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Eerste editie Kennemerlaan Leeft groot succes

Geweldig zomerfestival
IJmuiden - Kennemerlaan 
Leeft heeft duizenden bezoe-
kers getrokken. Daarmee was 
de eerste editie van het zo-
merfestival een groot succes. 
Het zomerse weer én de sa-
menwerking tussen tientallen 
lokale ondernemers waren de 
sleutel tot het succes.

Koopjesjagers, kermisklanten, 
muziekliefhebbers, paarden-
fans, spierbundels, autofreaks, 
voetbaltalenten en levensgenie-
ters. Ze kwamen tijdens Kenne-
merlaan Leeft allemaal aan hun 
trekken. Het zomerfestival ging 
woensdagmiddag van start met 
een geweldig kinderfeest in de 
Homburgstraat. Donderdag wa-
ren de paardenfans aan de 

beurt. Op een zonovergoten par-
cours met volop ruimte voor de 
toeschouwers werd spontaan de 
hoogste totalisatoromzet van dit 
jaar genoteerd: 30.000 euro. Zo-
wel het publiek als het bestuur 
van Draf- en Rensport Neder-
land was dolenthousiast over het 
verloop van de paardenkoers.
Vrijdag glommen de spierbal-
len in de zon tijdens de Ultima-
te Battle en de Sterkste Man 
van IJmuiden, prachtige evene-
menten waarbij het aankwam op 
kracht en inzicht. Zaterdag kwa-
men naar schatting 5.000 men-
sen af op de 200 kramen tellen-
de braderie. Op hetzelfde mo-
ment werden de talenten van AZ 
in de voetbalkooi op het Hom-
burgplantsoen winnaar van het 

Telstar Voetbaltoernooi. Spelers 
van Telstar deelden handteke-
ningen uit.
Kennemerlaan Leeft werd zon-
dag afgesloten met een oldti-
mershow en een culinaire markt 
waar lokale horecaondernemers 
geweldige gerechten en drank-
jes klaar hadden staan voor de 
bezoekers. Dit onderdeel van 
het zomerfestival stond symbool 
voor het succes van Kennemer-
laan Leeft: door samen te wer-
ken iets moois neer zetten. Ie-
dereen die jarenlang heeft ge-
roepen dat dát in IJmuiden on-
mogelijk is, heeft ongelijk gekre-
gen. Het eerste zomerfestival in 
IJmuiden staat als een huis. (fo-
to’s: Ed Geels Fotografie en Friso 
Huizinga)
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Zomer in IJmuiden aan Zee

IJmuiden - De temperatuur 
liep deze week op tot ver bo-
ven de 30 graden. Duizenden 
mensen zochten de verkoe-
ling van het strand op, waar het 
wel druk was maar geen mo-

ment té druk. Zeker niet voor 
degenen die bereid waren een 
stukje te lopen. Ter hoogte van 
IJmuiderslag was namelijk al-
le dagen voldoende plek. Dat 
gold ook voor het parkeerter-

rein in IJmuiden aan Zee, waar 
in tegenstelling tot andere kust-
plaatsen het bordje ‘vol’ niet 
neergezet hoefde te worden. 
Zondag was een absolute top-
dag met naar schatting 25.000 

strandbezoekers. De onderne-
mers hoorden voor het eerst in 
lange tijd hun kassa weer eens 
volop rinkelen. Een fi jn geluid 
na een slecht voorjaar. (foto: 
E.S. Berk)

Velsen-Zuid - Danceliefheb-
bers in binnen- en buitenland 
zijn aan het aftellen voor de 
achttiende editie van Dance 
Valley. Zaterdag 3 augustus 
zijn de tenten en podia geser-
veerd voor de tien populairste 
housestijlen. Opvallende na-
men op de fl yer zijn Faithless, 
Far East Movement, The Op-
posites en Hardwell.

De Velsen Valley wordt radicaal 
anders ingedeeld. De hoofdin-
gang verhuist naar de tijdelij-
ke brug aan de oostzijde van 
het festivalterrein. Het ‘lage veld’ 
komt te vervallen en wordt in-
gedeeld als parkeerterrein. Lief-
hebbers van de hardere stijlen 
krijgen een eigen vallei aan de 
zuidkant. De tenten en podia met 
techno, trance, house en eclec-
tic verhuizen naar het hoge veld, 
voorheen de vaste plek van de 
hardere stijlen. Het is mogelijk 
om een rondje te lopen van het 
hoofdpodium in de vallei naar de 
hard valley. Deze route loopt via 
het hoge veld.
Naast de optredens van de in-
ternationaal geroemde topacts 
Faithless en Far East Movement 
komt er een keur aan binnen- 
en buitenlandse dj’s naar Vel-
sen. Op het hoofdpodium draai-
en onder andere Nervo, Sun-
nery James & Ryan Marciano en 
Alesso. Dit jaar verzorgt Hard-
well de afsluiting van Dance Val-
ley. Vorig jaar viel die eer te beurt 
aan Afrojack.
Op het trancestage ontvangt 

wereldtopper Paul van Dyk on-
der meer Hard Rock Sofa. In de 
technotent is Chris Liebing de 
bekendste naam en op het ec-
lecticstage zorgen onder ande-
re The Partysquad, The Opposi-
tes en The Flexican feat MC Sef 
voor een feesje. Bij Beatloverz 
draait een keur aan internatio-
nale top-dj’s, zoals Gregor Salto, 
John Dahlback en Showtek. Yel-
lowClaw heef een eigen stage, 
waar Dirtcaps en FeestDJRuud 
op bezoek komen.
Tijdens Dance Valley en Dut-

ch Valley (zaterdag 10 augus-
tus) verzorgen vier horecabe-
drijven uit Velsen een ‘food festi-
val’. Landgoed Duin & Kruidberg, 
Holiday Inn IJmuiden, Ristorante 
Pizzeria Mona Lisa en Villa Wes-
tend laten zich hier van hun bes-
te kant zien met een keur aan 
smakelijke gerechten en zomer-
se drankjes.
Bezoekers aan beide festivals 
worden uitgedaagd mee te doen 
aan een facebook-actie. Door de 
facebookpagina van IJmuiden 
aan Zee te ‘liken’ kunnen zij een 

dinercheque van 100 euro win-
nen die kan worden besteed in 
een van de deelnemende res-
taurants. Ook loopt er een pro-
motieteam rond dat polsbandjes 
uitdeelt. Op het polsbandje staat 
het facebook-adres en het ver-
zoek om de pagina te ‘liken’.
Tickets voor Dance Valley kosten 
55 euro per stuk. Na 1 augustus 
komt daar 5 euro bij. Zie www.
dancevalley.nl. De verkeersmaat-
regelen zijn te vinden op de Info-
pagina elders in deze krant. (fo-
to: Dance Valley)

Terrein anders ingedeeld • Optredens van internationale topacts

Lokale horeca op Dance Valley
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Pers en publiek omarmen nieuwe show Hans Klok

‘Dit is de meest riskante 
show van mijn leven’
IJmuiden - Minutenlang 
ovationeel applaus en jui-
chende kritieken bij de we-
reldpremière van Hans 
Klok’s nieuwe show The 
New Houdini, de spektakel-
show waarmee de uit IJmui-
den afkomstige illusionist 
op dinsdag 10 en woens-
dag 11 september het the-
aterseizoen van de Stads-
schouwburg Velsen opent. 
,,In deze show neem ik voor 
het eerst meer risico’s dan 
ooit.”

The New Houdini is zijn eerbe-
toon aan de illusionist en boei-
enkoning Harry Houdini die 100 
jaar geleden aan de wereldtop 
stond. In navolging van de le-
gendarische Houdini brengt 
Hans Klok voor het eerst nog 
meer ‘levensgevaar’ hoog bo-
ven het toneel. ,,Dit is niet al-
leen de spannendste, specta-
culairste, maar ook de meest 
riskante show van mijn leven.’’
Hans Klok maakt Houdini-acts 
als het ‘doorgezaagde wees-
meisje’ nog spannender. Ook 
diens wereldberoemde onder-
waterontsnapping wordt door 
Klok onder handen genomen. 
,,Voor het eerst doe ik een dub-
bele onderwaterontsnapping. 
Ik heb twee minuten nodig om 
mezelf te bevrijden van mijn 
boeien en om uit de afgeslo-
ten kist te ontsnappen. Ik moet 
inderdaad mijn adem lang in-
houden, maar voor het publiek 
is het ook een adembenemen-
de illusie!”
De gevaarlijkste stunt is echter 
De Klauwen des Doods. Daar-
bij hangt Hans Klok bijna 10 
meter hoog in een dwangbuis 
op zijn kop aan een touw. Hij 

moet zich in deze situatie bin-
nen een minuut bevrijden voor 
het touw in brand gaat, waar-
na vlijmscherpe stalen klauwen 
dicht klappen en Hans verplet-
teren.
In The New Houdini wordt Hans 
Klok bijgestaan door de Diva’s 
of Magic, the Houdini Dansers 
en internationaal bekroonde 
circusacts. ,,Circusnummer op 
huizenhoog internationaal ni-
veau”, oordeelde NRC daar-
over. De Volkskrant conclu-
deerde dat Hans Klok als nooit 
tevoren door het theater raast. 
,,Alles op TGV-snelheid. Hoofd 
leegmaken en domweg genie-
ten.” Dagblad van het Noor-
den noemde de show ,,Opzien-
barend, spectaculair, verbijste-
rend en spannend.’’ NRC deed 
er nog een schepje bovenop: 
,,Dit is de beste theatershow 
die Hans Klok tot dusver heeft 
gemaakt.’’
Op dinsdag 10 en woensdag 

11 september staat Hans Klok 
in ‘zijn’ schouwburg. 
,,Mijn bedrijf zit hier in de ha-
ven. Werken tussen de vissers 
en scheepsjongens houdt mij 
met beide benen op de grond. 
Ze zeggen wel eens over mij 
‘je kunt de jongen uit IJmui-
den halen, maar IJmuiden niet 
uit de jongen.’’ Dat de pers naar 
aanleiding van zijn vorige show 
schreef dat de nieuwe Houdini 
uit IJmuiden komt, vindt Hans 
Klok wel mooi. ,,IJmuiden is 
toch stoer, heeft karakter. Het 
geeft je wat exclusiefs”, zegt 
de illusionist die furore maakt 
tot ver buiten de landsgrenzen. 
,,Aan het eind van de show stel 
ik alle mensen op het podium 
aan het publiek voor. Die komt 
uit Venezuela, die uit Rusland 
en ik... Ik kom uit IJmuiden. Dat 
is toch mooi!’’
Zie ook www.stadsschouw-
burgvelsen.nl. (foto: Andy 
Doornhein)

 

Donderdag 
25 juli

Kinderkermis op Kennemer-
boulevard, IJmuiden aan Zee.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.

Vrijdag 
26 juli

Kinderkermis op Kennemer-
boulevard, IJmuiden aan Zee.
Zomerfruitstand op het Ken-
nemerplein. Zie ook www.2x2.
nl/zomerfruit
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. 
Tot 1 november een specia-
le tentonstelling: ‘Van Pant-
serfort tot Forteiland, 125 jaar 
Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.
Rondje Zandhaas: Wande-
lend de nacht door. Start 
20.00 uur vanaf Muziekcen-
trum Soli. 
Inschrijven voor late beslis-
sers kan nog vanaf 18.30 tot 
19.45 uur bij de startlocatie.

Zaterdag 
27 juli

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
het volledige programma el-
ders in deze krant.
Zomerfruitstand op het Ken-
nemerplein. Zie ook www.2x2.
nl/zomerfruit
Open dag bij Telstar die in 
het teken staat van het 50-ja-
rig bestaan. De open dag 
start om 12.00 uur en eindigt 
om 18.00 uur. Als afsluiter 
speelt Telstar een oefenwed-
strijd tegen Jong FC Utrecht. 
Aftrap om 15.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. 
Tot 1 november een specia-
le tentonstelling: ‘Van Pant-
serfort tot Forteiland, 125 jaar 
Forteiland IJmuiden’.
Orgelconcert met de beken-
de organist André Knevel in 
de Ichthuskerk, Snelliusstraat 
Ijmuiden. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
gratis. Collecte.

Zondag
28 juli

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
het volledige programma el-
ders in deze krant.
Kofferbakmarkt op het Vel-
serduinplein IJmuiden. Van 
08.00 tot 16.00 uur.
Rondrit met de stoomtrein 
en fotostop over het Tata Steel 
Staalbedrijf. 
Vertrek 10.45 uur vanaf sta-
tion Velserbosch in Velsen-
Noord.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. 
Tot 1 november een specia-
le tentonstelling: ‘Van Pant-
serfort tot Forteiland, 125 jaar 
Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.

Maandag 
29 juli

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
het volledige programma el-
ders in deze krant.

Dinsdag
30 juli

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
het volledige programma el-
ders in deze krant.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.

Woensdag
31 juli

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
het volledige programma el-
ders in deze krant.
Zee- en Havenmuseum is 
geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Twee speurtochten. 
Tot 1 november een specia-
le tentonstelling: ‘Van Pant-
serfort tot Forteiland, 125 jaar 
Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.

Donderdag 
1 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie 
het volledige programma el-
ders in deze krant.
Pieter Vermeulen Museum: 
Tentoonstelling ‘Kletsnat’ voor 
kinderen v.a. 3 jaar. Van 13.00 
tot 17.00 uur. Zie ook www.
pieter-vermeulen-museum.nl.

(023) 525 75 00
(0255) 51 55 44

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 99 91
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 21 88

Is uw aIrco stuk? 
In de maand juli bieden wij u een 
gratIs aircocheck aan. 
airco onderhoud inclusief airco reinigen van  
€ 129,- voor € 99,-.
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Minuut gratis winkelen
IJmuiden - Kruidvat opende on-
langs de deuren van de nieuw 
winkel aan Kennemerlaan met 
een bijzondere en sympathieke 
actie. Als allereerste klant mocht 
Lena van Beusekom één mi-
nuut gratis winkelen voor Voed-
selbank Velsen. Naast voedsel is 
er grote behoefte aan producten 
als douchegel, shampoo, zeep 
en tandpasta. Van Beusekom 
ging dan ook naar huis met een 
grote hoeveelheid verzorgings-
producten.
Winkelmanager Amy Demmers, 
geboren en getogen IJmuide-
naar, is trots op haar nieuwe 
winkel. ,,De winkel is overzich-

telijk en toegankelijk, met veel 
voordeel en wekelijks een gro-
te hoeveelheid verrassende aan-
biedingen’’, aldus Demmers. ,,Sa-
men met mijn team nodig ik ie-
dereen uit IJmuiden en omge-
ving uit om een kijkje te komen 
nemen. De opening van ons fi -
liaal wilden we op bijzondere 
wijze met onze klanten vieren. 
Daarom hebben we hen opge-
roepen om een persoon of in-
stelling te nomineren die het ver-
dient om eens extra in het zon-
netje gezet te worden. We vinden 
het fi jn dat we het goede werk 
van Voedselbank Velsen met de-
ze actie extra kunnen steunen.’’

Santpoort-Noord - Na twee 
zeer succesvolle Oldtimerda-
gen georganiseerd te hebben 
tijdens het Dorpsfeest Sant-
poort in 2009 en 2011, bij de ru-
ine van Brederode, is de Stich-
ting Oldtimerdag Santpoort op-
gericht en notarieel vastgelegd. 
Liefhebbers van oldtimer voer-
tuigen kunnen donateur wor-
den van deze nieuwe stichting. 
De stichting heeft als doelstel-
ling elk jaar een evenement 
te organiseren, wat verband 
houdt met oude voertuigen. 
De organisatie denkt bijvoor-
beeld aan een rondrit, een puz-
zelrit, een gezellige bijeen-
komst met een speciaal the-
ma en natuurlijk de beken-
de Oldtimerdag tijdens Dorps-
feest Santpoort. Door middel 
van een nieuwsbrief zullen de 
donateurs op de hoogte wor-
den houden. 

Stichting Oldtimerdag Sant-
poort heeft geen winstoogmerk 
en bestaat uit een bestuur en 
vrijwilligers. Om de doelstellin-
gen van deze stichting te kun-
nen verwezenlijken, heeft het 
meer leden nodig. Daarom 
doen zij een beroep op liefheb-
bers van oldtimers om donateur 
te worden. 
Tijdens de jaarmarkt op 2 au-
gustus te Santpoort-Noord zul-
len zij aanwezig zijn met een 
uitgebreide kraam ter hoog-
te van huisnummer 220. De or-
ganisatie hoopt daar een groot 
aantal liefhebbers te ontmoe-
ten. Elke nieuwe donateur ont-
vangt een kleine attentie. Zie 
ook: www.oldtimerdagsant-
poort.nl. 
De organisatie garandeert elk 
jaar een gezellige dag te or-
ganiseren voor de aangesloten 
donateurs. (foto: Andy Schoen)

89-Jarige slachtoffer 
van babbeltruc

IJmuiden - Zondagmiddag is 
een 89-jarige vrouw uit IJmui-
den slachtoffer geworden van 
een babbeltruc. Tussen 17.00 
en 18.00 uur belde er een man 
aan bij haar woning aan de 
Raafstraat en hield haar aan de 
praat. 
Ondertussen is een ander per-
soon de woning in geweest en 
heeft de sieraden en de pin-
pas van de vrouw weggeno-
men. Kort na het vertrek van 
de man werd de vrouw gebeld 
door een man die beweerde 
een medewerker van een bank 
te zijn. Hij vroeg om de pinco-
de van de vrouw, maar zij ver-
trouwde het niet waarna de 
man ophing. Vervolgens heeft 
de vrouw de politie gebeld. Het 
signalement van de man die 
aan had gebeld luidt als volgt: 
- ongeveer 30 jaar oud 
- getinte huidskleur 
- gezet postuur 
- donkerbruin, kort stekelig 
haar 
- sprak gebrekkig Nederlands 
- was gekleed in een driekwart 
bermuda broek, kleur kaki en 
een overhemd met meerdere 

kleuren.
De politie is op zoek naar ge-
tuigen, u kunt bellen met 0900-
8844 (lokaal tarief). 
In de meeste gevallen maken 
oplichters en dieven misbruik 
van het vertrouwen van men-
sen. De politie adviseert: 
- Laat niet zomaar mensen bin-
nen die met een verhaal aan de 
deur komen. 
- Collectanten, pakjesbezor-
gers, meteropnemers en post-
bodes bij twijfel om legitimatie 
te vragen en ze niet binnen te 
laten. 
- Waardevolle goederen (zo-
als portemonnees) goed op te 
bergen. 
- De pincode goed af te scher-
men als u deze intoetst en pas 
en code gescheiden te bewa-
ren. 
- Ga niet in op het aanbod van 
klusjesmensen die bij u aan de 
deur komen of laat een duide-
lijk offerte opmaken waarover 
later geen misverstanden kun-
nen ontstaan. 
Mocht u het slachtoffer wor-
den van een babbeltruc, doe 
dan altijd aangifte bij de politie!

Santpoort-Noord - Afgelopen 
zaterdag rond 1.15 uur zijn twee 
mannen in Santpoort-Noord aan-
gehouden na het beledigen van 
politieagenten. Het tweetal, 52 en 
38 jaar uit Amstelveen en Haarlem, 
was onder invloed van alcohol en 
liep richting hun auto aan de Ha-
gelingerweg. Hierop werd door de 
politie tegen het tweetal gezegd 
dat ze niet mochten gaan rijden. 
Als reactie werden de mannen 
verbaal agressief tegen de politie. 
De 38-jarige daagde enkele agen-
ten uit om te gaan vechten, ter-
wijl zijn kompaan hem hierbij aan-
moedigde. Vervolgens is het twee-
tal aangehouden wegens openba-
re dronkenschap en meegenomen 
naar het politiebureau.

Aanhoudingen 
na belediging

Stichting Oldtimerdag 
Santpoort opgericht

LTC De Heerenduinen
Zwart Techniek hoofd-
sponsor open toernooi
IJmuiden - Dit jaar is het bedrijf Zwart Techniek hoofdsponsor van 
het open toernooi van tennisvereniging LTC De Heerenduinen (van 5 
tot 11 augustus). Bestuurslid Arie van Os overhandigt het affi che aan 
de directie van Zwart Techniek, de heren Ton Wijker en Ton Zwart.

IJmuiden - Zondag 28 juli wordt 
er van 08.00 tot 16.00 uur weer 
een gezellige kofferbakmarkt 
georganiseerd op het Velser-
duinplein (achter de Hema). De-
ze markt wordt druk bezocht 
door bezoekers, maar ook onder 
standhouders. 
Wilt u ook deelnemen aan de 
kofferbakmarkt? Dat kan! Reser-
veren hoeft niet, u kunt gewoon 

aansluiten in de rij (volg de aan-
wijzing). Om 07.30 uur kan men 
het terrein op en kan de verkoop 
beginnen. 
De kosten per auto zijn 10 eu-
ro, auto met aanhanger of bus 
15 euro. Tevens vragen zij 10 eu-
ro borg. Die u na afl oop weer te-
rug krijgt als u zich aan de regels 
houdt. Meer informatie: telefoon 
06-42456182. 

Kofferbakmarkt

Velsen – De gemeente Velsen 
heeft een nieuw coffeeshopbe-
leid vastgesteld, mede vanwege 
aangescherpte wetgeving door 
de overheid. Deze heeft bepaald 
dat er een einde moet komen 
aan het ‘open deur beleid’ om 
overlast en criminaliteit tegen te 
gaan. Coffeeshops moeten klei-
ner en beter beheersbaar wor-
den gemaakt. Ook heeft de over-
heid bepaald dat ‘de zichtbaar-
heid van coffeeshops voor scho-
lieren moet worden verkleind’. De 
gemeente Velsen staat met het 
nieuwe beleid twee coffeeshops 
in de gemeente toe. Dat gebeurt 
onder de volgende voorwaarden: 
geen harddrugs, geen affi ches of 
reclame-uitingen naar buiten toe, 
geen overlast, geen verkoop aan 
mensen onder de achttien jaar en 
verkoop van maximaal 5 gram per 
persoon. Een coffeeshop mag bo-
vendien maximaal 500 gram han-
delsvoorraad hebben. Nieuwe 
voorwaarden van het beleid zijn: 
geen verkoop van alcohol, eisen 
aan exploitanten, zoals ‘bewijs 
van goed gedrag’, aantoonba-
re deskundigheid;  en geen toe-
gang voor en verkoop aan niet-
Nederlanders. Een coffeeshop 
mag niet binnen 250 meter loop-
afstand van een school gevestigd 
te zijn. Er zijn nog meer aanvul-
lende voorschriften vastgesteld: 
alleen verkoop tegen contante 
betaling, geen kansspelautoma-
tien in de coffeeshop en verplich-
te voorlichting bij de verkoop van 
cannabisproducten. Een coffee-
shop moet tussen 0.00 en 5.00 
uur gesloten zijn. Ook aan de in-
richting van de coffeeshop wor-
den eisen gesteld: zo moet d ein-
richting open en vanaf de straat 
te overzien zijn. Een terras of lo-
ketverkoop mag dan weer niet. 
Ook op het gebied van handha-
ving heeft de gemeente tal van 
afspraken gemaakt, dat gaat 
in samenspraak met de burge-
meester, politie en het openbaar 
ministerie. De burgemeester mag 
sancties zoals sluiting toepassen, 
als sprake is van overtredingen. 

Nieuw coffee-
shopbeleid
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Marc Hillebrink loopt vierdaagse
Velsen - Van 15 tot en met 19 ju-
li vond de 97ste Nijmeegse Vier-
daagse plaats. Ook dit jaar deden 
er weer veel Velsenaren mee. Eén 
van hen was Driehuizenaar Marc 
Hillebrink, tevens raadslid voor 
D66Velsen.
,,Ik  heb dit jaar voor de zeven-
de keer de finish gehaald op de 
4x50 kilometer’’, vertelt Hillebrink. 
,,Iedere gelopen Nijmeegse Vier-
daagse ervaar ik anders. Niet al-
leen het weer, maar ook je eigen 
conditie speelt mee. Ik zie het be-
halen van de finish als een fysie-
ke uitdaging. Daarnaast is de on-
derlinge sfeer tussen deelnemers, 
maar ook tussen toeschouwers 
geweldig. Je wordt vier dagen lang 
door toeschouwers op handen ge-
dragen.’’
,,Naar mijn mening is training 
noodzakelijk om de Vierdaagse 
tot een goed eind te brengen. Zelf 
ben ik in januari van dit jaar be-
gonnen met 10 kilometer. Vervol-
gens bouw je de afstand op tot 
een meerdaagse van 40 kilometer.  
Zeker aan het eind van de voorbe-
reidingen in mei/juni gaat er veel 
tijd in het wandelen zitten. Ech-
ter dit is noodzakelijk om condi-
tie op te bouwen en een goed ge-
voel bij een afstand te verkrijgen.’’ 

,,Dit jaar hadden de deelnemers 
tijdens alle dagen veel last van 
de warmte. Van belang is om re-
gelmatig kleine beetjes te drinken 
en eten. Daarnaast is het goed  je 
te beschermen tegen de felle  zon 
door het dragen van dunne, lich-
te kleding en het hoofd te bedek-
ken een must. Ook is het regelma-
tig insmeren met zonnebrandolie 
van belang. Op zich heb ik de eer-
ste drie dagen weinig last gehad 
van de spieren in boven-en onder-
been. Tijdens de laatste dag, na 
Cuyk, zo’n 20 kilometer voor de fi-
nish,  wordt er door iedereen ge-
slenterd vanwege de binnenkomst 
op de Via Gladiola. Hierdoor raakt 
je uit je wandelritme en kan je 
sneller last krijgen van pijnlijke be-
nen en voeten.
,,Afgelopen jaren heb ik met een 
vaste groep vrienden de vier-
daagse gelopen. Wij overnachten 
bij een gastgezin in het centrum 
van Nijmegen. De woning van het 
gastgezin ligt nog geen twee kilo-
meter van de start en finishplaats 
aan de Wedren. Een voordeel van 
het overnachten in Nijmegen zelf 
is dat je ook iets meemaakt van 
de Nijmeegse feesten, die de ge-
hele week gaande zijn. Het gast-
gezin verzorgt ’s avond de maaltij-

den, die veelal koolhydraatrijk zijn. 
Regelmatig en afwisselend eten 
en drinken, maar ook voldoen-
de nachtrust is van belang om de 
Nijmeegse 4Daagse tot een goed 

eind te brengen.’’ 
,,Inmiddels ben ik na zeven keer 
aangestoken door het Vierdaags-
evirus. Ik wil het volgend jaar de 
Vierdaagse weer lopen, mits er 

natuurlijk andere onoverkoombare 
zaken zijn die dit doorkruizen. Voor 
de sfeer en fysieke prestatie raad 
ik een ieder een keer de Nijmeeg-
se Vierdaagse mee te maken!’’
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Peter & Lia Uiterwijk-Winkel
Jada Fotografie
De Bie & Seignette
Bewoners Kennemerlaan en 
omgeving
Roses & Dots Margot van 
Eerden
Eurotoilet
Vrijwillige Brandweer Velsen
En natuurlijk alle vrijwilligers, 
bands & muzikanten (en alle 
thuisfronten voor het geduld)

Culinaire markt 
Restaurant IJmond
La Caverna
Gerard van Es
Korf Catering
Bos Kookt
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Victor’s Espressobar
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Slijterij Zeewijck
Minato
Mona Lisa
Vis van Kaatje
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Cornelissens BV
Dierenartspraktijk 
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Oesterholt
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Fortgens Groep
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Cafe het Centrum
Restaurant Mona Lisa
Cafe Cheers
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Restaurant Kreta
Cafe De Brug
Rico’s 
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Het Lekkerste Broodje 

Sponsoren loterij
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Het Zomerfestival 
Kennemerlaan Leeft is mede 

mogelijk gemaakt door:
Woensdag 17 juli 2013 start 12.00 uur

Kindermiddag bij van Poptaplantsoen

Donderdag 18 juli 2013 start 13.00 uur

Kortebaandraverij IJmuiden 2013

Vrijdag 19 juli 2013 start 11.00 uur

Wipe-out & Sterkste Man van IJmuiden

Zaterdag 20 juli 2013 start 10.00 uur

Jaarmarkt & Telstar Straatvoetbaltoernooi

Zondag 21 juli 2013 start 10.00 uur

Culinaire markt & Oldtimershow

Grote kermis op het Kennemerplein

dagelijks van 12.00 tot 23.00 uur

vanaf donderdag 2 buitenpodia met live muziek

voor info: www.kennemerlaanleeft.nl

volg ons op facebook: KennemerlaanLeeft
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Tijdens de Culinaire 
Markt wordt fantas-

tisch gekookt

Clown Coco Christal maakt nieuwe vrienden

Lachende gezichten bij het 
Captain Morgan Podium

Spelers van Telstar begeleiden 
het stropdasschieten

Optreden van The Barnbees

The Ultimate 
Battle levert veel 

strijd op

FOTOGRAFIE:

De jaarmarkt trekt duizenden bezoekers

De geur van rubber tijdens de oldtimershow

Tropische afslui-
ting van vijf dagen 

zomerfestival





Dorpsfeest Santpoort 2013

Rondje Zandhaas:
Wandelend de nacht dooR
20.00 uur • start Muziekcentrum soli 

terwijl andere dorpelingen zich storten op het 
indrinken, valt om 20.00 uur de start voor deze 
monstertocht. onder de naam “nacht van sant-
poort” gaan de liefhebbers op stap voor afstan-
den van 60, 100 en 110 km, die binnen 24 uur 
moet worden gewandeld! sinds 2012 mag de 
nacht van santpoort zich door deelnemers uit 
duitsland en België internationaal noemen. de 
rest van het deelnemersveld komt uit heel ne-
derland, dus ook uit santpoort en de gemeente 
Velsen.  het parcours van de twee grootste af-
standen bestaat uit twee grote lussen: één van 
60 km tijdens de nacht en 40 respectievelijk 50 
kilometer tijdens de dag. de route gaat ‘s nachts 
over polderwegen “boven het kanaal”. na de 
eerste lus komen de deelnemers weer terug op 

Harddraverij vereniging Santpoort & omStreken preSenteert 
Het officiële programma van dorpSfeeSt Santpoort 2013

van zaterdag 27 juli t/m zaterdag 3 auguStuS

VRijdag 26 juli

Klaarmaken voor dorpsfeest 
santpoort 2013
de harddraverij Vereniging heeft dit jaar een 
bomvolprogramma af te werken tijdens het 
dorpsfeest santpoort. nieuw in het program-
ma is de Bierproeverij op de eerste zaterdag, 
die overigens al geheel volgeboekt is. Verder 
zal de Weyman Weide, het terrein tegenover 
het gelijknamige hotel aan de hoofdstraat, in-
tensiever worden gebruikt. na woensdag zal 
het evenemententerrein bij de Ruïne worden 
gesloten en zal op de Weyman Weide een 
nieuwe feesttent herrijzen. dat betekent on-
der andere dat de seniorenavond en de Paar-
denkeuring daar worden gehouden. en tijdens 
het Kwalleballen en Buikglijden op de laatste 
zaterdag is er ook nog ruimte op het terrein 
voor handboogschieten. 
nieuw is dat de prijsuitreiking na afloop van 
de Kortebaan naar de feesttent op de Weyman 
Weide verhuist. ook nieuw is dat opa’s, oma’s, 
vaders, moeders en andere oppassers, die niet 
naar de Kortebaan kunnen of willen, op don-
derdagmiddag in die feesttent welkom zijn om 
met hun kinderen gezellige familiespelletjes 
te spelen. de harddraverij Vereniging krijgt 
daarbij ondersteuning van de sKon.
Wie zich als deelnemer voor de diverse evene-
menten wil aanmelden, kan terecht op de ver-
nieuwde website: www.dorpsfeest-santpoort.
nl. deze is opgetuigd door Rens hagen, één 
van de kandidaten die dit jaar met het bestuur 
gaat meelopen, net als Marjan leipoldt die 
veel bij de paardenevenementen te zien zal 
zijn. het wordt weer een bomvolle week.

de startlocatie in het Muziekcentrum van soli. 
de tweede lus gaat deels door het duingebied 
dat onze regio rijk is, door omliggende gemeen-
tes als Bloemendaal , aerdenhout, overveen 
en Vogelenzang, waarna de buitenwijken van 
haarlem worden aangedaan. de laatste kilome-
ters gaan via spaarndam door het recreatiege-
bied spaarnwoude, langs Velserbroek en door 
ons eigen dorp. 
Bent u sportief, gezond en niet bang voor een 
zware uitdaging en wilt u meedoen? ga dan 
naar www.rondjezandhaas.nl. Via deze site kunt 
u zich voorinschrijven en leest u tevens alle 
andere praktische informatie. late beslissers 
kunnen zich vrijdag 26 juli vanaf 18.30 uur tot 
19.45 uur inschrijven bij de startlocatie. Meer 
informatie: erik Miessen, 06-23072297.

Rondje Zandhaas:
dagtochten
diverse startijden • Ruïne van Brederode

Zijn de afstanden van “de nacht van santpoort” 
u te veel, dan kunt u bij het Rondje Zandhaas 
kiezen uit vijf verschillende afstanden van 5 tot 
50 kilometer. daar waar de nachtelijke wandel-
tochten vertrekken vanaf Muziekcentrum soli, 
is de Ruïne van Brederode de startplaats voor de 
overige wandeltochten. starttijden: 50 km van 
7.00 tot 8.00 uur / 40 km van 7.30 tot 9.00 uur / 
25 km van 8.00 tot 11.00 uur / 10 en 15 km van 
10.00 tot 12.00 uur / 5 km van 10.00 tot 14.00 
uur. het evenement is ook uitstekend geschikt 
voor de nordic Walkers. op het parkoers van 
de 5 km zijn honden toegestaan. deze afstand 
is tevens geschikt voor rolstoelgebruikers en 
gezinnen met kleine kinderen (wandelwagens). 
doe rustig aan en geniet van de omgeving. hou 
echter de tijd wel in de gaten, want alle deel-
nemers moeten uiterlijk 17.30 uur binnen zijn. 
deelname kost €4,50 (met medaille) of 3 euro 
(zonder medaille). leden van een erkende wan-
delsportbond krijgen 1 euro korting. alle rou-
tes worden met pijlen aangegeven en bij de 
start wordt de routebeschrijving uitgedeeld. er 
kan alleen op 27 juli ter plaatse worden inge-
schreven. Meer informatie: Ben Molenaar, 06-
41143745 of kijk op www.rondjezandhaas.nl

37ste Rijtuigendag
9.00 – 17.00 uur • Ruïne van Brederode

de sfeervolle klassementsrit voor authentieke 
aanspanningen trekt al weer voor het 37ste jaar 
door santpoort en omsteken. omstreeks 10.30 
uur vertrekt de optocht vanaf het evenementen-

terrein bij de Ruïne. de route gaat ook dit jaar 
weer langs Velserhooft en Velserduin. tijdens de 
route worden koetsiers en passagiers op hun 
authentieke klederdracht gejureerd. omstreeks 
16.30 uur zijn de deelnemers weer terug bij Ruï-
ne van Brederode. daar zullen de aanspanningen 
afscheid nemen van het publiek en worden de 
winnaars van de klassementsrit bekend gemaakt.

nieuW! 
BieRPRoeVeRij santPooRt 
13.30 – 17.00 uur • Ruïne van Brederode.

als de aanspanningen voor de Rijtuigendag ver-
trokken zijn, wordt de evenemententent geschikt 
gemaakt voor een nieuw event: de bierproeverij. 
de feestweek-fijnproevers kunnen onder het ge-
not van een lekker achtergrond muziekje en wat 
hapjes, genieten van een groot assortiment bie-
ren die voornamelijk afkomstig zijn van regiona-
le brouwerijen. een échte primeur is santpoorts 
Bier; een initiatief van drie geboren en getogen 
santpoorters: Koos Ramakers, Menno seegers en 
niels lagas. Zij presenteren hun bier voor het 
eerst met als doel om uiterlijk in het jaar 2020 
een echte santpoortse Brouwerij op santpoortse 
bodem te starten. eind juni is het eerste bier ge-
brouwen, een blonde tripel van 8,5%.
een klein overzicht van de circa dertig bieren die 
u daar kunt proeven: Van brouwerij ome jesse 
het santpoortse Zot, het uitgeester duiveltje, 
het skuumkoppe uit texel,  seefbier uit antwer-
pen en van de naeckte Brouwers, hocus hop-
pus, leprechaun en nimf. de deelnemers krij-
gen een welkomstpakket met een speciaal glas, 
boekje met uitleg over de bieren, enkele hapjes 
en de eerste 3 bieren. 
het evenement wordt georganiseerd door jas-
per van Velzen, gijs ooms, Rens hagen, Ruben 
van Voorbergen, Martin van Baekel, Mike out 
en hugo van Vessum, allen beter bekend als on-
derdeel van “het schaduwbestuur” van de hard-
draverij Vereniging. inmiddels hebben zich 200 
deelnemers gemeld, waarmee het evenement 
compleet volgeboekt is.

ZateRdag 27 juli

www.dorpsfeest-santpoort.nl
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gevraagd een show te komen geven: een kur op 
muziek én een clinic. Deze show zal in de middag 
worden gehouden. Dit onderdeel wordt aangebo-
den door Rabobank Velsen en Omstreken. Toegang 
gratis!

Proefspringen
Deelnemers die alvast willen inspringen kunnen 
op zaterdagavond van 19 tot 20 uur op het eve-
nemententerrein bij de Ruïne terecht voor een 
proefles. Onder begeleiding van Sandra van der 
Werff zal er een aantal hindernissen uit het par-
cours gebruikt worden om te oefenen. Inschrij-
ven kan via Annemieke Vink en Bianca Meekel-
Stolwijk: feestweek-santpoort@hotmail.com. Het 
kost 5 euro p.p.

ScHAAk-kROeglOPeRTOeRnOOI
9.30 – 18.30 uur • start bij De Wildeman

Op de eerste zondag zal voor de tweede maal 
een Schaak-kroeglopertoernooi plaatsvinden. 
Meer dan 100 deelnemers deden afgelopen feest-
week mee, deelnemers kwamen van alle wind-
streken en overnachten zelfs in Santpoort om zo 
fris mogelijk ‘s morgens achter de borden plaats 
te nemen. 
De wedstrijden worden bij diverse horecagele-
genheden in Santpoort gehouden. Start en finish 
is bij Brasserie De Wildeman. er wordt gespeeld 

Openingstijden:
ma.-za. 8.30 - 17.00 uur

Locatie: Rijksweg 255
1991 AA  Velserbroek
www.kwekerijloef.nl

Wij wensen iedereen een
fantastisch Dorpsfeest

Hoofdstraat 203
Santpoort-Noord 

023 - 5395909

www.lichtspel.nl

ZOnDAg 28 julI
kOffIecOnceRT
12.00 – 14.00 uur • Dorpskerk

De Harddraverij Vereniging presenteert dit jaar, 
in samenwerking met Paula Reiding-Blom (van 
‘t Mosterdzaadje) en de stichting “cultuur in de 
Dorpskerk”, wederom een verrassend program-
ma. Voor deze 15e jubileumeditie van het kof-
fieconcert zijn muzikanten uit de directe regio 
gevraagd. fluitiste Dasha Beltiukova en pianist 
Vital Stahievitch zijn beiden geboren en getogen 
in Minsk (Belarus). na hun studie kwamen zij naar 
nederland om hier hun Master diploma op het 
conservatorium van Amsterdam te behalen. On-
langs schitterden Dasha en Vital op het podium 
van het concertgebouw.
nu woont Dasha Beltiukova al meer dan tien jaar 
in Santpoort, waar zij haar eigen lespraktijk heeft 
en van waaruit zij door heel nederland en europa 
concerten geeft. Vital Stahievitch is eveneens in 
nederland gebleven. Behalve veel concerten die 
hij verzorgt, werkt hij als pianist aan het conser-
vatorium van Amsterdam. Zijn spel is bekroond 
geworden met veel prijzen, nationaal en inter-
nationaal. Het is een mooi programma dat ze in 
de Dorpskerk zullen gaan spelen. Soms poëtisch, 
dromerig en ontroerend dan weer uitbundig virtu-
oos. Vital Stahievitch opent piano solo met Mozart 
en Schubert. Als duo twee stukken van Massenet 
en Poulenc. Daarna volgt de Ballade van chopin. 
Samen eindigen ze met werk van Borne, Belti-
ukov en Piazzolla. Het concert start zondag om 

12.00 uur. De zaal is open om 11.30 uur. Omdat 
Booy Optiek als sponsor optreedt, is de toegang 
gratis, maar dan moet u wel beschikken over een 
toegangskaart. De Harddraverij Vereniging geeft 
250 kaarten gratis weg. leden kunnen op vertoon 
van hun Drafpas deze vanaf 23 juli afhalen bij De 
Santpoortse Verleiding (Hoofdstraat 168) en Assu-
rantiekantoor nieuwland & Aarts (Bloemendaal-
sestraatweg 127). Het wordt zeer gewaardeerd als 
u na afloop een vrijwillige bijdrage in de bolhoed 
van de voorzitter achterlaat.

cOncOuRS HIPPIque
09.00 - 17.00 uur • Ruïne van Brederode

Sinds twee jaar gaat het weer om een officiële 
knHS spring- en dressuurwedstrijd: Ofwel de 
“grand Prix van Santpoort”. De organisatie daar-
van is in handen van RV Xanthus – Spaarnwoude 
te Halfweg. Info over deelname aan de officiële 
wedstrijd: Ton Pel 06-46545550. Wie wil deelne-
men aan de niet officiële (onderlinge) wedstrijden 
kan op www.dorpsfeest-santpoort.nl het inschrijf-
formulier vinden. let op, de inschrijving sluit op 25 
juli. Verder staat er voor het eerst sinds jaren het 
zogenoemde “relais springen” op het programma. 
Hier kunnen teams aan meedoen. Voor het publiek 
is deze vorm van springwedstrijd goed te volgen en 
geeft altijd weer het nodige spektakel. Meer infor-
matie over deelname: Marjan leipoldt: marjanlei-
poldt@gmail.com.
naast de spring- en dressuurwedstrijden is er elk 
heel uur een show van Tuigpaarden Promotie West. 
Verder heeft de organisatie aan Sander Marijnissen 
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in duo’s en er zijn zeven rondes (Zwitsers). Naast 
de hoofdprijs van 350 euro zijn er geldprijzen tot 
75 euro. Daarnaast zijn er ratingprijzen te ver-
dienen: 1850 elo; 100 euro en 1600 elo 60 euro. 
Ook de Santpoortse winkeliers stellen prijzen in 
natura beschikbaar. De kosten zijn 20 euro per 
duo. Meer info en inschrijven: www.schaakclub-
santpoort.nl/kroeglopertoernooi. Voor meer in-
formatie of telefonische aanmelden: Hans Kors 
06-40348275.

HaNDbOOgScHieteN
19.00 – 21.00 uur • Handboogschietvereniging 
Santpoort

Op zondag 28 juli kan jong en oud kennismaken 
met het handboogschieten. bij Handboogschut-
terij VZOS in Santpoort kan men vanaf 19.00 tot 
21.00 uur proefschieten. iedereen krijgt eerst 
drie proefpijlen. Daarna volgt een serieuze po-
ging prijsschieten met drie tellende pijlen. Per 
discipline, zoals jeugd, dames en heren krijgt de-
gene met de hoogste score een officiële beker. 

Dit alles vindt plaats 
in het clubgebouw 
VZOS aan Kerkepad 
79 (naast Muziek-
centrum Soli). Deel-
name gratis, maar 
wel graag vooraf 
aanmelden via de 
website www.hbsv-
zos.nl. 

31Ste StraatVOetbal
8.45 - 16.00 uur • burg. Weertsplantsoen

Ouderwets straatvoetbaltoernooi voor de kin-
deren van 6 tot en met 13 jaar. Het gaat alweer 
om de 32e editie!! Met meer dan 50 vrijwilli-
gers en talloze sponsoren gaat Stichting Straat-
voetbal Santpoort ook dit jaar weer een uniek 
toernooi organiseren.
Dit jaar steunt Stichting Straatvoetbal Sant-
poort ook KiKa, de Stichting Kinderen Kanker-
vrij. “Het lijkt ons een nobel streven om iets 
te doen voor zieke kinderen. Daarom doneert 
onze stichting het inschrijfgeld van alle spelers 
die meedoen aan het toernooi aan KiKa. Ook 
komt de gehele opbrengst van de koffiever-
koop aan onze kraam ten goede aan KiKa”, 
aldus de organiserende Paul Voorting die het 
stokje na ruim dertig jaar van vader Hans heeft 
overgenomen.
een aantal vernieuwingen is al zichtbaar. Zo 
kunnen de kinderen zich nu inschrijven via de 
website www.straatvoetbalsantpoort.nl. Op 
die website is tevens alle informatie te vinden. 
informeer gerust of er nog plekken vrij zijn. 
Net als alle andere jaren worden teams aan de 
hand van loting samengesteld. Verder zijn er 
allerlei spelletjes, zoals panna, het gatendoel 
schieten en balletje hooghouden. Ook aan 
prijzen geen gebrek. Kortom, weer een hele 
actieve maandag.

steekvanwal
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koo
pleuke aanbiedingen

brei- en haakgaren 

Vrijdag 2 augustus op de jaarmarkt
 

kraam tegenover de winkel 
Hagelingerweg 43
2071 CA  Santpoort-Noord
023 574 72 33
www.steekvanwal.nl 

volta 1800

Installatietechniek

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

Wij wensen iedereen
een fantastisch
Dorpsfeest!

DHP Cultura Holland
Wagenmakerstraat 26

1991 JA  Velserbroek
023 - 537 12 85

MaaNDag 29 juli

VOOriNScHrijVeN 
riNgSteKeN OP De fietS
10.00 - 12:00 uur / burg. Weertsplantsoen
Kinderen kunnen zich bij het straatvoetbal in-
schrijven voor het ringsteken. Kosten 50 cent.

KlaVerjaSSeN 55+
13.00 – 17.00 uur • feesttent bij ruïne

Het klaverjastoernooi wordt opnieuw georgani-
seerd in de feesttent bij de ruïne van brederode. 
Vanwege een iets kleinere tent kunnen dit jaar 
maar 100 mensen meedoen aan dit gezellige 
toernooi. De kaarten konden vanaf maandag 22 
juli op worden gehaald bij MacaDa innovision, 
fresiastraat 6, Santpoort-Noord. gezien de for-
se belangstelling is de kans groot dat die al weg 
zijn. De rabobank Velsen & Omstreken zorgt 
ook dit jaar voor een volle prijzentafel, zodat 
vrijwel iedereen met een prijs(je) naar huis gaat. 
tijdens het tellen van de punten en het vaststel-
len van de prijzen, treedt een zangkoor op met 
smartlappen en/of shanties.
De organisatie is in handen van de aNbO afde-
ling Santpoort/Velserbroek. ignas de grefte is 
de kartrekker.
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DinsDag 30 julimaanDag 29 juli

steenwerpen
14.00 - 17.00 uur • landje van scholz

Op maandagmiddag wordt het steenwerpen voor 
de negende keer georganiseerd. lekker makkelijk. 
Op een houten paaltje ligt een dobbelsteen. Deel-
nemers moeten proberen om met een kei de dob-
belsteen van het paaltje te gooien. wie het lukt mag 
het aantal ogen bij het puntentotaal optellen van 
zijn team. gooi je de dobbelsteen eraf zonder dat 
het paaltje omvalt, dan tellen de punten dubbel. er 
wordt gespeeld in teams van vier personen. indivi-
duele spelers zijn van harte welkom, want ter plek-
ke kunnen ook teams worden samengesteld. Het 
unieke van dit evenement is dat groot en klein sa-
men kan spelen. Hele families en vriendengroepen 
nemen het in een ongedwongen sfeer tegen elkaar 
op. lekker ontspannen werpen op een super locatie 
midden in het dorp; de groene long van santpoort. 
Deelname gratis. ter plaatse inschrijven.

steppenrace
18.30 - 20.15 uur • Hoofdstraat

De Hoofdstraat zal maandagavond weer vol-
stromen met publiek voor de steppenrace! Dit 
is een ludieke autopedrace voor de oudere jon-
geren (vanaf 15 jaar). teams van vier personen 
moeten individueel een parcours met hindernis-
sen afleggen op een flinke éénpersoons autoped 
(estafetterace). Daarbij nemen ze het op tegen 
een tweede team in de naastgelegen baan.  elk 
jaar weer tovert het santpoortse hekkenteam een 
nieuw creatief parcours uit de hoge hekkenhoed. 
spreekstalmeesters aart aarts en jan van der meu-
len van sportconnection zullen er weer een feest 
van maken. net als de voorgaande edities komen 
dames- en herenteams in een aparte klasse uit. Bij 
gemengde teams zal de meerderheid aan geslacht 
bepalen in welke categorie het team uitkomt. 
twee heren en twee dames worden ingedeeld bij 
de heren. De start valt om 18.30 uur, maar de 
deelnemers moeten zich om 18.00 uur melden. 
Voor origineel uitgedoste equipes zullen leuke 
premies beschikbaar zijn. grote kans dat lenge-
rique lingerie & badmode weer lucratieve waarde-
bonnen te vergeven heeft. wie wil deelnemen kan 
het inschrijfformulier vinden op website www.
dorpsfeest-santpoort.nl . schrijf op tijd in, want 
er kunnen maar 20 teams meedoen. De inschrij-
ving sluit op 28 juli om 20.00 uur. sponsoren: Van 
waalwijk Van Doorn en taxi van der Valk. 

ringsteken
9.00 – 20.15 uur • 
Hoofdstraat

De hele dag zijn er 
ringsteekwedstrij-
den in de Hoofd-
straat.
9.00 uur: ringste-
ken op de fiets voor 
kinderen tot en met 
9 jaar. inschrijven 
vanaf 8.30 uur; 
deelname kost € 
0,50. Hoofdprijs een 
prachtige fiets aan-
geboden door Het rijwielhuys santpoort.
11.00 uur: ringsteken op de fiets voor kinde-
ren van 10 tot en met 14 jaar; deelname kost 
€ 0,50. inschrijven omstreeks 10.30 uur, als de 
vorige rubriek is afgelopen. Ook hier een prach-
tige fiets als hoofdprijs, aangeboden door Het 
rijwielhuys santpoort. 
Vergeet na het ringsteken niet langs de pri-
meurshop Bol te gaan, want daar krijgen jullie 
het “ringsteek-ijsje”. en bij eetlokaal ’t palet 
staat een koel drankje klaar.
14.00 uur: ringsteken op losse pony of paard. 
De pony’s gaan eerst van start, daarna is het tijd 
voor de paarden. maximaal één deelnemer per 
pony of paard. Hengsten uitgesloten. Deelne-
mers die hun paard niet onder controle hebben, 
worden uit de strijd genomen. inschrijven kost 
2 euro. startnummer ophalen/betalen kan bij de 
jurywagen vanaf 13.30 uur.
let op! Deelname voor ringsteken met pony en 
paard is alleen mogelijk via voorinschrijving op 
www.dorpsfeest-santpoort.nl. inschrijving sluit 
29 juli om 20.00 uur. tijdens het concours Hip-
pique op zondag kan ook op de kraam van de 
Harddraverij Vereniging worden ingeschreven. 
Deelnemers moeten zich houden aan de afspra-
ken omtrent veiligheid.
19.00 uur: ringsteken op de brommer. Helm 
verplicht, inschrijven aan de jurywagen vanaf 
18.30 uur, kosten per duo 2 euro. Deelname 
staat niet alleen open voor de moderne scooters 
en snorbrommers, maar ook aan de klassiekers. 
Zo wordt het ringsteken niet alleen fun voor de 
deelnemers, maar ook voor de toeschouwers.
ringsteken op de brommer doe je met z’n twee-
en, waarbij de duopassagier met het zwaard 
naar de ring steekt. De bestuurder moet een 
geldig bromfietsrijbewijs (certificaat) hebben en 
het nummer daarvan bij de inschrijving opge-
ven. Deelnemen kan alleen met goedgekeurde 
bromfietsen en snorbrommers die zijn voorzien 
van een geldig kentekenbewijs (dus géén moto-
ren).
Vanwege de veiligheid en om bovendien onder-
scheid in moeilijkheidsgraad te voorkomen, rijdt 
iedereen met een helm op. Dus ook de deelne-
mers die op een snorbrommer meedoen.
let Op: De jury zal extra streng zijn op de spel-
regels. Ook de stekende duopassagier moet zit-

ten (en mag niet staand steken). Verder moet 
het zwaard bij het handvat worden vastgepakt. 
elektrische vierwielers zijn uitgesloten van deel-
name. Het gaat écht om ringsteken op de brom-
mer. wel rekent de organisatie op een groot 
aantal verkleedpartijen en ludieke aanmeldin-
gen. let op! Voor de winnaar staat een unieke 
elektrische scooter klaar, aangeboden door rij-
wielhuys santpoort.

jeu De BOules
13.00 – 17.00 uur 
landje van scholz

een vast en gewaardeerd onderdeel is het jeu de 
Boules toernooi. lekker ontspannen een balletje 
opgooien en spelen om fraaie prijzen. De mini-
male leeftijdsgrens is 8 jaar. 
Voorinschrijven: via www.puij.nl/toernooi/toer-
nooi.html. er kan tot maandag 29 juli 18:00 
uur worden ingeschreven, of telefonisch bij aad 
de gier, 023-5372094 van de petanque union 
ijmond. Zijn er nog plaatsen over dan kan op de 
dinsdag zelf ter plaatse vanaf 12.00 uur worden 
ingeschreven. Deelname kost 2 euro.
let op! De inschrijving sluit stipt om 12.30 uur.

agrariscHe Dag
9.00 – 13.00 uur • ruïne van Brederode

Dit jaar zullen er circa 100! kalveren worden 
gekeurd. De deelnemers komen uit heel noord-
Holland. naast de keuring is er ook een kalver-
knuffelhoek, koemelken en koeschetsen. Ook de 
geitenkeuring die wordt georganiseerd door de 
“geitenfokvereniging assendelft eo” is weer van 
de partij. Hier verwachten we circa 60 geiten. 
Op het evenementterrein kunt u tevens kijken 
naar een show van kleindieren, schapenwas-
straat, schapenscheren. tevens optredens van de 
Harddraverijband wilhelmina. De Hofgeestrui-
ters zijn aanwezig om allerlei demonstraties te 
geven die te maken hebben met de verzorging 
van paarden.
Deze druk bezochte dag wordt mede mogelijk 
gemaakt door Hoofdsponsor rabobank Velsen 
& Omstreken, maar natuurlijk ook door het 
ezelencomité waarvan de leden graag anoniem 
wensen te blijven. Zij hebben de kinderschmink, 
goochelaar en de poppenkast ingehuurd. Bo-
vendien zullen zij de kinderen tussen 10.00 uur 
en12.00 uur verrassen met een lekkernij die 
goed bij de kermisweek past. geweldig initiatief 
waarvoor dank!! toegang gratis!
gratis!

gymkana & stOelenDans
12.30 – 16.00 uur • ruïne van Brederode

De gymkana is een behendigheidsrace voor 
pony en paard. Het koppel Bianca jansen en 

wOensDag 31 juli
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Jolanda Nijssen heeft wederom een verrassende 
behendigheidsbaan bedacht die de ruiters met 
hun paard moeten afleggen. Eerst beginnen 
de jongste deelnemertjes (tot en met 12 jaar). 
Daarna zullen de ervaren ruiters van 13 jaar en 
ouder in de ring verschijnen.
Afsluitend zal de stoelendans worden gehouden. 
Deelname hieraan staat alleen open voor ruiters 
van 13 jaar en ouder en die mee hebben gedaan 
aan de Gymkana. Bij de stoelendans rijden deel-
nemers op hun paard net zo lang rondjes tot de 
muziek stopt. Daarna moeten zij zo snel moge-
lijk afstappen en op de dichtst bij zijnde strobaal 
gaan zitten. Helaas is er één baal te weinig. De 
winnaar blijft uiteindelijk over.
Deelnameformulieren zijn te vinden op www.
dorpsfeest-santpoort.nl. Voor meer informatie 
Jolanda Nijssen 06-37218293 (na 20.00 uur). 
Inschrijving sluit op dinsdag 30 juli om 20.00 
uur.

SANtloop 
“7 VAN SANtpoort”
18.30 – 20.00 uur • Wielerparcours

op woensdag 31 juli staat de achtste editie van 
de “7 van Santpoort” op het programma. Een 
uniek hardloopcriterium van zeven kilometer 
over het bekende wielerparcours van 1000 me-
ter rondom de Santpoortse kerk. Het gaat om 
een recreatieloop, maar voor de eerst aanko-
mende is er desalniettemin een legendarische 
7 van Santpoort-bokaal. Een bokaal uit 1907 
die is opgedoken uit de harddraverij-archieven. 

Vanwege de drukte en veiligheid op het par-
cours, kunnen er niet meer dan 400 deelnemers 
meedoen.  Vooraf aan de 7 van Santpoort vindt 
wederom de Jeugdloop over 1 kilometer (één 
ronde) plaats. Zowel voor de Jeugdloop als de 
“7 van Santpoort” zijn prijzen beschikbaar voor 
de snelste Santpoorter en Santpoortse.
Net als alle eerdere edities gebeurt de tijdregi-
stratie via de racetimer-chip in het startnum-
mee. Er zal ook een premie van 70 euro klaarlig-
gen voor de loper die de eerste ronde als eerste 
doorkomt. Hij of zij moet dan wel de wedstrijd 
helemaal uitlopen. Vanzelfsprekend wordt het 
commentaar bij de ‘’7’’ weer verzorgd door theo 
Koster en Jan van der Meulen, de opperspreek-
stalmeesters van het dorpsfeest. De jeugdloop 
start om 18.30 uur, de 7 van Santpoort start op 
prime time om 19.00. Er via www.dorpsfeest-
santpoort.nl worden ingeschreven. 

WIElErroNDE 
VAN SANtpoort
20.08 - 21.30 uur • Santpoortse kerk

63ste ronde van Santpoort. In Santpoort ver-
schijnt altijd een groot deelnemersveld aan ren-
ners aan de start. regionaal talent zal in over-
vloed aan de start verschijnen. op de site van de 
KNWU valt op dat Brian Burggraaf uit de Velser-
broek zich al heeft ingeschreven. Verder zien we 
namen als Arjan rebel, Daan Schouten, Michael 
van Son en Martijn Suk uit de Velserbroek en 
Iloy Fennis en Frits van lieshout uit Spaarndam 
op de startlijst. Dat wordt dus een leuke derby.

braderie-
aanbieding!!!

Op vrijdag 
2 augustus

Oud Hollands snoepgoed
Uitzoeken 4 zakjes	 	voor  e 10,-

Hoofdstraat 168, 2071 EM
Santpoort-Noord

Elke woensdag een vleescroquet € 1,-
Wij verkopen ook raspatat

Snacks & Catering Peter
Hagelingerweg 165 • Santpoort-Noord

Tel.: 023 - 537 55 54 

Wij wensen iedereen
een heel fi jn Dorpsfeest!

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

Ook onderhoud leaseauto’s

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

lid
toyota-specialist sinds 1965

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 is te verdienen. De 
renners rijden 60 km en starten om 20.15 uur. 
Start en finish aan de Molenveltlaan. Met mede-
werking van BrC Kennemerland.

253StE KortEBAANDrAVErIJ
13.00 – 18.00 uur • Hoofdstraat

Apotheose van het Dorpsfeest Santpoort. Voor 
de 254ste keer komen de Kortebaandravers naar 
Santpoort om te strijden om die felbegeerde “Ma-
nus Masteling trofee”. twee jaar geleden had de 
Kortebaan Santpoort de hoogste totalisatoromzet 
ooit: 100.453 euro! De toegang tot de Kortebaan 
is gratis en de totalisator opent om 12.30 uur. op 
vertoon van de toegestuurde Drafpas krijgen le-
den van de Harddraverij Vereniging een program-
maboekje gratis. Extra kassa aan de oostzijde van 
de Hoofdstraat.
let op! Er zal toezicht worden gehouden op de 
hoeveelheid meegebrachte alcoholhoudende 
dranken. Bij extreme hoeveelheden (bijvoorbeeld 
kliko’s vol met drank), wordt u niet toegelaten. 
ook dit jaar mogen er – in verband met veilig-
heid en toegankelijkheid – geen partytenten op de 

DoNDErDAG 1 AUGUStUS
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stoep opgebouwd worden!
De organisatie vraagt de bewoners aan het par-
cours– zoals gebruikelijk – de vlag uit te steken; 
het moment bij uitstek om de Harddraversvlag te 
tonen (zo lang de voorraad strekt voor 30 euro te 
koop bij Kopie-Druk in de Terrasweg. Na de koers 
vindt rond 18.00 uur de prijsuitreiking plaats in 
de feesttent op de Weyman Weide. De prijsuitrei-
king is toegankelijk voor de leden van de Hard-
draverij Vereniging.

NieuW: FamiliemiDDag
13.30 – 17.00 uur • Weyman Weide

Opa’s, oma’s, vaders, moeders en andere oppas-
sers, die niet naar de Kortebaan kunnen of wil-
len, zijn tijdens de Kortebaan op donderdagmid-
dag in de feesttent van harte welkom om met 
hun kinderen gezellige familiespelletjes te spe-
len. De Harddraverij Vereniging krijgt daarbij 
ondersteuning van de SKON. Zij zorgt onder an-
der voor de nodige spellen en speelplezier, zoals 
een kruiptunnel, paardenloopkar, puzzels, klei 
en knutselspullen. Hier kunt u zich uren met uw 
(oppas)kind vermaken. Tevens kunt u dan een 
bezoek brengen aan de kermis die op uw komst 
is ingesteld. Het bezoek aan de feesttent en ge-
bruik maken van de spellen is wederom gratis! 
aanmelden hoeft niet. u bent de hele middag 
tot 17.00 uur welkom.

KiNDer-VrijmarKT
09.00 – 17.00 uur • Dorpskern

Ook dit jaar krijgen kinderen de kans hun over-
tollige spullen te koop aan te bieden. een leuke 
manier om een zakcentje te verdienen voor de 
kermis. Kinderen mogen hun koopwaar alléén 
aanbieden op de stoep op volgende plaatsen:  
Van Vijfsprong linksaf stukje Burg. enschedélaan 
en rechtsaf Frans Netscherlaan (tot hoek Wul-
verderlaan). Van Vijfsprong rechtsaf Schipbroe-
kenweg; Burgemeester Weertsplantsoen (alleen 
zuidzijde) tot Weekmarkt. let op! De groenstro-
ken op het Weertsplantsoen mogen niet worden 
gebruikt! Belangrijk is dat de rijbanen vrij moe-
ten blijven en dat kinderen hun koopwaar vanaf 
de stoep aanbieden. Zo blijft de dorpskern – in 
geval van calamiteiten – bereikbaar. 

Toezichthouders zullen rondlopen om het één 
en ander in goede banen te leiden. De bewo-
ners die in de aangewezen straten wonen, wordt 
geadviseerd hun auto’s elders te parkeren. Tot 
slot: eenieder wordt vriendelijk – doch dringend 
– verzocht de niet verkochte spullen weer mee 
naar huis te nemen. Wie wil verkopen kan ge-
woon op de aangegeven locaties gaan zitten en 
heeft geen plaatsbewijs nodig. 

jaarmarKT
De jaarmarkt Santpoort is dit jaar weer helemaal 
in handen van Charlotte meijer en Daphne Wil-
lenbroek. Zij laten ons weten dat er weer een ge-
varieerde markt kan worden verwacht. Bijna alle 
winkeliers uit Santpoort doen weer mee en die 
hebben altijd leuke aanbiedingen.
als eerste willen de dames ons melden dat er een 
bijzondere kraam op de jaarmarkt staat. Deze 
wordt bemand door vrijwilligers van de Toerma-
lijn in Driehuis. Zij proberen geld in te zamelen 
voor een klasgenootje die ernstig ziek is. Wellicht 
heeft u hier ook over in de krant over gelezen. in 
de kraam sieraden verkocht worden die gemaakt 
zijn op school en er zal geflyerd worden. We ho-
pen dat er veel geld binnen komt!
Stoomtrein: Op het Burg. Weertsplantsoen zult u 
extra vertier aantreffen. Zo rijdt er speciaal voor 
de kinderen een stoomtreintje. Want tijdens de 
jaarmarkt is modelbouwvereniging Het ‘Y’ te 
gast. Ze komen met een zogenoemde spoor 1 ta-
fel [lgB] waarop treinen rijden. Ook zijn er zelf 
gemaakte stoommachines te bewonderen.
Oldtimer Brommers: Tevens treft u op het Burg. 
Weertsplantsoen Vriendengroep Zweefzadel aan 

VrijDag 2 auguSTuS

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Kijk op rabobank.nl/velsen of volg ons op Twitter via @RaboVelsen

Wij staan als bank graag midden in de samenleving. Daarom ondersteunen we ook met trots

verschillende activiteiten van Dorpsfeest Santpoort. Kom naar de Rabostand op de Agrarische dag of

op de vrijmarkt. Doe mee met de Rabo (Kids) Quiz en maak kans op een mooie prijs!

Dorpsfeest Santpoort: wij zijn er ook!

Harddraverij
Vereniging Santpoort.

Met trots 
sponsor van



Dorpsfeest Santpoort 2013
die ook dit jaar een rondrit voor oldtimer brom-
mers organiseert. Zij zullen omstreeks 10.30 
uur vertrekken. Op 18 juli hadden zich reeds 85 
deelnemers ingeschreven. Voor meer informatie 
of deelnemen, ga naar de website van Vrienden-
groep Zweefzadel, ook te vinden via www.dorps-
feest-santpoort.nl.
Stichting Oldtimerdag Santpoort: Over oldtimers 
gesproken… In de Hoofdstraat, tegenover de ker-
mis, zullen de vrijwilligers van de Stichting Oldti-
merdag Santpoort een aantal pronkstukken neer-
zetten. U kent de mensen van Oldtimerdag nog 
van het gigantische evenement dat ze in 2011 (en 
2009) bij de Ruïne van Brederode hebben neer-
gezet. Recent heeft deze organisatie besloten 
om een officiële stichting in het leven te roepen, 
waarvan u lid kunt worden. De stichting heeft als 
doel om per jaar minimaal één oldtimer event te 
organiseren. Denk aan een rondrit, puzzelrit, een 
gezellige bijeenkomst met een speciaal thema en 
de bekende Oldtimerdag tijdens de Santpoortse 
feestweek. Ter hoogte van Hoofdstraat 220 kunt 
u verhalen ophalen en lid worden.
Boogschieten. Op de jaarmarkt is Handboog-
schutterij VZOS aanwezig met een demonstratie-
baan waar toeschouwers ook zelf mogen schie-
ten, bijvoorbeeld op de appel op het hoofd van 
een Willem Tell pop. Tevens wordt daar informatie 
gegeven over de verschillende bogen, blazoenen 
(schietschijf), pijlen en nog veel meer. Tegelijker-
tijd is op die vrijdag het clubgebouw van VZOS 
geopend aan het Kerkepad voor belangstellenden 
geopend die dan zelf ook een paar pijlen kunnen 
komen schieten tussen 12 en 16 uur.
Tot slot: Kinderen opgelet! De jaarmarkt is al-

leen bestemd voor professionele handelaren die 
een kraam hebben gehuurd. De Terrasweg tot en 
met de Vijfsprong is bedoeld voor de Jaarmarkt. 
Voorkom dat je wordt weggestuurd en zoek een 
plaatsje op de kindermarkt.

STeRKSTe Van SanTpOORT 
14.00 – 16.30 uur • Landje van Scholz

Voor het derde jaar zal er op het Landje van 
Scholz aan de Middenduinerweg/Vlughtho-
venstraat gestreden worden om de felbegeer-
de titel: ‘De Sterkste van Santpoort’. na Max 
Timmers in 2011 is nu Freek van Beelen sinds 
2012 bij de mannen de titelverdediger. Bij de 
vrouwen wist Marleen de Kroon al 2 jaar op 
rij de titel te bemachtigen.
Op het terrein zal een aantal proeven worden 
uitgezet, waaraan zowel mannen als vrouwen 
kunnen deelnemen. ‘Het Zwaarste Rondje 
van Santpoort’ en Weight for Height komen 
in hun bekende vorm terug. Daarnaast zijn 

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

Wij wensen iedereen
een heel fijn Dorpsfeest

Rij tijdens het Dorpsfeest alcohol vrij,
anders belandt uw auto bij ons op de sloperij!

www.autodemontagerutte.nl

Het team van Hairlabel wenst 

u een gezellig dorpsfeest toe!

Zeewijkplein 31 • 1974 PA  IJmuiden • 0255 - 52 55 10
Openingstijden: Di.-Wo.-Vrij. 09.00 - 17.30 uur. 

Do. 09.00 - 20.00 uur. Za. 09.00 - 15.00 uur

Hairlabel

Narcissenstraat 12 Santpoort • Tel. 023 - 538 26 77
Wij wensen iedereen een heel gezellig Dorpsfeest!

Wij zijn gesloten van 30 juli t/m 12 augustus.
Op 13 augustus zijn wij weer geopend.

onderdelen aangepast en zal de finale een 
ludiek karakter hebben, maar overigens niet 
minder zwaar.
Spreekstalmeesters Juriaan van Beelen en Jan 
van der Meulen zullen het evenement onder-
steunen met deskundig commentaar. nadere 
details zullen duidelijk worden op vrijdag 2 
augustus 2013. Het evenement is bedoeld 
voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar. In-
schrijven voor dit onderdeel kan alleen op de 
dag zelf van 13.00 uur tot 14.00 uur. Vol is 
vol! Meer info: sterkstevansantpoort@gmail.
com.
Hoofdsponsors: Sportcentrum Santpoort en 
action planet.

BeWaaKTe FIeTSenSTaLLIng

De bewaakte fietsenstalling zal dit jaar weer 
op de strook langs het fietspad naar het tun-
neltje op de Slaperdijk worden opgebouwd. 
Hier kunt u tegen een geringe vergoeding 
uw fiets in veilige handen achterlaten. De 
beheerder laat weten dat hij overdag kin-
derfietsen (van kinderen tot 12 jaar) gratis 
plaatst als zij met hun ouders aan komen. 
alweer een reden om de auto te laten staan!!
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Pony- en Paardenkeuring
9.00 – 14.00 uur • Valckenhoeflaan

annemieke Vink en Bianca Meekel-Stolwijk hebben 
de organisatie van deze 36ste Pony- en Paarden-
keuring stevig in handen. nieuw dit jaar is dat de 
keuring is verhuisd van de Valckenhoeflaan naar de 
Weyman Weide aan de Hoofdstraat. de laatste ja-
ren is de keuring uitgegroeid als één van de grootste, 
maar nog belangrijker, de best verzorgde keuringen 
uit de regio. als keurmeesters zijn mevr. anneke van 
elderen en de heer rombout Vermunt uitgenodigd. 
Speaker Loek van Bronkhorst zorgt ervoor dat het 
publiek de mening van de jury in klare woorden kan 
vernemen. Vorig jaar deden circa 140 paarden mee. 
in totaal wordt in zeven rubrieken gekeurd:
rubriek 1: pony’s met een stokmaat t/m 1,20 meter;
rubriek 2: pony’s 1,21 – 1,40 meter;
rubriek 3: d- en e-pony’s met een hoogte van 1,41 
– 1,57 meter;
rubriek 4: paarden van 1,58 meter en hoger;
rubriek 5: Fjorden en Haflingers;
rubriek 6: Speciale rassen;
rubriek 7: Veteranen (vanaf 22 jaar!).
alle kampioenen uit de zes rubrieken strijden aan 
het einde, rond 14.00 uur, om het dagkampioen-
schap. omdat pas enkele dagen van tevoren zeker 
is hoeveel paarden er komen, is het moeilijk om vol-
gens een exact tijdsplan te werken. kom dus op tijd.
deelname aan de Paardenkeuring (2 euro) kan ook 
dit jaar uitsluitend aan de hand van voorinschrijving 
door het formulier op www.dorpsfeest-santpoort.nl 

Vrijdag 2 auguStuS

naar de kerMiS
Belangrijk is dat alle evenementen gratis toe-
gankelijk zijn. dat kan alleen dankzij de pacht 
van kermisexploitanten. om de cirkel in stand 
te houden, beveelt de Harddraverij Vereniging 
een bezoek aan de kermis van harte aan. dit 
jaar op de kermis de “rock it” met een uitwer-
king van 4g! de andere publiekstrekker is de 
tornado, een snelheidsmolen die niet misselijk 
is. Verder de Polyp, Poffertjes, nougat, oliebol-
len, kamelenrace, Suikerspin, Ballen gooien, 
touwtje trek, Schietsalon, american Skeeball, 
Pusher, american Whip, autoscooter, Beach-
jumper, apollo jackpot,  Holycrane, draaimo-
len, rollo en nog veel meer.
de kermis is open van zaterdag 27 juli tot en 
met zaterdag 3 augustus, van 14.00-01.00 uur. 
tijdens de jaarmarkt op vrijdag gaat zij reeds 
om 10.00 uur open en op de laatste zaterdag 
sluit de kermis om 24.00 uur.

in te vullen. inschrijving sluit op woensdag 31 juli 
20.00 uur. Meer informatie bij annemieke Vink 06-
5375 0690, Bianca Meekel-Stolwijk 06-24916627. 
Hengsten zijn van deelname uitgesloten.
Parkeren. komt u met de trailer of aanhanger, dan 
kunt u die op het nieuwe evenemententerrein bij 
de Weyman Weide parkeren. Hoe u daar kunt ko-
men, staat helder met borden aangegeven. Volg de 
aanwijzingen en borden nauwkeurig. omdat u niet 
alleen over de reguliere weg rijdt is extra voorzich-
tigheid geboden.
Sponsor: Schoorl & Van der Veldt transportbedrijf

SkatePoP
13.00 – 17.00 uur • Valckenhoeflaan

op de dag van de jaarmarkt wordt van 13.00 tot 
17.00 uur voor de regionale jeugd een feest geor-
ganiseerd op de skatebaan tegenover het station 
Santpoort-noord. drijvende kracht achter dit eve-
nement zijn Patrick nieborg (stichting Skatecultuur) 
en Suus de groot (Bunkerrock). Het is alweer de 
achtste keer dat dit evenement wordt georgani-
seerd. op het hoofdmenu staan Skatewedstrijden 
in diverse categorieën. Vanaf 13.00 uur ’s middags 
zullen rookie- en advanced skaters op Skatepop 
hun beste tricks in de strijd gooien om de “tante 
eef”wisselbeker te bemachtigen en de mooie prij-
zen, waaronder het pronkstuk: een nieuw skate-
bord. naast skaten zal er tevens livemuziek zijn van 
regionale bands en kunnen deelnemers en publiek 
onder begeleiding een eigen kunstwerk maken op 
een van de graffitiborden op het terrein. Hiervoor 
wordt ook een kleine contest gehouden: het mooi-
ste graffitibord kreeg vorig jaar de ‘onbeperktpof-

fertjesbonopvrijdagbijdefeestweek’ als verassing, dit 
jaar een abonnement op de speeltuin? Wie weet!
Bij de Speeltuin Santpoort, die speciaal voor deze 
gelegenheid ook op deze vrijdag vanaf 13.30 uur is 
geopend, kan je drinken halen, maar er wordt géén 
alcohol geschonken. de eHBo is ter plaatste voor de 
pleisters. inschrijven kan op de dag zelf bij de Speel-
tuin tussen 11:00 en 12:30 (ouder dan 8 jaar). toe-
gang en deelname gratis.

Wüstelaan 83 � 2071 AE  Santpoort

Wij w
ensen iedereen

ee
n fantastisch en goed
draaiend Dorpsfeest

Broekbergerlaan 42 • 2071 EW  Santpoort-Noord
Tel. 023 - 538 30 62

Het gehele team, 
Carina, Daisy, Mandy, 

Bertie, Boukje en Marijke

Wenst iedereen een super 

gezellig dorpsfeest
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Seniorenavond
20.00 – 24.00 uur • Weyman Weide

Mede gezien het succes van voorgaande jaren, mag 
de seniorenavond niet ontbreken. om de bereik-
baarheid te vergroten is de feesttent naar de Wey-
man Weide gehaald. U hoeft het dorp dus niet meer 
uit. Bovendien zal een nieuwe, frisse, regionaal zeer 
gewaardeerde band de bezoekers weer uit hun dak 
laten gaan. We hebben het dan over de 100% Pret-
band! Kortom, heel veel gezelligheid op deze oud-
hollandse kermisborrel! Gratis toegang.

viSWedStrijd voor de jeUGd
09.00 – 11.00 uur • vijver Santpoortse dreef

Hengelsport velsen (HSv) is de enthousiaste orga-
nisator en beschouwt deze wedstrijd als een unieke 
promotie voor de Hengelsport. er wordt gevist in 
twee leeftijdsklasses: van 6 tot 10 en van 11 tot 15 
jaar. opgeven kan bij van royen dierenspeciaal-
zaak (Hoofdstraat 158, Santpoort-noord, tel 023-
5390926). Late beslissers kunnen zich voor de wed-
strijd aan de waterkant aanmelden, maar vol is vol. 
Zorg dat je om kwart over acht aanwezig bent in 
verband met het aanwijzen van de visstekkies. deel-
name gratis!

BUiKScHUiven
13.00 – 17.00 uur • Weyman Weide

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

IJzersterk in gereedschap, techniek, veiligheid én service

Wij Wensen iedereen 

een fijn dorpsfeest

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED

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

Dealer Bosch en Miele

   Tel. 023 - 538 54 78

Wenst iedereen een gezellig Dorpsfeest

06 - 3388 4729

Manege Kennemergaarde
wenst u een 

paardvriendelijk 
Dorpsfeest

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

ZaterdaG 3 aUGUStUS

noord, tegenwoordig ook wel bekend onder de 
naam “Puur Santpoort!”

dit populaire evenement is, net als het Kwalle-
ballen, weer terug op de laatste zaterdag van het 
dorpsfeest Santpoort. in de buikschuifarena van 
Santpoort, waar ‘s lands meest deskundige buik-
schuifpubliek rijen dik rondom het strijd-ovaal 
staan, komen de dappere buikschuifsters/ers uit 
Santpoort en wijde omsteek in actie.
de oranje vereniging voorhout (ovv) zorgt voor 
een supergladde baan. Water en oudhollandse 
groene zeep zorgen voor voldoende glijvermogen 
om met de blote buik over een ingezeepte baan van 
50 meter lengte glijden. Wie zo weinig contact met 
de baan weet te maken door zijn rug te hollen en 
zijn buik hard te maken, zal slechts een klein spoort-
je achterlaten en heel ver komen. ook de maat van 
de zwembroek en bikini doet er toe.
dat in Santpoort op een topniveau wordt gegleden 
is inmiddels aangetoond. “Belly man” dennis Wij-
ker is nederlands kampioen, maar wellicht zal top-
buikschuiver “de roze tornado” Herman Berg ook 
aan de start verschijnen. de winnaar van vorig jaar, 
joris Bergman, alias “de navel” doet wellicht ook 
weer mee, net als de altijd goed presterende en jon-
ge Levi veldhuijzen (alias “the challenger”). nog 
nooit gezien? Kijk voor een opzwepend videover-
slag op www.dorpsfeest-santpoort.nl. Het commen-
taar komt natuurlijk van de nationale buikschuif-
deskundige en Santpoortse opperspreekstalmeester 
jan van der Meulen van Sportconnection.
van 13.30 tot 14.30 uur glijden kinderen van 6 tot 
14 jaar. inschrijven vanaf 13.00 uur. van 15.00 tot 
16.00 uur; dames en heren van 15 jaar en ouder. 
inschrijven vanaf 14.30 uur. Met dank aan Bosch 
Sport velsen die voor de vele prijzen zorgt en de 
Winkeliers en ondernemers vereniging Santpoort 

vrijdaG 2 aUGUStUS

HoU Het netjeS! 
de bestuursleden van de Harddraverij vereni-
ging wensen alle dorpsfeest-gebruikers een 
gezellige feestweek toe en danken bij voorbaat 
alle vrijwilligers die zich op de één of andere 
manier verdienstelijk maken. om de overlast 
in het dorp zo beperkt mogelijk te houden ver-
zoeken wij eenieder dringend zich zindelijk te 
gedragen. er is immers voldoende gelegenheid 
om kwalitatief goed te toiletteren. 
ook dit jaar is er extra aandacht voor de Kor-
tebaan draverij. om deze ook in de toekomst 
veilig en feestelijk te kunnen vieren, verzoeken 
de gemeente velsen, de Politie en de Harddra-
verij vereniging u geen extreme hoeveelheden 
drank mee te nemen naar kortebaan. er zal 
extra toezicht worden gehouden op extreme 
hoeveelheden (bijvoorbeeld kliko’s vol met 
alcoholhoudende drank) die worden meege-
bracht. ook mogen er geen partytentjes op de 
stoep worden opgebouwd.



maakt
tuinen naar

uw hart!
www.hoveniersbedrijfbart.nl

Tel.	023	-	549	22	64
	 06	-	152	934	18 Terrasweg 26, 2071 BC Santpoort, 023 - 538 10 50

Wij WenSen iedereen een
fanTaSTiSCh dorpSfeeST

Tijdens de feestweek zijn wij geopend

Wij wensen iedereen 
een bovenstebeste 
Dorpsfeest toe!

Hoofdstraat 150, Santpoort-Noord

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

Wij Wensen iedereen een 
heel gezellig dorpsfeest!

Tijdens dit Dorpsfeest staan wij weer voor u klaar met onze
aardappels, salades, groenten en fruit en kant-en-klare maaltijden.
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Kwalleballen
13.30 – 17.00 uur • weyman weide

Kwalleballen is het succesvolle evenement dat in 
2010 voor het eerst op de laatste natte Zater-
dag werd gehouden. Het evenement is een vari-
ant van het Kwallenballen zoals dat in oosten en 
noorden van nederland wordt gespeeld. Samen 
met de Rugbyclub The Smugglers uit de Velser-
broek is Kwallenballen vertaald naar een Sant-
poortse variant. Het spel is erg simpel. er zijn 
twee groten bakken met water 1 zandzak van 5 
tot 10 kg en 2 teams van 5 spelers. Het doel is 
om de zandzak in de bak met water van de te-
genpartij te krijgen. Hierbij is het natuurlijk de 
bedoeling dat de tegenstanders worden tegenge-
houden. Dit zorgt voor een heerlijk, maar fysiek 
pittig schouwspel. Zeker als het veld en de spe-
lers nat zijn van de zandzak. De spelregels zijn 
simpel. Je mag iemand alleen tegenhouden door 
hem tegen de grond te werken. Tackelen mag uit-
sluitend door met de armen het lichaam van de 
tegenstander beneden de schouders vast te pak-
ken. Op het moment dat je op de grond ligt, mag 
je niet meespelen tot je weer bent opgestaan. Je 
moet dan ook de zandzak loslaten. als er een 
overtreding wordt gemaakt, gaat de zak naar de 
tegenpartij op de plaats van de overtreding. wan-
neer de zak uit wordt gelopen of gegooid krijgt 
de andere partij de zak op de plaats waar hij uit is 
gegaan. Op het moment dat er meerdere mensen 
aan de zak zitten wanneer hij “uit” wordt gelo-
pen, dan krijgt de verdedigende partij de zak.
Deelnemen staat open voor teams van minimaal 

5 spelers, in verschillende rubrieken.
een wedstrijd duurt 9 minuten. Om de strijd 
evenwichtig te houden, mag er maximaal één 
echte rugbyspeler met het team meedoen. naast 
deze vijf basisspelers mogen er maximaal 2 wis-
selspelers zijn (teams mogen dus groter zijn dan 
vijf personen!).
er wordt gespeeld op gympen (geen kicks en 
ook geen scheenbeschermers). Shirt’s zelf mee-
nemen (iets wat kapot kan of sterk genoeg is 
zodat het niet stuk gaat). Om blessures zoveel 
mogelijk te voorkomen, wordt het veld lekker 
nat gehouden.
Inschrijven kan tot vlak voor aanvang van het 
toernooi, dus tot 3 augustus – 11.30 uur stipt bij 
Maarten Kuijl tel. 06 – 15313251 of maarten@
thesmugglers.nl 
Of kijk op de website van Rugbyclub the Smug-
glers.

HanDbOOgScHIeTen
13.30 – 16.30 uur • weyman weide

nieuw op zaterdag! Demonstratie van ervaren 
schutters van Handboogschutterij VZOS. Tus-
sendoor kunt u zelf ook proefschieten. Ruim 
50 schutters van VZOS zijn meerdere keren per 
week actief op de 14 indoorbanen en op de 2 
buitenbanen die bij het clubhuis aan het Ker-
kepad aanwezig zijn. Maar voor dit event wordt 
een speciale gelegenheidsbaan op de weyman 
weide gebouwd waar zowel demonstraties wor-
den gegeven en u zelf kunt proefschieten. Ter 
plaatse aanmelden. Deelname gratis!.

laMpIOnnenOpTOcHT
23.30 uur • Start burg. weertsplantsoen

Kinderen verzamelen op het burg. weertsplant-
soen en krijgen daar een gratis lichtje uitgereikt 
en gaan met de Harddraverij band wilhelmina 
op pad naar het vuurwerk. natuurlijk mogen ei-
gen lampionnen ook worden meegenomen.

VUURweRK
24.00 uur • circusterrein Hagelingerweg

Het vuurwerk is op het “circusterrein” aan de 
Hagelingerweg, tegenwoordig ook wel bekend 
als het landje bij Sportpark groeneveen. bezoe-
kers wordt met klem gevraagd vanuit het dorp 
via de Hagelingerweg naar het vuurwerk te lo-
pen. U kunt daarbij aansluiten bij de optocht 
achter de Harddraverij band wilhelmina. Het 
Kerkepad - de b-weg die van de Dreef tussen de 
bollenvelden door naar het Sportpark groene-
veen loopt – is dan geheel afgesloten.

www.dorpsfeest-santpoort.nl
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Voor elke deelnemer
ligt er weer een 
schone, droge 

handdoek klaar!
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Divers muziekaanboD 
op ramsispoDium
sanTpoorT – een avond lang uiterst gevarieerde 
muziek van nederlandse bodem. een  regionale 
rocklady een avond lang in de hoofdrol. een avond 
boogie & blues met een duel tussen twee virtuoze 
pianisten. en een gastoptreden van een oude be-
kende. Dit en veel meer is te zien en te horen op 
het ramsispodium tijdens het Dorpsfeest santpoort. 
muziekliefhebbers kunnen weer acht avonden lang 
tussen 20 uur en middernacht hun hart ophalen bij 
het podium op de hoek Hoofdstraat-Terrasweg. be-
kend van vorig jaar zijn als de brandweer (zondag 
28 juli), Ya Ya’s out (maandag 29 juli), Full Count 
(dinsdag 30 juli) en the Local boys (vrijdag 2 augus-
tus). nieuw bij ramsis zijn dit jaar de spaarndamse 
coverband Waterproof shampoo op zaterdag 27 juli 
en de regionale rockzangeres annebel op zaterdag 3 
augustus. bijzonder wordt het optreden van de pro-
jectband made in nederland op woensdag 31 juli. 
en terug van weg geweest is boogie & bluespianist 
Dirk Jan vennik. op donderdag 1 augustus komt hij 
met zijn stomende formatie Factory boogie Woogie, 
bestaande uit twee piano’s, basgitaar en drums!
ook terug van weggeweest is andré verhage. De 
iJmuidense rocker zal op vrijdag, jarenlang zijn 
avond op het ramsispodium, een gastoptreden 
verzorgen met The Local boyzz. Deze jonge, dam-
pende band van gitarist Daan van putten staat ga-
rant voor stevige rockcovers van bands als zz Top, 
Golden earring, Cheap Trick en Deep purple. naast 
andré verhage komt de band met nog meer pikante 
gastspelers.
Tot vorig jaar was het op woensdagavond mis op 

het ramsispodium. Dit jaar wordt dat min: made 
in nederland. een projectband van bekende sant-
poortse muzikanten, met een hoofdrol voor zan-
ger rien Weijer, brengt uiterst gevarieerde muziek 
van eigen bodem. van smartlap tot nederrock, van 
brood tot borsato en van Hazes tot ramses; het hele 
scala aan nederlandse populaire muziek komt voor-
bij. De eerste zaterdag is voor Waterproof shampoo. 
Deze ervaren, maar nog altijd zeer fris coverband 
uit spaarndam speelt bekende en aanstekelijke pop-
nummers uit verschillende hoeken. op de laatste 
zaterdag zet het ramsispodium zangeres annebel 
Fernandez in the spotlights. met zowel akoestisch 
repertoire als volvette rock toont deze rocklady 
haar veelzijdigheid. in de begeleidingsband speelt 
onder andere gitarist Danny vlaspoel. op zondag 
zorgt als de brandweer voor het betere bluswerk. al 
zal deze feestelijke coverband met de santpoortse 
zangeres en blikvanger Francis Handgraaf het vuur-
tje eerder opstoken. een dag later kunnen liefheb-
bers weer volop genieten van het stones-repertoire 
van Ya Ya’s out. ook dit jaar krijgt de uitstekende 
rolling stones-coverband versterking van saxofonist 
boris van der Lek. Dinsdag is het ramsispodium in-
middels traditiegetrouw voor de tienkoppige band 
Full Count. De Haarlems-velsense groep brengt op 
dynamische wijze soul-, funk- en rockmuziek, com-
pleet met vier blazers en veel bijzang.

De bands spelen iedere avond van het dorpsfeest 
van 20 tot 24 uur op het podium dat staat opgesteld 
bij shoarma en grillroom ramsis op de hoek van de 
Hoofdstraat en de Terrasweg in santpoort. zie voor 
meer informatie, foto’s en verslagen facebook/ram-
sispodium.

‘T paLeT en CaFé barTJe
presenteren de volgende bands in 2013
zaTerDaG 27 JuLi sYnerGie 
(enige echte coverband van nederland)
zonDaG 28-7 irma and Dazzle party.
(vette funk en swingende soul)
maanDaG 29 JuLi TroTs
(jongensband uit volendam komen al jaren naar 
santpoort)
DinsDaG 30 JuLi esTHer De Haas en FrienDs
(een dijk van een stem uit Haarlem)
WoensDaG 31 JuLi De GezeLLiGHeiDs DeeJee’s
(en draaien ‘s middags al tijdens de vernieuwde 
kindermiddag)
DonDerDaG 1 auGusTus bob en De bLue banD
(zeven enthousiaste muzikanten)
vriJDaG 2 auGusTusD-siGn
(spettert van het podium)
zaTerDaG 3 auGusTus sHoreLine
(de afsluiter van de week al jaren lang)

WoensDaG  31 JuLi   
vernieuWDe kinDermiDDaG..!
Door JonGe 
onDernemers    
biJ eeTLokaaL ‘T paLeT 
en CaFé barTJe, van 
15.00  tot  17.00 uur

Wij wensen iedereen een heel 
gezellig dorpsfeest toe!!

Zonnenberg Tandtechniek
Velserhooftlaan 1

2071 AJ  SAnTpoorT-noord
Inlichtingen: ma t/m do
van 08.00 tot 11.00 uur
Telefoon 023-5378656
Mobiel 06-22489658

Hoor|Care 

Hagelingerweg 45, Santpoort-Noord

Tel: 023 - 539 52 80

Fijne feestweek!
HoorCare wenst u veel kijk-
en luisterplezier 

Zorg voor uw oren

Vo
uc

he
r Batterijen

Deze voucher kunt u inleveren t/m 9 augustus 2013

4 pakjes voor de prijs van 2

Koop in de winkel 2 pakjes batterijen 
en krijg er gratis 2 pakjes bij.

HoorCare wenst u veel kijk-

Batterijen
4 pakjes voor de prijs van 2

Koop in de winkel 2 pakjes batterijen 

t.w.v.
€ 11,-
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Lid worden
Geniet u ook zo van de gratis toegankelijke evenementen die elk jaar door de 
Harddraverij Vereniging worden georganiseerd? Voor 15 euro wordt u lid en 
steunt u niet alleen de organisatie, maar kunt u via de gezellige ledenverga-
dering tevens meepraten over de koers van de vereniging. Lid worden kan via 
ww.dorpsfeest-santpoort.nl of door tijdens de feestweek één van de bestuurs-
leden aan te spreken.

winkeLs bereikbaar:
Parkeren teGenoVer kermis
niet alleen tijdens het dorpsfeest zelf, maar ook in de aanloop er naar toe, 
zal de Hoofdstraat op sommige momenten minder toegankelijk zijn. om toch 
goed uw boodschappen en inkopen te kunnen doen, stelt de Harddraverij Ver-
eniging haar weiland tegenover de kermis open als extra gratis parkeerplaats. 
maak daar gebruik van en koop uw waar in Puur santpoort!

Let oP! niet Parkeren
dankzij de fantastische medewerking van de dorpsbewoners aan de verschil-
lende parcoursen vormen ‘in-de-weg-staande-auto’s’ nauwelijks een pro-
bleem. toch vragen we speciale aandacht voor de volgende evenementen: 

niet parkeren op
• maandag 29 juli, straatvoetbal
bewoners én dorpsfeestbezoekers worden verzocht de parkeer   
vakken bij de flat autovrij te houden vanaf s’ochtends 06.00 uur.
• dinsdag 30 juli, ringsteken
Het parcours Hoofdstraat, anemonenstraat, narcissenstraat en    
terrasweg vanaf 8.00 uur autovrij houden.
• woensdag 31 juli, 7 van santpoort en wielerronde.
Parcours aan de molenveltlaan, dinkgrevelaan, middenduinerweg, 
burg. enschedélaan en schipbroekenweg vanaf 16.00 uur vrijhouden in 
verband met het plaatsen van dranghekken. 
• donderdag 1 augustus, kortebaandraverij
Graag de Hoofdstraat, het plantsoen bij de overbildtweg (tentopbouw)   
en het rennerskwartier bij de Paramaribostraat tijdig vrijhouden.
• vrijdag 2 augustus, Jaarmarkt
de bekende gedeeltes in de Hoofdstraat, terrasweg en burg. weerts-
plantsoen vanaf 04.00 uur in de ochtend vrijhouden. Let op! Graag het   
stuk tussen kruising terrasweg en kerkweg en de vijfsprong ook autovrij
houden. Hier komen ook kramen te staan. de Vlughthovenstraat en 
terrasweg tot en met de Vijfsprong moeten geheel autovrij zijn.
in verband met de oldtimer brommers van Vriendengroep Zweef  
zadel de parkeerplaats op het burg. weertsplantsoen vrijhouden.
• vrijdag 2 augustus, kinderjaarmarkt
Graag de straten waar de kinder-vrijmarkt wordt gehouden zoveel 
mogelijk autovrij maken:
- Van Vijfsprong - links af - stukje burg. enschedélaan en – rechts af - Frans 
netscherlaan tot hoek wulverderlaan.
- Van Vijfsprong - rechts af - schipbroekenweg; burg. weertsplantsoen (alleen 
op de stoep aan de kant van de even flatnummers) tot aansluiting weekmarkt. 
Let op! aan de graskant van het burg. weertsplantsoen, tussen schipbroeken-
weg en Hagelingerweg, zal deze dag een parkeerverbod gelden ivm door-
stroming op rijbaan. moet u die vrijdag nog met de auto weg, dan is het 
verstandig om hem van te voren van de vrijmarkt weg te halen. anders komt 
u er later – vanwege de drukte - wellicht niet meer uit.
tijdens de Jaarmarkt en Vrijmarkt mag u de auto parkeren op de groenstrook 
aan de wulverderlaan, tussen Velserhooft en de bickerlaan.
- nieuw! in verband met de Paardenkeuring op de weyman weide op vrij-

www.dorpsfeest-santpoort.nl
Voor actuele informatie over het dorpsfeest en uitslagen kunt u te-
recht op website www.dorpsfeest-santpoort.nl. omdat Joost wouters 
zich spontaan als “vrijwillige huisfotograaf” heeft gemeld, mag u van 
veel evenement beelden verwachten. kunt u er zelf om wat voor re-
den dan ook, niet bij zijn, dan kunt u de activiteiten via de website 
blijven volgen.

dag geen auto’s parkeren in de bocht (granskant) tegenover rijschool Frans 
van sprang-tempo (hoek broekbergenlaan/Hoofdstraat/rijksweg, zodat de 
deelnemers met trailers en aanhangers de bocht kunnen maken om via het 
fietspad het evenemententerrein met de auto te kunnen bereiken.

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

beLanGriJk: VeiLiGHeid!
in verband met de veiligheid doet het bestuur van de Harddraverij Vereniging 
een beroep op de deelnemers en bezoekers van evenementen: Houd altijd de 
veiligheid in de gaten. 
wie mee wil doen aan een paardenevenement moet zich van tevoren inschrij-
ven. Van alle eigenaars/berijders wordt verwacht dat zij een weloverwogen 
inschatting maken of hun paard(en) geschikt is om mee te doen aan een eve-
nement met publiek. is het paard onervaren, schrijf je dan niet in. ook niet bij 
twijfel. Ga ook niet met het paard door het publiek; houd het terras voor de 
feesttenten op het evenemententerrein in ieder geval vrij van paarden. Voor 
de menners van aanspanningen geldt – net als alle andere bestuurders van 
voertuigen - dat voorzichtigheid met alcohol geboden is. 
bij alle paardenevenementen geldt dat het dragen van een goedgekeurde vei-
ligheidshelm 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 heb-
ben. bij alle evenementen zijn hengsten uitgesloten van deelname.
natuurlijk doet de organisatie er alles aan om de veiligheid maximaal moge-
lijk na te streven en zet het extra mensen in om toezicht te houden. de orga-
nisatie benadrukt dat in alle gevallen de deelnemers meedoen op eigen risico 
en de verantwoordelijkheid bij de deelnemers ligt. de organisatie en haar me-
dewerkers nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor schade aan 
deelnemers en/of hun dieren en/of hun eigendommen. wanneer tijdens een 
evenement een deelnemer zijn paard niet onder controle heeft of krijgt, waar-
door de deelnemer, diens paard of mededeelnemers, dan wel omstanders in 
gevaar worden gebracht, volgt uitsluiting. Van het publiek wordt verwacht dat 
het zich correct gedraagt langs de kant. een paard is een vluchtdier, bij een 
gevoel van angst of bedreiging zet het dier het dus op een lopen. Het publiek 
moet geen dingen langs de kant doen waar een paard van kan schrikken.

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

tot sLot
tot slot, de organisatie (allemaal vrijwilligers) heeft veel tijd, geld en moeite 
geïnvesteerd om de evenementen veilig én gezellig te laten verlopen. maar 
de sfeer van het dorpsfeest bepaalt u zelf. wees zuinig op de plekken waar 
je spanningsloos met je (nieuwe) vrienden, buren, familie en bekenden een 
feestje kan vieren. we rekenen op uw medewerking en tot ziens op de eve-
nementen of tijdens het avondprogramma!

bas kuntz (voorzitter), Henk wieleman (secretaris), dennis wientjes (pen-
ningmeester), ed nieuwland, bernard Vork, Jan-willem willenbroek, Piet 
balm, rené miggels en theo koster.

Harddraverij Vereniging santpoort & omstreken
Postbus 506, 2070 am  santPoort, info@dorpsfeest-santpoort.nl
www.dorpsfeest-santpoort.nl
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Hondsdagenweertje
IIn de kalenderklimatologie zijn 
de Hondsdagen een typische 
singulariteit (datumgebonden 
weersverschijnsel) en tussen 
19 juli en 18 augustus zijn die 
Hondsdagen er ieder jaar.
Deze fase werd en wordt door-
gaans gekenmerkt door een 
zwoele en nogal instabiele at-
mosfeer met relatief grote on-
weerskansen. De komende da-
gen voldoen we ruimschoots 
aan het Hondsdagencriterium, 
want de onweerskans neemt 
vooral rond het weekend flink 
toe. Enkele flinke regen- en on-
weersbuien komen dan langs 
de IJmond. Daarbij natuurlijk 
die drukkende atmosfeer en 
een relatief hoog percentage 
aan vocht in de lucht.
Nederland blijft tot en met het 
weekend bivakkeren in het bre-
de overgangsgebied tussen de 
zeer warme lucht boven Duits-
land en verder oostwaarts en de 
koele oceanische lucht die tel-
kens aanstalten maakt om via 
West-Nederland in te stromen. 
In zo’n overgangsgebied, waar 
beide luchtsoorten als het ware 
botsen, komt doorgaans dyna-
misch weer voor in de vorm van 
soms heftige onweersbuien die 

veel water op korte tijd afgeven. 
Ook zijn hagel en felle windsto-
ten mogelijk.
Qua temperatuur blijven we op 
een vrij zomers niveau zitten de 
komende dagen. Tot en met het 
weekend blijft het tenminste 23 
tot 27 graden. Meestal waait er 
een zwakke tot matige aanlan-
dige wind vlak uit zee, zodat het 
op de stranden uitstekend ver-
toeven is bij zo’n 22 à 23 gra-
den. 
De nachten zijn ronduit onaan-
genaam om te slapen en zeker 
in de dichtbebouwde gebieden 
komt het kwik met moeite be-
neden de 19 graden.
Na het weekend houden we 
een licht wisselvallige weer-
trend met normale temperatu-
ren, op een enkele flink warme 
dag na. Zo nu en dan valt er een 
bui of regent het even, maar de 
droge momenten met zon blij-
ven toch wel in de meerderheid 
tot in de eerste augustusweek. 
Al met al doet de (hoog)zomer 
van 2013 het gelukkig beter 
dan in 2011 en 2012.  
Meer via de weerprimeurlijn 
0900-1234554.

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Weet wat er leeft

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek

www.groenrijkvelserbroek.nl

Velsen – Een derde van de Velse-
naren die wel eens naar program-
ma’s op Seaport TV kijkt of luistert, 
heeft meer belangstelling voor po-
litiek gekregen. Dat is een van de 
conclusies van de enquete die de 
gemeente Velsen door Duo Mar-
ket Research heeft laten uitvoe-
ren. In mei en juni konden ruim 
2300 mensen uit het burgerpa-
nel meedoen aan de digitale en-
quete. Iets meer dan de helft van 
het panel, 1216 mensen vulden de 
vragenlijst in. Vrouwen en jonge-
ren waren in de minderheid bij het 
onderzoek, daarom zijn de resul-
taten in dat opzicht herwogen. Uit 
het onderzoek blijkt dat een kwart 
van de inwoners van Velsen wel 
eens naar Seaport kijkt of luistert. 
Televisieprogramma’s met lokale 
evenementen krijgen de meeste 
toeschouwers. Slechts 10 procent 
van de Velsenaren luistert naar 
Seaport RTV. Het radioprogramma 
Velsen Vandaag wordt het meest 
beluisterd. Als het gaat om pro-
gramma’s over de gemeente Vel-
sen, blijkt dat 84 procent van de 
Velsenaren bekend is met de 
rechtstreekse uitzendingen van 
de raadsvergaderingen en 55 pro-
cent kent de samenvattingen hier-
van. Het tv-programma Uit B&W 
heeft een 36 procent bekendheid 
en de gemeentelijke informatie in 
het radioprogramma Velsen Van-
daag is bekend bij 29 procent van 
de inwoners. Veel mensen kijken 
of luisteren regelmatig naar de-
ze programma’s. Het rapportcij-
fer voor  deze programma’s is een 
dikke 6. Er zijn ook verbeterpun-
ten, meer afwisseling bij Uit B&W 
bijvoorbeeld. En ook de interviews 
bij de raadsvergaderingen zouden 
wat beter kunnen.

Seaportkijkers 
volgen politiek

Velsen – Veiligheidsregio Kenne-
merland (VRK) is bezig met een 
ombuiging. Alle taken worden te-
rug gebracht tot het wettelijk mi-
nimumniveau. Daarom worden 
ook de inkomsten uit inwonerbij-
dragen minder. Het gaat over een 
totaalbedrag van 4 miljoen euro, 
gerekend over de jaren 2012 tot 
en met 2014. Ook het Rijk en ziek-
tenkostenverzekeraars bezuini-
gen op taken van de VRK, terwijl 
ook subsidies van de gemeenten 
verminderen of geheel afbouwen. 
Globaal kan worden gezegd dat 
de verschillende onderdelen bin-
nen het VRK op de goede weg 
zijn in 2013, hoewel er incidenteel 
een overschrijding van de begro-
ting is. VRK vreest echter in 2014 
niet geheel binnen de begroting 
te kunnen blijven. In 2012 is hard 
gewerkt aan de invoering van zo-
genaamde menukaarten die de 
taken, wijziging van de organi-
satie, werkwijzen en samenwer-
kingsverbanden zichtbaar maken. 

Minder geld 
voor Veilig-
heidsregio

Luchtkwaliteit in de IJmond
‘Meetnet wordt 

mogelijk uitgebreid’
IJmond - Eind juni vond in Be-
verwijk een goedbezochte infor-
matieavond plaats over de lucht-
kwaliteit in de IJmond. De avond 
startte met presentaties, waarna 
er ruim tijd was om vragen te stel-
len aan bestuurders en specialis-
ten. De informatieavond was ge-
organiseerd door de vier IJmond-
gemeenten.
Aan de hand van vijf presenta-
ties werden zij meegenomen door 
het dossier. GGD Kennemerland 
trapte de avond af met een pre-
sentatie over luchtverontreini-
ging en gezondheid. Hierna volg-
de provincie Noord-Holland met 
de meest recente meetgegevens. 
Na deze twee inhoudelijke pre-
sentaties kwamen achtereenvol-
gens Annette Baerveldt, voorzit-
ter platform Milieu & Gezondheid, 
Tjeerd Talsma, gedeputeerde Mi-
lieu provincie Noord-Holland en 
Hans van den Berg, productiedi-
recteur Tata Steel aan het woord. 
Allen gingen in op het eigen be-
leid, toekomstige plannen, ambi-
ties, maatregelen en successen.
,,In onze regio hebben we te ma-
ken met zware industrie’’, al-
dus Baerveldt. ,,Dat is een gege-
ven. Vanuit dit oogpunt is het ex-
tra belangrijk om oog te houden 
voor de luchtkwaliteit. Dat doen 
wij vanuit de regionale visie lucht-
kwaliteit, die is opgesteld en vast-
gesteld in samenwerking met de 
vier raden. Hierin staat de balans 
centraal tussen enerzijds econo-
mische groei en anderzijds verbe-
tering van de luchtkwaliteit, waar-
bij het onze ambitie is om de ba-
lans door te laten slaan naar ver-
betering van de luchtkwaliteit.’’
Tjeerd Talsma: ,,De provincie 
heeft haar focus op de zwaar be-
laste regio IJmond. Ondanks dat 

er geen overschrijding is van de 
norm in bewoond gebied, kunnen 
we niet achterover leunen. In-
zicht in de actuele stand van za-
ken is daarom belangrijk. Met on-
ze eigen meetnet houden we vin-
ger aan de pols. Een meetnet dat 
we komende jaren in stand hou-
den en waar mogelijk zelfs uit-
breiden. Maar we zijn ook actief 
een dialoog aangegaan met be-
trokken gemeenten en het be-
drijfsleven om ons gezamenlijk in 
te zetten voor verbetering van de 
luchtkwaliteit en gezondheid in 
de IJmond.’’
In 2009 presenteerde de toen-
malige minister van milieu, Cra-
mer, het onderzoek ‘Wonen in 
de IJmond ongezond?’ Sinds-
dien staat luchtkwaliteit hoog 
op de agenda. In de IJmond zijn 
wethouders milieu en gezond-
heid verenigd via het platform 
Milieu & Gezondheid. In samen-
werking met de vier raden stel-
den zij in 2012 een regionale visie 
luchtkwaliteit vast. Vanuit deze vi-
sie wordt gewerkt aan maatrege-
len om de luchtkwaliteit te verbe-
teren. Met resultaat. Dit komt tot 
uiting in de nieuwste meetgege-
vens over de luchtkwaliteit in de 
IJmond, die provincie Noord-Hol-
land onlangs publiceerde. Hieruit 
blijkt dat de concentratie fijn stof 
afgelopen jaar in bewoond gebied 
aan de juridische normen voldoet. 
Verdere verbetering blijft echter 
nodig. Daarom blijven diverse be-
trokken partijen (waaronder ge-
meenten, milieudienst IJmond, 
Rijk, Tata Steel, Zeehaven IJmui-
den, Havenbedrijf Amsterdam en 
de provincie) met elkaar om tafel 
om verbetering van de leefomge-
ving te bespreken. Zie ook www.
milieudienst-ijmond.nl

Veiliger zelfstandig
met senioren check

IJmuiden - AWV Eigen Haard 
biedt oudere huurders in het ka-
der van een proefproject een gra-
tis senioren check aan. Huurders 
van 85 jaar en ouder krijgen als zij 
daar prijs opstellen, bezoek van de 
opzichter van de woningcorpora-
tie om alle aspecten rondom het 
veilig zelfstandig thuis blijven wo-
nen, te bespreken. 
Zo lang mogelijk zelfstandig en 
comfortabel blijven wonen, is de 
wens van de meeste senioren. 
Die wens sluit aan bij het beleid 
van de overheid. De overheid sti-
muleert mensen zo lang moge-
lijk zelfstandig te blijven wonen 
en legt daarbij steeds meer de 
verantwoordelijkheid bij de men-
sen zelf. Maar als ouderen ge-
zondheidsklachten krijgen, neemt 
de kans op ongelukjes in de wo-
ning toe. Het is daarom belang-
rijk dat bewoners op een  veili-
ge manier thuis kunnen wonen.  
Met het aanbieden van de senio-
ren checks, wil de woningcorpo-
ratie haar oudere bewoners daar-
bij ondersteunen. 
Inmiddels heeft opzichter Ed Mol 
30 bezoeken aan oudere huurders 

afgelegd. Hij is enthousiast over 
de senioren checks. ,,Het is erg 
leuk om te doen”, vertelt hij.  ,,Ik 
adviseer onze bewoners hoe zij 
veilig kunnen blijven wonen.  Aan 
de hand van een checklist loop ik 
de woning langs om na te gaan of 
er knelpunten zijn die risico’s voor 
de bewoner opleveren. Je moet 
dan denken aan het ontbreken 
van beugels in douche of toilet, 
gladde vloeren, obstakels waar-
over mensen kunnen struikelen, 
brandgevaarlijke situaties. Maar 
ook noodzakelijke reparaties, die 
door de bewoners niet zijn ge-
meld bij ons, noteer ik. Ik wijs de 
mensen de weg naar instanties 
die kunnen ondersteunen zoals 
thuiszorg, vrijwilligersorganisaties 
en  maatschappelijk werk.” Na zijn 
bezoek maakt de opzichter een 
rapport op met aanbevelingen dat 
de bewoner naderhand nog rustig 
kan nalezen. 
AWV Eigen Haard heeft in totaal 
100 woningen waarvan de huur-
der 85 jaar of ouder is. In 2013 
probeert de corporatie zoveel mo-
gelijk van deze huurders te bezoe-
ken. 

Rabobank Velsen en Omstreken
Rabobank trotse sponsor 

Dorpsfeest Santpoort
Santpoort-Noord - Sant-
poort kan zich weer gaan ver-
heugen op een volgende editie 
van Dorpsfeest Santpoort. Het 
Dorpsfeest Santpoort voert terug 
naar het jaar 1752. Toen werd de 
eerste kortebaandraverij in Sant-
poort gehouden. Inmiddels is het 
dorpsfeest uitgebreid tot een 
groot evenement met vele activi-
teiten voor jong en oud. Belang-
rijk is dat alle evenementen gra-
tis toegankelijk zijn. 
Rabobank is de grootste spon-
sor van Nederland. Sponsoring 
is geworteld in hun coöperatie-
ve traditie: mensen helpen hun 
ambities mogelijk te maken. Ra-
bobank ondersteunt naast de 
sport ook initiatieven op cultu-
reel, maatschappelijk en recrea-

tief gebied. Rabobank Velsen en 
Omstreken is betrokken bij de 
plaatselijke gemeenschap en is 
daarom ook sponsor van Dorps-
feest Santpoort.
Zij zijn heel trots om hoofdspon-
sor te mogen zijn van de volgen-
de onderdelen: het Rabobank 
Klaverjastoernooi, de Agrarische 
Dag, de Gymkana en het pau-
zenummer tijdens de Concours 
Hippique. Tijdens de Agrarische 
Dag en de vrijmarkt hebben zij 
een Rabo-stand. Op de Agrari-
sche Dag kunnen kinderen mee 
doen met de Rabo Kids Quiz. 
Dorpsfeest Santpoort 2013 wordt 
gehouden van zaterdag 27 juli tot 
en met zaterdag 3 augustus. Het 
is zeker een bezoekje waard. Alle 
bezoekers veel plezier gewenst!
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Vliegende 
parels in

de duinen
Regio - In het natuurgebied 
Duin en Kruidberg zijn afgelo-
pend weekenden wel 100 duin-
parelmoervlinders waargeno-
men. Vrijwilligers en boswach-
ters van Natuurmonumenten zijn 
verrast door de zeer hoge aantal-
len voor deze zeldzame vlinder-
soort. De bovenzijde van de vleu-
gels van de duinparelmoervlinder 
is oranje met een tekening van 
zwarte stippen. De onderkant van 
de vleugels is gelig met roest-
bruin en een aantal grotere witte 
vlakken. De duinparelmoervlin-
der is een middelgrote vlinder en 
een sterke en snelle vlieger  die 
weinig stil zit. De beste kans om 
er een goed te bekijken is op de 
nu bloeiende liguster. Vrijwilliger 
Joost Veer: ,,Het is heerlijk werk 
dat inventariseren, want de vlin-
ders zijn alleen met mooi weer 
actief. Ik noteer op kaart waar ik 
ze zie en ook maak ik graag fo-
to’s van de vlinders.” Het beheer 
van Natuurmonumenten in Na-
tionaal Park Zuid-Kennemer-
land, waar Duin en Kruidberg on-
derdeel van is, lijkt goed te wer-
ken. De begrazing door Schotse 
hooglanders, Koniks en Shetlan-
ders en kleine verstuivingen zor-
gen ervoor dat op veel plekken de 
viooltjes terugkomen. De rupsen 
van duinparelmoervlinders eten 
alleen duinviooltjes en hondsvi-
ooltjes, dus daar is de vlinder af-
hankelijk van. Ook in andere ge-
bieden doet de duinparelmoer-
vlinder het goed dit jaar. De vlin-
der komt voor in de kustduin-
gebieden, op de Waddeneilan-
den en op de Hoge Veluwe. In de 
duinen leeft hij in graslanden en 
vochtige duinvalleien. In het bin-
nenland vindt je de vlinders voor-
al in droge, schrale graslanden en 
droge kruidenrijke heide.

Driehuis - Van 15 juli tot 11 sep-
tember exposeren Nel Willemsen 
en Mine Bonekamp hun werk in  
woonzorgcentrum Huis ter Ha-
gen. Beiden zijn al jaren lid van 
de amateur teken- en schilder-
vereniging Terpen Tijn. Het werk, 
dat ook te koop is, bestaat veel-
al uit natuur, bloemen en dieren.

Expositie

Handboogvereniging 
VZOS treft doel

Santpoort-Noord - Een aan-
tal topschutters van VZOS is in 
de prijzen gevallen, regionaal en 
zelfs internationaal.
Bij de vereniging schieten leden 
met recurveboog, compound-
boog, barebow en de traditio-
nele houten boog. Vooral in de 
laatste categorie zijn diverse ver-
enigingsleden op het erepodi-
um gekomen. Tijdens de Engel-
se Dunster Archery Week haal-
de Judith Porsch maar liefst 
twee gouden, een zilveren en 
een bronzen plak binnen bij de 
damescompetitie en Maarten 
Porsch brons bij de heren.
In Nederland is VZOS zowel Re-
giokampioen als Rayonkampi-
oen 2013 Indoor geworden met 
het team Traditioneel. Door de 
houtschutters Pier Harderwijk, 
Richard Schenk, Judith Porsch, 
Maarten Porsch, Richard Kro-
der en Lisette Reker werden bij 
diverse wedstrijden in totaal 14 
gouden, twee zilveren en acht 
bronzen medailles in de wacht 

gesleept.
Ook door verenigingsleden met 
de recurveboog zijn in diverse 
kampioenschappen prijzen ge-
haald: Fieke Backx goud, Frank 
Verstegen twee maal zilver en 
Nick Roos twee maal goud, drie 
maal zilver en twee maal brons.
VZOS zet de deuren open tijdens 
de Dorpsfeest Santpoort. 
Belangstellenden kunnen zelf 
gratis kennismaken met het 
boogschieten. Op zondag 28 ju-
li kan men vanaf 19.00 tot 21.00 
uur proefschieten in het club-
gebouw VZOS aan Kerkpad 79 
(naast Muziekcentrum Soli). Per 
discipline, zoals jeugd, dames 
en heren krijgt degene met de 
hoogste score een officiële be-
ker. Deelname is gratis, aanmel-
den kan via www.hbsvzos.nl. Op 
de jaarmarkt, vrijdag 2 augustus, 
is Handboogschutterij VZOS ook 
aanwezig en op zaterdag 3 au-
gustus wordt er een demonstra-
tie geschoten op de Weyman-
weide.

Kustafdelingen PvdA in 
actie tegen plastic afval
Regio - Alle negen Noord-Hol-
landse PvdA-afdelingen die 
grenzen aan de Noordzeekust 
doen mee met de grootschali-
ge strandopruimactie op zondag 
1 september. PvdA’ers van Texel, 
uit Schagen, Hollands Kroon, 
Den Helder, Zandvoort, Castri-
cum, Heemskerk, Bloemendaal 
en Velsen zullen op 1 septem-
ber, gewapend met vuilniszak 
en plasticprikker, de Noord-Hol-
landse stranden afgaan om plas-
tic afval op te ruimen. Statenlid 
en initiatiefnemer Gohdar Mas-
som: ,,Het is de bedoeling dat de 
stranden in Noord-Holland op 
1 september roodgekleurd zijn. 
Hiermee wil de PvdA aandacht 
vragen voor het plastic afvalpro-
bleem op onze stranden.”
De opruimactie, oorspronkelijk 
een initiatief van de PvdA Noord-
Holland in samenwerking met 
Stichting de Noordzee, is inmid-
dels uitgegroeid tot een landelij-
ke actie: ook in Zeeland, Zuid-
Holland, Friesland en Gronin-
gen gaan PvdA’ers op 1 septem-
ber de stranden opruimen. Hier-
mee wil de PvdA landelijke aan-
dacht vragen voor de problemen 
die ontstaan door plastic afval in 
de Noordzee. 
De grote hoeveelheid plastic af-
val in het water, die uiteinde-
lijk op onze stranden aanspoelt, 
vormt een bedreiging voor de 

natuur in zijn geheel, maar ook 
voor mens en dier. 
Iedereen die wil meedoen met 
de opruimactie is van harte wel-
kom! De actie duurt van 12.00 tot 
15.00 uur. Mensen die deel wil-
len nemen kunnen contact op-
nemen met een van de genoem-
de negen PvdA kustafdelingen 
of een email sturen naar info@
gohdarmassom.nl. Om 15.30 uur 
is er in Zandvoort een afsluiten-
de bijeenkomst voor alle deelne-
mers, waar onder andere staats-
secretaris Wilma Mansveld, 
Tweede Kamerlid Manon Fok-
ke en Statenlid Gohdar Massom 
bij aanwezig zullen zijn. Stichting 
de Noordzee zal tijdens deze bij-
eenkomst de resultaten presen-
teren van een onderzoek naar 
plastic afval in de Noordzee. 
Meer informatie is te vinden op 
noordholland.pvda.nl. 
In de aanloop naar 1 septem-
ber nodigt de PvdA Noord-Hol-
land iedereen uit om met ideeën 
te komen voor een betere aan-
pak van (plastic) afval. De indie-
ner van het beste idee of de ori-
gineelste suggestie krijgt als be-
loning een rondleiding door het 
monumentale provinciehuis in 
Haarlem en een dinercheque 
voor twee. Ideeën kunnen tot ui-
terlijk 25 augustus 2013 worden 
opgestuurd naar pvda@noord-
holland.nl.

Tandartspraktijk schenkt 
tandenborstels en zeep

IJmuiden - De stichting  Me-
dical Checks for Children, Am-
sterdam (MCC) is een kleine 
onafhankelijke organisatie zon-
der winstoogmerk. MCC richt 
zich wereldwijd op het bevorde-
ren van de gezondheidssituatie 
van kinderen en hun verzorgers 
die niet kunnen rekenen op lo-
cale reguliere gezondheidszorg, 
zoals straatkinderen, weeskin-
deren, kinderen in gevangenis-
sen, en kinderen in verafgele-
gen gebieden. Naast de medi-
sche controle, geeft MCC voor-
lichting over gezonde voeding 
en hygiëne. MCC werkt wereld-
wijd en ziet jaarlijks  kinderen  in 
Nepal, Bangladesh, India, India, 
Tanzania, Kenia, Bolivia en de Fi-
lippijnen. Belangrijk onderdeel 
van de medische controle is ook 
de tandheelkundige zorg. Hierbij 
is het doel vooral het geven van 
voorlichting over hygiëne, poets-
instructies, preventie en het 
wegnemen van pijnklachten. Lo-
kale mensen zoals verzorgers en 
onderwijzers worden opgeleid 
om een goede poetsinstructie te 
geven. Vaak is dit het begin. Veel 
kinderen hebben geen zeep, 
geen tandenborstel of tandpas-
ta. Het is al een enorme verbe-
tering als de kinderen sowieso 
gaan poetsen. Meestal gebeurt 

dit helemaal niet of af en toe. 
Naast de poetsinstructies, is 
het uitdelen van tandenbor-
stels en tandpasta aan de kin-
deren  dan ook van het groot-
ste belang. Voor de uitzending 
in juni van MCC , naar Nubra in 
Ladakh, één van de meest af-
gelegen valleien in de Himalaya 
in India, werd dit mogelijk ge-
maakt door sponsoring van de 
tandartspraktijk IJmondzorg in 
IJmuiden. Ruim 1000 kinderen 
hebben nu hun eigen tanden-
borstel en tandpasta om verder 
daadwerkelijk te leren hun tan-
den te poetsen.

Rondrit met stoomtrein
Velsen-Noord - Zondag 28 ju-
li organiseert Vereniging Hoog-
ovens Stoom IJmuiden een rond-
rit, met fotostop, over het Tata 
Steel staalbedrijf.
De trein vertrekt om 10.45 uur 
vanaf station Velserbosch, ge-
legen achter het Dudokhuis, 
hoofdkantoor aan de Wencke 
bachstraat 1. 
Na de rit is het museum ge-
opend. Bij grote deelname wordt 
een tweede rit gepland.
Kaarten zijn vanaf 9.30 uur ver-
krijgbaar in het station. Deze zijn 
ook via www.csy.nl te bestellen. 

De kaarten kosten 4 euro voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar, vol-
wassenen betalen 6 euro. Een 
ieder die mee gaat moet, om vei-
ligheidsredenen, een geldig id-
kaart of paspoort bij zich heb-
ben. Een rijbewijs is niet geldig. 
Om 12.15 uur is de trein weer re-
tour op station Velserbosch. Dan 
kan men het museum bezoeken. 
Gereserveerde kaarten dienen 
op de dag van de rit voor 10.00 
uur te zijn afgehaald. 
De volgende ritten zijn op 25 au-
gustus, 29 september en 27 ok-
tober.

De IJmondtrekkers 
beleven avonturen

Regio - Alle jeugdleden van 
Scoutinggroep de IJmondtrek-
kers zijn van 6 tot 13 juli op zo-
merkamp geweest. Elk kamp 
werd uitgevoerd in een the-
ma. De jongste meisjes (7 tot 
11 jaar) ontdekten het laatste 
stukje wilde westen in de om-
geving van Vlaardingen. Daar 
wilde een oliemagnaat naar 
olie boren en daarom waren 
alle wilde beesten afgevoerd. 
Gelukkig konden de kabou-
ters deze man overtuigen dat 
windenergie een betere ener-
giebron is en kwam alles toch 
nog goed.
Bij de jongens van 7 tot 11 
jaar kwamen Asterix en Obelix 
langs bij hun clubhuis in Laren. 
Ook de tovenaar Merlijn mocht 
natuurlijk niet ontbreken. Sa-
men met deze stripfiguren be-
leefden de welpen wilde avon-
turen.
De scouts (jongens en meis-
jes van 11 tot 15 jaar) hadden 

een Expeditie Robinson kamp 
in Mook. Zij moesten zondag 
gelijk een tweedaagse wandel-
tocht ondernemen naar een an-
der subkamp. Onderweg moes-
ten ze abseilen en slapen in de 
open lucht. Daarnaast konden 
zij dit kamp bonuspunten ver-
dienen voor extra luxe.
Expeditie Robinson was ook het 
thema bij de Explorers (15 tot 
18 jaar) op hun kamp in Brex-
bach-tal in Duitsland. Ook zij 
hingen in de touwen maar had-
den ook bijvoorbeeld een eet-
proef waarbij ze levende meel-
wormen en gefrituurde sprink-
haan voorgezet kregen. 
Alle scouts van de IJmondtrek-
kers hebben een fantastisch 
kamp beleefd vol nieuwe in-
drukken en avontuur. Moe en 
met een tas vol vuile was keer-
de iedereen zaterdag weer naar 
huis. Tot eind augustus is er 
geen opkomst. Zie ook www.
ijmondtrekkers.nl.





25 juli 201332

Op zaterdag 27 juli organi-
seert Telstar haar jaarlijkse 
open dag in en rond het Ta-
ta Steel Stadion. De dag, die 
mede in het teken staat van 
het 50 jarig bestaan van Tel-
star, begint om 12.00 en ein-
digt om 18.00 uur. De club no-
digt alle Telstar-supporters uit 
om samen een mooie start te 

komen geven aan het seizoen 
2013/2014. 

Vanaf 12.00 uur is iedereen wel-
kom in en rond het Tata Steel 
Stadion, waar van alles te be-
leven is. Zo zal de nieuwe spe-
lersbus van Telstar aanwezig zijn, 
kunt u prachtige nieuwe jubile-
um merchandising artikelen ko-

pen en kunt u genieten van een 
prachtige tentoonstelling over 50 
jaar Telstar. 
Daarnaast kunnen de jong-
ste supporters op handtekenin-
genjacht, kunnen zij geschminkt 
worden of kunnen zij deelnemen 
aan de clinic die door de Wit-
te Leeuwinnen gegeven zal wor-
den op het hoofdveld van het Ta-

ta Steel Stadion. 
Als klap op de vuurpijl worden 
beide selecties op het veld ge-
presenteerd aan alle aanwezigen.
Als afsluiter van de dag speelt 
Telstar een oefenwedstrijd tegen 
Jong FC Utrecht. De aftrap vindt 
plaats om 15.00 uur. Deze wed-
strijd is vrij toegankelijk voor ie-
dereen.

Witte Leeuwen en Witte Leeuwinnen stellen zich op zaterdag 27 juli voor

Alles uit de kast tijdens open dag

Regio – De vier IJmondgemeen-
ten bereiden zich samen voor op 
de AWBZ-veranderingen in 2015. 
Alle gemeenten worden dan ver-
antwoordelijk voor de persoon-
lijke verzorging van inwoners 
en de begeleiding uit de AWBZ. 
Daarbij zal 25 procent moeten 
worden bezuinigd op het budget. 
De IJmondgemeenten hebben 
een kadernota opgesteld met het 
kopje Van Zorg naar Participa-
tie. Inmiddels is een projectgroep 
aan de slag gegaan en zijn meer-
dere werkgroepen opgestart om 
de transitie naar de gemeenten 
voor te bereiden. Ook is aanslui-
ting gezocht bij regiogemeenten 
om een aantal van de specialis-
tische AWBZ-taken op te kun-
nen vangen. Inmiddels is duide-
lijk geworden dat de gemeenten 
de functies begeleiding en per-
soonlijke verzorging van het Rijk 
mogen overnemen. In 2014 ver-
valt de aanspraak op dagbeste-
ding voor nieuwe gevallen. En 
het budget voor persoonlijke 
verzorging wordt terug gebracht 
naar 75 procent van het huidige 
budget. Ouderen- en gehandi-
captenzorg voor de zwaarste ca-
tegorieën (in een instelling) blijft 

een landelijke voorziening. Alle 
overige AWBZ-zorg wordt over-
geheveld naar de Zorgverzeke-
ringsweg of de Wmo, waarbij wo-
nen en zorg worden gescheiden. 
Deze voornemens zijn echter 
nog niet bekrachtigd door wet-
geving. Omdat nog veel onze-
ker is, gaan de IJmondgemeen-
ten nu uit van het regeerakkoord 
van Rutte II en het Zorgakkoord 
van 24 april van dit jaar. Ook per 
1 januari 2015 moeten de Parti-
cipatiewet en de veranderingen 
in de Jeugdzorg te worden ge-
realiseerd, naast ontwikkelingen 
op het gebied van passend on-
derwijs, de Kanteling en Welzijn 
Nieuwe Stijl van Wmo. Principe 
van alle drie transities is vertrou-
wen in eigen kracht, waardoor 
burgers een minder groot beroep 
zouden moeten doen op voorzie-
ningen, waarbij zij maximaal par-
ticiperen. Zowel in de doelgroep 
als in het aanbod is een overlap. 
Voor de verschillende doelgroe-
pen zijn er bijvoorbeeld verschil-
lende activerings- en dagbeste-
dingsactiviteiten, net als verschil-
lend vervoer. Daarom wordt on-
derzocht of op dit terrein slim-
mere en efficiëntere combina-

ties kunnen worden gemaakt. 
Het kabinet stuurt aan op sa-
menhang in de aanpak door de 
budgetten van Jeugdzorg, Wmo 
en Participatie onder bepaalde 
voorwaarden te bundelen. Voor-
nemen van de IJmondgemeen-
ten is om de decentralisatie van 
AWBZ naar de WMO actief in 
samenhang te brengen met de 
andere ontwikkelingen, zodat 
een brede toegang op lokaal ni-
veau kan worden gerealiseerd. 
Specialistische taken op sociaal 
gebied zullen in een groter ver-
band worden uitgevoerd. Daar-
naast zullen er taken zijn die vra-
gen om bovenregionaal, provin-
ciaal of zelfs uitvoering op lan-
delijk niveau. In groter regio-
naal verband wordt gedacht aan 
Zuid-Kennemerland en Amstel-
land Meerlanden. In samenwer-
king met zorgaanbieders wordt 
nu gewerkt aan pilots ter voor-
bereiding op de decentralisatie 
AWBZ. 
De gemeenten blijven voorlopig 
nog met veel bezwaren zitten, die 
veelal te maken hebben met de 
ernstige beperking van het bud-
get en het uitblijven van een defi-
nitieve landelijke besluitvorming.

Van zorg naar participatie

Velsen – Op Bedrijventerrein Gro-
te Hout in Velsen-Noord wordt een 
nieuwe straat aangelegd. Omdat 
nabije straten een logistiek the-
ma kregen, is op voorstel van de 
Commissie openbare ruimte geko-
zen voor de nieuwe naam: Trans-
portstraat. In Spaarnwoude is een 
tunneltje gerealiseerd tussen de 
Oostlaan in Velserbroek en recre-
atiegebied Spaanrwoude. Door dit 
Tacitustunneltje is een nieuw fiets-
pad ontstaan, vanaf de Oostlaan in 
Velserbroek tot aan de Oostbroe-
kerweg in Velsen-Zuid. Dit fiets-
pad krijgt de naam Tacituspad.

Nieuwe straten

IJmuiden - Zaterdag 3 augustus 
wordt van 09.00 tot 16.00 uur weer 
een gezellig rommelmarkt georga-
niseerd op het Kennemerplein te-
genover de Vomar. Er zijn weer ve-
le kramen, die vol liggen met van 
alles en nog wat. Wie ook zijn 
overtollige spullen aan de man wilt 
brengen kan een kraam huren. Bel 
voor informatie of reserveringen 
voor een kraam naar telefoonnum-
mer 0255-533233 of 06-10475023. 
De volgende markten zijn op 24 
augustus en 7 september.

Rommelmarkt

Velsen – De fracties van PvdA, 
LGV en VVD hebben vragen ge-
steld over aantallen cliënten die 
na de decentralisaties van zorg 
en participatie afhankelijk zijn 
van de gemeente. Tijdens de 
raadscarrousel van 23 mei kon-
den de wethouders deze aan-
tallen niet noemen. Er werd ge-
zegd dat dit veranderende ‘dag-
koersen’ zijn. De drie fracties wil-
len ook graag weten hoe het zit 
met de Wajongers die niet volle-
dig duurzaam arbeidsongeschikt 
zijn. Deze vallen nu nog onder 
het UWV. Het UWV kon alleen 
mededelen dat eind 2012 in Vel-
sen 736 Wajongers waren. Het 
college verwacht dat de helft van 
deze groep na herkeuring tot de 
doelgroep van de Participatiewet 
zal behoren. Daarnaast verwacht 
men een nieuwe instroom van 
jongeren die niet volledig duur-
zaam arbeidsongeschikt is. Ook 
vroegen de fracties naar het aan-
tal jeugdzorgcliënten. Volgens 
het Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP) gaat het in Velsen om  to-
taal1795 cliënten. Historische cij-
fers geven een schatting naar in-
deling bij zo’n aantal: 245 voor 
AWBZ-jeugdzorg, 1210 voor de 
Zorgverzekeringwet en 340 voor 
Provinciaal gefinancierde jeugd-
zorg. Tenslotte vragen de drie om 
aantallen cliënten die worden 
overgeheveld van AWBZ taken 
naar WMO, oftewel gemeenten. 
Volgens het zorgkantoor Achmea 
zou het op 1 februari 2013 gaan 
om 1005 cliënten die afhankelijk 
worden van de gemeente. 

Vragen over 
participatie

en Wmo

Zeldzame 
orchidee gespot 
Velsen-Zuid - In het deelge-
bied Buitenhuizen in Spaarn-
woude is een mooie en zeldzame 
Bijenorchis gespot. De Bijenor-
chis (Ophrys apifera) is een be-
schermde plantensoort, die wel 
in deze regio voorkomt, maar veel 
zeldzamer is dan bijvoorbeeld de 
wespenorchis. De Nederlandse 
naam Bijenorchis wordt ontleend 
aan de onderste lip van de bloem 
die op een honingbij lijkt. Zie ook 
www.spaarnwoude.nl.
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Onderdeel van de Bosch groep

Met ingang van 26 juli 2013 tot en met 5 september 2013 
ligt het ontwerpbesluit op grond van artikel 6 van de regels 
van het inpassingsplan voor de nieuwe aardgastransport-
leiding Beverwijk – Wijngaarden ter inzage. 

Achtergrond
Gasunie legt een aardgastransportleiding aan tussen de 
compressorstations in Beverwijk en Wijngaarden, omdat 
de bestaande leidingen niet genoeg capaciteit hebben 
om op de middellange termijn aan de vraag te voldoen. 
Om dit project mogelijk te maken is een inpassingsplan 
door de Ministers van Economische Zaken (EZ) en van 
Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast is een groot 
aantal andere besluiten, dat voor het project nodig is, 
in één procedure voorbereid, onder coördinatie van de 
Minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatie-
regeling. Het inpassingsplan, het milieueff ectrapport 
(MER) en 27 andere besluiten voor het project, hebben van 
vrijdag 16 november tot en met vrijdag 28 december 2012 
ter inzage gelegen en zijn onherroepelijk geworden op 
19 juni 2013. 

Op grond van artikel 6 van de regels van het inpassings-
plan is voor het leggen van de aardgastransportleiding 
in archeologisch waardevol gebied een omgevings-
vergunning nodig. Het ontwerp van het besluit behorende 
bij de aanvraag van de vergunning op grond van artikel 6 
van de regels van het inpassingsplan en de daarop betrek-
king hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor 
een beoordeling van het ontwerpbesluit, worden nu ter 
inzage gelegd.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?
Het ontwerpbesluit op grond van artikel 6 van de regels 
van het inpassingsplan, de ingediende aanvraag en 
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen 
met ingang van 26 juli 2013 tot en met 5 september 2013, 
tijdens reguliere openingstijden, ter inzage bij: 

-  Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutse-
weg 73, Den Haag, T (070) 379 89 79;

-  Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
afdeling Ruimte, Haarlemmerstraatweg 51, Halfweg, 
T (020) 407 90 00;

-  Gemeente Haarlemmermeer, Raadhuis, Informatie-
centrum/CBI, Raadhuisplein 1, Hoofddorp, 
T (023) 567 65 43;

-  Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 

Roelofarendsveen, T (071) 332 72 72;
-  Gemeentehuis Rijnwoude, Publieksbalie, Frederik van 

Eedenplein 4, Hazerswoude-Rijndijk, T (071) 342 82 82; 
-  Gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan 

den IJssel, T (0180) 33 03 00; 
-  Gemeentekantoor Molenwaard, Melkwegplein 1, 

Bleskensgraaf, T (0184) 80 50 00.

Het inpassingsplan en de overige besluiten die nodig 
zijn voor de aanleg van de aardgastransportleiding 
zijn in digitale vorm raadpleegbaar via: 
www.bureau-energieprojecten.nl. Het inpassingsplan 
is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via een digitaal 
reactieformulier dat is te vinden op de website 
www.bureau-energieprojecten.nl. 
U kunt niet reageren via e-mail.

U kunt ons ook schrijven: Bureau Energieprojecten, 
Inspraakpunt Aardgastransportleiding Beverwijk –
Wijngaarden, Postbus 23, 2290 AA  Wateringen. 
Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan via Bureau 
Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, 
T (070) 379 89 79.

U kunt uw zienswijze geven vanaf vrijdag 26 juli tot en met 
donderdag 5 september 2013.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij 
de defi nitieve besluitvorming. Het defi nitieve besluit zal 
naar verwachting binnen enkele weken na 5 september 
2013 worden genomen. Bij het besluit wordt dan aan-
gegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. 
Het besluit zal ter inzage worden gelegd op dezelfde 
plaatsen als waar nu het ontwerpbesluit ter inzage ligt.
Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit 
een zienswijze heeft  ingebracht, kan later tegen dat besluit 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. 

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79, 
www.bureau-energieprojecten.nl.

Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning op grond 
van bestemmingregel Waarde-Archeologie (artikel 6) van 
het inpassingsplan voor de nieuwe aardgastransportleiding 
Beverwijk – Wijngaarden

Diverse onderhoudsartikelen op voorraad

APK Keuringen   € 35,-
APK + roetmeting voor diesel  € 50,-

wij zijn op 
vakantie

van 6 juli t/m 28 juli
Ampèrestraat 27a iJmuiden

Tel. 0255-540321  Fax. 0255-540432

garage bv

Te koop:
Babyledikant, 3 jr. 7,50, bug-
gy 10,-, camp. tv met afst-
bed. 5,-, tafeltje me 2 la-
den, 50 x 60 5,-, vouwfiets 
20,-. Tel: 0255-514808
Te koop:
1 x vitrage wit + 1 trekstang + 24 
messing ringen + 24 haakjes, 
br. 135 cm, lang 230 cm, rookvrij 
als nieuw 80,-. Tel. 06-21921738

Te koop:
Compl. computer 35,-, 2 zak-
ken vol knuffels 10,-, rectangu-
lar pool in doos, mt. ± 120 x 72 
10,-, North Pole holiday express 
treintje 10,-. Tel: 0255-756276
Te koop:
IBM think R51 Wind. XD 
off. ‘07, processor 1,7, ram 
1 gb, hdd, 50 gb wifi enz. 
100,-. Tel: 06-24765384
Te koop:
Schoolboeken 1e jaars juni-
or accountmanager nova colle-
ge, 3 mnd. gebruikt, als nieuw. 
250,-. Skeelers, z.g.a.n. Maat 
41. 25,-. Tel. 06-22985084

Te koop:
5 Bananendozen markts-
pullen, o.a. videorec. en ban-
den, boeken, knuffels enz. 
10,-. Tel: 0251-240513

Verloren:
18-7 armband. Zilveren 
blaadjes eindigend in punt 
aan elk. Vast. Omg. Sant-
poort. Tel. 06-54258816
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Evenementen in Velsen
27 juli-3 augustus Dorpsfeest Santpoort
27 juli Rommelmarkt, Plein 1945 IJmuiden
3 augustus Dance Valley, Recreatiegebied Spaarnwoude

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport, 
Recreatie en Cultuur > Toerisme

Feesten op 3 en 10 augustus

Dance en Dutch Valley
In augustus zijn er twee mu-
ziekfestivals in recreatieschap 
Spaarnwoude. Op zaterdag 3 au-
gustus is het Dance Valley Festi-
val. Een week later, zaterdag 10 
augustus, wordt voor de derde 
keer het Dutch Valley Festival ge-
organiseerd; een festival met ar-
tiesten van Nederlandse bodem. 
Beide festivals vinden plaats 
op het evenemententerrein, het 
zogenaamde Velsen Valley in 
Spaarnwoude

Verkeersmaatregelen
Ook dit jaar worden er verkeers- 
en veiligheidsmaatregelen getrof-
fen die de overlast zoveel mogelijk 
moeten beperken en voorkomen.  
Net als vorig jaar blijft de Amster-
damseweg open en zijn de wonin-
gen en woonboten in Spaarnwoude 
bereikbaar. Het Tacitustunneltje 
(fiets- en wandeltunnel) is ge-
sloten tijdens Dance Valley en 
Dutch Valley. Het Tacitustunnel-
tje loopt onder de snelweg A9-A22 
en verbindt de Oostlaan in Velser-
broek met de Oostbroekerweg in re-
creatiegebied Spaarnwoude. 

Bij bepaalde punten waar men 
Spaarnwoude met de auto binnen-
komt, kan om legitimatie worden 
gevraagd. Het verkeer wordt in goe-
de banen geleid door Traffic Sup-
port Events; een bedrijf met veel er-
varing met dit soort werkzaamhe-
den. Om de parkeerdruk in Velser-
broek zoveel mogelijk te beperken, 
zet Velsen daar gemeentelijke toe-
zichthouders in. 

(Brom)fietsenstalling verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers 
op de (brom)fiets. Daarom worden 
er dit jaar twee grote (brom)fietsen-
stallingen ingericht, waar verplicht 
gebruik van moet worden gemaakt. 
(Brom)fietsen buiten de fietsenstal-
ling worden verwijderd.

Geluidstesten
Op donderdag 1 augustus van 16.00 
tot 18.00 uur en vrijdag 2 augustus 
tot maximaal 15.00 uur is de geluid-
stest voor Dance Valley. Op donder-
dag 8 augustus van 16.00 tot 18.00 
uur en vrijdag 9 augustus tot maxi-
maal 15.00 uur is de geluidstest voor 
Dutch Valley. Deze tests kunnen 
enige overlast geven. 

Overlast
De gemeente realiseert zich dat eve-
nementen als Dance Valley en Dut-
ch Valley altijd enige overlast voor 
inwoners zullen veroorzaken, en 
vraagt daar begrip voor. De festivals 
zijn een goede reclame voor Velsen 
en voor de duizenden bezoekers zijn 
het onvergetelijke evenementen. 

Meer informatie
Via www.dancevalley.com en 
www.dutchvalleyfestival.com en 
www.spaarnwoude.nl kunt u al-
le berichtgeving nalezen. Wie 
na het raadplegen van de websi-
tes nog vragen heeft of aanvul-
lende informatie wil, kan bel-
len met het speciale telefoonnum-
mer 020-4936050 van de organisa-
tie, of een e-mail sturen naar info 
@dancevalley.com of info@dutch 
valleyfestival.com. 

Informatiebijeenkomst 
luchtkwaliteit IJmond
Op dinsdag 25 juni jl. vond een 
informatieavond plaats voor de 
inwoners van de IJmondregio.

Tijdens de bijeenkomst werden 
aanwezigen bijgepraat over de 
nieuwste feiten en ontwikkelingen 
over luchtkwaliteit in de IJmond. 
De avond startte met presentaties, 
waarna er ruim tijd was om vragen 

te stellen aan bestuurders en speci-
alisten. De informatieavond was ge-
organiseerd door de vier IJmond-
gemeenten; Beverwijk, Heemskerk, 
Velsen en Uitgeest en vond plaats 
in het Kennemer Theater te Bever-
wijk.

Kijk voor het verslag van de avond 
op www.velsen.nl.

Sportagenda 2013-2016
De gemeente Velsen heeft een 
nieuwe sportagenda met als titel 
‘Velsen volop in beweging!’. Hier-
in staan plannen om het sportkli-
maat naar een nog hoger niveau 
te brengen. Hiervoor zijn vijf the-
ma’s samengesteld waarbij voor 
elke thema een doelstelling is ge-
formuleerd.

De komende jaren wil de gemeen-
te in samenwerking met lokale part-
ners:

• de leefstijl van inactieve inwoners 
uit de gemeente verbeteren;

• de sportdeelname met twee pro-
centpunt laten stijgen naar 73% in 
2016;

• de openbare ruimte beweegvrien-
delijker maken met sportief-recre-
atieve elementen;

• meer sterke- en vitale sportver-
enigingen met een maatschappe-
lijke functie realiseren en het aan-
tal effectieve samenwerkingsver-
banden tussen sport en andere be-
leidsterreinen uitbreiden. 

Daarnaast wordt een aantal sport-

stimuleringsprojecten structureel 
voortgezet. Een voorbeeld hiervan 
is de jeugdsportpas. Met de pas kun-
nen kinderen laagdrempelig kennis 
maken met verschillende sporten. 
De pas voorziet in een grote behoefte 
en ook het aanbod van sportaanbie-
ders blijft groot. 

In 2013 gaat de gemeente zes speer-
punten uit de sportagenda uitvoe-
ren. Een paar van die punten zijn: 
het inzetten van buurtsportcoaches 
voor inactieve volwassenen en jon-
geren, een uitbreiding van het acti-
viteitenprogramma tijdens de Na-
tionale Sportweek en het uitvoeren 
van een onderzoek naar deelname 
aan het sportieve educatieprogram-
ma Playing for Success.  
 
Wilt u meer weten over de nieuwe 
sportagenda? Op de website www.
velsen.nl en www.sportloketvelsen.
nl kunt u de agenda en het uitvoe-
ringsprogramma voor 2013 down-
loaden. U kunt tijdens kantooruren 
ook contact opnemen met de afde-
ling sportzaken via 140255. (foto: 
Gemeente Velsen)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Extra containers voor plastic in Velserbroek
In Velsen wordt plastic afval ge-
scheiden ingezameld. Op diver-
se locaties in de gemeente staan 
containers waar u uw plastic af-
val in kwijt kunt.

De containers worden goed ge-
bruikt. Enkele containers zijn ech-
ter snel vol en worden daarom va-
ker geleegd. Ook worden er extra 
contactiners geplaatst in Velser-

broek. Deze komen op de hoek Wa-
terscheerling/Floraronde naast de 
bestaande glas- en restcontainer 
en bij het winkelcentrum in Velser-
broek.

De containers voor plastic afval zijn 
speciaal bedoeld voor plastic ver-
pakkingsmateriaal. Overige oude 
spullen van plastic, zoals een oude 
en afgedankte plastic tuinset, kunt 

u inleveren bij het afvalbrengstati-
on aan de Amsterdamseweg in Vel-
sen Zuid. 

Door gebruiksvoorwerpen van hard 
plastic/kunststof gescheiden te 
houden van het restafval, kan dit 
materiaal worden hergebruikt. 

Kijk voor meer informatie op www.
hvcinzameling.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 13 
juli 2013 tot en met 19 juli 2013 de 
volgende aanvragen hebben ont-
vangen voor een omgevingsver-
gunning op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Vissershavenstraat 41 0001, re-
noveren voorgevel en plaatsen 2 
nieuwe koelcellen (18/07/2013) 
w13.000269;
Zuidersluisweg 1, oprichten uti-
liteitsgebouw (16/07/2013) 
w13.000264;
Zeeweg 5, legaliseren tijdelijk recla-
mebord (16/07/2013) w13.000261;
Keetberglaan 304, kappen 
boom(17/07/2013) w13.000262;
Nachtegaalllaan 7, plaatsen dakop-
bouw (15/07/2013) w13.000259.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, kap-
pen kastanjeboom (17/07/2013) 
w13.000268;
Crijnssenstraat 8, plaatsen dakkapel 
(voorgevel)(16/07/2013) w13.000260; 
Biallosterskilaan 32 BOV, realise-
ren dakterras en wijzigen achtergevel 
(16/07/2013) w13.000265.

Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 59, bekleden wo-
ning met steenstrips (18/07/2013) 
w13.000266;
Vinkenbaan 16, plaatsen uit-
bouw (achtergevel)(17/07/2013) 
w13.000267.

Driehuis
Waterloolaan ong., kappen 2 iepen 
(16/07/2013) w13.000263.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactiviteit 
kunnen deze worden voorgelegd aan 
de commissie Stedelijk Schoon Vel-
sen. Voor meer informatie over wel-
stand: 140255.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij het voorne-
men hebben een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor de onderstaande 
aanvraag.  Deze aanvraag met bijbeho-
rende ontwerp omgevingsvergunning 
en overige bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van 26 juli 2013 gedu-

rende zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. Tevens zijn deze 
stukken digitaal in te zien op de web-
site velsen.nl via het menu bekendma-
kingen/ direct naar/ meer nieuws/ in-
zage (ontwerp)besluiten. Tijdens deze 
periode van terinzagelegging, kan een-
ieder naar keuze mondeling of schrif-
telijke zienswijzen inbrengen tegen 
de ontwerp omgevingsvergunning. 
Zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 
te IJmuiden). Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen kunt u 
contact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255. Het 
betreft  het volgende ontwerpbesluit:

Velsen-Noord en Velsen-Zuid
Wenckebachstraat ong. en Parkweg 
ong., het plaatsen van 2 mottoborden 
(21/09/2012) w12.000432.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-

ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 

genomen (college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 

dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD).In 
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spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld):

Geweigerde omgevingsvergun-
ning – reguliere procedure

Velserbroek
Klipper 5, legaliseren berging 
(22/07/2013) w13.000134.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Kromhoutstraat 54, plaatsen 2 gara-
geboxen (19/07/2013) w13.000196;
Dennekoplaan 59, plaatsen dakop-
bouw (22/07/2013) w13.000199.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Wagenmakerstraat 21, plaatsen 4 
opslagcontainers en een hekwerk 
(19/07/2013) w13.000191.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen.

Inzameling/ Collecte APV art. 
5:13
K.N.R.M. tijdens het Havenfestival 
31 augustus 2013 (19/07/2013).

Snuffelmarkt APV art. 5:22
Sporthal IJmuiden Oost, Tiberi-
usplein 6 IJmuiden, 3 november 
2013 van 09:00 uur tot 15:00 uur 
(22/07/2013) u13.006795;
Sporthal Zeewijk, Eenhoorn-
straat 2 IJmuiden, 24 november 
2013 van 09:00 uur tot 15:00 uur 
(22/07/2013).

Besluiten (vervolg)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zeezicht’
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeente-
raad van Velsen in zijn vergaderin-
gen van 6 juni en 20 juni 2013 het 
bestemmingsplan ‘Zeezicht’ (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0100ZEEZICHT1-
R001) gewijzigd heeft vastgesteld. 
Tevens maakt het college bekend 
dat Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Holland een aan-
wijzing heeft gegeven over dit be-
stemmingsplan overeenkomstig ar-
tikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijke 
ordening (idn: NL.IMRO.9927.RA-
ZEEZICHT20130709-0001).

Waar ligt het plangebied:
Het plangebied betreft de kuststrook 
met zee, strand en duingebied, en het 
Noordzeekanaal met oevers tot de 
pont.

Wat gaat er gebeuren:
In het ontwerp bestemmingsplan Zee-
zicht is onder meer het volgende op-
genomen: de strandpaviljoens krijgen 
meer mogelijkheden; de woningen op 
de Kennemerboulevard mogen per-
manent worden bewoond; de recrea-
tiewoningen op de IJmuiderslag kun-
nen niet permanent worden bewoond; 
op het sluiscomplex mag helemaal niet 
worden gewoond maar voor de huidi-
ge bewoners in de huizen is een over-
gangsregeling opgenomen. Een nieuwe 
zeesluis is niet meegenomen in dit be-
stemmingsplan. Een voorontwerp van 
het bestemmingsplan heeft van 10 fe-
bruari tot en met donderdag 22 maart 
2012 ter inzage gelegen en heeft er 
een wettelijk vooroverleg met overi-
ge overheden plaatsgevonden. De re-
acties hierop zijn verwerkt in een in-

spraaknotitie. Het ontwerpbestem-
mingsplan heeft van 17 januari tot en 
met 28 februari 2013, voor een ieder 
ter visie gelegen. In deze termijn zijn 
zienswijzen ingediend. Deze zijn ver-
werkt in een nota van zienswijze. De-
ze nota is vanwege 2 amendementen 
gewijzigd en tegelijk met het bestem-
mingsplan vastgesteld. Het gevolg van 
de amendementen is dat de regels voor 
windturbines en lichteren overeen-
komstig het ontwerp bestemmings-
plan zijn vastgesteld. Voor een over-
zicht van wijzigingen verwijzen wij u 
naar de Nota van Zienswijze, de amen-
dementen. Op de regels voor windtur-
bines heeft de provincie een aanwij-
zing gegeven.
  
Aanwijzing provincie:
Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-
land hebben over het bestemmings-
plan “Zeezicht” het volgende besluit 
genomen: “Wij besluiten op grond van 
artikel 3.8 lid 6 juncto artikel 4.2 van de 
Wet ruimtelijke ordening een aanwij-
zing te geven zodat de volgende onder-
delen geen deel uitmaken van het be-
stemmingsplan “Zeezicht” 
a  bestemming ‘bedrijventerrein’: arti-

kel 3.3.1.
b. bestemming ‘natuur’: artikel 10.3.2 

sub b. en c.
c. bestemming ‘Water – sluizencom-

plex’: artikel 15.4.1 sub a.”

Inzage in het plan en besluiten:
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening en afdeling 3.4, ar-
tikel 3.12 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt het vastgestel-
de bestemmingsplan Zeezicht (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0100ZEEZICHT1-

R001) met het vaststellingsbesluit en 
het aanwijzingsbesluit van gedepu-
teerde staten (idn: NL.IMRO.9927.RA-
ZEEZICHT20130709-0001) van 26 
juli 2013 gedurende zes weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis 
en de centrale bibliotheek. Het digita-
le bestemmingsplan met vaststellings-
besluit, aanwijzingsbesluit en nota van 
zienswijzen is ook te raadplegen via de 
gemeentesite www.velsen.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl. De openings-
tijden van het stadhuis zijn op werkda-
gen van 09.00 uur tot 16.00 uur en don-
derdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over het be-
stemmingsplan kunt u een afspraak 
maken met de behandelend ambtenaar 
van de afdeling Economische Zaken, 
Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelin-
gen, tel. 0255-567200.
 
Beroep instellen:
Gedurende de termijn van tervisielig-
ging kan op grond van artikel 8.2 van de 
Wet ruimtelijke ordening beroep bij de 
Raad van State worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswij-

zen op het ontwerpbestemmingsplan 
bij de raad kenbaar hebben gemaakt, 
dan wel door belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de raad 
kenbaar te hebben gemaakt; 

• een ieder als het gaat om de wijzigin-
gen die de raad heeft aangebracht in 
het vastgestelde plan ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan. 

Het beroepschrift dient te worden ge-
zonden aan de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 

U moet er rekening mee houden dat u 
griffierecht moet betalen als u een be-
roepschrift indient. Meer informatie 
over de beroepsprocedure vindt u op 
www.raadvanstate.nl  

Beroep reactieve aanwijzing:
Tevens kan een belanghebbende gedu-
rende de termijn van tervisieligging op 
grond van artikel 8.2 van de Wet ruim-
telijke ordening rechtstreeks beroep 
instellen tegen de reactieve aanwijzing 
van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Het be-
roepschrift dient te worden gezonden 
aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage. U moet er re-
kening mee houden dat u griffierecht 
moet betalen als u een beroepschrift 
indient. Meer informatie over de be-
roepsprocedure vindt u op www.raad-
vanstate.nl  

Bestemmingsplan in werking:
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde ter-
mijn van terinzagelegging. Dit met uit-
zondering van de in de reactieve aan-
wijzing begrepen plandelen. Het in-
stellen van beroep schorst de werking 
van het besluit niet op. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Indien binnen de termijn 
naast het beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening is inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.
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