goed is voor lichaam en geest. Daar-
naast kan het ook iets heel sociaals 
zijn. ,,En laat dat nu net hetgeen zijn 
waar de Socialistische Partij voor 
staat’’, aldus Freek Qeber van 
SP-Velsen. ,,Daarom organiseren wij: 
“Sociaal wandelen”. Gratis. Wel of 
geen lid. Iedereen is welkom. Jong en 
oud. En niet alleen inwoners van 
Velsen, maar echt iedereen, ook uit 

andere gemeentes. En het wandel-
tempo is voor iedereen geschikt. 
Indien de route het toelaat wandelen 
we een restaurantje binnen en geven 
we ook nog een kop ko�e of thee 
weg.’’
Elke eerste zaterdag van de maand 
lopen ze een leuke en interessante 
route in Velsen. Weber: ,,Het is voor 
ons meteen een  ontspannen manier 
om te voelen wat er onder de bevol-

king leeft. Want de SP wil ook buiten 
verkiezingstijd met iedereen in 
contact. We zijn in iedereen geïnte-
resseerd. En waar mogelijk willen wij 
ons inzetten om dingen te veran-
deren. Via de gemeenteraad, maar 
vooral, met bewoners samen, in de 
wijken.’’
Op de site van SP-Velsen (https://
velsen.sp.nl/) staat van welke plek 
men start en op welke tijd.

Sociaal wandelen met SP-Velsen








