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

Wandelend de nacht door. nieuw is dat dit unie-
ke wandelevenement naar het eerste weekend is 
verplaatst. terwijl de andere dorpelingen zich 
storten op het indrinken, valt om 20.00 uur de 
start voor deze monstertocht. onder de naam 
“nacht van santpoort” gaan de liefhebbers op 
stap voor afstanden van 60, 100 en 110 km! ja, 
dat leest u goed.
het parcours van de twee grootste afstanden 
bestaat uit twee grote lussen: één van 60 km 
tijdens de nacht en 40 respectievelijk 50 kilo-
meter tijdens de dag. de route gaat 's nachts 
over polderwegen “boven het kanaal”. na de 
eerste lus komen de deelnemers weer terug op 
de startlocatie. de tweede lus gaat deels door 

Harddraverij vereniging Santpoort & omStreken preSenteert 
Het officiële programma van dorpSfeeSt Santpoort 2012

van zaterdag 28 juli t/m zaterdag 4 auguStuS

vRijdag 27 juli

Klaarmaken voor dorpsfeest 
santpoort 2012
santpoort-noord - dat jaar heeft de hard-
draverij vereniging geen uitzonderlijke jubi-
lea te vieren. saai? ik dacht het niet! neem 
nu “de 7 van santpoort”. deze  wordt voor 
de zevende keer georganiseerd en krijgt extra 
aandacht in de vorm van “Zevende Zeven”.
verder staat een aantal spiksplinternieuwe 
evenementen op het programma, zoals het 
Kroeglopertoernooi en het Boogschieten 
op zondag. op de laatste zaterdag komt de 
langste sjoelbak van europa naar santpoort! 
Past mooi bij het buikglijden, want beide ba-
nen zijn bijna even lang, namelijk vijftig me-
ter. vanwege het succes van vorig jaar wordt 
de verkiezing van “de sterkste van sant-
poort” opnieuw  georganiseerd. en,  hoewel 
er dit jaar geen oldtimerdag santpoort op 
het programma staat, is de vriendengroep 
Zweefzadel met de oldtimer brommers op 
jaarmarkt wel van de partij. Wandelaars op-
gelet! het complete wandelprogramma is 
verhuisd naar het eerste weekend. voorkom 
dat u een week te laat bent en trek de wan-
delschoenen alvast aan.
in dit uitgebreide overzicht treft u alle detai-
linformatie aan om u minutieus voor te be-
reiden op een gezellig en tjokvol dorpsfeest 
santpoort. veel plezier! 

Door Theo Koster

het recreatiegebied spaarnwoude, deels door 
het duingebied dat onze regio rijk is, waarna 
de buitenwijken van haarlem en de villadorpen 
aerdenhout, overveen en Bloemendaal worden 
aangedaan. de route wordt met pijlen aangege-
ven. toch nog meedoen? graag voorinschrijven 
via www.rondjezandhaas.nl. daar leest u tevens 
alle andere praktische informatie.  late beslis-
sers kunnen zich vrijdag 27 juli vanaf 18.30 uur 
tot 19.45 uur inschrijven bij de startlocatie.

Rondje Zandhaas:
dagtochten
diverse startijden • Ruïne van Brederode

daar waar de nachtelijke wandeltochten ver-
trekken vanaf Muziekcentrum soli, is de Ruïne 
van Brederode de volgende ochtend de start-
plaats voor de overige wandeltochten. let op, 
want ook dit wandelevenement is naar de eerste 
zaterdag van het dorpsfeest verplaatst. starttij-
den: 50 km van 7.00 tot 8.00 uur / 40 km van 
7.30 tot 9.00 uur / 25 km van 8.00 tot 11.00 
uur / 10 en 15 km van 10.00 tot 12.00 uur / 
5 km van 10.00 tot 13.00 uur. het evenement 
is ook uitstekend geschikt voor de nordic Wal-
kers. op het parkoers van de 5 km zijn honden 
toegestaan. deze afstand is tevens geschikt voor 
rolstoelgebruikers en gezinnen met kleine kin-
deren (wandelwagens). doe rustig aan en geniet 
van de mooie omgeving. hou echter de tijd wel 
in de gaten, want alle deelnemers moeten uiter-
lijk 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. de route 
wordt bij de start uitgedeeld. er kan alleen ter 
plaatse worden ingeschreven.
Meer informatie: Ben Molenaar, 06-41143745 
of kijk op www.rondjezandhaas.nl

36ste Rijtuigendag
9.00 – 17.00 uur • Ruïne van Brederode

Wie kent hem niet? die sfeervolle klassements-
rit voor authentieke aanspanningen trekt al weer 
voor het 36ste jaar door santpoort en omsteken. 
dit jaar zal het peloton ongeveer 35 aanspannin-
gen groot zijn. om 10.30 uur vertrekt de optocht 
vanaf het evenemententerrein bij de Ruïne. de 
route gaat ook dit jaar weer langs velserhooft, 
velserduin en de seniorencentra in driehuis. de 
exacte route staat op de website: www.dorps-
feest-santpoort.nl.  in de middag (circa 15.00 

uur) verblijft de groep op het landje van scholz 
voor de sherrystop. omstreeks 16.30 uur zijn de 
deelnemers weer terug bij Ruïne van Brederode. 
daar zullen de aanspanningen afscheid nemen 
van het publiek en worden de winnaars van de 
klassementsrit bekend gemaakt.

KoffieconceRt
12.00 – 14.00 uur • dorpskerk
Burg. enschedélaan 67

voor deze 14e editie van het koffieconcert is 
het Klezmer ensemble nigunim uitgenodigd. vi-
oliste Marulka gijsen, accordeonist hans Booij 
en klarinettist david schwarzkopf spelen joodse 
muziek. deze zogenoemde Klezmermuziek 
heeft een rijke traditie: het ontstond spontaan 
op straat, in werkplaatsen, thuis en op feesten. 
het gaat over het leven van alledag, over geluk 
en verdriet, realiteit en dromen. Puur feestweek 
dus.
de programmering is in samenwerking met 
Paula Reiding van het Mosterdzaadje tot stand 
gekomen. en de locatie is uniek. namens de 
stichting cultuur in de dorpskerk wordt  u wel-
kom geheten in deze sfeervolle dorpskerk aan 
de enschedélaan. er zijn 250 gratis kaarten be-
schikbaar. op vertoon de leden-drafpas vanaf 
24 juli af te halen bij  de santpoortse verleiding 
(hoofdstraat168) en assurantiekantoor nieuw-
land&  aarts (Bloemendaalsestraatweg 127). 
vanaf 28 juli ook voor niet-leden af te halen. de 
zaal gaat open om 11.30 uur. na afloop kunt u 
een vrijwillige bijdrage doen in de hoed van de 
voorzitter. sponsor: Booy optiek.

ZateRdag 28 juli

Zondag 29 juli



Hoofdstraat 203A • 2071 EG  Santpoort-Noord
Tel. 023 - 538 0000 • info@combisantpoort.nl

Dealer van: 

Officieel  dealer
Broekbergerlaan 42 • 2071 EW  Santpoort-Noord

Tel. 023 - 538 30 62

zomeruiTverkoop

50% korting
Een heel fijn Dorpsfeest 

voor iedereen!

Hoofdstraat 188
Santpoort-Noord

Tel. 023 - 537 72 24
 www.dingespoort.nl

Tijdens het Dorpsfeest
Santpoort zijn wij
gewoon geopend!

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

Wij zijn vast begonnen...
Restant schoenen zomeR ’12 

e25,- / e50,-
Restant kleding zomeR ’12 

e15,- / e25,- / e50,-
zowel de junior als 

senior collectie!
* aktie geldig t/m 4 augustus

doRpsfeest 
2012!

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

Wij WenSen iedereen een
fanTaSTiSCh dorpSfeeST

Dorpsfeest Santpoort
zaterdag 28 juli t/m 

zaterdag 4 augustus

Hoofdstraat 152, Santpoort-Noord

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

BierTJe of friSdraNk e 1,70, wiJNTJe e 2,50
LimoNade voor de kiNdereN graTiS

TiJdeNS HeT dorpSfeeST eLke dag
“geziNSBorreL” TuSSeN 17.00 eN 18.00 uur.

BiJ BeSTediNg vaNaf e 25,-
“oLympiSCHe BaLLeNgooikorTiNg”
Wij wensen iedereen een fantastisch Dorpsfeest!
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ConCours Hippique
09.00 - 17.00 uur • ruïne van Brederode

“Grand prix” van santpoort. sinds vorig jaar 
gaat het weer om een officiële KnHs spring- en 
dressuurwedstrijd. De organisatie daarvan is in 
handen van rV Xanthus – spaarnwoude te Half-
weg. Wie wil deelnemen kan het inschrijfformu-
lier vinden op de website www.dorpsfeest-sant-
poort.nl en stuur dat door naar santpoortch@
gmail.com.
info over deelname aan de officiële webstrijd: 
Ton pel 06-46545550. 
Maar natuurlijk wordt er ook een niet-officiële 
wedstrijd gereden (zowel springen als dressuur). 
Annemieke Vink en Bianca Meekel-stolwijk trek-
ken deze kar. Deelnemers kunnen zich opgeven 
door het inschrijfformulier op de website in te 
vullen en te sturen naar feestweek-santpoort@
hotmail.com. Let op, de inschrijving sluit op 26 
juli.
naast de spring- en dressuurwedstrijden is er 
elk heel uur een show van Tuigpaarden promotie 
West. Verder heeft de organisatie aan damesza-
delclub Fleurop gevraagd een show te komen 
geven. Deze show zal circa 15.00 uur worden 
gehouden; “een show met elegant geklede da-
mes, gezeten in dameszadels,  op Friese paar-
den.“ onder leiding van swaentsje Brink wordt 
elke week geoefend in Manege Boeyenkamp te 
Cornwerd  (bij de kop van de Afsluitdijk). De 

club stamt uit 1992 en heeft onder andere tij-
dens de Wereldruiterspelen in Den Haag opge-
treden. nu, een paar  honderd optredens verder, 
genieten ze behalve in nederland ook bekend-
heid in Belgie, Duitsland en Luxemburg. en elke 
keer weer zorgt de compositie van de dames in 
hun fraaie rijkleding op de statige zwarte Friezen 
voor een onvergetelijk schouwspel. Deze show 
zal ergens rond de klok van drie uur plaatsvin-
den en wordt aangeboden door rabobank Velsen 
en omstreken. Toegang gratis!

KroeGLoperToernooi
9.30 – 18.30 uur • start bij De Wildeman

Tijdens het Dorpsfeest zal op de eerste zondag 
voor het eerst een Kroegenlopertoernooi plaats 
vinden. Ter gelegenheid van 75 jarig bestaan 
zocht Gerard swier van de schaakclub sant-
poort contact met de Harddraverij Vereniging 
voor dit éénmalige toernooi. ondanks het typi-
sche dorpse karakter heeft tweevoudig nK Kam-
pioen in 2008 en 2010 Jan smeets (2598 elo) uit 
Leiden zich aangemeld. Hij komt samen met de 
nederlandse topschaker Thomas Willemze!
De wedstrijden worden bij diverse horecagele-
genheden in santpoort gehouden. start en finish 
is bij Brasserie De Wildeman. er wordt gespeeld 
in duo’s en er zijn  zeven rondes (Zwitsers). 
naast de hoofdprijs van 350 euro zijn er geld-

prijzen tot 75 euro. Daarnaast zijn er ratingprij-
zen te verdienen: 1850 elo; 100 euro en 1600 
elo 60 euro. ook de santpoortse winkeliers 
stellen prijzen in natura beschikbaar. De kosten 
zijn 15 euro per duo. Meer info en inschrijven: 
www.schaakclubsantpoort.nl/kroeglopertoer-
nooi. Voor meer informatie of telefonische aan-
melden: rob de roode 06-28984000.

HAnDBooGsCHieTen
19.00 – 21.00 uur • Handboogschietvereniging 
santpoort

op zondag 29 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 
degene met de hoogste score een officiële be-
ker. 
Dit alles vindt plaats in het clubgebouw VZos 
aan Kerkepad 79 (naast Muziekcentrum soli). 
Deelname gratis, maar wel graag vooraf aan-

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. www.4boysand4girls.nl

Laat je fotograferen door een
professionele fotograaf in je nieuwe outfit.
Foto is daarna te downloaden via www.4boysand4girls.nl

Fotoshoot
1 september a.s. van 9.00 - 14.00 uur

Kapsalon Seegers

Hoofdstraat 230
2071 EP  Santpoort-Noord
Tel. 023 - 537 85 35

wenst iedereen

een heel gezellig 

Dorpsfeest
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maandag 30 juli

melden via de website www.hbsvzos.nl. 
Handboogschietvereniging VZOS (Vooruit-
gang Zij Ons Streven) is opgericht in 1891 en 
is een van de oudste sportverenigingen van de 
gemeente Velsen. de club telt op dit moment 
rond de 100 leden waarvan er een tiental nati-
onale en enkele zelfs internationale bekendheid 
genieten. de leeftijd om te schieten varieert 
van ongeveer 14 tot 80 jaar. Het hele jaar door 
worden er verschillende boogschietwedstrijden 
gehouden, zoals Koningsschieten, nieuwjaars-
wedstijden en competitiewedstijden, zowel re-
gionaal als landelijk.
Op de jaarmarkt is Handboogschutterij VZOS 
ook aanwezig. Zij geven daar informatie over de 
verschillende bogen, blazoenen (schietschijf), 
pijlen en nog veel meer. Ook is vrijdags de 
schietbaan bij het verenigingsgebouw geopend. 
meer informatie: anja van Straaten, secretaris@
hbsvzos.nl.

31Ste StraatVOetbal
8.45 - 16.00 uur • burg. Weertsplantsoen

Straatvoetbaltoernooi voor de kinderen van 6 
tot en met 13 jaar. de 31e editie!! Omdat dit 
jaar zoon Paul het druk heeft met de verbou-
wing en het prille vaderschap, is vader Hans 
Voorting nog steeds de ankerman. met zijn team 

VOOrinScHrijVen
ringSteKen OP de fietS
10.00 - 12:00 uur • burg. Weertsplantsoen

Kinderen kunnen zich bij het straatvoetbal
inschrijven voor het ringsteken. Kosten 50 cent.

KlaVerjaSSen 55+
13.00 – 17.00 uur • feesttent bij ruïne

Het Klaverjastoernooi voor de “silverliners” 
wordt opnieuw georganiseerd in de grote feest-
tent bij de ruïne van brederode. aan het gezel-
lige toernooi doen ruim honderdvijftig mensen 
mee. de rabobank Velsen & Omstreken zal 
zorgen voor een volle prijzentafel, zodat vrijwel 
iedereen met een prijs(je) naar huis gaat. tij-
dens het tellen van de punten en het vaststellen 
van de prijzen, treedt het Smartlappenkoor de 
tweede Stem op.
de organisatie is in handen van de anbO afde-
ling Santpoort/Velserbroek.  ignas de grefte is 
de kartrekker. deelname 2 euro. tent open om 
12.30 uur.

van vrijwilligers organiseert hij dit super popu-
laire Straatvoetbaltoernooi.
net als alle andere jaren worden teams aan de 
hand van loting samengesteld. elk jaar is het 
weer dringen om een plekje in een team te 
bemachtigen. in de pauze mogen deelnemers 
jonger dan 6 jaar spelen. Verder zijn er allerlei 
spelletjes, zoals panna, het gatendoel schieten 
en balletje hooghouden. Ook aan prijzen geen 
gebrek.
Organisatie en voorinschrijving zijn in handen 
van Hans Voorting, 023-5370144. deelnemers 
die de eerdere oproep in de krant hebben ge-
mist, kunnen bij hem informeren of er nog een 
plaatsje vrij is. Of stuur een mail met naam, 
voornaam, geboortedatum en telefoonnummer 
naar tulptrofee@quicknet.nl.  Kosten 3 euro per 
persoon. Het programmaboekje is op zaterdag 
28 juli vanaf 10.00 uur af te halen aan de tul-
penstraat 19.

30ste Straatvoetbal • 8.45 - 16.00 uur • burg. 
rijzen geen gebrek. in verband met de dertigste 
in de krant hebben gemist, kunnen bij hem in-
formeren of er nog een plaatsje vrij is. Of stuur 
een mail met naam, voornaam, geboortedatum 
en telefoonnummer naar tulptrofee@quicknet.
nl. Kosten 2,50 euro per persoon. Het program-
maboekje is op zaterdag 30 juli vanaf 10.00 uur 
af te halen op de tulpenstraat 19.

Voorinschrijven ringsteken • 10.00-12.00 uur • 

nico v.d. zwan 

ma 13.00 - 18.00 uur / di t/m vr 9.00 - 18.00 uur / za 9.00 - 17.00 uur

velserbroekse dreef 17 | 1991 an velserbroek | 023-5381000

wij zijn verhuisd naar velserbroek.
vanaf ma. 30 juli t/m woe. 8 augustus

zijn wij gesloten wegens vakantie.Het team van Hairlabel wenst

u een gezellig Dorpsfeest toe!

Vanaf 2 augustus versterkt 
Dagmar het team van Hairlabel

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

All Gardens

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

Internet: www.allgardens.nl

Tevens lid van de VHG: www.vhg.org



Oog van de Naald
Kledingreparatie & Stomerij

Lahcen Jaadane
Kleermaker
Broekbergerlaan 48
2071 EW  Santpoort-Noord
06 - 527 27 881
www.oogvandenaald.nl

Voor al uw reparaties aan alle denkbare
kledingstukken, zelfs leer of suède.

Tevens een stomerijservice.
’s Morgens voor 11.00 uur gebracht,

de volgende middag vanaf 15.00 uur klaar.

Wij wensen iedereen

een heel fijn Dorpsfeest.

steekvanwal
Vrijdag 3 augustus op de jaarmarkt 

Grote restanten 
uitverkoop
brei- en haakgaren € 1
garen voor sjaal € 5

kraam tegenover de winkel 
Hagelingerweg 42
2071 CA  Santpoort-Noord
023 574 72 33
www.steekvanwal.nl 

De eerste week van augustus is het 
feest in Santpoort!

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

biertje of een lekkere snack.

Tot ziens op het evenemententerrein 
aan de Velserendelaan en bij de 

kortebaandraverij in de Hoofdstraat!

Wij wensen iedereen 
een gezellig

Dorpsfeest toe!
www.korfcatering.nl

0255 - 51 27 45D
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DinsDag 31 julimaanDag 30 juli

steenwerpen
14.00 - 17.00 uur • landje van scholz

Op maandagmiddag zal het steenwerpen in 
santpoort voor de achtste keer in successie 
worden georganiseerd. Het spel blinkt uit door 
eenvoud. Op een houten paaltje ligt een dob-
belsteen. Deelnemers moeten proberen om 
met een kei de dobbelsteen van het paaltje te 
gooien. wie het lukt mag het aantal ogen bij het 
puntentotaal optellen van zijn team. gooi je de 
dobbelsteen eraf zonder dat het paaltje omvalt, 
dan tellen de punten dubbel. Bij deze typisch 
noord-Hollandse sport wordt gespeeld in teams 
van vier personen. individuele spelers zijn van 
harte welkom, want ter plekke kunnen ook 
teams worden samengesteld. Het unieke van dit 
evenement is dat groot en klein samen kan spe-
len. Hele families en vriendengroepen nemen 
het 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 hekken-
team een nieuw creatief parcours uit de hoge 
hekkenhoed. een waterbak maakt daar zeer 
waarschijnlijk weer deel van uit. spreekstal-
meesters aart aarts (juryvoorzitter) en jan van 
der meulen van sportconnection zullen verslag 
doen en gaan er weer een feest van maken.
net als de voorgaande edities komen dames- 
en herenteams in een aparte klasse uit. Bij ge-
mengde teams zal de meerderheid aan geslacht 
bepalen in welke categorie het team uitkomt. 
De start valt om 18.30 uur, maar de deelnemers 
moeten zich om 18.00 uur melden. Voor origi-
neel uitgedoste equipes zullen leuke premies 
beschikbaar zijn. grote kans dat lengerique lin-
gerie & badmode weer lucratieve waardebon-
nen te vergeven heeft.
wie wil deelnemen kan het inschrijfformulier 
vinden op website www.dorpsfeest-santpoort.nl 
. mail dat naar steppenrace@sportconnection.
nl. schrijf op tijd in, want er kunnen maar 20 
teams meedoen. De inschrijving sluit op 29 juli 
om 20.00 uur.
sponsor: Van waalwijk Van Doorn.

ringsteken
9.00 – 20.15 uur • Hoofdstraat

9.00  uur: ringsteken op de fiets voor kinderen 
tot en met 9 jaar. inschrijven vanaf 8.30 uur; 
deelname kost € 0,50. Hoofdprijs een prachtige 
fiets aangeboden door Het rijwielhuys sant-
poort.
11.00 uur: ringsteken op de fiets voor kinderen 
van 10 tot en met 14 jaar; deelname kost € 0,50. 
inschrijven kan vanaf 10.30 uur. Ook hier een 
prachtige 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 voor je 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 kan 
vanaf 13.30 uur en kost 2 euro. 
let op! net als vorig jaar is deelname aan de 
paardenrubrieken alleen mogelijk door het in-
schrijfformulier op de website: www.dorps-
feest-santpoort.nl in te vullen en toe te mai-
len naar feestweek-santpoort@hotmail.com. 
meer informatie bij annemieke Vink telefoon 
06-53750690 of Bianca meekel-stolwijk 06-
24916627. let op: inschrijving sluit op zaterdag 
28 juli 2012.
19.00 uur: ringsteken op de brommer. Dat doe 
je met z’n tweeën, waarbij de duopassagier met 
het zwaard naar de ring steekt. 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.
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. 
De bestuurder moet een geldig bromfietsrijbe-
wijs (certificaat) hebben en het nummer daar-
van bij de inschrijving opgeven. Deelnemen kan 

alleen met goedgekeurde bromfietsen en snor-
brommers die zijn voorzien van een geldig ken-
tekenbewijs (dus géén motoren). 
let Op: De jury zal dit jaar extra streng zijn op 
de spelregels. Zij let daarbij op de snelheid en of 
de stekende duopassagier zit (mag niet staand 
steken). Verder moet het zwaard bij het hand-
vat worden vastgepakt. elektrische vierwielers 
zijn uitgesloten van deelname. Het gaat écht om 
ringsteken op de brommer. De jury rekent wel 
op een groot aantal verkleedpartijen en ludie-
ke aanmeldingen. inschrijven ter plaatse vanaf 
18.15 tot 18.45 uur. Deelname kost 2 euro per 
duo en is op eigen risico. sponsor is Volta 1800 
installatietechniek.

jeu De BOules
13.00 – 17.00 uur • landje van scholz

een vast en gewaardeerd onderdeel in het dorps-
feest is het jeu de Boules toernooi. lekker ont-
spannen een balletje opgooien en spelen om 
fraaie prijzen. De minimale leeftijdsgrens is 8 
jaar. Voorinschrijven kan tot maandag 30 juli 
19.00 uur bij aad de gier, 023-5372094 van 
de petanque union ijmond: Of inschrijven per 
email: toernooi@puij.nl. 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.
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AgrArische dAg
9.00 – 13.00 uur • ruïne van Brederode

Openluchtboerderij met veel vertier. dit jaar 
zullen er circa 100 kalveren worden gekeurd. 
de deelnemers komen uit heel Noord-holland. 
Naast de keuring is er ook een kalver-knuffel-
hoek, koemelken en koeschetsen. Ook de gei-
tenkeuring die wordt georganiseerd door de 
"geitenfokvereniging Assendelft eo" is weer van 
de partij. hier verwachten we circa 60 geiten. 
Op het evenemententerrein kunt u tevens kij-
ken naar een show van kleindieren, schapen-
wasstraat, schapenscheren. Als show-element 
wordt dit jaar een demonstratie schapendrijven 
verzorgd. Tevens optredens van de harddrave-
rijband Wilhelmina.
het ezelencomité heeft de kinderschmink, goo-
chelaar en de poppenkast ingehuurd. Ook zul-
len zij de kinderen rondom 12.00 uur gaan ver-
rassen. Wees daarbij! de hofgeestruiters zijn 
aanwezig om allerlei demonstraties te geven 
die te maken hebben met de verzorging en het 
houden van paarden. deze prachtige dag wordt 
mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ra-
bobank Velsen & Omstreken, maar natuurlijk 
ook door het ezelencomité, waarvan de leden 
graag anoniem wensen te blijven. geweldig ini-
tiatief waarvoor dank!! Toegang 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 
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. 
let op! deelname alleen via voorinschrijving (2 
euro) bij de stand van de harddraverij Vereni-
ging tijdens het concours hippique. meer infor-
matie bij Jolanda Nijssen op nr. 06-37218293  
(na 18.00 uur).

WOeNsdAg 1 AugusTus

www.dorpsfeest-santpoort.nl

hOu heT NeTJes! 
de bestuursleden van de harddraverij Vereni-
ging wensen alle dorpsfeest-gebruikers een ge-
weldige 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.

Wij wensen iedereen
een fantastisch
Dorpsfeest!

DHP Cultura Holland
Wagenmakerstraat 26

1991 JA  Velserbroek
023 - 537 12 85

Hoofdstraat 203
Santpoort-Noord 

023 - 5395909

www.lichtspel.nl

Gedurende het Dorpsfeest zijn wij gesloten.
Tijdens de Jaarmarkt hebben wij een kraam

voor onze winkel met spectaculaire aanbiedingen

tot 80% kortinG.
O.a. Agu regen- en fietskleding en diverse fietsaccessoires.

Alleen tijdens de Jaarmarkt:

een transportfietsrek nu voor e 14,95

narcissenstraat 12 Santpoort • tel. 023 - 538 26 77
Wij wensen iedereen een heel gezellig Dorpsfeest!
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wenst iedereen 
e e n  p ra c h t i g e 
feestweek toe!

 

SCHOONHEIDSCENTRUM

Burg. Weertsplantsoen 112 • 2071 PK  Santpoort-Noord • Tel. 023 - 537 77 74
Gratis proefles

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

onbelaste 
oefeningen

Massagestoel

Genoemde actie is geldig op de jaarmarkt in Santpoort-Noord op 3 augustus 2012.
Vraag naar de volledige voorwaarden.

Kom naar de jaarmarkt en maak 
kans op een reischeque t.w.v. 50,-

Arke Santpoort-Noord • Hoofdstraat 179 • 2071 EG 
Santpoort-Noord • Tel. 023 5382524 • santpoortnoord@arke.nl

De Yswinkel

Vanaf 10 maart 
dagelijks geopend van 13.00 tot 22.00

ijs en zo
18 overheerlijke smaken ambachtelijk ijs
milkshakes, slagroomwafels en ijscoupes.  
Heerlijke koffie bereid met 
koffie van de Santpoortse Verleiding.

Italiaanse ijskar voor uw vereniging, 
school of kinderfeestje.

Prijs op aanvraag

Hoofdstraat 196a,  2071 AA Santpoort-N
Tel. nr.: 06 22 87 97 80 Of 06 55 57 84 67

Hoofdstraat 196a,  
2071 AA Santpoort-N
Tel. nr.: 06 22 87 97 80 

Of 06 55 57 84 67

Wij wensen u een gezellig Dorpsfeest.

Wij staan de hele week voor u klaar met 
vers bereid superijs en heerlijke crepes.^
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Santloop “De ZevenDe
7 van Santpoort”
18.30 – 20.00 uur • Wielerparcours

op woensdag 1 augustus 2012 staat als onder-
deel van het Dorpsfeest Santpoort de zevende 
editie van de 7 van Santpoort op het program-
ma. een uniek hardloopcriterium van zeven ki-
lometer over het bekende wielerparcours van 
1000 meter rondom de Santpoortse kerk. 
vanwege de “7e 7” heeft de organisatie nog een 
suggestie voor de deelnemers om “iets” te doen 
met het thema “7”. Het gonst in het dorp al 
van mogelijke deelname van James Bond (007), 
Sneeuwwitje en haar zeven dwergen en Klein 
Duimpje op zijn Zevenmijlslaarzen. 
nu al staat vast dat er een topdeelnemersveld 
van start gaat. Met een beetje geluk zijn alle 
winnaars van de afgelopen 6 edities aanwezig. 
Inschrijvingen zijn al binnen van Collingham 
(winnaar 2006 en 2007), Wiggers, Stan niesten, 
Sjoerd adema… goedemorgen dokter! De orga-
nisatie trekt ook aan Sullivan Smith, die de afge-
lopen drie jaar in bezit was van de wisselbokaal. 
Deze houder van het parcoursrecord (22.35) is 
echter geremigreerd naar engeland, waardoor 
het moeilijk wordt hem aan de start te krijgen.
vooraf aan de 7 van Santpoort  vindt weder-
om de Jeugdloop over 1 kilometer (één ronde) 

plaats. Deze loop is bedoeld voor kinderen tot 
en met 12 jaar. Zowel voor de Jeugdloop als 
voor “De 7e7” zijn er extra prijzen voor de snel-
ste Santpoorter en snelste Santpoortse. 
net als vorig jaar gebeurt de tijdregistratie van 
alle deelnemers door middel van de racetimer-
chip in het startnummer. voor de persoon die 
het eerste rondje als eerste doorkomt, ligt een 
extra premie klaar van 70 euro. Hij of zij moet 
dan nog wel alle rondjes uitlopen om hier aan-
spraak op te kunnen maken.
om filevorming op het parcours te voorkomen 
kunnen er slechts 400 deelnemers aan de loop 
meedoen. Schrijf je dus op tijd in. Dat kan via 
www.inschrijven.nl. Het startnummer ligt dan 
klaar op 1 augustus in de parnassiaschool, in-
gang terrasweg. ter plaatse inschrijven kan ook; 
vanaf 17.00 uur in de parnassiaschool. 18.00 
uur sluit inschrijving Jeugdloop; 18.30 uur sluit 
inschrijving prestatieloop. Inschrijfgeld:  € 1,- 
jeugdloop, 7 van Santpoort  € 7,00 (automati-
sche incasso bij voorinschrijving) inclusief ver-
zorging onderweg en herinnering.
De jeugdloop start om 18.30 uur, de 7 van Sant-
poort start op prime time om 19.00 uur. Meer 
informatie? Mail naar info@sportconnection.nl. 
Sponsor: assurantiekantoor nieuwland  & aarts.

InterMeZZo:
proMInentenronDJe

Direct na “De zeven van Santpoort” komen 7 
prominente Santpoorters in de baan die één 
ronde tegen elkaar gaan fietsen op moderne 
elektrische fietsen van rijwielhuys Santpoort. 

Komt dat zien!
www.dorpsfeest-santpoort.nl

BeWaaKte fIetSenStallIng

De bewaakte fietsenstalling zal dit jaar weer 
op de strook langs het fietspad naar het tunnel-
tje 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!!

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



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

supersale  
tijdens de jaarmarkt!

Hoofdstraat 156, Santpoort-Noord
www.lengerique.nl

Lengerique
Lingerie & Badmode

feestweek2011.indd   1 22-07-2011   10:15:38

Galle Promenade 35, Velserbroek.   brilservice.nl

Tot 50% korting op merkbrillen 
en zonnebrillen!

Dorpsfeest 2012
Wij zijn weer open voor verse

broodjes, sapjes, koffie en taart.

Vanaf 17.00 uur hebben wij gevarieerde dag-
happen en heerlijke saté & hamburgerschotels.

Zie onze website voor ‘t weekmenu.

Elke dag geopend behalve
op donderdag 2 augustus

Wij wensen u een fijn Dorpsfeest.
Vanaf maandag 6 t/m woensdag 22 augustus zijn wij op vakantie.

Donderdag 23 augustus staat de koffie klaar!

Hoofdstraat 190

Santpoort-Noord

023 - 7519610

www.laantje.net

zaterdag 28 juli t/m zaterdag 4 augustus
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DonDerDag 2 augustus

WielerronDe van santpoort
20.15 - 21.30 uur • santpoortse kerk

62ste 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 edwin de ligt uit santpoort 
noord zich reeds aangemeld. verder staan arjan 
rebel, Daan schouten en Martijn suk uit vel-
serbroek op de startlijst. iJmuiden wordt op de 
voorlopige startlijst vertegenwoordigd door Ke-
vin Wilmsen. en uit spaarndam staan iloy Fennis 
en Frits van lieshout op de lijst. Dat wordt dus 
een leuke derby.
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

Hoogtepunt van Dorpsfeest santpoort. voor de 
253ste keer komen de Kortebaandravers naar 

santpoort om die felbegeerde “Manus Masteling 
trofee” mee naar huis te mogen nemen. vorig 
jaar had de Kortebaan santpoort de hoogste tota-
lisatoromzet ooit gerealiseerd: 100.453 euro! Het 
is daarmee de grootste Kortebaan van nederland.
De totalisator opent om 12.30 uur. gezien de te 
verwachtte drukte zijn er extra kassa’s geplaatst 
aan oostzijde Hoofdstraat. Daarnaast lopen nog 
eens vier mobiele verkoopteams rond, zodat u 
zo goed bij de kassa’s kunt komen om op uw fa-
voriete paard te wedden. Hoe hoger de totalisa-
toromzet, des te groter de kans op aantrekkelijke 
uitbetalingen.
op vertoon van de toegestuurde Drafpas krijgen 
leden van de Harddraverij vereniging een pro-
grammaboekje gratis. let op! er zal toezicht wor-
den gehouden op de hoeveelheid meegebrachte 
alcoholhoudende dranken. Bij extreme hoeveel-
heden (bijvoorbeeld kliko’s vol met drank), be-
staat de kans dat u niet toegelaten wordt tot 
het evenemententerrein. ook dit jaar mogen er 
- in verband met veiligheid en toegankelijkheid 
-  geen partytenten meer op de stoep opgebouwd 
worden! 
Bewoners aan het parcours wordt - zoals gebrui-
kelijk - verzocht de vlag uit te steken; het moment 
bij uitstek om de nieuwe Harddraversvlag met het 
aangepaste logo te tonen (voor 30 euro te koop 
bij het secretariaat, Bloemendaalsestraatweg 127 
in santpoort Zuid (023-5377171) en in de kraam 
van de Harddraverij tijdens Concours Hippique).
toegang gratis.

SPAANDERMAN
Diervoeder en benodigdheden

Tel.: 023 - 539 04 00 / Mob.: 06 - 295 305 33
Zadelmakerstraat 24, Velserbroek

De grootste in de regio!

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur • Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Wij wensen iedereen een heel gezellig Dorpsfeest

volta 1800

Installatietechniek

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

Wenst iedereen een gezellig Dorpsfeest

06 - 3388 4729

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



Dorpsfeest Santpoort
zaterdag 28 juli t/m zaterdag 4 augustus

Chevrolet dealer voor Haarlem e.o.
www.chevroletvelserbroek.nl

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

Tel. 023 - 538 41 14

www.AuToMAArschAlk.nl

Wij wensen iederee
n

een gezellig 
Dorpsfeest

EKO
YOGA MATTEN    
YOGA BLOKKEN      
YOGA RIEMEN       
YOGA TASSEN
YOGA RIEMEN       
YOGA TASSEN

EEN MUST VOOR  
ELKE MILIEUBEWUSTE 

YOGI EN YOGINI !

VRAAG EEN VAN ONZE 
MEDEWERKERS VOOR 

MEER INFO

MEDITATIEKUSSENS

Uit den Vreemde
Hoofdstraat 172
Santpoort-Noord
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Kinder-VrijmarKt
9.00 – 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. Voor kopers dé kans om juist dat mooie 
stukje speelgoed, waar u al jaren naar op zoek 
was, te bemachtigen!
Kinderen mogen hun koopwaar alléén aanbie-
den op de stoep op volgende plaatsen: 
Van Vijfsprong linksaf stukje Burg. enschedélaan 
en rechtsaf Frans netscherlaan (tot hoek Wul-
verderlaan). Van Vijfsprong via Berglaan tot 
en met Kieftendellaan. Van Vijfsprong rechtsaf 
Schipbroekenweg; Burgemeester Weertsplant-
soen (alleen zuidzijde) tot Weekmarkt. Let op! 
de groenstroken op het Weertsplantsoen mogen 
niet worden gebruikt. Ga daar dus niet zitten! 
Belangrijk is dat de rijbanen vrij moeten blijven 
en dat kinderen hun koopwaar alleen vanaf de 
stoep aanbieden. Zo blijft de dorpskern – in ge-
val van calamiteiten – bereikbaar. toezichthou-
ders zullen rondlopen om het één en ander in 
goede banen te leiden. de bewoners die in de 
aangewezen straten wonen, wordt geadviseerd 
hun auto’s elders te parkeren. 
tot slot: eenieder wordt vriendelijk – doch drin-
gend – verzocht de niet verkochte spullen weer 
mee naar huis te nemen. Wie wil verkopen kan 
gewoon op de aangegeven locaties gaan zitten 
en heeft geen plaatsbewijs nodig.

jaarmarKt
9.00 – 17.00 uur • dorpskern

de jaarmarkt Santpoort is dit jaar weer hele-
maal in handen van Charlotte meijer en daph-
ne Willenbroek. Zij zullen er op toezien dat er 
alleen professionele handelaren op de markt 
verschijnen (kinderen moeten immers naar de 
vrijmarkt!). de dames laten weten dat er ook dit 
jaar weer veel nieuwe aanmeldingen zijn. Bijna 
alle winkeliers uit Santpoort doen mee en die 
hebben altijd leuke aanbiedingen, dus het wordt 
weer een leuke, gevarieerde hoogwaardige bra-

derie met voor ieder wat wils. 
de jaarmarkt begint bij Voss, beslaat het hele 
winkelgedeelte van de Hoofdstraat en sluit aan 
op de weekmarkt. Verder treft u kramen aan 
op de terrasweg tot aan de kruising terrasweg/
Kerkweg tot en met de Vijfsprong. meer infor-
matie omtrent het huren van een kraam: jaar-
marktsantpoort@live.nl 
Vriendengroep Zweefzadel  is een groot deel van 
de dag aanwezig op het Burg. Weertsplantsoen. 
Hier zullen meer dan honderd oldtimers brom-
mers zich verzamelen voor een toerrit door de 
omgeving. Bij terugkomst zullen de brommers 
worden opgesteld voor de prijsuitreiking. na-
tuurlijk een prachtige gelegenheid om met de 
eigenaren in contact te komen en verhalen te 
delen. Wie mee wil doen aan de toerrit: www.
zweefzadel.nl.

SterKSte Van SantpOOrt 
14.00 – 16.30 uur • Landje van Scholz

Voor het tweede jaar is “de Sterkste van Sant-
poort” toegevoegd aan de activiteiten van de 
jaarmarkt op vrijdag, waarbij de deelnemers 
op het landje van Scholz aan de middenduiner-
weg/Vlughthovenstraat gaan strijden om de fel-
begeerde titel. Bij de mannen is max timmers 
titelverdediger en marleen de Kroon bij de vrou-
wen.
Op het terrein zal een aantal proeven worden 
uitgezet, waaraan zowel mannen als vrouwen 
kunnen deelnemen. de onderdelen zullen een 
ludiek karakter hebben met een knipoog naar 
het dorpsfeest, maar zullen overigens niet min-
der zwaar zijn. denk aan de wheelflip met trac-
torband, wheight for height en carpulling. een 
nieuw onderdeel is onder andere “Het Zwaarste 
rondje van Santpoort”. nadere details over de 
onderdelen zullen duidelijk worden op vrijdag 3 
augustus 2012. Het evenement is bedoeld voor 
mannen en vrouwen vanaf 21 jaar. inschrijven 
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.
Sponsor: Sportcentrum Santpoort en action pla-
net.

pOny- en paardenKeurinG
9.00 – 14.00 uur • Valckenhoeflaan

annemieke Vink en Bianca meekel-Stolwijk heb-
ben de organisatie van deze 34ste pony- en paar-
denkeuring stevig in handen. de laatste jaren is 
de keuring uitgegroeid als één van de grootste, 
maar nog belangrijker, de best verzorgde keu-
ringen uit de regio. als keurmeester is wederom 
mevr. anneke van elderen uitgenodigd. en om-
dat de heer rombout Vermunt dit jaar is verhin-
derd, zal keurmeester Herman Smit zijn taken 
waarnemen. Speaker Loek van Bronkhorst zorgt 
ervoor dat het publiek de mening van de jury in 
klare woorden kan vernemen. Vorig jaar gingen 
meer dan 130 paarden onder de ogen van de 
keurmeesters door.
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 eerst geplaatsten per rubrieken strijden aan 
het einde van de keuring, rond 14.00 uur, om 
het dagkampioenschap. Omdat pas enkele da-
gen van tevoren zeker is hoeveel paarden er ko-
men, is het moeilijk om volgens een exact tijds-
plan te werken. Kom dus op tijd met je paard 
naar de keuring.  
deelname 2 euro. inschrijven via het inschrijf-
formulier op www.dorpsfeest-santpoort.nl. 
meer info  bij annemieke Vink of Bianca mee-
kel-Stolwijk via feestweek-santpoort@hotmail.
com. Hengsten zijn van deelname uitgesloten. 
inschrijving sluit op 1 augustus om 20.00 uur. 
meer informatie bij annemieke Vink 06-5375 
0690, Bianca meekel-Stolwijk 06-24916627.

VrijdaG 3 auGuStuS



Hoofdstraat 186, Santpoort-Noord
tel. 023-5378544

Tijdens het Dorpsfeest zijn wij open met gerechten.

Elke avond bij Ramsis podium live muziek!

Wüstelaan 83 • 2071 AE  Santpoort

Wij w
ensen iedereen

ee
n fantastisch en goed
draaiend Dorpsfeest

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen bereik je meer.
Dat is het idee.

Ook sponsor van
Harddraverij Vereniging
Santpoort.

Rabobank is een bank met ideeën. Niet alleen over

geld, maar ook over het steunen van verenigingen

en stichtingen. Want die brengen ons samen.

Rabobank Velsen en Omstreken draagt hier graag

aan bij. Kom naar de Rabostand tijdens de Agrarische

dag en op de vrijmarkt, doe mee met de Rabo Kids

Quiz en maak kans op een mooie prijs!

Doe mee met de 

Rabo Kids Quiz

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

Hagelingerweg 36, Santpoort-Noord

zaterdag 28 juli t/m zaterdag 4 augustus
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Skatepop
13.00 – 17.00 uur • Skatebaan Valckenhoeflaan

op de dag van de Jaarmarkt wordt van 13.00 tot 
17.00 uur voor de regionale jeugd een feest ge-
organiseerd op de skatebaan tegenover het sta-
tion Santpoort-Noord. Drijvende kracht achter 
dit evenement zijn de vrijwilligers van de Speel-
tuin Santpoort, patrick Nieborg en Susanne de 
Groot. Het is alweer de zevende keer dat dit 
evenement wordt georganiseerd.

op het hoofdmenu staan Skatewedstrijden in 
diverse categorieën. Vanaf 13.00 uur ’s middags 
zullen rookie- en advanced skaters op Skatepop 
weer hun beste tricks in de strijd gooien om de 
begeerde wisselbeker en de mooie prijzen van 
stichting Skatecultuur te winnen. Naast skaten 
zal er tevens livemuziek zijn en kunnen deelne-
mers en publiek onder begeleiding een eigen-
kunstwerk maken op een van de graffitiborden 
op het terrein.
De speeltuin zal zorgen voor fris en versnape-
ringen. er wordt géén alcohol geschonken. 
Meer informatie over deelname en inschrijven 
voor dit Skatefestival voor jeugd (ouder dan 8 
jaar) kan bij patrick Nieborg van Skate Cultuur, 
patrick@straatpiraat.nl, 06-20536414, of stuur 
een mailtje naar Suus de Groot: suusdegroot@
gmail.com. 
Late beslissers kunnen (mits niet vol) vanaf 
11.00 uur bij de speeltuin inschrijven. 
toegang gratis.

traCtorraCe
19.00 – 21.00 uur • ruïne van Brederode

Wegens het succes van vorig jaar, staat de trac-
torrace dit jaar wederom op het programma. 
Naast goed gebruikte, nostalgische tractoren 
mag u ook modern materieel aan de start zien 
verschijnen. Net als vorig jaar zijn er twee hin-
dernisbanen naast elkaar aangelegd. Het is de 

bedoeling dat de deelnemers het parcours met 
hindernissen zo snel mogelijk afleggen. om het 
ludieke karakter van het evenement te stimule-
ren, zijn er wederom diverse premies en origi-
naliteitprijzen die zeker de moeite waard zijn 
om verrassend voor de dag te komen. Natuurlijk 
zonder concessies te doen aan de veiligheid.
De minimale deelnameleeftijd bedraagt 16 jaar, 
maar dan heb je wel een tractorrijbewijs nodig. 
Voor deelnemers die 18 jaar of ouder zijn vol-
staat een rijbewijs B. Belangrijk is dat maximaal 
twee deelnemers met dezelfde tractor kunnen 
inschrijven. De tractor moet technisch in orde 
en veilig zijn. Bovendien moet de tractor zijn 
voorzien van een gatenbalk of trekbek om de 
stoppaal te kunnen bedienen en een aanhanger 
aan te pikken.
Inschrijven kan door het inschrijfformulier op 
de website www.dorpsfeest-santpoort.nl in te 
vullen en daarna te mailen naar Dennis Wien-
tjes: wientjes@dekiewit.knb.nl. De inschrijving 
sluit op woensdag 1 augustus of bij 40 deelne-
mers. Dus schrijf je op tijd in! 
alle deelnemers moeten om 18.30 uur (een half 
uur voor start) aanwezig zijn om hun startnum-
mer op te halen. Sponsor: Steboma.

www.dorpsfeest-santpoort.nl

Wij wensen iedereen 
een bovenstebeste 
Dorpsfeest toe!

Hoofdstraat 150, Santpoort-Noord

De Haarlemmer Wolschuur
Hét adres voor breiwol, 
viltwol en workshops

Hoofdstraat 161, 2071 EE Santpoort-Noord
Open: elke vrij. en zat. van 10.00 - 17.00 uur.
Grada.Haarlem@gmail.com
www.Haarlemmerwolschuur.nl
06-25051185

Speciale aanbieding voor de Jaarmarkt
alleen op 3 augustus:
10% korting op alle sjaaltjeswol
(b.v. Cleopatra/Can Can/Alexandra/Cascade etc.)

Hoofdstraat 168
2071 EM

Santpoort-Noord
braderie-aanbieding!!!
Op vrijdag 3 augustus

Oud Hollands snoepgoed
Uitzoeken 4 zakjes	 					voor  e 10,-

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

Wij wensen iedereen
een heel fijn Dorpsfeest
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Seniorenavond
20.00 – 24.00 uur • ruïne van Brederode

Mede gezien het succes van voorgaande jaren, 
mag de seniorenavond in de evenemententent 
bij de ruïne van Brederode dit jaar niet ontbre-
ken. een live band zal de bezoekers weer uit 
hun dak laten gaan. Kortom, heel veel plezier 
op deze oudhollandse kermisborrel!
Gratis toegang.

viSwedStrijd voor de jeuGd
09.00 – 11.00 uur • vijver Santpoortse dreef

Let op! de viswedstrijd voor de jeugd zal ook 
dit jaar weer in de vijver bij de Santpoortse 
dreef worden gehouden. Hengelsport velsen 
(HSv) is al jaren enthousiaste organisator en 
geniet ook van deze promotionele actie voor 
de Hengelsport. Leen noordzij is ook dit jaar 
de kartrekker. opgeven kan bij van royen die-
renspeciaalzaak (Hoofdstraat 158, Santpoort-
noord). Late beslissers kunnen zich gedurende 
het dorpsfeest nog opgeven bij het secretariaat 
van de Harddraverij vereniging (023-5377171). 
deelname (t/m 14 jaar), is dit jaar gratis maar 
er kunnen maximaal 50 deelnemers meedoen.

Nieuw! SjoeLen: GrootSte 
BaK van europa!
12.30 – 16.30 uur • weyman weide

op de weyman weide, naast de buikschuifbaan, 
zal dit jaar voor het eerst de langste Sjoelbak 
van europa worden opgebouwd. deze bak is 
bijna 50 meter lang. iedereen kan een poging 
wagen om zo’n hoog mogelijke score te halen. 
ter plaatse inschrijven. Leuke prijzen. deelna-
me gratis.

BuiKScHuiven
13.00 – 17.00 uur • weyman weide

dit populaire evenement is, net als het Kwal-
leballen, weer terug op de laatste zaterdag van 
het dorpsfeest Santpoort. in de buikschuifarena 
van Santpoort, waar ‘s lands meest deskundige 
buikschuifpubliek rijen dik rondom het strijd-
ovaal staan, komen de dappere buikschuifsters/
ers uit Santpoort en wijde omsteek (vorig jaar 
zelfs uit australie!) in actie. 
water en oudhollandse groene zeep zorgen 
voor voldoende glijvermogen om met de blote 
buik over de ingezeepte baan van bijna 50 me-
ter lengte glijden. Kinderen, mannen en vrou-
wen zoeven als een puk over een sjoelbak. wie 
zo weinig contact met de baan weet te maken 
door zijn rug te hollen en zijn buik hard te ma-

ken, zal slechts een klein spoortje achterlaten 
en heel ver komen. tip: katoenen zwembroe-
ken/bermuda’s zijn niet handig.
dat in Santpoort op een topniveau wordt ge-
gleden is inmiddels aangetoond. “Belly man” 
dennis wijker is nederlands kampioen, maar 
wellicht zal topbuikschuiver “de roze tornado” 
Herman Berg ook aan de start verschijnen. de 
winnaar van twee jaar geleden, joris Bergman 
uit Santpoort die als enigste de 50 meter (water-
bak) haalde, zal indien zijn agenda dat toestaat, 
ook zijn titel van toen weer willen opeisen. vo-
rig jaar was het helemaal spannend met een zin-
derend finale tussen Levi veldhuijzen (alias the 
challenger) en joris Bergman (alias de navel). 
Levi was de eerste buikschuiver die in Santpoort 
zowel bij junioren als seniorenkampioen werd. 
Het commentaar komt natuurlijk van de nati-
onale  buikschuif-deskundigen en Santpoortse 
opperspreekstalmeesters jan van der Meulen en 
Bas Kuntz. 
13.30 – 14.30: kinderen vanaf 6 jaar tot 14 jaar 
(inschrijven vanaf 13.00 uur). 
15.00 – 16.00: dames en heren vanaf 15 jaar en 
ouder (inschrijven vanaf 14.30 uur).
inschrijven ter plaatse, deelname gratis. Spon-
sor: winkeliers- en ondernemers vereniging 
Santpoort noord.

ZaterdaG 4 auGuStuS

maakt
tuinen naar

uw hart!
www.hoveniersbedrijfbart.nl

Tel.	023	-	549	22	64
	 06	-	152	934	18

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

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED

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

Dealer Bosch en Miele

Tel. 023 - 538 54 78
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Kwalleballen
13.30 – 17.00 uur • weyman weide

Kwalleballen is het succesvolle evenement dat 
drie jaar geleden voor het eerst op de laatste 
natte Zaterdag van het Dorpsfeest Santpoort 
werd gehouden. Het evenement is een variant 
van het Kwallenballen zoals dat in oosten en 
noorden van nederland wordt gespeeld. Samen 
met de Rugbyclub The Smugglers uit de Velser-
broek is Kwallenballen voor het eerst vertaald 
naar een westerse, Santpoortse variant.
Het spel is erg simpel. er zijn twee groten bak-
ken met water, 1 zandzak van 5 tot 10 kg en 2 
teams van 5 spelers. Het doel is om de zand-
zak in de bak met water van de tegenpartij te 
krijgen. Hierbij is het natuurlijk de bedoeling 
dat de tegenstanders worden tegengehouden. 
Dit zorgt voor een heerlijk, maar fysiek pittig 
schouwspel. Voornamelijk wanneer de eerste 
scores zijn gemaakt en het veld en de spelers 
nat zijn van de zandzak.
De spelregels zijn simpel. Je mag iemand alleen 
tegenhouden door hem tegen de grond te wer-
ken. Tackelen mag uitsluitend door met de ar-
men het lichaam van de tegenstander beneden 
de schouders vast te pakken. er wordt gespeeld 
op blote voeten of sokken, maar geen scheen-
beschermers. Shirt's zelf meenemen (iets wat 
kapot kan of sterk genoeg is zodat het niet stuk 
gaat). Om blessures zoveel mogelijk te voorko-
men, wordt het veld lekker nat gehouden.

Deelnemen staat open voor teams van mini-
maal 5 spelers, in drie rubrieken: mannenteams, 
vrouwenteams en gemengde teams. Om de 
strijd evenwichtig te houden, mag er maximaal 
maar één echte rugbyspeler met het team mee-
doen. let op! naast deze vijf basispelers mag er 
onbeperkt worden gewisseld (teams mogen dus 
groter zijn dan vijf personen!). een wedstrijd 
duurt 9 minuten.
Inschrijven kan tot 2 uur voor aanvang van het 
toernooi, dus tot 4 augustus - 11.30 uur stipt bij 
Maarten Kuijl tel. 06 - 15313251 of maarten@
thesmugglers.nl
Sponsor VT bV Duurzame energie.

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 net als vorig jaar op het “cir-
custerrein” aan de Hagelingerweg, tegenwoor-
dig ook wel bekend als het landje bij Sportpark 

Groeneveen. bezoekers wordt met klem ge-
vraagd vanuit het dorp via de Hagelingerweg 
naar het vuurwerk te lopen. Het Kerkepad - de 
b-weg die van de Dreef tussen de bollenvelden 
door naar het Sportpark Groeneveen loopt – is 
dan namelijk afgesloten.

naaR De KeRMIS
belangrijk is dat alle evenementen gratis toe-
gankelijk zijn. Dan kan alleen dankzij de pacht 
van kermisexploitanten. breng dus ook een 
bezoek aan de kermis, om de cirkel in stand 
te houden. Dit jaar op de kermis: Formula 1 
booster, Fun House “the crazy Machines”, 
polyp, poffertjes, nougat, Oliebollen, Kame-
lenrace, Suikerspin, ballen gooien, Touwtje 
Trek, Schietsalon, american Skeeball, pusher, 
american whip, autoscooter, beach-Jumper, 
apollo Jackpot,  Holycrane, Draaimolen, Rollo 
en nog veel meer.
De kermis is open van zaterdag 28 juli tot en 
met zaterdag 4 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.

Openingstijden:
ma.-vrij. 8.30-17.00

Zat. 8.30-16.00
Locatie: Rijksweg 255
1991 AA  Velserbroek
www.kwekerijloef.nl

Wij wensen iedereen een
fantastisch Dorpsfeest

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!

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

SWIER 
SpoRtpRIjzEn

Bekers
  Medailles
Vaantjes

Eigen graveer-
inrichting

Plein 1945 nr. 51, 1971 GC IJmuiden, tel. 0255-51 36 51

www.swier.nl
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Vlaggen, polo’s, petjes, spaarpotten
Vanaf vorig jaar zijn alle merchandise-spullen van de Harddraverij te koop 
bij Kopie-Druk aan de terrasweg 22 te santpoort. Denk daarbij niet alleen 
aan de bekende grijs/gele harddraversvlaggen (nu verkrijgbaar met aange-
past logo), maar ook aan polo’s, petjes, spaarpotten, t-shirts, boeken, dvd’s 
noem maar op. ook de raamposters kunt u daar afhalen. Wat er allemaal 
te koop is, staat op de site: www.kopie-druk.nl/harddraverij-verenigings-
artikelen.

liD WorDen
geniet u ook zo van de gratis toegankelijke evenementen die elk jaar door 
de Harddraverij Vereniging worden georganiseerd? Voor 12,50 euro wordt 
u lid en steunt u niet alleen de organisatie, maar kunt u via de gezellige 
ledenvergadering tevens meepraten over de koers van de vereniging. lid 
worden kan door een mailtje met uw adresgegevens te sturen naar info@
dorpsfeest-santpoort.nl of tijdens kantooruren te bellen met 023-5377171.

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 Hard-
draverij Vereniging haar weiland tegenover de kermis open als extra gratis 
parkeerplaats. maak daar gebruik van.

let op! niet parKeren
Dankzij de fantastische medewerking van de bewoners 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 30 juli, straatvoetbal
 bewoners én dorpsfeestbezoekers worden verzocht de parkeervakken 
 bij de flat autovrij te houden vanaf s’ochtends 06.00 uur.
• dinsdag 31 juli, ringsteken
 Het parcours Hoofdstraat, anemonenstraat, narcissenstraat en
 terrasweg vanaf 8.00 uur autovrij houden.
• woensdag 1 augustus, 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 2 augustus, Kortebaandraverij
 graag de Hoofdstraat, het plantsoen bij de overbildtweg (tentopbouw)
 en het rennerskwartier bij de paramaribostraat tijdig vrijhouden.
• vrijdag 3 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.
 in verband met de oldtimer brommers van Vriendengroep Zweefzadel 
 de parkeerplaats op het burg. Weertsplantsoen vrijhouden.
• vrijdag 3 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 (dus niet bij de santpoortse kerk!).
- Van Vijfsprong - rechts af - schipbroekenweg; burg. Weertsplantsoen 
 (alleen op de stoep aan de kant van de even flatnummers) tot aan- 
 sluiting Weekmarkt. 
let op! aan de graskant van het burg. Weertsplantsoen, tussen schipbroe-
kenweg en Hagelingerweg, zal deze dag een parkeerverbod gelden ivm 
doorstroming 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 groen-
strook aan de Wulverderlaan, tussen Velserhooft en de bickerlaan.

beWaaKte Fietsenstalling
De bewaakte fietsenstalling zal dit jaar weer op de strook langs het fiets-
pad 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 Vereni-
ging 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 in-
schrijven. Van alle eigenaars/berijders wordt verwacht dat zij een welover-
wogen inschatting maken of hun paard(en) geschikt is om mee te doen aan 
een evenement met publiek. is het paard onervaren, schrijf je dan niet in. 
ook niet bij twijfel. ga ook niet met het paard door het publiek; houd het 
terras voor de feesttent op het evenemententerrein in ieder geval vrij van 
paarden. Voor de menners van aanspanningen geldt – net als alle andere 
bestuurders van voertuigen - dat voorzichtigheid met alcohol geboden is. 
bij alle paardenevenementen geldt dat het dragen van een goedgekeurde 
veiligheidshelm verplicht is. De cap moet voldoen aan de norm en1384 
(staat vermeld aan de binnenzijde van de cap). Het dragen van sportschoe-
nen te paard is niet toegestaan. schoeisel dient een hak van ten minste ½ 
cm te hebben. bij alle evenementen zijn hengsten uitgesloten van deel-
name.
natuurlijk doet de organisatie er alles aan om de veiligheid maximaal mo-
gelijk na te streven en zet het extra mensen in om toezicht te houden. 
De organisatie benadrukt dat in alle gevallen de deelnemers meedoen op 
eigen risico en de verantwoordelijkheid bij de deelnemers ligt. De orga-
nisatie en haar medewerkers nemen geen enkele verantwoordelijkheid op 
zich voor schade aan deelnemers en/of hun dieren en/of hun eigendom-
men. Wanneer tijdens een evenement een deelnemer zijn paard niet onder 
controle heeft of krijgt, waardoor de deelnemer, diens paard of mededeel-
nemers, 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 informatie verkrijgen omtrent het doen van cursussen. tot slot voor 
alle duidelijkheid; deelname aan de evenementen gebeurt op eigen risico.

tot slot

De organisatie (allemaal vrijwilligers) heeft veel tijd, geld en moeite ge-
investeerd 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 een feestje kan vieren. We rekenen op uw mede-
werking en tot ziens op de evenementen of tijdens het avondprogramma!



Van der Valk
Taxiservice    0255-538000

Postbus 92  1970 AB  IJmuiden
info@taxivdvalk.nl    www.taxivdvalk.nl

Wij wensen 
iedereen een leuk 

Dorpsfeest
Santpoort!

Glaasje op?
Wij brengen

je veilig thuis.
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