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Ravage door storm

IJmond - De zware storm die afgelopen zaterdag over de kustregio trok, heeft in Velsen grote schade veroorzaakt. Bij de
brandweer zijn tientallen meldingen binnengekomen van
omgewaaide bomen.
Rond 13.30 uur werd in IJmuiden
windkracht 10 gemeten met stoten
tot 121 km/uur, een nieuw record in
de maand juli.

Op Plein 1945 waren zes bomen
niet bestand tegen de harde wind.
Eén daarvan kwam terecht op het
oorlogsmonument, dat beschadigd
raakte. Aan de andere kant van de
weg sneuvelden twee bushokjes.
In Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord, SantpoortZuid en Velserbroek waren doorgaande wegen lange tijd geblokkeerd door omgewaaide bomen.
Door de regen worden de blade-

ren van de bomen zwaarder. Bomen zijn hierdoor kwetsbaarder
voor de wind.
De Velsertunnel was enige tijd afgesloten omdat er een boom op de
snelweg lag. Op de Stationsweg in
Velsen-Zuid is een boom op een
twee-onder-een-kapwoning
terecht gekomen.
In IJmuiden aan Zee is van zeker één strandhuisje het dak afgewaaid. Bewoners hielpen elkaar bij
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het herstellen van de schade.
Langs de kust was zaterdagmiddag
Code Rood van kracht. Halverwege
de middag adviseerde Rijkswaterstaat zelfs om helemaal niet meer
de weg op te gaan.
Brandweer, gemeente, groenbedrijven en natuurbeheerders zijn
nog steeds bezig om omgevallen
bomen en takken te verwijderen.
(foto’s: Ko van Leeuwen en Ton van
Steijn)

Kortebaan Santpoort: voor echte cracks
Santpoort-Noord - Zaterdag
gaat de 256ste Dorpsfeest
Santpoort van start. Het populairste onderdeel is de Kortebaandraverij op donderdag,
waar ieder jaar tienduizenden
mensen op af komen.
Het is niet elk paard gegeven om
de kortebaan van Santpoort te
winnen. De smalle Hoofdstraat
met zijn klinkers vraagt niet alleen pure snelheid, maar ook betrouwbaarheid van de paarden.
De afgelopen jaren wonnen alleen de echte toppers één van de
meest prestigieuze koersen van
het seizoen. Op donderdag 6 augustus, start om 13.00 uur, staat
de nieuwste editie op het programma.
De kans dat Santpoort een nieuwe winnaar krijgt is groot. In
2013 en 2014 won pikeur Jeffrey

Mieras de kortebaan met respectievelijk de paarden Umberto
en Yankee Attack. Beide paarden
namen vorig seizoen afscheid.
Mieras heeft dit seizoen zijn gezicht nog niet laten zien. Dat wil
overigens niet zeggen dat hij de
koers in Santpoort laat schieten. Ook vorig seizoen kwam de

leerlingpikeur niet eerder dan de
koers over de Hoofdstraat in actie op de kortebaan. In 2011 en
2012 won Attila in Santpoort. De
ruin heeft momenteel een starthandicap van vijf meter en dat
maakt winnen een stuk lastiger. Trainer Cees Hetteling zoekt
daarom de banen uit die Atti-

la goed liggen. Dat Santpoort er
daar één van is, heeft Attila in de
afgelopen jaren wel bewezen.
Wanneer de ruin aan de start
komt, moet hij het wel doen zonder Ruud Pools. Zijn vaste pikeur
moet op korte termijn een hartoperatie ondergaan.
In het huidige kortebaanseizoen
domineert de stal van Aad Pools.
Blackpearl Trans R en Edo Venus wonnen al twee kortebanen,
terwijl Chaman Rapida al diverse ereplaatsen behaalden. Ook
pikeur Lindsey Pegram doet het
goed. Zij won in Assendelft met
Zero Option Lane en heeft met
de imposante ruin Duke Beuckenswyk een absolute smaakmaker voor de kar. Pegram heeft
al jaren het talrijk aanwezige publiek in Santpoort op haar hand.
Wellicht dat deze extra toejuichingen Duke Beuckenswyk

zie onze advertentie
naar zijn eerste zege gaan leiden.
De NDR verricht de loting voor
de kortebaan in Santpoort op
dinsdag 4 augustus. Het deelnemersveld is vervolgens direct te
downloaden op www.kortebaandraverijen.nl. Op deze site zijn tevens uitslagen, statistieken, verslagen en video’s te vinden. Later
volgt ook een uitgebreide voorbeschouwing op de koers.
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IJmuiden - Zonder al te veel
poeha is Eetcafé Sultan aan de
Cepheusstraat vrijdag weer open
gegaan. Het eetcafé was gesloten na een brand op 23 maart in
het keukengedeelte.
Eigenaar Sam Wasem en zijn collega Nagy Younan zijn heel tevreden met hun compleet verbouwde zaak. Alle keukenapparatuur, bekabeling en leidingen
zijn nieuw. Het cafégedeelte is nu
licht van kleur met nieuwe don-

kerbruine banken en barkrukken.
Het snackbargedeelte oogt ruimer door het weghalen van een
tussenmuur. De muur met het
bekende aquarium is wel blijven
staan.
Terwijl vrijdag de laatste klusjes
werden gedaan zijn de ovens al
aangestoken en zijn Sam en zijn
mensen weer klaar voor de eerste
gasten die komen genieten van
het nieuwe interieur en het lekkere eten. (foto: Ko van Leeuwen)

Typisch IJ muiden

Door Erik Baalbergen

Hobbyfotograaf Erik Baalbergen legt wekelijks een
typisch IJmuidens beeld
vast. Soms naar aanleiding
van de actualiteit of een
evenement, soms gewoon
vanwege de mooie taferelen
die IJmuiden doorgaans te
bieden heeft.

Oyama bestaat 25 jaar
Velserbroek - Zaterdag 25 juli vierde sport- en dansclub Oyama haar 25-jarig jubileum. In een
kwart eeuw is Oyama uitgegroeid
van een judo-uurtje op zaterdagochtend tot een sportclub met een
breed aanbod aan activiteiten. De
rode draad van 25 jaar Oyama: het
bieden van betaalbare, gezellige
lessen onder deskundige leiding
zonder commercieel oogmerk.
Toen de judoka’s Jan van Bakel
en Pieter de Groot in 1990 met judoclub Oyama (betekenis: grote
berg) van start gingen in Velserbroek was het direct al een succes. ,,In de nieuwe wijk was er op
het gebied van vechtsport nog
weinig te doen”, vertelt de voorzitter van Oyama, Pieter de Groot.
“ We hadden de eerste les gelijk
al 19 kinderen op de mat. Dat is
echt veel voor de eerste keer. Een
maand later waren dat er al 30.”
Het sportpakket werd al snel uitgebreid met jiu-jitsu en karate.
Vervolgens werden er ook aerobicslessen geïntroduceerd, waarvoor onder de Velserbroekse dames veel animo was. Met de groei
van het aantal leden groeide ook
de wens voor een eigen accommodatie. Die droom kwam in 2002
uit toen Oyama de beschikking
kreeg over een aantal squashbanen in het Polderhuis. Met hulp
van een groep bevriende judoka’s werden de squashbanen verbouwd tot een grote mooie sportzaal. Een aantal jaar later werd
nog een aangrenzende squashzaal in gebruik genomen als dansstudio.
Het 25-jarig jubileum is eind juni
gevierd met een feestelijke dansvoorstelling in Stadsschouwburg
Velsen. Met de medewerkers en
relaties van Oyama is afgelopen
weekend, op de dag af 25 jaar na

oprichting, onder het genot van
een hapje en een drankje teruggeblikt op de afgelopen succesvolle jaren.
Oyama heeft haar activiteiten inmiddels verspreid over drie locaties, te weten het Polderhuis, dorpscentrum Spaarndam
en buurthuis Delftwijk in Haarlem- Noord. En vanaf 31 augustus komt daar de locatie in de Floresstraat 47 in Haarlem bij. ,,Dat is
weer een hele nieuwe uitdaging”
, vertelt De Groot. ,,In de benedenzaal komt een prachtige multifunctionele judovloer van 220
m2.” Behalve voor judo kan men
in Haarlem ook terecht voor lessen bodypump, bodykick, bodyshape en yoga pilates. En er komt
een judo-kata training onder leiding van Joop Pauel. Het is de bedoeling om de lessen de komende maanden uit te breiden. ,,Na 25
jaar ervaring weet ik dat het goed
is om niet direct te hard van stapel
te lopen en eerst te bekijken welke lessen aanslaan en welke niet”,
aldus De Groot. “Maar ik hoop dat
we snel voldoende leden hebben
om ook in Haarlem een volwaardig lesrooster aan te bieden.”

Zaterdag 25 juli 2015 zal de
geschiedenisboekjes
ingaan
als de dag met de zwaarste zomerstorm sinds het begin van
de waarnemingen in 1901. In
IJmuiden was dat, net als in de
rest van het land, goed te merken. Op het strand en rond de
havens leverde de storm spectaculaire beelden op. Maar
de storm op zaterdagmiddag
heeft helaas ook veel schade
en overlast veroorzaakt, vooral door omgewaaide bomen
en afgevallen takken. Omdat
de bomen volop in blad staan
komt een storm extra hard aan
en kunnen gezonde bomen
met wortel en al omgeblazen
worden. Niet zelden worden
huizen en auto’s daarbij geraakt.
De hulpdiensten – respect! –
hadden hun handen vol aan
het puinruimen, waarbij voorrang werd verleend aan gevaarlijke en verkeer-hinderende situaties. Ook de strand-

bewoners hadden hun handen vol aan de zomerstorm die
ongegeneerd op hun huisjes
beukte.
Bij IJmuiden lag het hoogtepunt van de storm tussen 13.00
en 14.00 uur. Daarbij is zeker
10 minuten lang windkracht 10
gemeten, zodat de weerkundigen spreken van een zware noordwesterstorm. Ook is
de zwaarste windstoot van de
storm, met een snelheid van
121 kilometer per uur, bij IJmuiden gemeten. Met deze trieste
records heeft IJmuiden wel het
landelijk nieuws gehaald.
’s Avonds was de storm geluwd
en kon onder een opklarende
hemel de trieste balans worden
opgemaakt. Ook een dag later zijn de sporen nog duidelijk
aanwezig. Hoewel de wegen en
straten weer begaanbaar zijn,
zijn ze nog bezaaid met takken
en liggen her en der nog zowel hele als in stukken gezaagde bomen. Vooral de bomen op
en rond Plein 1945 hebben het
moeten ontgelden. Twee bomen naast het stadhuis, twee
bij het ‘gat van AH’ en twee op
het plein zijn omgegaan. Het
monument voor de gevallen
is daarbij beschadigd geraakt.
Ondanks de blauwe lucht en
de groene bladerzee biedt het
plein een trieste aanblik.

Opruimnet schept orde
Velsen - De ontdekking dat ze matie: www.opruimnet.nl.
een talent heeft voor structureren, organiseren en opruimen
bleek een schot in de roos.
Annemiek Oosterhof heeft er
daarom haar vak van gemaakt.
Ze is haar eigen bedrijf begonnen, Opruimnet. En als professional organizer helpt zij om, met
respect voor de wensen van de
klant, structuur aan te brengen in
de leefomgeving. Hierdoor wordt
rust en ruimte om u heen gecreeerd. Dit geeft meer woonplezier
en energie.
En: dit is vaak sneller te realiseren dan men denkt.
Voor een vrijblijvend gesprek kan
men contact opnemen met Annemiek Oosterhof via info@opruimnet.nl. Zie voor meer infor-
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kantieknutselen. Kosten 1,50,
bovenop de entree.
Kindervertelmiddag
Beeckestijn met prinsessenverhalen
voor kinderen van 4 tot 8 jaar.
Van 14.00 tot 16.00 uur. Opgeven
kan via carla_schut@hotmail.nl.

Donderdag
6 augustus

Donderdag
30 juli

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Water en Weerbaarheid’. over het ontstaan van
het Noordzeekanaal. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4,-, kinderen t/m 12 jaar gratis.
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot 17.00
uur. Van 13.30 tot 15.30 uur: vakantieknutselen. Kosten 1,50,
bovenop de entree.

Vrijdag
31 juli

Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Water en Weerbaarheid’. over het ontstaan van
het Noordzeekanaal. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4,-, kinderen t/m 12 jaar gratis.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders van boven’, ‘Eerste Steen
van IJmuiden’ en ‘Romeinen terug in Velsen’
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot 17.00
uur. Van 13.30 tot 15.30 uur: vakantieknutselen. Kosten 1,50,
bovenop de entree

10.45, 12.45 en 15.10 uur.
Braderie op Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee. Van
11.00 tot 17.00 uur.
Open dag bij Telstar VelsenZuid. Van 12.00 tot 17.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Water en Weerbaarheid’. over het ontstaan van
het Noordzeekanaal. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4,-, kinderen t/m 12 jaar gratis.
Maandelijkse rondleiding door
huis en tuin. Deelname 7,-. Opgeven: www.buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders van boven’, ‘Eerste Steen
van IJmuiden’ en ‘Romeinen terug in Velsen’
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot 17.00
uur.
Zomerconcert Naomi en Aubrey Snell in kerkje Stompe Toren, Kerkweg 26 Spaarnwoude. Aanvang 14.00 uur. Toegang
gratis, na afloop collecte.

Maandag
3 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie
programma elders in deze
krant.

Zaterdag

Dinsdag

Dorpsfeest Santpoort. Zie
programma elders in deze
krant.
Rommelmarkt op Kennemerplein IJmuiden. Van 09.00 tot
17.00 uur.
Buitenplaats
Beeckestijn:
Tentoonstelling ’Water en Weerbaarheid’. over het ontstaan van
het Noordzeekanaal. Geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang
4,-, kinderen t/m 12 jaar gratis.
Dance Valley Van 12.00 tot
23.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders van boven’, ‘Eerste Steen
van IJmuiden’ en ‘Romeinen terug in Velsen’

Dorpsfeest Santpoort. Zie
programma elders in deze
krant.
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot 17.00
uur. Van 13.30 tot 15.30 uur: vakantieknutselen. Kosten 1,50,
bovenop de entree

1 augustus

Zondag
2 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie
programma elders in deze
krant.
Publieksdag op Forteiland
IJmuiden. Vertrek Koningin Emma van Kop van de Haven om

4 augustus

Woensdag
5 augustus

Dorpsfeest Santpoort. Zie
programma elders in deze
krant.
Extra publieksdag op Forteiland IJmuiden. Vertrek Koningin
Emma van Kop van de Haven om
10.45, 12.45 en 15.10 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Expositie
‘IJmuiden in scherven’, ‘Redders van boven’, ‘Eerste Steen
van IJmuiden’ en ‘Romeinen terug in Velsen’
Pieter Vermeulen Museum
Driehuis: tentoonstelling Woning gezocht! van 13.00 tot 17.00
uur. Van 13.30 tot 15.30 uur: va-

Dorpsfeest Santpoort. Zie
programma elders in deze
krant.
Spreekuur in de rouwhuiskamer Alice Loeters persoonlijke
uitvaartzorg, Frans Netscherlaan 12 Santpoort-Noord. Van
11.00 tot 12.00 uur.

Gratis uw
evenement op TV?
rtvseaport.nl/agenda
Televisie: Ziggo 40
Radio: 107.8 FM ether & 89.0 FM kabel

Rommelmarkt
Kennemerlaan
IJmuiden - Zaterdag 1 augustus
wordt van 09.00 tot 17.00 uur een
rommelmarkt georganiseerd op
het Kennemerplein (tegenover
de Vomar). Er zullen weer veel
kramen staan met van alles en
nog wat. Wie ook zijn overtollige spullen aan de man wil brengen kan een kraam huren. Voor
meer informatie of reserveringen: telefoon 0255-533233 of 0610475023. De volgende markt is
op 22 augustus, de markt op 5
september is afgelast.

Lotuz dagbesteding:
uitdagende werkplek
IJmuiden - Lotuz biedt deelnemers met een beperking een
leuke en uitdagende werkplek.
Ze begeleiden mensen met een
beperking. De nadruk bij het begeleiden van de deelnemers ligt
op de vier pijlers van Lotuz.
Lotuz biedt ook buiten werkzaamheden, in de moestuin
(achter het pand) en met het
verzorgen van de recreatiedieren. Ook zijn er buitenactiviteiten zoals wandelen, knutselmaterialen zoeken in het bos of op
het strand wat later wordt gebruikt of verwerkt in thema’s.
Buiten zijn is goed voor lichaam
en geest.
Lotuz verbindt: de deelnemers
gaan dan activiteiten samen
doen met andere doelgroepen.
Dit om van elkaar te leren en
te accepteren. Zo werken ze nu
met deelnemers op een speciale
school voor basisonderwijs waar
de deelnemers samen met leer-

lingen werkzaamheden verrichten in en om de school.
Lotuz is ook op locatie: dan worden er werkzaamheden verricht op een andere locatie onder begeleiding van eigen mensen van Lotuz. Zo werken zij op
een basisschool waar ze de koffie en thee rondbrengen voor de
leerkrachten, en werken zij samen met de deelnemers bij tuincentrum Ranzijn. De deelnemers
werken dan in de maatschappij
maar onder begeleiding.
Lotuz Vitaal: door veel buiten te
zijn en te bewegen, en de zelfgekweekte groente te gebruiken
bij de maaltijden wil Lotuz goed
en gezond, dus vitaal bezig zijn!
Is uw interesse gewekt, ga dan
gerust eens langs bij Lotuz Dagbesteding, Willemsbeekweg 88
in IJmuiden. Of bel 0255-578133
of 06-37583017, mail: info@lotuz-dagbesteding.nl. Zie ook:
www.Lotuz-dagbesteding.nl.

Arrestaties na
mishandeling
Regio - Na een verkeersconflict
in Alkmaar ter hoogte van de
Voordam zijn vorige week vrijdag
rond middernacht twee mannen
mishandeld. Na de mishandeling
zijn er vier personen in een auto
weggereden.
Op basis van getuigenverklaringen kon het kenteken worden
achterhaald. Agenten konden
enige tijd later het viertal, inwoners van IJmuiden van 16, 41, 45
en 48 jaar, in hun woonplaats
langs de kant van de weg zetten. Daar zijn de mannen aangehouden voor mishandeling. De
verdachten zijn voor onderzoek
naar het politiebureau gebracht.
De twee mishandelde mannen
zijn licht gewond geraakt.
De politie onderzoekt het incident. Getuigen worden verzocht
contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Winnaar loterĳ
Zomerfestival
Kennemerlaan Leeft
IJmuiden - Afgelopen maandag
heeft de winnaar van de loterij
Zomerfestival, Ella Groeneveld,
de hoofdprijs in ontvangst genomen: een Acer Chrome Touch
die aangeboden is door Martin
Kooiman van Winsys ICT op de
Kromhoutstraat. De loterij is een
onderdeel van Het Zomerfestival
om het festival financieel te ondersteunen. Veel ondernemers
van de Kennemerlaan en om-

streken hebben prijzen voor deze loterij gesponsord.
Heeft u nog loten en weet u niet
of u een prijs heeft? De uitslag
staat op de site van De Kennemerlaan leeft www.dekennemerlaanleeft.nl en op de site van de
kortebaandraverij www.kortebaanijmuiden.nl heeft u prijs dan
kunt u bellen naar 06-5437503 of
contact opnemen via stichtingkortebaanijmuiden@gmail.com.
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Velserbroekloop op 28
augustus
Velserbroek - Vrijdagavond 28
augustus organiseert Atletiekvereniging Suomi de jaarlijkse Velserbroekloop. Er zijn recreatrielopen over 5 en 10 km
en een jeugdloop over 1,2 kilometer (voor de jeugd tot en met
12 jaar). De start en de finish zijn
bij het Polderhuis in Velserbroek,
hier is ook kleed- en douchegelegenheid. De 5 en 10 km starten
op 28 augustus om 19.30 uur en
de jeugdloop start om 19.15 uur;
deze tijden zijn anders dan voorgaande jaren. Inschrijving is ter
plaatse mogelijk vanaf 18.30 uur
tot een kwartier voor de wedstrijd. Algemene informatie is
verkrijgbaar op www.avsuomi.nl.

Snuffelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 8 augustus
wordt van 09.00 tot 16.00 uur een
gezellige snuffelmarkt op Plein
1945 gehouden. Er zullen weer
veel kramen staan met van alles
en nog wat. Wie ook zijn overtollige spullen aan de man wil
brengen kan een kraam huren.
Voor meer informatie of reserveringen: telefoon 0255-533233
of 06-10475023. De geplande
markt op 19 september is afgelast!

Voetbalverhalen over
het IJmuiden van toen
Velsen - Erwin van de Pol, geboren IJmuidenaar, heeft in de
twee laatste edities van Hard
Gras de voetbalgeschiedenis
van IJmuiden kleur gegeven.
Hard Gras is een literair voetbalblad voor lezers van Mathijs van Nieuwkerk (van De
Wereld Draait Door), Henk
Spaan en Hugo Borst.

Scooterrijder onderuit
IJmuiden - In de slingerbocht
van de Halkade is afgelopen
maandagochtend een scooterrijder onderuit gegaan. De oudere bestuurder kwam hard op
het wegdek terecht. Eenheden
van de Koninklijke Marechaussee, die net langs kwamen, hebben meteen hulp verleend en de

Goed wandelweer
bij 99ste Vierdaagse

Open dagen
Forteiland
IJmuiden - Zondag 2 augustus is
het Forteiland IJmuiden, zoals alle eerste zondagen in de periode
van maart t/m november, weer geopend voor het publiek. Maar speciaal voor het toerisme in het zomerseizoen kan het Fort ook bezocht worden op de woensdagen 5 en 12 augustus. Op het eiland worden bezoekers gedurende circa 1,5 uur door ervaren gidsen rondgeleid. De overtocht naar
het Forteiland wordt verzorgd door
MS Koningin Emma vanaf de Kop
van de Haven in IJmuiden. Op zondag zijn de vertrektijden hier om
10.45, 12.45 en 15.10 uur. Terugvaren kan men -naar keuze- om
13.00, 15.15 of 17.15 uur. Op de
beide woensdagen is er slechts
één overtocht: de boot vertrekt
dan om 12.45 uur, en vaart weer
terug om 15.15 uur. Toegangskaarten voor de overtocht heen en
terug, inclusief rondleiding, kosten 12,50 euro per persoon. Kinderen tot en met 6 jaar hebben gratis
toegang (onder begeleiding; maximaal 4 kinderen per begeleider).
Kaarten kunnen vooraf worden
besteld via internet: www.ijmuidenserondvaart.nl, of telefonisch:
0255-511676. Maar ook aan boord
van de ‘Koningin Emma’ kunnen
kaarten worden gekocht. Zie voor
ook www.forteilandijmuiden.com.

weg afgezet. Politie en ambulance kwamen snel ter plaatse. Het
slachtoffer is eerst ter plaatse
nagekeken en kon met de nodige hulp op de brancard worden
gelegd. Hij is in ieder geval met
een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. (foto: Ko van
Leeuwen)

Regio - Van 21 tot en met 24
juli heeft de 99ste Nijmeegse
Vierdaagse plaatsgevonden. Dit
jaar waren er weer veel deelnemers uit Velsen. Voor de negende keer deed Driehuizenaar
Marc Hillebrink (foto), tevens
raadslid voor D66Velsen, mee.
Hij ervaart de Nijmeegse vierdaagse dit jaar als afwisselend
zwaar onder goede weersomstandigheden. Ondanks dat hij
alweer voor de negende keer
aan de Vierdaagse mee deed,
vindt Hillebrink elke Vierdaagse anders. Niet alleen het weer,
maar ook de eigen conditie
spelen mee. Hij ziet het behalen
van de Nijmeegse Vierdaagse
als een fysieke uitdaging: ‘een
jaarlijkse controletest of je eigen conditie goed is’.
De onderlinge sfeer tussen
deelnemers, maar ook tussen
deelnemers en toeschouwers
is geweldig. Je wordt letterlijk,
door de toeschouwers op handen gedragen.
Gedurende de eerste dag heeft

het de eerste uren wat geregend, daarna werd het snel
zonnig weer met een oplopende temperatuur van 27 tot
28 graden. Ideale omstandigheden om blaren te ontwikkelen. De belasting van de spieren neemt gedurende de dag
en met de dagen toe. Het afwisselen van weggedeelten
helpt zorg te dragen voor de
juiste belasting van de voeten.
Tijdens en na iedere wandeldag kunnen de deelnemers tegen een kleine vergoeding gebruikmaken van massage bij
een van de vele verzorgingspunten.
Dit jaar logeerde Hillebrink,
voor het vijfde achtereenvolgende jaar, bij een gastgezin
in het centrum van Nijmegen.
Naast de overnachting verzorgt
het gezin de maaltijden. Regelmatig en afwisselend eten en
vooral drinken, maar ook een
goede nachtrust is van belang
om de Nijmeegse Vierdaagse
tot een goed einde te brengen.
De goede sfeer en onderlinge
steun tussen de deelnemers,
maken het volgens Hillebrink
mogelijk dat mensen hun fysieke grenzen durven op te zoeken. Het is als het ware één
grote (wandel)familie.
Volgend jaar is het de 100ste
Nijmeegse Vierdaagse. Voor
Marc Hillebrink betekent dit,
wanneer hij deelneemt, hij zijn
tiende keer kan volbrengen.
Hillebrink: ,,Omdat ik de laatste
vijf jaar de Vierdaagse vier keer
heb uitgelopen, is deelname
aan de 100ste editie gegarandeerd. Natuurlijk loop ik het jubileumjaar mee, tenzij er andere onoverkoombare zaken zijn”.

In twee verhalen, De geboorte
van de driepuntenbakker, in Hard
Gras 101 van april en Hoe de wind
uit de eredivisie verdween, van juni in Hard Gras 102 schetst hij
het roerige IJmuiden van de jaren vijftig, zestig en zeventig uit
zijn jeugd aan de hand van de geschiedenis van VSV, Stormvogels
en vooral Telstar.
Het verhaal van De geboorte van
de driepuntenbakker is zo’n verhaal dat eigenlijk te waar is om op
schrijven. De hoofdpersonen zijn
Ajax-voorzitter Jaap van Praag en
Heinz Stuy (alias Heinz Kroket),
met bijrollen voor Piet de Visser, Pim Fortuyn, de boertjes van
Warmerdam, Paul van der Meeren en Frank Snoeks. Het gaat
over de spelers en vooral keepers van destijds van de club met
het mooiste logo uit het betaalde
voetbal.
Het verhaal eindigt (hoewel, er is
een spannend naschrift over wat
de hoofdpersonen nu doen) in het
café dat toen Café Gerrits heette
en nu Café Middeloo heet in Driehuis. Daar speelt zich een dramatische en hilarische mini-voetbalwedstrijd af, waarbij IJmuiden,
zeg Telstar, definitief afrekent met
het arrogante Amsterdam, zeg
Ajax. Het is overigens waar gebeurd.
In Hoe de wind uit de eredivisie
verdween gaan een aantal verschillende thema’s met elkaar
aan de haal. Het mesincident, de
eerste moordaanslag in het voetbal op Telstar speler Fred Bischot
komt indringend voorbij. Maar
het verhaal begint met de meest
dramatische wedstrijd die Louis
van Gaal ooit heeft gespeeld, op
Tweede Paasdag 1978. Het lukte met Louis niet bij Telstar, hij
was de weg kwijt. De Witte Leeuwen degradeerden die dag in een
troosteloze wedstrijd na een lang
verblijf uit de eredivisie. Wij komen van Gaal tegen op die 28e
maart 1978, ver voor alles wat er
zou komen, een dolende ridder in
de wind.
Geheel in het wit, met het mooiste
clublogo uit het betaalde voetbal
op zijn tenue bij zijn linkertepel, in

een leeg en naar pis en gebakken
scholletjes stinkend stadion, met
slierten dunne Hoogovensrook in
verschillende tinten grijs daarboven en met altijd die straffe, ongetwijfeld in die tijd van het jaar nog
tamelijk koude wind uit zee. Want
het verhaal gaat vooral over de
wind in IJmuiden. De rol van de
wind in het voetbal is nog tamelijk onbeschreven. De catastrofale
denkfouten van architect Dudok
bij de wederopbouw van IJmuiden spelen daarbij een belangrijke rol. Hoe kan iemand niet in de
gaten hebben gehad dat het ontwerp van de Lange Nieuwstraat
zo’n tochtgat zou creëren?
Als je iets wilt weten of herbeleven over het IJmuiden van toen,
dan kun je smullen van deze verhalen. Je hoeft er geen voetballiefhebber voor te zijn of Telstarsupporter, maar het helpt wel.
Erwin van de Pol (1957) is geboren (de Noostraat) en getogen
(Lange Nieuwstraat) in IJmuiden.
Hij is ex-diplomaat en momenteel
organisatie-adviseur. Hij heeft de
afgelopen dertig jaar honderden
verhalen en artikelen voor een
groot aantal bladen en kranten
(onder andere de Volkskrant, het
Parool en Trouw) geschreven en
heeft vier essayprijzen gewonnen.
Hij beschouwt deze verhalen over
zijn jeugd in Hard Gras als een
mooi eerbetoon aan zijn geboorteplaats en is trots op zijn roots.
Inmiddels is hij samen met onder
andere Anna Enquist, P.F. Thomese, Mathijs van Nieuwkerk, Nico
Dijkshoorn, Jan Donkers, Henk
Spaan, Herman Koch en Hugo Borst ook blogger op de site
van Hard Gras: www.hardgras.nl/
bloggers/erwin-van-de-pol/
Hard Gras verschijnt eens in de
twee maanden. Het is weliswaar
een tijdschrift, maar tegelijk ook
een boek. Het is daarom alleen in
de boekhandel verkrijgbaar. Bestellen via de site van Hard Gras
is ook mogelijk: www.hardgras.nl

FAMILIEBERICHTEN

Nu ook oNLINE
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Driehuis – ‘Elke vrijdag zit hij
nog voor half negen in het bushokje om boodschappen te doen
op de markt in Santpoort. Hij
woont nog zelfstandig en kookt
zelf. Ik vind dat zo inspirerend’,
schreef buurvrouw Arita Immerzeel uit Driehuis naar onze krant.
Het ging over haar buurman Alwin Vos die op zijn 95ste nog zoveel onderneemt. Immerzeel zou
in deze krant het liefst een rubriek zien over vitaal ouder worden, waarin positieve ervaringen
en oplossingen aan bod komen.
Want bij het ouder worden ligt
daar een grote uitdaging, hoe ga
je om met de problemen die je

tegenkomt?
Driehuizenaar Alwin Vos is graag
bereid tot een gesprekje. Vorige
week werd hij op 22 juli 95 jaar.
Daar ziet hij niet naar uit. Vos
woont sinds 7 jaar bij zijn dochter Conchita en zijn schoonzoon,
dus niet helemaal zelfstandig,
maar wel heel gezellig. Hij helpt
een handje mee in het huishouden en is voor iedereen een bron
van verhalen. Te veel voor deze
krant, maar interessant genoeg.
Alwin Vos werd in 1920 in Suriname geboren. ,,Niks goeie ouwe tijd’’, vertelt hij. ,,Vanaf 1929
was het armoe troef. Er was geen
werk en het eten was duur.’’ In
1940 begon hij als machinist op
een tanker van Shell. Omdat dat
nogal gevaarlijk werd in oorlogstijd, ging hij in de bediening werken op dat schip. ,,Lange dagen
maakten we, we stonden 13 uur
op onze benen, voor een loontje van 42 gulden per maand. En
geen vakanties.’’ Tijdens de oorlogsperiode werden twee Britse Shell tankers omgebouwd tot
vliegdekschip. Daar werkte Vos
tot hij in november 1945 aanmeerde in Rotterdam, omdat het
schip zes maanden in het dok
moest. Dat was zijn eerste keer in
Nederland. Dat half jaar verbleef
Vos in het Zeemanshuis. Het was
een magere tijd, zijn distributiebonnen moest hij afstaan aan
het Zeemanshuis voor zijn maal-

tijden. Hij kreeg geen loon maar
wachtgeld. Werk was er nauwelijks. Pas in mei kreeg hij een oproep voor werk. Eind veertiger
jaren leerde hij de Nederlandse
vrouw kennen waar hij 58 jaar
mee getrouwd was en waarmee
hij zijn dochter Conchita kreeg.
In de familie viel het huwelijk
niet goed. Toen zijn vrouw zwanger was werd zij door haar ouders weggestuurd. ,,Mijn moeder
stond er lang alleen voor, met
een varende man. Gelukkig had
zij in Schiedam mensen die haar
hielpen,’’ vertelt Conchita. ,,Toen
ik een jaar of 3 was gingen mijn
moeder en ik naar Suriname,
waar wij door mijn Surinaamse
familie heel warm werden ontvangen. Maar omdat mijn moeder heimwee kreeg zijn wij later
toch weer teruggegaan naar Nederland.’’
In 1960 vond Conchita’s moeder het genoeg. Vos moest maar
stoppen met varen, want zo leerde hij zijn dochter niet kennen.
Het was het begin van een nieuw
gezinsleven, waar ook veel
pleegkinderen kwamen. ,,Ik heb
me nooit enig kind gevoeld’’, aldus Conchita. ,,Mijn moeder was
behoorlijk geëmancipeerd en
heel sociaal. Ik heb dat van haar
en van mijn Surinaamse familie
geërfd. Zowel in Velsen, Haarlem
als Amsterdam werk ik aan projecten en voor organisaties, zo-

als voor daklozen en de Voedselbank.’’
Toch was het Conchita’s man die
zijn schoonvader op zijn 88ste
vroeg of hij bij hen wilde wonen.
,,Ons huis is groot genoeg’’, aldus Conchita. ,,Ik zie alleen maar
meerwaarde in zijn aanwezigheid hier.’’
En niet alleen de familie maar
ook de omgeving reageert positief op Alwin Vos. ,,Iedereen zegt
hem gedag, ze noemen hem
vaak opa’’, zegt Conchita. Twaalf
jaar geleden kwam ze in Driehuis wonen. Dat ze de eerste Surinaamse was die daar ging wonen riep bij sommige mensen
aanvankelijk vragen op. Maar
inmiddels wordt in het gezellige
huis ‘de deur platgelopen’ door
de buren. Alwin Vos zit als een
troon op zijn prachtige rode ‘opstastoel’ in de kleurrijke woonkamer en geniet van de aanloop.
Dagelijks leest hij drie kranten
en een wetenschappelijk tijdschrift. Zijn wekelijkse uitje naar
de Santpoortse markt is niet het
enige.
Eens per maand bezoekt hij een
Surinaamse 65+ groep waar alle
ruimte is om verhalen te beluisteren en te vertellen. ,,Hij is daar
de oudste en daarom geniet hij
aanzien’’, weet Conchita. ,,Zowel
in de familie als daarbuiten is hij
voor iedereen een vraagbaak,
omdat hij nog alles weet en er
goed over kan vertellen. We vinden het heerlijk om hem in huis
te hebben.’’ (Karin Dekkers)

Lars Bottelier wil naar top
open water zwemmen
IJmuiden – 18 jaar is IJmuidenaar Lars Bottelier. Nog maar
kort heeft hij zijn Atheneumdiploma van het Ichthus Lyceum op zak. Wat voor studie hij
hierna gaat doen weet hij nog
niet. Wel wil hij het komende
jaar hard werken om bij de top
van het open water zwemmen
te komen. Het begin is goed
want in het weekeinde van 18
en 19 juli won hij maar liefst
twee internationale wedstrijden.
Open water zwemmen is voor
Bottelier zijn lust en zijn leven.
Twee keer per dag is hij in het
water te vinden voor een fikse
training. Vaak is dat in Zijkanaal
B, de kanobaan in Spaarnwoude. Af en toe zwemt hij bij Medemblik in het IJsselmeer. Bottelier begon zijn zwemcarriere
in IJmuiden met zijn A, B, C-tje.
Daarna ging hij verder met waterpolo bij VZV. Geleidelijk kreeg
hij meer interesse voor het wedstrijdzwemmen. In 2010 kreeg
hij van trainer Hans van Vastenhoven te horen dat hij een goede wedstrijdzwemmer kon worden. Daarna begon hij met wedstrijdzwemmen bij de Watervrienden, in combinatie met waterpo-

lo. Dat bleek echter niet zo’n goede combi. Bottelier koos daarom
voor het wedstrijdzwemmen. Al
vanaf die tijd begon hij ook met
open water zwemmen. ,,Het wedstrijdcircuit voor het open water
zwemmen in Nederland loopt van
juni tot september’’, aldus Bottelier.
,,We trainen zoveel mogelijk buiten, met een groepje van zeven
man. Mijn vriendin Andrea zwemt
ook vaak mee. Het leuke van het
open water zwemmen zijn de langere afstanden, vanaf vijf kilomer,
en de tactiek. In open water heb
je geen lijnen en dus zwem je, zeker bij de start, heel dicht op elkaar. Als je het goed doet kun
je er voordeel uithalen. Bijvoorbeeld door in iemands slipstream
te zwemmen. Ik leer nu van mijn
nieuwe trainer Marcel Stroet hoe
ik daarmee om kan gaan. En dat
gaat goed want bij het Open
Luxemburgs
Kampioenschap
werd ik eerste op de 5 kilometer.
Een dag daarna in Frankrijk werd
ik eerste met maar liefst negen
minuten afstand. Eigenlijk niet
zo fijn, want ik zoek juist concurrentie. Die vind je in Nederland
niet, daarvoor moet je internationaal gaan zwemmen en daar ga
ik nu voor. De Nederlandse top

zie je alleen bij belangrijke internationale wedstrijden. Het internationale open water seizoen is
veel langer, daar liggen mijn kansen. Ik wil er een jaar vrij voor nemen om te kijken of ik aansluiting
kan vinden bij de top.’’ Lars Bottelier is een echte sportman. Op
feestjes is hij niet zo vaak te vinden, want zijn sport staat voorop.
Marathonzwemmer Daan Glorie is zijn grote voorbeeld. Bottelier werkt nu hard aan langere afstanden en hij gaat al goed voor-

uit met zijn tweede trainer. Op de
agenda staat 22 augustus de 10
kilometer in Hoorn en 29 augustus een zwemmarathon van 16
kilometer in Kroatië. Naast deze wedstrijden staan er nog andere buitenlandse plannen in het
verschiet. Lars zoekt hiervoor nog
sponsoren. Bent u op zoek naar
een uniek talent uit IJmuiden,
dan kunt u Lars bereiken via larsbottelier@quicknet.nl. Of kijk op
zijn persoonlijke pagina met donatiedoel op: www.talentboek.nl.

Schonere
locomotieven
Tata Steel
IJmuiden - Door aanpassingen
aan de locomotieven zal de uitstoot veroorzaakt door het treinverkeer op de site van Tata Steel
in IJmuiden voor het einde van het
jaar met 30 tot 40% afnemen. De
eerste maatregel is het overstappen op een ander type brandstof.
Vervolgens wordt ook de gasregeling van de locomotieven aangepast, waardoor er zuiniger wordt
gereden. Bij Tata Steel in IJmuiden ligt 100 kilometer aan rails,
waarover 17 locomotieven onder meer torpedovormige wagons
met vloeibaar ruwijzer, plakken en
rollen staal vervoeren. ,,Dit is een
mooie mijlpaal in het verder verduurzamen van onze bedrijfsvoering”, aldus Hans van den Berg,
directeur Manufacturing Iron &
Steel van Tata Steel in IJmuiden.
,,Transport speelt bij ons bedrijf
een grote rol. We kiezen er bewust
voor om dat zo duurzaam mogelijk in te richten.” Het overschakelen op een nieuw type brandstof voor de locomotieven van Tata Steel leidt tot een reductie in
de uitstoot van roet, fijn stof, stikstof en zwaveldioxide. Bijkomend
voordeel is dat de motoren met de
nieuwe brandstof ook minder geluid produceren en er minder geur
vrijkomt. De minder milieubelastende brandstof wordt op synthetische wijze verkregen uit aardgas.

Ouderenn

Ouderennieuws
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant gesloten in verband
met de zomerstop. Op maandag
3 augustus is het restaurant weer
geopend.
Open tafel heeft zomerstop. Zij
gaan op vrijdag 11 september
weer van start.
Zomerfeest op vrijdag 14 augustus. Met een uitgebreid koud buffet en optreden van Guus van den
Berghe. Feest begint om 16.00
uur. Kaartjes kosten 8,50 euro en
zijn vanaf heden verkrijgbaar aan
het buffet.
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Tips door brandweer Kennemerland

Brandveilig leven

Regio - Het merendeel van de
slachtoffers bij brand valt te betreuren bij woningbrand.
Het aantal ongevallen bij brand
neemt de laatste jaren toe. Dit
heeft volgens de brandweer verschillende oorzaken. De bevolking vergrijst. Ouderen blijken
meer kwetsbaar te zijn bij een
woningbrand. Veelal ligt dat aan
hun fysieke gesteldheid. Ouderen wonen ook steeds langer
thuis waardoor de kans op een
onverwacht ongeluk toeneemt.
Ook in de woningbouw is het
gebruik van veel kunststof materialen en de goede isolering
bij nieuwbouw een oorzaak dat
brand zich snel kan ontwikkelen.
Op bezoek bij de brandweerkazerne in Hoofddorp, dinsdag
23 juni, geeft het team ‘Brand-

veilig Leven’ een verhelderende
uitleg over de stand van zaken
op dit moment en wat de brandweer gaat doen om het risico
van brand te verkleinen. Maurice Kauffman legt uit dat de verzekeraars veel meer brandschades afwikkelen dan dat er branden bij de brandweer worden
gemeld. Dit komt omdat de bewoners zelf de brand op tijd weten te blussen. Maar wat te doen
als het toch helemaal mis gaat?
De Veiligheidsregio Kennemerland is een project gestart om de
bewustwording onder de bevolking van onze regio te bevorderen. Zij bezoeken scholen in de
groepen 4 en 7/8 en leggen op
een toegankelijke manier uit wat
te doen bij brand en wat je kunt
doen om die te voorkomen. Een
goede en bekende vluchtroute

weten is daar één van. Hoe kom
ik bij brand uit mijn huis? Waar
liggen de sleutels, kan ik door
een raam naar buiten, hoe waarschuw ik mijn medebewoners?
En goede raad als: sluit deuren
en ramen achter je, spreek een
verzamelpunt buiten de woning
af en bel 112.
Proeven en ervaring hebben uitgewezen dat na het ontstaan
van brand ongeveer 3 minuten nodig zijn om de woning te
verlaten. Dat is heel erg kort en
op dat moment is de brandweer
nog niet aanwezig. Het simpel
ophangen van rookmelders is
iets waardoor bewoners niet in
hun slaap worden verrast. Het
team Brandveilig Leven heeft
een aantal ambassadeurs opgeleid. Deze worden ingezet om
huisbezoeken af te leggen.

In eerste instantie gaan zij, als
de bewoners dat wensen, langs
bij inwoners van 65 jaar en ouder en bij inwoners die bekend
zijn in de gemeentelijke WMOadministratie. Punten van aandacht zijn naast de vluchtroute
en de aanwezigheid van brandmelders, de manier waarop met
elektriciteit wordt omgegaan.
In veel gevallen is de oorzaak
van brand het onbeperkt belasten van één stopcontact via verschillende verlengsnoeren. Ook
een laptop of computer geeft
warmte. Stof die een computer
of wasdroger binnenin verzamelt, kan bij oververhitting vlam
vatten. Elektrische dekens worden vaak opgevouwen waardoor
de bedrading binnenin kortsluiting kan veroorzaken. Kaarsen
laten branden, al rokend in slaap

vallen of de schoorsteen niet laten vegen kan zomaar een brand
veroorzaken.
Een prima initiatief van de
brandweer om te gaan werken
aan bewustwording bij menigeen, zodat gevaarlijke situaties
hopelijk zijn te voorkomen. Als
het dan eens mis mocht gaan is
het goed te weten hoe te handelen. Het doel is om jaarlijks
het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden in Nederland
terug te dringen. Minder branden, minder slachtoffers en minder schade is het motto van de
bandweer. Bent u benieuwd of
u ook in aanmerking komt voor
een gratis woningcheck neem
dan contact op met brandweer
Kennemerland via www.brandveiligleven@vrk.nl of bel 0235674002. (Eric van Westerloo)
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Sterke line-up Dance Valley

Velsen-Zuid - De 21ste editie van Dance Valley kent
een sterke line-up. Op zaterdag 1 augustus komen
onder meer Showtek, Fedde le Grand, Sander van
Doorn, Nervo en Audio Bullys naar de Velsen Valley.
Belangrijkste nieuws: de
HQ Stage is terug van weggeweest. Hier draaien dj’s
van het eerste uur, zoals JP,
Tom Harding en Yoji Biomehanika.

Dance Valley staat bekend om
de authentieke dance en grote diversiteit in muziekstijlen. Dit
jaar worden er tien verschillende
stages opgebouwd, waarvan zes
door partners van Dance Valley worden gehost. Zo staat de
Deephouse Stage weer in het teken van Flow. Franky Rizardo zet
met dit concept een verfrissende
benadering neer op deep house.
Sexed Up omarmt de Eclectic
Stage met GhostRiders. Hier nemen Dyna en zijn team het pu-

bliek mee op een eigenwijze reis
die alle verwachtingen zal overtreffen. De Trance Stage staat dit
jaar in het teken van Full On van
Ferry Corsten. Eén van de opvallendste namen is ‘oude rot’ Marco V. Ook Beatloverz is weer van
de partij met knallende edmbeats van onder meer Moti.
Op de Techno Stage zetten Monika Kruse & 2000 and One de
standaard van de in totaal zes
back2back-sets!
In 2013 heeft Dance Valley een
tweede terrein geopend voor

liefhebbers van de harde dancestijlen. De Hardstyle & Raw
Hardstyle Stage vormen samen
een brutale, ruige en vooral echt
harde Main Stage.
Ook Hardcore is dit jaar stevig
vertegenwoordigd. Hier omarmt
Hellbound een back2back battleground waar artiesten als Art
of Fighters, Tieum en The Sickest
Squad aan meewerken.
In de Hard Valley komt ook een
speciaal Freestyle Stage waar
bekende namen als Deepack,
Luna en Pavo energieke optre-

dens verzorgen.
Vorig jaar vierde Dance Valley
haar 20ste verjaardag tijdens
een zeer geslaagde editie met
40.000 bezoekers. In 2013 keerde het festival terug naar de opzet zoals het halverwege jaren
‘90 groot werd. Met succes. Het
festival zet deze koers dan ook
op haar eigen wijze door.
Dance Valley duurt van 12.00 tot
23.00 uur. Tickets kosten 65 euro en zijn verkrijgbaar via www.
dancevalley.nl. (foto’s: Michel
van Bergen)

TELSTAR ✩ NIEUWS
Velsen-Zuid - De jaarlijkse
open dag van Telstar vindt
plaats op zondag 2 augustus.
Het Telstar stadion staat dan
geheel in het teken van de
nieuwe selectie en alle positieve ontwikkelingen rondom
de club.
Vanaf 12.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te nemen
in het Telstar stadion. Publiek

wordt ontvangen worden door
vrijwilligers, medewerkers, spelers en technische staf.
Rondom het stadion kunt u bij
de diverse kramen uw Telstar
hart nieuw leven inblazen. Bestelt u uw seizoenkaart, koopt
u het nieuwe thuisshirt of koopt
u tegen schandalig lage prijzen
een gedragen spelersshirt? Het
kan allemaal!
Ook aan de allerjongste Telstar

supporters is gedacht. De kidsclub pakt groot uit met diverse spelletjes en een springkussen. Er is zelfs de mogelijkheid
om een balletje te trappen op
het hoofdveld van het stadion.
Te gek!
Om 12.30 uur worden alle spelers en de technische staf voorgesteld op het hoofdveld. Na
afloop kunnen alle kinderen
handtekeningen jagen terwijl

er op dat moment in Club West
een forum gehouden zal worden
waarbij Pieter de Waard (algemeen directeur), Steef Hammerstein (commercieel directeur)
en Michel Vonk (trainer) zullen
aanschuiven. U kunt uw prangende vragen aan hen stellen.
Op het speciaal ingerichte horecaplein kunt u genieten van een
hapje, drankje en natuurlijk lekkere deuntjes uit de DJ Duck die

ook dit jaar weer aanwezig is. De
dag zal wordt afgesloten met de
officiële opening van het kunstgras met daarop volgend een
oefenwedstrijd tussen Telstar en
eredivisionist Excelsior Rotterdam met onder andere oud-Telstar speler Daryl van Mieghem.
In de rust zal een uniek spel gespeeld worden in samenwerking
met shirtsponsor MPM Oil Company.

Programma
12.00 uur
12.30 uur

13.15 uur
13.15 uur
14.20 uur
14.30 uur
15.15 uur

Kom naar de open dag!

Start open dag
Presentatie spelers
met aansluitend
handtekeningen
jagen
Balletje trappen
op het hoofdveld
Forum in Club West
Officiële opening
kunstgras
Telstar Excelsior Rotterdam
Vatje trap i.s.m.
MPM Oil Company

Kijk voor meer informatie op
www.sctelstar.nl

Dorpsfeest Santpoort
Zaterdag 1 t/m zaterdag 8 augustus

Dorpsfeest Santpoort 2015
HARDDRAVERIJ VERENIGING SANTPOORT & OMSTREKEN PRESENTEERT
HET OFFICIËLE PROGRAMMA VAN DORPSFEEST SANTPOORT 2015
VAN ZATERDAG 1 AUGUSTUS TOT EN MET ZATERDAG 8 AUGUSTUS

Dorpsfeest Santpoort in teken van
’2000 jaar Romeinen in Velsen’
Voorwoord
Van zaterdag 1 t/m zaterdag 8 augustus
2015 viert Santpoort feest. Binnen acht
dagen organiseert de Hardddraverij Vereniging meer dan veertig evenementen, groot
en klein, voor verschillende doelgroepen.
Door Theo Koster
Omdat 2000 jaar geleden de Romeinen zich
in Velsen vestigden, loopt dit thema als rode
draad door het programma. Zo worden
deelnemers aan ludieke evenementen, zoals steppenrace en ringsteken, uitgedaagd
zich uit te dossen als Romeinen, Barbaren,
Batavieren, Kelten, Druïden, Galliërs, Grieken, Hunnen of Friezen. Als grote finale
staat de laatste zaterdag in het teken van
’2000 jaar Romeinen’. Het evenemententerrein bij de Ruïne van Brederode wordt op
8 augustus omgetoverd tot Romeinse en
Friese kampen. Dit belooft een groot spektakel te worden met grote groepen ’Re-enactors’, die historische gebeurtenissen uit
die tijd in Velsen op een zo authentiek mogelijke wijze uitbeelden. Meer details treft u
in het programma aan.

Dat de Harddraverij Vereniging Santpoort
zo uitpakt, komt omdat ze een bijzondere
band hebben met de Romeinen. In 1993
werd een groot opgravingsonderzoek
voltooid ten oosten van Santpoort. Bij dit
onderzoek werden bewoningssporen gevonden uit de Romeinse tijd. Maar er zijn
ook karrensporen gevonden met een groot
aantal hoefafdrukken op een weg die van
zuid naar noord liep; van een tempel (kerk)
richting Taveerne (Romeinse herberg).
Voorzitter Bas Kuntz zegt met een brede
lach: “Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we stellen dat de Romeinen 2000 jaar geleden al een draverij in
Santpoort hielden!”

Tijdens de opgravingen is ook een originele
Romeinse lakzegel gevonden. Het gaat om
een zwarte onyx steen met de afbeelding
van een biga, een Romeinse strijdwagen.
De afbeelding van deze biga is dit jaar
verwerkt in het logo van de Harddraverij Vereniging (zie ook afbeelding van de
sticker dit jaar).

Naast het grote afsluitende spektakel op de
laatste zaterdag, staan alle evenementen
van vorig jaar ook dit jaar op de feestkalender. Op de laatste zaterdag zijn er dus op
twee verschillende locaties evenementen
aan de gang. Bij de Ruïne 2000 jaar Romeinen en op de Weyman Weide het bekende
programma met Buikschuiven, Kwalleballen en TentQuiz. Ondanks het drukke
programma, is er toch nog ruimte gevonden voor drie nieuwe evenementen: Footgolf op zondag, Ringsteken voor senioren
op scootmobielen op dinsdagochtend en
Santkamp op vrijdagmiddag.
Op de volgende pagina’s treft u het complete programma aan. Voor de Dorpsfeestgebruikers met smartphone is een gratis
’App’ ontwikkeld, waarmee u het laatste
nieuws op uw mobieltje kunt ontvangen.
Altijd handig. Ook als er op het laatste
moment wijzigingen in het programma
worden doorgevoerd in verband met weersof andere ongeplande invloeden.
De Harddraverij Vereniging is er trots op
dat alle evenementen gratis toegankelijk
zijn. Dit komt grotendeels door de pacht
van onze kermisexploitanten en de bijdragen die de sponsoren leveren. Ook mag de
organisatie gebruik maken van ruim 300
vrijwilligers die zich belangeloos voor dit
Dorpsfeest inzetten. Klasse en dank daarvoor! Bestuur, vrijwilligers, kermisexploitanten, sponsoren, publiek en deelnemers
gaan er met elkaar weer een mooi feestje
van maken. Veel plezier!

VRIJDAG 31 JULI
RONDJE ZANDHAAS:
WANDELEND DE NACHT DOOR
20.00 UUR START / MUZIEKCENTRUM SOLI

Het Dorpsfeest Santpoort wordt op vrijdagavond
31 juli 20.00 uur geopend met een aantal monsterwandeltochten, die de hele nacht door worden gewandeld. We hebben het dan over de 7e
Nacht van Santpoort. Deelnemers lopen routes
van 60, 100 en zelfs 110 km! Deze afstanden
gaan door het weidse polderlandschap ten noorden van het Noordzee-kanaal. Na 60 kilometer
sluiten deze routes zich aan op de 40 en 50 kmafstanden van de dagtochten.
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 inschrijven en leest u tevens alle andere
praktische informatie. Late beslissers kunnen
zich vrijdag 31 juli vanaf 18.30 uur tot 19.45 uur
inschrijven bij de startlocatie. Meer informatie:
Erik Miessen, 06-23072297.

LID WORDEN

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

ZATERDAG 1 AUGUSTUS
RONDJE ZANDHAAS

DIVERSE STARTTIJDEN / RUÏNE VAN BREDERODE

Zijn de afstanden van “De Nacht van Santpoort”
u te veel, dan kunt u op zaterdag bij het Rondje
Zandhaas kiezen uit zes verschillende afstanden
van 5 tot 50 kilometer. De Ruïne van Brederode is
de startplaats voor deze dagwandeltochten. Om
ervoor te zorgen dat iedereen uiterlijk 17.30 uur
weer binnen is zijn de volgende starttijden vastgesteld: 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. Voor de 5 en 10 kilometer
zijn mooie parcoursen door Santpoort-Noord en
Zuid uitgezet. De iets meer getrainde wandelaar,
die gezellig wil recreëren, kan deelnemen aan de
afstanden van 15 en 25 kilometer, die tevens door
het nationaal Park Zuid-Kennemerland gaat.

Dorpsfeest Santpoort 2015
De wandelaars die voor het “echte grote” werk
kiezen, kunnen deelnemen aan de afstanden van
40 en 50 kilometer, die via de havens van IJmuiden,
het strand en Zuid-Kennemerland ook nog naar
Overveen en Haarlem gaan.
Deelname kost € 4,50 (met medaille) of € 3,- (zonder medaille). Leden van een erkende wandelsportbond krijgen € 1,- korting. Alle routes worden met
pijlen aangegeven (graag laten hangen; worden
door organisatie weggehaald) en bij de start wordt
de routebeschrijving uitgedeeld. Er kan alleen
op 1 augustus ter plaatse worden ingeschreven.
Meer informatie: Erik Miessen, 06-23072297. Of
kijk op www.rondjezandhaas.nl

39STE RIJTUIGENDAG

9.00 - 17.00 UUR / RUÏNE VAN BREDERODE

Klassementsrit voor authentieke aanspanningen
trekt al weer voor het 39ste jaar door Santpoort
en Omsteken. Omdat het elk jaar moeilijker wordt
om een hoogwaardig deelnemersveld aan de start
te krijgen, is het misschien wel de laatste mogelijkheid om deze aanspanningen in Santpoort te
aanschouwen. Om 10.45 uur vertrekken de aanspanningen vanaf het evenemententerrein bij de
Ruïne. De lunch zal rond 12.45 uur plaatsvinden
nabij de muziektent nabij Theeschenkerij in Velserbeek. Zoals gebruikelijk is er een Sherrystop
op het landje van Scholz in het hartje van Santpoort. De koetsen worden daar rond de klok van
15.00 uur verwacht. Rond kwart voor vier zullen
de aanspanningen zich presenteren bij de Naaldkerk. Omstreeks 16.15 uur zijn de aanspanningen
weer terug bij de Ruïne voor de prijsuitreiking en
laatste presentatie aan het publiek.

ROUTE DER RIJTUIGEN 2015

VERTREK OM 10:45 UUR VANAF EVENEMENTENTERREIN BIJ DE RUÏNE VAN BREDERODE.

LA Velserenderlaan, RA Brederoodseweg, RA
Duinzichtlaan, LA Duin en Beeklaan,RD Duin en
Beeklaan, RD Zocherlaan, LA Brederodelaan, RA
Zomerzorgerlaan, LA Hoge Duin en Daalseweg,
LA Koninginneduinweg, RD Koninginneduinweg,
RD Koninginneduinweg, RA Lage Duin en Daalseweg, LA Lage Duin en Daalseweg, RA Mollaan,
LA Zomerzorgerlaan, RA Brederodelaan, LA Bergweg, LA Velserenderlaan, LA Duin en Kruidbergerweg, LA Duin en Kruidbergerweg, RD Nicolaas
Beetslaan, RO ½ Hiëronymus van Alphenlaan, RA
Albert Verweijlaan, LA Lodewijk van Deysellaan
langs De Luchte en Huis ter Hagen rond 12:30 uur.
LA Van Lennepweg, LA Aagtevonklaan, RD
Aagtevonklaan, RA Driehuizerkerkweg, RD Driehuizerkerkweg volgen (Hek open!), LA Parkweg,
LA Velserbeek

Maandag 13.00 - 17.30
Dinsdag
8.30 - 17.30
Woensdag 8.30 - 17.30
Donderdag 8.30 - 17.30
Vrijdag
8.30 - 17.30
Zaterdag
8.30 - 13.00

Wij wensen
iedereen een
fantastisch
dorpsfeest!

20-jarig Dorpsfeest bestaan op

vrijdag 31 juli

van 20.00 tot 22.00 uur

‘t Palet
met Santpoorts bier,

RA Parkweg, LA Kerkesingel,LA Kerkplein, RA
Zuiderdorpstraat, RA Meervlietstraat, RA ’s Gravenlust, RD Rijksweg (of LI Parkweg, RA Rijksweg)
RA direct LA Kweekensteinweg, RA Rondje Beeckestijn, RA Kweekensteinweg , RD P.C. Hooftlaan,
LA Bilderdijklaan, RO ¾ Van den Vondellaan, RD
Hagelingerweg, RO 1/2 Hagelingerweg, LA Johan
Maurits van Nassaulaan, RA Stuyvesantstraat, RD
Bonairestraat, LA Surinamestraat, LA Hoofdstraat,
LA Antillenstraat, RD J.T. Cremerlaan, LA Kerkweg, RD Kerkweg, aankomst landje Scholz 15:00
uur Sherrystop landje van Scholz. Vertrek 15:30
uur via achteruitgang, LA Burg. Enschedélaan,
RD Burg. Enschedélaan volgen, RA Wüstelaan, RA Velserhooftlaan, langs de Santhaes, RD
Velserhooftlaan volgen, RD Dinkgrevelaan, RA
Kieftendellaan,RA Schipbroekenweg, RA Terrasweg, LA Frans Netscherlaan, RA Middenduinerweg. Presentatie 15:45 uur bij de Naaldkerk, RA
Dinkgrevelaan, RA Molenveltlaan, RD Molenveltlaan, RA Berglaan, RA Terrasweg, RA Burgemeester Enschedélaan, RA Frans Netscherlaan,
LA Frans Netscherlaan, RA Middenduinerweg, RD
Middenduinerweg terug naar het evenemententerrein.
AANKOMST: 16:15 UUR

‘t Palet viert haar

Santpoortse indrinkavond bij

LUNCH: 12:45 UUR
VERTREK: 13:30 UUTR

Hoofdstraat 152,
Santpoort-Noord
023 - 537 87 81
www.eetlokaalpalet.nl

Santpoorts blond en natuurlijk
het Santpoortse Bierlied!

Boek uw vakantie bij Arke Santpoort-Noord!

Tijdens het dorpsfeest
zijn wij geopend.
Terrasweg 26,
Santpoort-Nrd.
023-5381050
www.tjeerdmeinemacoiffures.nl

Burg. Weertsplantsoen
112
Burg. Weertsplantsoen
112
2071 PK 2071
Santpoort-Noord
PK Santpoort-Noord
Tel. 023 -Tel.
537023
77 74
- 537 77 74

Massagestoel
MedischMedisch
gezien goed
voor:
Massagestoel
gezien
goed voor:

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

reuma, arthritis,
reuma,arthrose,
arthritis,spierarthrose, spier-

onbelaste
onbelaste
aandoeningen,
stijve nek enstijve nek en
aandoeningen,
schouders, koude
handen
en handen
voeten en voeten
oefeningen
schouders,
koude
oefeningen

Gratis
proefles
Gratis
proefles
Arke heet vanaf 1 oktober TUI

www.vitaslen.nl
www.vitaslen.nl

Wij wensen iedereen
een bovenstebeste
Dorpsfeest toe!

Wagenmakerstraat 41, 1991 JB Velserbroek

Tel. 023 - 537 82 03

Hoofdstraat 150, Santpoort-Noord

CHRIS HARDENDOOD
Wij wensen iedereen
een heel fijn Dorpsfeest
Hagelingerweg 55 - 57 - Santpoort-Noord
Tel. 023 - 537 34 52

WITGOED

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

Tel. 023 - 538 54 78

Dorpsfeest Santpoort 2015
STERKSTE VAN SANTPOORT
12.00 - 15.00 UUR / WEYMAN WEIDE

De organisatie van de Sterkste van Santpoort
komt dit jaar met een verrassing! Zij hebben de
Fries Wout Zijlstra bereid gevonden om naar de
Weyman Weide te komen. Hij was de sterkste van
heel Nederland en ooit derde op het wereldpodium. Zijlstra zal hier en daar een demonstratie
geven van zijn huidige “power” en zo nu en dan
de microfoon ter hand nemen om de deelnemers
aan te moedigen of tips te geven. Hij ondersteunt
daarmee het werk van de speakers Jan van der
Meulen en Juriaan van Beelen. De organisatie
(Koen Nijssen, Rens Hagen, Jon Deudekom en
Gijs Ooms) hebben bewust voor de goedlachse
Zijlstra gekozen, omdat het bij de Sterkste van
Santpoort vooral ook om de “fun” gaat.
Hoewel de deelnemers fanatiek strijden, is het
zeker niet de bedoeling dat de deelnemers elkaar te serieus nemen.

De organisatie heeft het parcours vernieuwd en rekent dit jaar op een verhoogd aantal vrouwelijke
deelnemers. Of laten jullie de Sterkste Vrouw van
Santpoort (Marleen de Kroon) dit jaar voor de 5e
keer op-een-rij winnen? Bij de mannen gaat Thomas Wouterse voor een hattrick en ook hij ziet ook
graag nieuwe en sterke tegenstanders in de ring
verschijnen. Deelnemen kan vanaf 18 jaar.
De komst van Wout Zijlstra is mede mogelijk
gemaakt door een aantal trouwe sponsoren:
Stapper Sierbestrating, Boot Schilderwerken,
Derkx & Davidson B.V., Sportcentrum Santpoort,
Hercules, Van Schagen Santpoort, R. van Ravesteijn
Timmerwerken, Duineveld Transport, Tot Ziens
Promotions en natuurlijk Action Planet, die dit jaar
weer de hoofdprijzen verzorgt voor de sterkte man
en sterkste vrouw van Santpoort in de vorm van
een Powerboat Experience op de Noordzee. Het
toernooi begint om 12.00 uur en duurt tot 15.00
uur. Bezoekers kom op tijd, want deze jubileumeditie belooft vanaf het begin af aan een spektakel
te worden! Inschrijven kan via www.dorpsfeestsantpoort.nl of http://goo.gl/forms/mzbS0aV5cB.
En op de dag zelf tussen 11.00 en 12.00 uur.
Voor
meer
informatie
over
deelname:
sterkstevansantpoort@gmail.com

BIERPROEVERIJ

16.00 - 19.00 UUR / WEYMAN WEIDE

Voor de derde keer hebben de organisatoren
van het “Schaduw bestuur” (Jasper van Velzen, Gijs Ooms, Rens Hagen, Ruben vanVoorbergen,
Martin van Baekel en Hugo van Vessum) de handen
ineen geslagen om de proeverij te organiseren.
Kosten bedragen € 12,50 per persoon. De deelnemers krijgen hiervoor een speciaal glas, infoboekje
met uitleg over de bieren, enkele hapjes en muntjes.
Inschrijven kan via www.dorpsfeest-santpoort.nl,
maar vol is vol. Meer info: bierproeverijsantpoort@
dorpsfeest-santpoort.nl.

PROEFSPRINGEN

19.00 - 20.30 UUR / RUÏNE VAN BREDERODE

Deelnemers die willen oefenen voor de springwedstrijd van het Concours Hippique op zondag
kunnen onder professionele begeleiding een parcours rijden. Sandra van der Werff is gediplomeerd
ORUN instructrice en is zelf actief als wedstrijd
amazone en heeft ervaring in dressuur, spring en
SGW sport, endurance en het aangespannen rijden.
Voor meer informatie over deelname (kost
€ 5,-) en inschrijven (maximaal 12): Annemieke
Vink en Bianca Meekel-Stolwijk: feestweek-santpoort@hotmail.com.

LIVE MUZIEK

20.00 - 0.00 UUR / HOOFDSTRAAT

Onder het genot van een lekker achtergrond muziekje en wat hapjes, kunnen zo’n 500 fijnproevers
genieten van een groot assortiment bieren die voornamelijk afkomstig zijn van regionale brouwerijen.

Ramsis Podium:
’t Palet en Café Bartje:
Wildeman:
DingeS’poort:

What The Funk
Giga
The Telephones
Peter van Bugnum

Dorpsfeest Santpoort 2015
ZONDAG 2 AUGUSTUS
KOFFIECONCERT

12.00 – 14.00 UUR / DORPSKERK

In de 17e editie van het Koffieconcert staan de
twee zusjes Beltiukova garant voor een sfeervol
concert. Dasha (dwarsfluit) en Ksenia ( viool) worden daarbij ondersteund door Vital Stahievitch (piano). Alle drie de musici zijn geboren en getogen
in Minsk waar ze ook hun muziekstudie deden. In
Nederland kregen zij de kans hun master diploma
te behalen. Ksenia werkt in Minsk aan het muzieklyceum en als soliste. Vital is docent aan het conservatorium van Amsterdam en Dasha is soliste, werkt
met haar ensembles en heeft een eigen lespraktijk
in Santpoort. Het concert opent met de derde sonate van Brahms voor piano en viool. Daarna soleert Vital Stahievitch in de Mephisto Waltz van
Franz Liszt. Over het derde stuk, de Sonatine opus
100 van Dvo ák, zegt Dasha: “Het is alsof je met
de fluit aan het zingen bent”. Als trio worden vier
fragmenten uit ‹Siete canciones populares Espanolas› van Manuel de Falla opgevoerd. Tot slot wordt
Credo van Sergey Beltiukov (de vader van de dames) gespeeld. Hij schreef dit stuk in opdracht van
de Wit-Russische regering ter nagedachtenis aan de
kernramp in Tsjernobyl. Het koffieconcert wordt in
samenwerking tussen Harddraverij Vereniging, de
Stichting “Cultuur in de Dorpskerk” en ’t Mosterdzaadje georganiseerd. Vanaf 25 juli 2015 zijn de
kaarten gratis af te halen bij Booy Optiek (Hoofdstraat 166) en Nieuwland & Aarts (Bloemendaalsestraatweg 127). Op 2 augustus gaat de zaal open
om 11.30 uur. Aanvang concert om 12.00 uur. Vrijwillige bijdrage in hoed van de voorzitter wordt
zeer gewaardeerd. Sponsor: Booy Optiek

DOWNLOAD DE APP

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

CONCOURS HIPPIQUE

09.00 - 17.00 UUR / RUÏNE VAN BREDERODE

Tijdens het Concours Hippique zijn er dressuur- en
springwedstrijden. Als eerste onderdeel worden
er officiële KNHS spring- en dressuurwedstrijd
gehouden: Ofwel de “Grand Prix van Santpoort”.
De organisatie daarvan is in handen van RV Xanthus – Spaarnwoude te Halfweg. Natuurlijk is er
ook volop gelegenheid voor de lokale ruiters om
hun deskundigheid te tonen op gebied van de onderlinge spring- en dressuurwedstrijden.
Naast de spring- en dressuurwedstrijden is er elk
heel uur een show van Vereniging Tuigpaardrijders
Nederland (VTN, voorheen SERT). Dit begint om
11.00 uur en er zijn rubrieken als Kleine Limiet,
Grote Limiet, Nieuwelingen, Ereklasse Kampioenschap, Dames en Tweespannen. Voor de springrubriek geldt dat na iedere foutloos gereden
parcours, er een barrage op tijd wordt gereden.
Ook staat het onderdeel “Speel uw spel” op het
programma. In dit onderdeel komen springtalent,
snelheid, behendigheid en samenwerking tussen
ruiter en paard maximaal tot uitdrukking. In de
ring staan hindernissen opgesteld in de hoogtes
tussen 40 en 100 cm. Iedere hindernis heeft, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, een waarde
van 10 tot 120 punten. Binnen 90 seconden moet
de deelnemers zoveel mogelijk punten bij elkaar
springen. De prijs voor het Bestgaande Rijpaard
en pony zullen worden uitgereikt aan de ruiters
die als beste in staat zijn de paarden dusdanig te
rijden dat alle gangen en ras-typische kenmerken
optimaal tot uitdrukking komen. Er wordt beoordeeld op diverse punten, zoals de gangen van het
paard, het gedrag onder het zadel, maar ook de
combinatie ruiter/paard wordt beoordeeld. Alle
deelnemers mogen deelnemen aan twee rubrieken. Dat kunnen twee dressuurwedstrijden zijn,
twee springwedstrijden of een combinatie van
springen en dressuur. Daarbij kan elke combinatie zich ook inschrijven voor of ‘Speel uw Spel’ of
‘Bestgaand’. Om 15.00 uur staat een dressuurdemonstratie “Kür op muziek” op het programma.
Deze Kür wordt gereden door Ilse Ligthart met
Variohippique’s Sir John. En het publiek en meegekomen kinderen kunnen zich vermaken in het
strodorp dat door Fred Brans mogelijk is gemaakt.

Inschrijven voor Officiële KNHS spring- en dressuurwedstrijd: Marco de Gelder 06-50650666 of
santpoortch@gmail.com.
Voor onderlinge wedstrijden en/of de onderdelen Speel uw Spel en Bestgaande Rijpaard/pony:
Annemieke Vink en Bianca Stolwijk: feestweeksantpoort@hotmail. Inschrijfformulieren op www.
dorpsfeest-santpoort.nl. De inschrijvingen sluiten
op 26 juli 20.00 uur. Toegang gratis!
Sponsors: Welkoop Santpoort / Bouw- en aannemersbedrijf van Schooten.

SCHAAKKROEGLOPERTOERNOOI

09.45 - 18.30 UUR / START BIJ DE WILDEMAN

Santpoort organiseert voor de vierde keer dit legendarisch Kroeglopertoernooi. Schakers uit heel
Nederland nemen het in duo’s, in zeven rondes en
op verschillende horecalocaties tegen elkaar op. Elk
jaar doen meer dan 100 deelnemers mee! Het gaat
niet om spek en bonen, maar om leuke geldprijzen
per duo. Mede door het aantrekkelijke prijzenpakket doen er vaak bekende schaakgrootmeesters mee.
Dit jaar heeft Grootmeester David Klein en Santpoorter FM Ilias van de Lende zich al aangemeld.
In 2012 waren de winnaars oud Santpoorter FM
Michael Admiraal & Blom, in 2013 Bezemer & Timmermans en in 2014 oud Santpoorter IM Piet Peelen
en grootmeester Dimitri Reinderman! Het prijzengeld blijkt in Santpoort echter niet de enige échte
motivatie om deel te nemen. Het is met name ook
de gezelligheid en de bijzondere opzet van de dag,
zoals de mogelijkheid om na afloop voor een tientje
extra met elkaar te eten bij Laantje in de tuin. Andere schaaklokaties zijn Dingespoort, Cafe Bartje,
Ramses, Wildeman en de 2 Chinese restaurants in
Santpoort. Volgens de organisatoren Hans Kors en
Gerard Swier is het Kroeglopertoernooi net als het
schaken bij Tata: “Je kan niet zeggen dat je echt geleefd hebt als je niet minimaal één keer hebt mee
gedaan!” Meedoen? Voor meer informatie of aanmelden (€ 20,00 per duo), kan via www.schaakclubsantpoort.nl/kroeglopertoernooi of mobiel Hans
Kors 06-40348275.

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
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Hoofdstraat 188
Santpoort-Noord
Tel. 023 - 537 72 24
www.dingespoort.nl

Tijdens het Dorpsfeest
Santpoort zijn wij
gewoon geopend!
Dorpsfeest Santpoort 2015
NIEUW: FOOTGOLF

11.30 - 16.00 UUR / START WEYMAN WEIDE

Dankzij de enthousiaste steun van de Footgolfvrienden van Stichting Dorpsfeest Spaarnwoude
kreeg initiatiefnemer Enrico Does inspiratie dit
toernooi ook op de Santpoortse zandgronden te
laten plaatsvinden. In 15 holes, verspreid over
heel Santpoort – van de Weyman Weide tot aan
Landgoed Duin & Kruidberg (waar ooit de De
Kennemer Golf & Country Club is opgericht op 11
december 1910 met 9 holes in Santpoort!) - zijn
de meest creatieve holes uitgezet. Het spel is simpel. Net als bij gewoon golf wint de persoon die
met de minste schoten de voetbal in de hole krijgt.
Daarnaast is er ook een prijs voor het team dat
het best presteert. De holes kunnen ingegraven
cementkuipen zijn, een tractorband of open dak

van een cabriolet. Een team moet minimaal uit 6
en maximaal uit 10 personen bestaan. Natuurlijk
kunnen ook dames meedoen! Om geen files en
wachttijden op de holes te krijgen is het maximaal
aantal teams beperkt. Momenteel is het toernooi
al volgeboekt.
Deelname is vanaf 18 jaar. Net als bij andere
Footgolf-toernooien mag een biertje voor onderweg (BVO-tje) worden meegenomen, mits de
emballage keurig wordt opgeruimd. Verder loopt
het toernooi langs mooie uitspanningen, zoals
Café Bartje, Duin- en Kruidberg, de evenemententent van Korf Catering en de Hoeve Duin- en
Kruidberg. Voldoende mogelijkheden om “op te
steken”, maar wees op tijd terug bij Café Bartje
voor de prijsuitreiking. Voetbalschoenen zijn toegestaan, maar of dat de juiste keuze is? Er worden
namelijk heel wat km (6,5!) over straat afgelegd
om bij de volgende holes te komen. Deelnemers
wordt aangeraden op de fiets komen gezien de afstanden tussen de holes.
Deelnamekosten per team bedragen € 20,-. Het
team moet dan wel een eigen ballen meenemen.
City Sport geeft de mogelijkheid om een bal te
kopen voor € 15,00. Ook zijn die ballen op die
dag te verkrijgen bij Café Bartje. De start is om
12.00 uur en teams verzamelen zich vanaf rond
11.15 uur in de tent op de Weyman Weide voor
de instructies en het uitreiken van de benodigde
spelmaterialen aan de ‘marshalls’ (één per team).
Voor vragen of meer informatie: enricodoes@hotmail.com

HANDBOOGSCHIETEN

19.00 - 21.00 UUR / HANDBOOGSCHIETVERENIGING SANTPOORT

Ook dit jaar kunnen jong en oud kennismaken met
het handboogschieten.
Bij Handboogschutterij
VZOS in Santpoort kan
men gratis proefschieten. Iedereen krijgt eerst
drie proefpijlen. Daarna
volgt een serieuze poging prijsschieten met
drie tellende pijlen.
Per discipline, zoals
jeugd, dames en heren
krijgt degene met de
hoogste score een officiële beker. Dit alles vindt
plaats in het clubgebouw VZOS aan Kerkepad 79
(naast Muziekcentrum Soli). Deelname gratis en u
kunt zich gewoon ter plaatse aanmelden. Een lekkere laagdrempelige manier om kennis te maken
met deze sport.

LIVE MUZIEK

20.00 - 0.00 UUR / HOOFDSTRAAT

Ramsis Podium:
Waterproof Shampoo.
’t Palet en Café Bartje: Irma and the Dazzle
Party.
Wildeman:
The BieT

Dorpsfeest Santpoort 2015
MAANDAG 3 AUGUSTUS
34STE STRAATVOETBAL-

TOERNOOI SANTPOORT

8.45 - 16.00 UUR / BURG. WEERTSPLANTSOEN

Traditioneel straatvoetbaltoernooi voor kinderen
van 6 tot en met 13 jaar. Met meer dan 50 vrijwilligers en talloze sponsoren gaat Stichting Straatvoetbal Santpoort ook dit jaar weer een bomvol
toernooi organiseren. De deelnemers zijn ingedeeld in twee leeftijdscategorieën (6 t/m 8 jaar en
9 t/m 13 jaar). Inschrijving gebeurt individueel,
waarna je via loting in een team terecht komt.
Kinderen onder de 6 jaar kunnen ingeschreven
worden voor de pauzewedstrijd. De rubriek voor
de oudste spelers is inmiddels volgeboekt, maar
wellicht is er in de jongste categorie nog ruimte
over? Kijk maar op de website www.straatvoetbalsantpoort.nl. Verder zijn er rondom het speelveld allerlei spelletjes, zoals Panna, het gatendoel
schieten en balletje hooghouden. Kortom, weer
een hele actieve maandag. Deelname € 3,-.
VOORINSCHRIJVEN RINGSTEKEN OP DE FIETS
10.00 - 12:00 UUR / BURG. WEERTSPLANTSOEN

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

KLAVERJASSEN 55+

13.00 - 17.00 UUR / WEYMAN WEIDE

Het Klaverjastoernooi wordt dit jaar weer georganiseerd in de grote feesttent die op de Weyman Weide wordt neergezet. In de grote tent is
ruimte voor 160 deelnemers. Gezien de gezelligheid van het toernooi zijn de kaarten hiervoor
erg gewild. Bovendien zorgt de Harddraverij
Vereniging voor een leuke prijzentafel. Het tijdstip van de kaartuitgifte ligt inmiddels al achter
ons. Mevr. Minke Uitendaal van de ANBO afdeling Santpoort/Velserbroek, die dit evenement
samen met Gerrit van Langen organiseert, heeft
echter wellicht nog een beperkt aantal kaarten
(€ 2,-) beschikbaar (06-40841152) die bij de tent
verkocht zullen worden. Maar ook hier geldt: vol
is vol.

STEENWERPEN

14.00 - 17.00 UUR / LANDJE VAN SCHOLZ

Deelnemers moeten proberen om met een kei
een dobbelsteen van een paaltje te gooien. Wie
het lukt mag het aantal ogen bij het puntentotaal optellen van zijn team. Gooi je de dobbelsteen eraf zonder dat het paaltje omvalt, dan
tellen de punten dubbel. Er wordt gespeeld in
teams van vier personen. Gezien te verwachten
drukte graag met meerdere teams op één baantje spelen. Individuele spelers zijn natuurlijk ook
van harte welkom, want ter plekke kunnen ook

teams worden samengesteld. Het unieke
van dit evenement,
dat alweer voor de
elfde keer wordt georganiseerd, is dat groot en klein, jong en oud samen kunnen 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.
Sponsor: Winkeliers en Ondernemers Vereniging
Santpoort.

STEPPENRACE

18.30 - 20.15 UUR / HOOFDSTRAAT

De Steppenrace is nog steeds een publieksmagneet. Ook dit jaar zal de Hoofdstraat volstromen
om de teams, verkleed en wel, aan het werk te
zien! In het kader van “2000 jaar Romeinen in
Velsen” verwachten we met name Romeinen,
Barbaren, Batavieren, Kelten, Druïden, Galliërs, Grieken, Hunnen of Friezen aan de start.
De Steppenrace is een Autopedrace voor de
oudere jongeren (vanaf 15 jaar). Teams van vier
personen moeten individueel een parcours met
hindernissen afleggen op een flinke eenpersoons
autoped, daarbij nemen ze het op tegen een
tweede team in de naastgelegen baan.

Van
der
Valk
Taxiservice 0255-538000
Wij brengen u na het
dorpsfeest veilig thuis!
Tijdens Dorpsfeest Santpoort kunnen de wachttijden iets langer zijn
dan het gebruikelijke ‘klein kwartiertje’. Wij rekenen op uw begrip!

Wenst iedereen een gezellig Dorpsfeest

06 - 3388 4729

OOK TIJDENS HET
GEZELLIGE DORPSFEEST
KUNT U BIJ ONS TERECHT!
IEDEREEN HEEL VEEL PLEZIER!

Alleen tijdens
de jaarmarkt
De Ballon Santpoort,
vanIntertoys
Dorpsfeest
Hoofdstraat 189 • 023-5374741
Santpoort
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Wüstelaan 83 • 2071 AE Santpoort

Loom Bands
Dorpsfeest
Santpoort 2015
Sorteerkoffer
24-vaks
Elk jaar
weer tovert het Santpoortse hekkenteam

fiets voor kinderen tot en met 9 jaar. Inschrijven
vanaf 8.30 uur; deelname kost € 0,50. Hoofdeen nieuw creatief parcours uit de hoge hekprijs een prachtige fiets aangeboden door Het
kenhoed. Net als de voorgaande edities komen
Rijwielhuys Santpoort. 10.30 uur: Ringsteken
dames- en herenteams in een aparte klasse uit.
voor senioren op scootmobielen. deelname kost
Bij gemengde teams zal de meerderheid aan ge€ 0,50. Inschrijven omstreeks 10.00 uur bij Café
slacht bepalen in welke categorie het team uitBartje voor de deur. Alleen voor mensen die de
komt. Twee heren en twee dames worden ingescootmobiel in het dagelijks leven nodig hebben.
deeld bij de heren. De start valt om 18.30 uur,
uur: Ringsteken op de fiets voor kinderen
maarDeze
de deelnemers
moeten
zich geldig
om 18.00
aanbieding
is alleen
op uur
vrijdag 11.00
8 augustus
van 10 tot en met 14 jaar; deelname kost € 0,50.
melden. Voor origineel uitgedoste equipes zulInschrijven omstreeks 10.30 uur, terwijl het ringlen leuke premies beschikbaar zijn. Lengerique
SANTPOORT Hoofdstraat 189 • 023-5374741
steken met scootmobielen aan de gang is. Ook
lingerie & badmode heeft ook dit jaar weer luhier een prachtige fiets als hoofdprijs, aangecratieve waardebonnen te vergeven. Wie wil
boden door Het Rijwielhuys Santpoort. Vergeet
deelnemen kan het inschrijfformulier vinden op
na het ringsteken niet langs de Primeurshop Bol
website www.dorpsfeest-santpoort.nl. Schrijf op
te gaan, want daar krijgen jullie het “ringsteektijd in, want er kunnen maar 20 teams meedoen.
ijsje”. En bij Eetlokaal ’t Palet staat een koel
De inschrijving sluit op 1 augustus om 20.00 uur.
drankje klaar. 14.00 uur: Ringsteken op losse
Sponsor: Van Waalwijk Van Doorn.
pony of paard. We kijken elk jaar uit naar al die
vrolijk verklede en enthousiaste ruiters en paarLIVE MUZIEK
den! Wellicht herkennen we dit jaar het thema
20.00 - 0.00 UUR / HOOFDSTRAAT
2000 jaar Romeinen. Originaliteit en vlijt worRamsis Podium:
Circuit
den beloond met mooie premies en prijzen. Let
’t Palet en Café Bartje: Trots
op! De organisatie merkt dat de deelnemers elk
Wildeman:
The Barnbees
jaar jonger worden. Vanwege de veiligheid is
besloten een ondergrens te hanteren van 6 jaar.
Jonge ruiters die de rijkunst niet voldoende beheersen moeten ook nog maar een paar jaartjes
wachten en ervaring opdoen om mee te mogen
doen. Wel mogen jonge ruiters door moeders,
RINGSTEKEN
vaders, zusjes, broertjes en vrienden worden
9.00 - 20.15 UUR / HOOFDSTRAAT
begeleid. Deelnemers die hun paard niet onder
controle hebben, worden uit de strijd genomen.
De hele dag zijn er ringsteekwedstrijden in de
Het dragen van schoenen/ laarzen met hak is
Hoofdstraat. Nieuw onderdeel is het ringsteken
verplicht. Ook voor ruiters die zonder zadel rijvoor senioren op scootmobielen. Die gaan om
den. De pony’s gaan eerst van start, daarna is
10.30 uur van start. 9.00 uur: Ringsteken op de

3,

99

DINSDAG 4 AUGUSTUS

het tijd voor de paarden. Maximaal één
deelnemer per pony
of paard. Hengsten
uitgesloten. Inschrijven kost € 2,-. 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 3 augustus om 20.00 uur. Tijdens het Concours Hippique op zondag kan ook op de kraam van de
Harddraverij Vereniging worden ingeschreven.
19.00 uur: Ringsteken op de brommer. Helm
verplicht, ook voor snorfietsen. Inschrijven aan
de jurywagen vanaf 18.30 uur, kosten per duo
€ 2,-. Deelname staat niet alleen open voor de
moderne scooters en snorbrommers, maar ook
aan de klassiekers. Ringsteken op de brommer
doe je met z’n tweeën, waarbij de duopassagier
met het zwaard naar de ring steekt. De bestuurder moet een geldig bromfietsrijbewijs (certificaat) hebben en het nummer daarvan bij de inschrijving opgeven. Deelnemen kan alleen met
goedgekeurde bromfietsen en snorbrommers die
zijn voorzien van een geldig kentekenbewijs (dus
géén motoren). De stekende duopassagier moet
zitten (en mag niet staand steken). Verder moet
het zwaard bij het handvat worden vastgepakt.
Vanwege de veiligheid en om bovendien onderscheid in moeilijkheidsgraad te voorkomen, rijdt
iedereen met een helm op. Dus ook de deelnemers die op een snorbrommer meedoen. Natuurlijk rekent de organisatie wel op een groot
aantal verkleedpartijen en ludieke aanmeldingen
in het teken van 2000 jaar Romeinen in Velsen.

Het team van Korf Catering wenst iedereen in
Santpoort e.o. een gezellig dorpsfeest toe!
Met o.a. live muziek in de tent op de Weymanweide
Vrijdag 7 augustus de 100% Pretband!
www.korfcatering.nl
Kennemerlaan 88 I 1972 ER I IJmuiden
0255 - 512745 I info@korfcatering.nl
volg ons ook op:

Hoofdstraat 203
Santpoort-Noord
023 - 5395909

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

www.lichtspel.nl

www.autodemontagerutte.nl

Dorpsfeest Santpoort 2015
JEU DE BOULES

13.00 - 17.00 UUR / LANDJE VAN SCHOLZ,
VLUGTHOVENSTRAAT

Een vast en gewaardeerd onderdeel is het Jeu de
Boules toernooi. Lekker ontspannen een boulesbal gooien en spelen om fraaie prijzen. Het
gaat om een zogenoemd ‘doubletten-melée’toernooi, toegankelijk voor iedereen die van het
gezellige franse petanque houdt, ongeacht het
niveau (leeftijd vanaf 8 jaar). Wij vragen u zich
individueel en vooraf in te schrijven; de teams
worden via loting samengesteld. Prijzen worden
door de winkeliers en sponsors beschikbaar gesteld in de vorm van waardebonnen, zodat u zelf
een keuze kunt maken. De organisatie is in handen van Petanque Union IJmond (Aad de Gier,
023-5372094), ook dit jaar in collegiale samenwerking met Petanque Union Kennemerland in
Haarlem. Vóórinschrijven kan via http://puij.nl.
Er kan tot maandag 3 augustus 20:00 uur worden ingeschreven. Zijn er nog plaatsen over dan
kan op de dinsdag zelf ter plaatse vanaf 12.00
uur worden ingeschreven. Deelname € 2,-. Let
op! De inschrijving sluit stipt om 12.30 uur. Spelen vanaf 13:00 uur. Ook bij slecht weer wordt
er gespeeld, want daarvoor is het Boulodrome
van PUK aan de Vlietweg beschikbaar. Sponsor:
Korf Catering.

LIVE MUZIEK

20.00 - 0.00 UUR / HOOFDSTRAAT

Ramsis Podium:
’t Palet en Café Bartje:
Wildeman:
DingeS’poort:

Full Count.
Kelly Cossee & Friends
De 100% Pretband
Peter van Bugnum

WOENSDAG 5 AUGUSTUS
AGRARISCHE DAG

9.00 - 13.00 UUR / RUÏNE VAN BREDERODE

Door de jaren heen is de Kalverenkeuring tijdens de Agrarische dag uitgegroeid tot één van
de grootste van de regio. Ook 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, koe
melken en kalverenschetsen. Als extraatje dit
jaar is er weer een roofvogelshow gepland. Erg
leuk om te zien. Ook de geitenkeuring 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 kijken naar een show van
kleindieren en zijn de Hofgeestruiters aanwezig
om allerlei demonstraties te geven die te maken
hebben met de verzorging van paarden. Tussendoor zijn er ook nog optredens van de Harddraverijband Wilhelmina.
Deze druk bezochte dag wordt mede mogelijk
gemaakt door Hoofdsponsor Rabobank IJmond,
maar natuurlijk ook door het Ezelencomité waarvan de leden graag anoniem blijven. Zij hebben
de kinderschmink, goochelaar en de poppenkast
ingehuurd. Bovendien zullen zij de kinderen tussen 10.00 uur en12.00 uur verrassen met een
lekkernij die goed bij de kermisweek past. Geweldig initiatief 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
en spannend parcours bedacht, die de ruiters en
paard uitdagen om het parcours in de kortst mogelijk tijd te bedwingen.
Eerst beginnen de jongste deelnemertjes tot en
met 11 jaar. Daarna zullen de ervaren ruiters
van 12 jaar en ouder in de ring verschijnen. Afsluitend zal de stoelendans worden gehouden.
Deelname hieraan staat alleen open voor ruiters
van 12 jaar en ouder en die mee hebben gedaan
aan de Gymkana. Bij de stoelendans rijden deelnemers op hun paard net zo lang rondjes tot de
muziek stopt. Daarna moeten zij zo snel mogelijk afstappen en op de dichtst bij zijnde strobaal
gaan zitten. Helaas is er één baal te weinig. De
winnaar blijft uiteindelijk over. Dit levert voor
het publiek ieder jaar weer hilarische taferelen
op en is super spannend.
Voor de deelnemers: Let wel: veiligheid gaat
voor alles. De organisatie behoudt zich het recht
om combinaties uit te sluiten van deelname. Dit
geldt overigens voor alle paardenevenementen.
Deelnameformulieren zijn te vinden op www.
dorpsfeest-santpoort.nl. Voor meer informatie:
Jolanda Nijssen 06-37578685 of feestweek-santpoort@hotmail.com. Inschrijving sluit op dinsdag 4 augustus om 20.00 uur.

Dorpsfeest Santpoort 2015
“7 VAN SANTPOORT”

18.30 - 20.00 UUR / WIELERPARCOURS

Alweer een jubileumeditie van de 7 van Santpoort. Een uniek hardloopcriterium van zeven
kilometer over het bekende wielerparcours van
1000 meter rondom de Santpoortse kerk. Hoewel het om een recreatieloop gaat, is er voor
de eerst aankomende de legendarische “7 van
Santpoort-bokaal”. Een bokaal uit 1907 die is
opgedoken uit de harddraverij-archieven. De
eerste atleet die de bokaal zeven keer wint, mag
hem houden. Liefhebbers moeten opschieten
met inschrijven, want er is een limiet voor maximaal 400 deelnemers.
Vooraf aan de “7 van Santpoort” vindt wederom de Jeugdloop over 1 kilometer (één ronde)
plaats. Voor zowel de Jeugdloop als de 7 van
Santpoort zijn voor de snelste Santpoorter en
Santpoortse extra prijzen.
Afgelopen jaar won Amsterdammer Yoshi Groen
de felbegeerde bokaal. Bij de vrouwen won de
Santpoortse alleskunner (sterkste, schaatsen,
hardlopen) Marleen De Kroon voor de tweede
keer ‘’haar 7’’. Snelste Santpoorter vorig jaar was
sportleraar Joost van het Kaar. Bij de jeugdloop
wonnen Rosalie Breems en Stijn van der Giessen
(ook snelste Santpoorter), snelste Santpoortse
meisje was Minke Bultje. Net als alle eerdere
edities gebeurt de tijdregistratie door middel
van de Racetimer-chip in het startnummer en
zal ook de extra premie voor de snelste eerste
ronde weer klaar liggen. Vanzelfsprekend wordt
het enthousiaste en vakkundige commentaar bij

de ‘’7’’ weer verzorgd door Theo Koster en Jan
van der Meulen, de opperspreekstalmeesters van
het dorpsfeest.
De jeugdloop start om 18.30 uur, de 7 van Santpoort start op prime time om 19.00 uur. Digitaal
inschrijven kan via www.dorpsfeest-santpoort.nl.
Wees er snel bij! Voorafgaand aan de loop kunt u
uw startnummer ophalen bij de gymzaal van de
Parnassiaschool. Sponsor: SportConnection.

WIELERRONDE
VAN SANTPOORT

20.08 - 21.30 UUR / SANTPOORTSE KERK

65ste Ronde van Santpoort. In Santpoort verschijnt altijd een groot deelnemersveld aan renners aan de start. Regionaal talent zal in overvloed aan de start verschijnen. Op de site van
de KNWU valt op dat Brian Burggraaf uit Velsen
Noord zich al heeft ingeschreven. Verder zien
we namen als Paul Pruis, Arjan Rebel, Michael
van Son en Martijn Suk (allen uit de Velserbroek)
op de startlijst staan. Daarnaast wordt ook Justin Plijter aan de start verwacht. Hij werd vijfde
in de Wielerronde van IJmuiden. Het bijzondere
van zijn verhaal is, dat hij in zijn jeugd heeft meegedaan aan de Dikkebandenrace in Santpoort.
Hij deed dat op de fiets van opa van Steijn, van
de gelijknamige winkel aan de Hagelingerweg in
Santpoort. Als winnaar mocht Justin meedoen
aan een selectiewedstrijd in Papendal. Daar is de
liefde voor het fietsen begonnen. Leuk om hem
nu, jaren later, bij de kanonnen in Santpoort aan
de start te hebben. Op de site van www.knwu.nl
kunt u zelf de actuele inschrijflijst bekijken.

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

Wij zijn de gehele week gewoon geopend!
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.

Wij zijn gesloten vanaf dinsdag 4 t/m maandag 10 augustus.
Op dinsdag 11 augustus zijn wij weer geopend.

Wij wensen iedereen een heel gezellig Dorpsfeest!

Narcissenstraat 12 Santpoort • Tel. 023 - 538 26 77

Dat Santpoort populair is onder de Sportklassers en Masters
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 20.00 uur.
Start en finish aan de Molenveltlaan. Met medewerking van BRC Kennemerland. Toegang gratis!

LIVE MUZIEK

20.00 – 0.00 UUR / HOOFDSTRAAT

Ramsis Podium:
’t Palet en Café Bartje:
Wildeman:
DingeS’poort:

Made in Holland
De Deejee’s
Chef Surie
De Retro’s

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
256STE KORTEBAANDRAVERIJ
13.00 - 18.00 UUR / HOOFDSTRAAT

Kroonevenement van het Dorpsfeest Santpoort!
Voor de 256ste keer komen de Kortebaandravers
naar Santpoort om te strijden om die felbegeerde
zilveren “Aart Aarts trofee”. Al een paar jaar achtereen wordt de hoogste totalisatoromzet gescoord.
Maar vorig jaar brak Santpoort met een omzet van
€ 111.853,- niet alleen het record van alle kortebanen, zelfs de omzet van de langebanen moesten
eraan geloven. Bij de Grote Prijs der Giganten bleef
de teller van de totalisator steken op € 98.935,50.

Hoofdstraat 190
Santpoort-Noord
023 - 7519610
www.laantje.net

Dorpsfeest 2015
Elke dag verse broodjes, sapjes,
koffie en taart en vanaf 17.00 uur.
Gevarieerde daghappen,
gamba en vleessaté.
Donderdag 6 augustus zijn wij gesloten.

Wij wensen u een fijn Dorpsfeest.

Dorpsfeest Santpoort 2015
Ook de populaire Dravers Derby van Duindigt
bleef met een omzet van € 106.620 ,- onder
de omzet van Santpoort. Een unicum dat nog
niet eerder was vertoond! Om de drukte in en
rondom de baan beheersbaar te houden, hebben
we dit jaar wel extra veiligheidseisen meegekregen van de handhavers. Belangrijkste is dat er
dit jaar absoluut geen glas mee de baan op mag
en daar ook op gecontroleerd gaat worden. Verder wordt aan de bewoners gevraagd, om (uitsluitend in geval van acute noodgevallen) hun
doorgang door het huis naar de achtertuinen
beschikbaar te stellen als vluchtroutes. En mocht
u als bewoner aan het parcours overwegen om
een steiger in de voortuin te zetten (dat is natuurlijk een zeer gastvrij gebaar), weet dan dat
de toezichthouders dit jaar extra controleren op
de veiligheid van die steigers. Laat uw steiger
daarom bouwen door een professioneel gecertificeerd bedrijf. Net als voorgaande jaren zal er
extra toezicht worden gehouden op de hoeveelheid meegebrachte alcoholhoudende dranken.

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!!

Bij extreme hoeveelheden (bijvoorbeeld kliko’s
vol met drank) of met glas, wordt u niet toegelaten. Ook dit jaar mogen er – in verband met
veiligheid en toegankelijkheid – geen partytenten op de stoep opgebouwd worden!
Het lijkt wellicht allemaal wat streng, maar voorkomen is beter dan genezen. We willen immers
na afloop vooral met z’n allen weer gezond naar
huis. De organisatie vraagt de bewoners aan het
parcours– zoals gebruikelijk – de vlag uit te steken; het moment bij uitstek om de Harddraversvlag te tonen (zo lang de voorraad strekt voor
€ 20,- te koop bij B&E IJzerhandel aan de Hagelingerweg 67). Na de koers vindt rond 18.00
uur de prijsuitreiking plaats van de Aart Aarts
Trofee (door zoon Alex Aarts) in de feesttent op
de Weyman Weide.
Nieuw is tevens de uitreiking van de Rabobank
IJmond Pikeursprijs bestaande uit een geldprijs
van € 1.000,- en een trofee), waarin de Kortebanen van IJmuiden, Beverwijk, Heemskerk en
Santpoort gezamenlijk optrekken. De tussenstand na de eerste koers in IJmuiden is 1. Aad
Pools met 19 punten, 2. Jan-Thijs de Jong met
11 punten en 3. Dion Tesselaar met 9 punten.
De prijsuitreiking is toegankelijk voor de leden
van de Harddraverij Vereniging. De toegang tot
de Kortebaan is gratis en de totalisator opent
om 12.30 uur. Op vertoon van de toegestuurde
Drafpas krijgen leden van de Harddraverij Vereniging een programmaboekje gratis. Sponsor:
Rabobank IJmond

KLEUTERMIDDAG

14.00 - 16.00 UUR / EVENEMENTENTENT
WEYMAN WEIDE

Opa’s, oma’s, vaders, moeders en andere oppassers, die niet naar de Kortebaan kunnen of willen, zijn tijdens de Kortebaan op donderdagmiddag in de evenemententent van harte welkom
om met hun kleuters van 3 tot 6 jaar gezellige
familiespelletjes te spelen. Wij hebben strobalen, zand, modderkeukens (van Op Stoom) en
een springkussen (van Partou). Of misschien wil
je een leuk dansje leren. Je mag ook spelletjes
doen of jezelf laten schminken als een prachtige
prinses of stoere piraat! Het is nadrukkelijk niet
de bedoeling dat de kinderen worden achtergelaten (geen opvang). Papa’s, mama’s, opa’s of
oma’s blijven verantwoordelijk, waarbij ze zelf
een oogje in het zeil moeten houden. Na afloop
kunt u tevens een bezoek brengen aan de kermis
die op uw komst is ingesteld. Het bezoek aan de
feesttent en gebruik maken van de spellen is wederom gratis! Aanmelden hoeft niet. U bent van
14.00 tot 16.00 uur van harte welkom.

LIVE MUZIEK

20.00 - 0.00 UUR / HOOFDSTRAAT

Ramsis Podium:
The Happening
’t Palet en Café Bartje: Bob and the Blue Band
Wildeman:
Peter de Haas & DJ Bas

Tijdens het Dorpsfeest

ten.

zijn wij open met gerech

dium live muziek!

Elke avond bij Ramsis po

Hoofdstraat 186, Santpoort-Noord
tel. 023-5378544

Voor een Feestweek met meer Waarde
komt u langs bij Kennemergaarde

Reparatie & Onderhoud alle merken
Voor een Feestweek
(voetnoot van oude artikel)
Uitgebreid occasion aanbod & Bandenshop
met
meer
Waarde
Voor een Feestweek met meer Waarde
www.ruudkoks.nl
komt u langskomt
bij Kennemergaarde
u langs bij
Kennemergaarde

(voetnoot van oude artikel)

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

Een gezellig dorpsfeest gewenst!

Sponsor van de
natte zaterdag
Voor elke deelnemer
ligt er weer een
schone, droge
handdoek klaar!
Narcissenstraat 4 - Santpoort-Noord
023-5377611 - www.slen.nl
Raadhuisstraat 36 - Heemstede

Veel plezier!

SWIER
SpoRtpRIjzEn
Eigen graveerinrichting

www.swier.nl

Bekers
Medailles
Vaantjes

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

SPAANDERMAN

Diervoeder en benodigdheden
Wij wensen iedereen een heel gezellig Dorpsfeest
De grootste in de regio!

OOk dit jaar weer vOOr
uw feestweek foto’s.
tOitOi vOOr een zOnnige en
spetterende feestweek!

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

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

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

Dorpsfeest Santpoort 2015
VRIJDAG 7 AUGUSTUS
KINDER-VRIJMARKT

09.00 - 17.00 UUR / DORPSKERN

Ook dit jaar krijgen kinderen de kans hun overtollige spullen te koop aan te bieden.
Hoewel er tegenwoordig ook zat mogelijkheden zijn om via internet, marktplaats, facebook,
prikbord en dergelijke van je spullen af te komen, gaat er natuurlijk niets boven een gezellige
rommelmarkt. Een leuke manier om op één dag
een zakcentje te verdienen voor de kermis.
Kinderen mogen hun koopwaar uitsluitend
aanbieden op de stoep op volgende plaatsen:
Van Vijfsprong linksaf stukje Burg. Enschedélaan en rechtsaf Frans Netscherlaan (tot hoek
Wulverderlaan). Van Vijfsprong rechtsaf Schipbroekenweg; Burgemeester Weertsplantsoen
(alleen zuidzijde) tot Weekmarkt.
Let op! De groenstroken op het Weertsplantsoen
mogen niet worden gebruikt! Belangrijk is dat de
rijbanen vrij moeten 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
bewoners 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 gewoon op de aangegeven locaties gaan zitten en heeft geen plaatsbewijs nodig.

JAARMARKT

09.00 - 17.00 UUR / DORPSKERN

De Jaarmarkt Santpoort trekt elk jaar een paar
duizend bezoekers en is daarmee één van de
populairste in zijn soort. Ieder jaar zo veel bezoekers trekken is alleen maar mogelijk als je
goed nadenkt over de samenstelling van de
marktkramen en wat er zoal wordt aangeboden.
Dit moet een mix zijn van mooie producten.
Charlotte Meijer en Daphne Willenbroek zijn
daar ondertussen marktmeester in. Zij laten ons
weten dat er weer een gevarieerde markt kan
worden verwacht. Bijna alle winkeliers uit Santpoort doen weer mee en die hebben altijd leuke
aanbiedingen. Op het Burg. Weertsplantsoen
komt Modelbouwvereniging Het ‘Y’ met een zogenoemde spoor 1 tafel [LGB] waarop treinen

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.

rijden. Ook zijn er
zelf gemaakte stoommachines te bewonderen. Ter
hoogte
van Hoofdstraat 220,
tegenover de kermis, zullen de vrijwilligers van
de Stichting Oldtimerdag Santpoort een aantal
pronkstukken neerzetten. U kent de mensen
van Oldtimerdag nog van het gigantische evenement dat ze in 2011 (en 2009) bij de Ruïne
van Brederode hebben neergezet. En vraag ze
gerust naar de plannen voor 2016, als de Harddraverij Vereniging 80 jaar bestaat. Kinderen
opgelet! De jaarmarkt is alleen 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.

TOERTOCHT
OLDTIMERBROMMERS

09.00 - 15.00 UUR / BURG. WEERTSPLANTSOEN

Op het Burg. Weertsplantsoen treft u Vriendengroep Zweefzadel aan die ook dit jaar een
rondrit voor oldtimer brommers organiseert. Er
kan vanaf 09.00 uur worden verzameld en om
10.30 uur vertrekt een rondrit van circa 30-40
km door de omgeving. Michael Demmers, John
Joosten en Derek ter Berg zorgen er met z’n
drieën voor dat er elk jaar een mooie toertocht
kan worden gereden. Elk jaar schrijven er ruim
honderd oldtimer bromfietsen in. Om alle deelnemers veilig de goede kant op te sturen en op
route te houden, rijden er tien begeleiders mee.

Dorpsfeest Santpoort 2015
Natuurlijk is het rijden zelf de belangrijkste reden om deel te nemen, maar als blijk van waardering krijgen alle deelnemers aan het eind van
de rit een leuke herinnering uitgedeeld. Verder
is er een aantal “schoonheidsprijzen” te verdienen. De schoonheidsprijs hoeft niet te betekenen dat de bromfiets glimt, het kan ook zijn dat
hij juist roestig is omdat deze nog origineel is. Er
zijn totaal drie prijsklassen (jaren 50-60; 60-70
en 70-80) met alle drie een eerste, tweede en
derde plaats. Deelname is gratis. Inschrijven kan
via: http://www.zweefzadel.nl/Evenementen/
InschrijvenSantpoort/ Als u zich van te voren inschrijft, bent u zeker van een lunchpakket en een
herinnering. Voor aanvullende vragen: Michael
Demmers, info@zweefzadel.nl of 06-42527705

PONY- EN PAARDENKEURING
9.00 - 14.00 UUR / WEYMAN WEIDE

Inmiddels is de Pony- en paardenkeuring de grootste amateurkeuring van Nederland! Annemieke
Vink en Bianca Meekel-Stolwijk hebben de organisatie van deze Pony- en Paardenkeuring stevig
in handen. Let op, want net als vorig jaar is de
keuring niet meer aan de Valckenhoeflaan, maar
op de Weyman Weide aan de Hoofdstraat. Als
keurmeesters zijn mevr. Anneke van Elderen en de
Rombout Vermundt uitgenodigd. Speaker Marjan
Leipoldt zorgt ervoor dat het publiek de mening
van de jury in klare woorden kan vernemen. Vorig
jaar deden circa 150 paarden mee. Eerst komen de

kleine pony’s aan de beurt, gevolgd door pony’s tot
stokmaat 1.40, vervolgens grote pony’s en kleine
paarden (cat. D en E) daarna de Grote paarden.
Altijd spectaculair is de rubriek van de bijzonder
rassen. Welk paard is het meest rastypisch? Een pittige opgave voor de jury, want hoe vergelijk je een
Fries met een Arabisch Volbloed? De senioren zijn
ook welkom op de keuring, maar denk er wel aan
dat het paard fit genoeg is om geshowd te worden!
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 eerste zes rubrieken strijden aan het einde, rond 14.00 uur, om het Dagkampioenschap. Omdat pas enkele dagen van tevoren zeker is hoeveel paarden er komen, is het
moeilijk om volgens een exact tijdsplan te werken.
Kom dus op tijd.
Deelname € 2,-. Meer info via feestweeksantpoort@hotmail.com of Annemieke via 0653750690 en Bianca via 06-24916627. Hengsten
zijn van deelname uitgesloten. Inschrijving sluit
op woensdag 5 augustus 2014 om 20.00 uur.
Inschrijven kan via de website: www.dorpsfeestsantpoort.nl. Parkeren. Komt u met de trailer of
aanhanger, dan kunt u die op het evenemententerrein bij de Weyman Weide parkeren. Hoe u daar
kunt komen, staat helder met borden aangegeven.
Volg de aanwijzingen en borden nauwkeurig.

Uitbrak ontbijt

Sponsor: Schoorl & Van
der Veldt Transportbedrijf

TIENDE 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 georganiseerd op de skatebaan tegenover het station
Santpoort-Noord. Al jaren zijn Patrick Nieborg
(stichting Skatecultuur) en Suus de Groot (Bunkerrock) de drijvende krachten achter dit evenement.
Omdat beide succesvol zijn in hun vak (Suus de
Groot maakt inmiddels furore als zangeres “Sue
the night”), hebben zij het stokje overgedragen aan
Maikie Passchier en Daan van Putte. Natuurlijk is
Tante Eef ook aanwezig en biedt Frank van der Molen, van de Speeltuin Santpoort de helpende hand.
Op het hoofdmenu van deze tiende editie 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 prijzen. Naast skaten zal er tevens
livemuziek zijn van regionale bands. Er wordt géén
alcohol geschonken. De EHBO is in de buurt voor
de pleisters. Inschrijven kan op de dag zelf bij de
skatebaan bij Tante Eef tussen 11:00 en 12:30 (ouder dan 8 jaar). Toegang en deelname gratis.
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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

ook weer te vinden op 7 augustus op
de jaarmarkt van het dorpsfeest

All Gardens

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

toyota-specialist sinds 1965
lid

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

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

Internet: www.allgardens.nl
Tevens lid van de VHG: www.vhg.org
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NIEUW: SANTKAMP

SENIORENAVOND

De traditionele Jaarmarkt-vrijdag krijgt er een
nieuw evenement bij: Santkamp! Een spel dat
kinderen en ouders samen zal brengen. Samenwerking, helpen en aanmoedigen staan daarbij
centraal. Initiatiefneemster Miranda Schoorl
ziet in haar dagelijks werk (8 jaar werkzaam in
het basisonderwijs) dat het niet vanzelfsprekend
is dat ouders en kinderen makkelijk met elkaar
communiceren en goed kunnen samenwerken.
Om die samenwerking te stimuleren bedacht ze
Santkamp.
Ouders en kind moeten als duo een parcours met hindernissen afleggen, terwijl in
de naastgelegen baan een ander ouder/kindduo ook voor de winst gaat. Denk daarbij aan
onderdelen als kruiwagen lopen, toren van
blikken bouwen, aan elkaar gekoppeld hindernis springen, kind op de rug bij ouder, met
twee planken naar de overkant, pont-trekken
en samen door een hoepel. Wie van alle duo’s
uiteindelijk de snelste tijd neer weet te zetten
wint deze eerste editie van Santkamp. Voor de
deelnemers zijn er leuke prijsjes te winnen, want
naast fraaie bekers vallen er ook vrijkaartjes voor
de kermis te verdienen!

Mede gezien het succes van vorig jaar zal de
seniorenavond in de tent op de Weyman Weide
niet ontbreken. U hoeft het dorp niet meer uit.
Bovendien zal de zelfde band als vorig jaar de
bezoekers uit hun dak laten gaan en met de muziekkeuze rekening houden met de senioriteit in
de zaal. We hebben het dan over de 100% Pretband! Kortom, heel veel gezelligheid op deze
Oudhollandse kermisborrel! Gratis toegang.

15.00 - 17.00 UUR / WEYMAN WEIDE

Het evenement is bedoeld voor (stief)ouders met
kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Er
kunnen maximaal 60 duo’s deelnemen. Vooraf
inschrijven kan via de website www.dorpsfeestsantpoort.nl. Leden hebben voorrang. Prijs deelname: € 1,00 per duo. Meer informatie: Miranda
Schoorl: mirandaschoorl@gmail.com

20.00 - 24.00 UUR / WEYMAN WEIDE

LIVE MUZIEK

20.00 - 0.00 UUR / HOOFDSTRAAT

Ramsis Podium:
’t Palet en Café Bartje:
Wildeman:
DingeS’poort:

The Local Boyzz
D-Sign
Rudolf Kreuger
Peter van Bugnum

ZATERDAG 8 AUGUSTUS
VISWEDSTRIJD VOOR DE
JEUGD

9.00 - 11.00 UUR / VIJVER SANTPOORTSE DREEF

Hengelsport Vereniging Velsen (HSV) is de enthousiaste organisator en beschouwt deze jaarlijkse
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 aan de
waterkant, maar vol is vol. Zorg dat je om kwart
over acht aanwezig bent in verband met het aanwijzen van de visstekkies. Deelname gratis!

NIEUW:
2000 JAAR
ROMEINEN

10.00 - 17.00 UUR /
RUÏNE VAN BREDERODE

Als grote finale staat de laatste zaterdag van het
dorpsfeest in het teken van “2000 jaar Romeinen”.
De Harddraverij Vereniging organiseert deze bijzondere dag in samenwerking met Stichting Romeinen in Velsen. Het evenemententerrein bij
de Ruïne van Brederode wordt dan omgetoverd
tot Romeinse en Friese kampen, compleet met
een smederij, soldaten en muntenslagerij. Legio
X Gemina, Pax Romana, Frisii en Ala Batavorum
tonen het leven uit die tijd. Grote groepen “Reenactors” beelden historische gebeurtenissen op
een zo authentiek mogelijke wijze uit. Hoe ging
het er hier in Velsen zo’n 2000 jaar gelden aan
toe? Het evenement start om 10:00 uur ’s morgens met een ceremonie, waarbij Friezen de bezoekers ontvangen, waaronder ook burgemeester en wethouders. Op dat moment komen de
Romeinen eraan. Zij vragen via een symbolische
handeling toestemming aan de Friese hoofdman
om bij de Ruïne een haven te mogen bouwen.
De Romeinen krijgen toestemming en iedereen
wordt uitgenodigd om naar het exercitieterrein
te gaan. Vervolgens spelen zich gedurende de dag
allerlei taferelen op het evenemententerrein af,
alsof het 2000 jaar geleden was.
De ruiters van de cavalerie tonen hun kunsten met
werpspiesen en zwaarden. Ook zijn er demonstraties van handboogschieten en pilum werpen. Met
het spel Kinderdril worden dappere kinderen getraind met een uitrusting met houten stokken.

Dorpsfeest Santpoort 2015
NAAR DE KERMIS

Belangrijk is dat alle evenementen gratis
toegankelijk 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. Ook dit jaar zijn er naast de
bekende attracties weer twee publiekstrekkers: Projekt One en de Break Dance.
Verder kunt u genieten van de Polyp,
Poffertjes, Nougat, Oliebollen, Kamelenrace, 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 1 augustus tot en
met zaterdag 8 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.

5E KWALLEBALLEN

12.00 - 16.30 UUR / WEYMAN WEIDE

De Santpoortse uitvoering van het Kwalleballen
is een variant van het Kwallenballen zoals dat
in oosten en noorden van Nederland wordt gespeeld. Samen met de Rugbyclub The Smugglers
uit de Velserbroek is het spel vertaald naar een
Santpoorts Dorpsfeest variant met veel water
en zwarte grond.
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. Dat alles op een lekker
modderig veld. Het doel is om de zak zand in
de bak met water van de tegenpartij te gooien.
Hierbij mogen tegenstanders worden tegen gehouden op bijna alle mogelijke manieren. Dit
zorgt voor een super leuk schouwspel. Het Spel
is voor mannen én vrouwen, maar gemengde
teams mogen ook! Een wedstrijd duurt 9 minuten en wordt door teams van 5 spelers gespeeld.
Tijdens de wedstrijd mag er zoveel gewisseld
worden als nodig is (max twee wisselspelers).
Shirt’s zelf meenemen (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 en met schoenen
aan gespeeld. Inschrijven kan op de website van
de Rugbyclub de Smugglers of via www.dorpsfeest-santpoort.nl onder Kwalleballen. Sponsor:
Koppes Snacks en Van Schagen.

BUIKSCHUIVEN

13.00 - 16.30 UUR / WEYMAN WEIDE

In de mobiele Taveerne speelt het dagelijks
leven zich van de Romeinen af. Hier wordt
gedobbeld, gekookt en gegeten, spelen de soldaten het molenspel en hebben zij hun vechtpartijtjes…. Kinderen kunnen in het kamp van
de Friezen een eigen potje kleien of proberen
zelf graan te malen. Ze mogen wol vilten of
kaartweven en planten verzamelen voor het
verven van wol. Een muntmeester laat zien hoe
hij in opdracht van de gouverneur munten slaat.
Het soldij voor de soldaten. Kortom, u waant
zich helemaal in het jaar 15 na Christus. Het
evenement duurt van 10.00 tot 17.00 uur en de
toegang is gratis.

HANDBOOGSCHIETEN

13.30 - 16.30 UUR / RUÏNE VAN BREDERODE

Gezien de activiteiten bij de Ruïne is het handboogschieten dit jaar verplaatst van de Weyman
Weide naar de Ruïne van Brederode. Daar krijgen bezoekers de mogelijkheid om, onder begeleiding van onze Santpoortse vereniging Handboogschutterij VZOS, zelf te proefschieten op het
buitenterrein. VZOS geeft tevens demonstraties.
Ter plaatse aanmelden.

De Oranje Vereniging Voorhout (OVV) zorgt
voor een supergladde buikschuifbaan. Water
en Oudhollandse groene zeep zorgen voor voldoende glijvermogen om met de blote buik over
een ingezeepte baan van 50 meter te glijden.
Wie zo weinig contact met de baan weet te maken door zijn rug te hollen en zijn buik hard te
maken, zal ver komen. Het is voor de sport heel
goed nieuws dat de lange bermuda zwembroeken (die worden opgerold tot in de lies) uit de
mode raken en het weer tijd is voor de kleine
huidstrakke zwembroeken die voor veel glijvermogen zorgen.
Dat in Santpoort op een topniveau wordt gegleden is inmiddels aangetoond. Inmiddels zijn de
“Belly man” Dennis Wijker, “De roze Tornado”
Herman Berg, “De Witte Condor” Maarten
Sneekes, “De Navel” Joris Bergman en “The
Challenger” Levi Veldhuijzen een begrip in Santpoort en omstreken. Ook Rens Hagen, inmiddels
bestuurslid van de Harddraverij Vereniging, doet
steeds goed mee in de finales. Vandaar ook zijn
koosnaam “Bronstige Rens”. Het commentaar
komt 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. Lowland Marine & Offshore en
Slenders die voor de vele prijzen zorgen.

TENTQUIZ

16.30 -19.00 UUR /
WEYMAN WEIDE

Net als vorig jaar eindigen we de laatste dag van het Dorpsfeest de
TentQuiz. Wie mag zich een jaar lang de “Slimste van Santpoort en Omstreken” noemen?
Teams van maximaal 4 personen strijden tegen
elkaar in deze - vooral gezellige en rumoerige quiz! Inmiddels is de TentQuiz volgeboekt!

LAMPIONNENOPTOCHT

23.30 UUR / START BURG. WEERTSPLANTSOEN

Kinderen verzamelen op het Burg. Weertsplantsoen en krijgen daar een gratis lichtje uitgereikt
en gaan met de Harddraverijband Wilhelmina
op pad naar het vuurwerk. Natuurlijk mogen
eigen lampionnen ook worden meegenomen.

VUURWERK

24.00 UUR / HAGELINGERWEG

Het vuurwerk is op het ‘circusterrein’ aan de
Hagelingerweg, tegenwoordig ook wel bekend
als het landje bij Sportpark Groeneveen. Bezoekers wordt met klem gevraagd vanuit het dorp
via de Hagelingerweg naar het vuurwerk te lopen. U kunt daarbij aansluiten bij de optocht
achter de Harddraverijband Wilhelmina. Het
Kerkepad, de B-weg die van de Dreef tussen de
bollenvelden door naar het Sportpark Groeneveen loopt, is dan geheel afgesloten.

LIVE MUZIEK

20.00 – 24.00 UUR / HOOFDSTRAAT

Ramsis Podium:
’t Palet en Café Bartje:
Wildeman:
DingeS’poort:

John the Revelator
Shoreline
Alderliefste
Peter van Bugnum
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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 inschrijven. Van alle eigenaars/berijders wordt verwacht dat zij een weloverwogen 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 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 veiligheidshelm verplicht is. De cap
moet voldoen aan de norm EN1384 (staat vermeld aan de binnenzijde van de cap). Het dragen
van sportschoenen te paard is niet toegestaan.
Schoeisel dient een hak van ten minste ½ cm te
hebben. Bij alle evenementen zijn hengsten uitgesloten van deelname.
Natuurlijk doet de organisatie er alles aan om
de veiligheid maximaal mogelijk 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 organisatie en haar medewerkers 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, waardoor 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.

VRIEND VAN AART

Oud bestuurslid Aart Aarts is eind 2013 onverwachts overleden. Hij heeft een grootse bijdrage
geleverd aan alles wat ook maar enigszins met
het Dorpsfeest te maken heeft en stond ook altijd
paraat voor andere Santpoortse activiteiten. Het
bestuur van de Harddraverij Vereniging heeft samen met familie en vrienden op 14 juni 2014 (de
verjaardag van Aart Aarts) het initiatief genomen
om het “Aart Aarts Fonds” op te richten. Doel
van dit Fonds is een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven, saamhorigheid en welzijn in het
dorp Santpoort. De kinderen van Aart (Sharon,
Jennifer en Alex) zijn de commissieleden die
het fonds beheren, terwijl zijn vrouw Astrid
het voorzitterschap op zich heeft genomen. De
Commissie beslist uiteindelijk waar het geld aan
wordt uitgegeven. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan een muziektent die op de vernieuwde Wey-

man Weide kan worden geplaatst. Iedereen die dit initiatief
een warm hart toedraagt kan een vrijwillig bedrag storten op NL18RABO0145800237 onder vermelding van
“Aart Aarts Fonds”.

HOU HET NETJES!

De bestuursleden van de Harddraverij Vereniging wensen alle Dorpsfeest-gebruikers een
gezellig Dorpsfeest 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 verzoeken wij eenieder dringend zich zindelijk
te gedragen. Ook dit jaar is er extra aandacht
voor de Kortebaan Draverij. Om deze ook in
de toekomst veilig en feestelijk te kunnen vieren, verzoeken de gemeente Velsen, de Politie
en de Harddraverij 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 meegebracht. Ook mogen er geen partytentjes op de
stoep worden opgebouwd en is glas (glazen en
flessen) bij de evenementen verboden. Hier zal
ook op gehandhaafd worden. Ook wordt dit jaar
door de handhavers extra gekeken naar de steigers in de voortuinen die worden gebouwd voor
het publiek. Zorg ervoor dat deze door een gecertificeerd bedrijf is gebouwd, om vervelende
aansprakelijkheidsgevallen te voorkomen.

JAARMARKTAANBIEDING

Haal bij mijn stand een waardebon voor gratis
cadeaus bij een reis naar de VS of Canada

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

GEDURENDE HET DORPSFEEST
ZIJN WIJ GESLOTEN EN WENSEN
IEDEREEN HEEL VEEL PLEZIER!
Geigi kappers, Kerkerinklaan 23, Santpoort-noord,
tel. 023-5376402 (op afspraak), www.geigikappers.nl

Nationale Park
pas t.w.v. $80
Road atlas
t.w.v. €20
Prepaid SIM
t.w.v. $45
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Vanessa’s Reisbureau
Hoofdstraat 224 | Santpoort-Noord
023-7431281 | vanessa@thetravelclub.nl

Dorpsfeest Santpoort 2015
Tot slot, de organisatie (allemaal vrijwilligers)
heeft veel tijd, geld en moeite geïnvesteerd
om de evenementen veilig én gezellig te laten
verlopen. Maar de sfeer van het Dorpsfeest bepaalt u zelf. Wees zuinig op de plekken waar je
spanningsloos met je (nieuwe) vrienden, buren,
familie en bekenden een feestje kan vieren. We
rekenen op uw medewerking en tot ziens op de
evenementen of tijdens het avondprogramma!
Bas Kuntz (voorzitter), Henk Wieleman (secretaris), Dennis Wientjes (penningmeester), Ed
Nieuwland, Theo Koster, Piet Balm, Rens Hagen,
Marjan Leipoldt en Frank van Neste.
Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken
Postbus 537,
2070 AM SANTPOORT
info@dorpsfeest-santpoort.nl
www.dorpsfeest-santpoort.nl

NIET PARKEREN OP

Dankzij de fantastische medewerking van de
dorpsbewoners aan de verschillende parcoursen
vormen ‘in-de-weg-staande-auto’s’ nauwelijks
een probleem. Toch vragen we speciale aandacht
voor de volgende evenementen:
MAANDAG 3 AUGUSTUS, STRAATVOETBAL

Bewoners én dorpsfeestbezoekers worden verzocht de parkeervakken bij de flat autovrij te
houden vanaf ’s ochtends 06.00 uur.

Johan Molenaar
Bloemen uit Santpoort

DINSDAG 4 AUGUSTUS, RINGSTEKEN

Het parcours Hoofdstraat, Anemonenstraat,
Narcissenstraat en Terrasweg vanaf 8.00 uur
autovrij houden.
WOENSDAG 5 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 6 AUGUSTUS, KORTEBAANDRAVERIJ

Graag de Hoofdstraat, het plantsoen bij
de Overbildtweg (tentopbouw) en het rennerskwartier bij de Paramaribostraat tijdig vrijhouden.
VRIJDAG 7 AUGUSTUS, JAARMARKT

De bekende gedeeltes in de Hoofdstraat,
Terrasweg en Burg. Weertsplantsoen 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 Zweefzadel de parkeerplaats
op het Burg. Weertsplantsoen vrijhouden.
VRIJDAG 7 AUGUSTUS, KINDERJAARMARKT

Graag de straten waar de Kinder-vrijmarkt wordt
gehouden 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 Schipbroekenweg 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 deze van te voren van de
vrijmarkt weg te halen. Anders komt u er later –
vanwege de drukte - wellicht niet meer uit.
Tijdens de Jaarmarkt en Vrijmarkt mag u de auto
parkeren op de groenstrook aan de Wulverderlaan, tussen Velserhooft en de Bickerlaan.

WWW.DORPSFEESTSANTPOORT.NL

Voor actuele informatie over het Dorpsfeest en uitslagen kunt u terecht 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 reden
dan ook, niet bij zijn, dan kunt u de activiteiten via de website blijven volgen.

Dinsdag gesloten

Biezenweg/
Spekkenwegje 10
Santpoort-Noord

Dahlia’s XXL Planten

€ 7.00
50
Gladiolen per bos € 2.
per pot voor

En wij wensen iedereen een fantastisch Dorpsfeest

volta 1800
Installatietechniek
* ElEktrotEchnIEk
* datanEtwErkEn
* brandmEldsystEmEn

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

Het gehele team,
Carina, Daisy, Bertie,
Monica en Marijke
super
Wenst iedereen een t
gezellig dorpsfees
Broekbergerlaan 42 • 2071 EW Santpoort-Noord
Tel. 023 - 538 30 62
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RAMSISPODIUM STAAT BOL VAN
REGIONALE TOP-ACTS

Het Ramsispodium biedt tijdens Dorpsfeest Santpoort vanaf 1 augustus
weer acht avonden gevarieerd muziekplezier met het beste van de regionale pop- en rockmuziek. Daarvoor staat er dit jaar bij grillroom-pizzeria
Ramsis halverwege de Hoofdstraat een nieuwer, mooier en dieper podium,
dat alle ruimte biedt aan de vele bekende muzikanten en bands. Met als
klap op de vuurpijl zanger-bassist Frank Kraaijeveld van The Bintangs, die op
de afsluitende zaterdag meespeelt met John the Revelator!
Op de eerste ZATERDAG (1 AUGUSTUS) staat op het Ramsispodium een band
terug van weggeweest: What the Funk met zangeres ‘Funky diva Ezz’ Esther
de Haas. Deze vijf ervaren muzikanten zetten met hun disco, soul, funk en
danceclassics de toon voor de rest van de feestweek. Op ZONDAG 2 AUGUSTUS speelt Waterproof Shampoo. Een strakke band, die uiteenlopende
en dansbare covers brengt in een energieke live show. In 2013 speelden de
vijf mannen met Spaarndamse roots ook op het Ramsispodium en dat werd
een groot succes. MAANDAG 3 AUGUSTUS schotelt Santpoorter Bas Kors
ons zijn band The Circuit voor. Met zanger Edgar Koelemeijer en drie andere
getalenteerde muzikanten speelt hij muziek uit de legendarische jaren 70,
zoals van David Bowie, the Rolling Stones, Led Zeppelin en Bob Marley. Traditiegetrouw speelt op DINSDAG de tienkoppige soul-, funk- en rockband
Full Count. De setlist van dit dynamische gezelschap uit Velsen en Haarlem
laat ten opzichte van vorig jaar weer een aantal nieuw ingestudeerde hitnummers zien, zoals Uptown Funk en het skanummer Message to you Ruby.
Net als vorig jaar is de WOENSDAGAVOND voor muziek van Nederlandse
bodem. De projectband MIN (Made in Nederland) speelt van André Hazes
tot Herman Brood en alles wat daar tussenin zit. De Zangers zijn Peter de
Haas en Rien Weijer. In het voorprogramma brengt de IJmuidense band
Van Nature covers van o.a. Blof, Sweet d’Buster en Kane. Dus kom op tijd!

DONDERDAG 4 AUGUSTUS is voor de allround
showband The Happening. Met disco, Nederlandstalige klassiekers en feestkrakers zet de energieke
frontman Dennis Sintenie het Ramsisplein op zijn
kop! Een markante gastrol is weggelegd voor zangeres Francis Handgraaf.
VRIJDAGAVOND is met the Local Boyzz ook uitgegroeid tot een traditie
op het Ramsispodium. Het kan volgens deze rockende glam- en feestband
van gitarist Daan van Putten en de extraverte zanger Bart Gerrits nog gekker en met nog meer seks dan vorig jaar, inclusief gastoptredens van zeer
pikant geklede dames! DE LAATSTE ZATERDAG is voor de bluesrock van John
the Revelator, een van de oudste bands van Nederland. Met als extra’s The
Alabama Horns, een
set van Blues of Zo
met gitarist Henk
Schippers en een spetterend gastoptreden
van good old Frank
Kraaijeveld, de overbekende
frontman
van The Bintangs! Van
1 tot en met 8 augustus van 20.00 uur tot
middernacht op het
Ramsispodium, hoek
Hoofdstraat-Terrasweg in SantpoortNoord. Zie ook facebook/Ramsispodium.

SANTPOORTS BIER OOK AANWEZIG

Je hoeft niet ver te zoeken om Santpoorts Bier te vinden! Op de indrinkavond
(vrijdag 31 juli) zitten de bedenkers van het bier onder de tap bij Eetlokaal ’t
Palet. ,,We maken het heel gezellig maar niet te laat, want zaterdag geven we
vol trots met vier bieren acte de présence op de proeverij.’’ Inschrijven kan via
www.dorpsfeest-santpoort.nl.
Op woensdagavond wordt het spektakel! Het Santpoorts Bier Lied wordt dan
live gezongen op het podium bij Bartje. Dit mag je niet missen!
Op vrijdag 7 augustus sluiten de mannen van Santpoorts Bier af op de jaarmarkt. Zij staan weer tegenover grillroom pizzeria Ramsis. Maak tijdens het
dorpsfeest een foto van Santpoorts Bier en deel dit via facebook. Je maakt dan
kans op het winnen van 10 liter bier!

KORF CATERING:
LEKKERS BIJ DIVERSE EVENEMENTEN

Dorpsfeest Santpoort staat weer voor de deur! Dat vindt dit jaar plaats van
zaterdag 1 augustus tot en met zaterdag 8 augustus. Hier zal Korf Catering
de hele week zichtbaar zijn bij de verschillende evenementen met drankjes
en hapjes, waaronder een tent bij de ruïne van Brederode te Santpoort-Zuid,
tijdens de paardenevenementen en de agrarische dag. En met een tent op de
Weymanweide te Santpoort-Noord met diverse evenementen voor jong en
oud. Met onder andere op vrijdagavond 7 augustus de Seniorenavond waar
ook de 100% Pretband aanwezig is. En uiteraard zoals elk jaar op donderdag
6 augustus met de Harddraverij aan de Hoofdstraat. Het team van Korf Catering ziet u graag op de diverse evenementen, en wenst iedereen in Santpoort
en omstreken een prachtige week toe! Zie ook: www.korfcatering.nl.

KINDERMIDDAG OP DORPSFEEST

Woensdagmiddag 5 augustus belooft het tijdens Dorpsfeest Santpoort groot feest te worden voor kinderen. Van 15.30 tot 17.30 uur kunnen jonge ondernemers aan de slag met een vrijmarkt. Maar ook is er
dans, kan er worden geschminkt en is er wat lekkers voor de jeugd.
Deze kindermiddag kent een nieuwe opzet en is dus zeker een bezoekje waard. De activiteiten worden buiten gehouden. Bij erg slecht
weer gaat het kinderfeest niet door.

Dorpsfeest Santpoort 2015
KELLY COSSÉE & FRIENDS
DINSDAG OP DORPSFEEST

Dinsdagavond 4 augustus om 20.00 uur, na het ringsteken, wordt het groot
feest bij café Bartje en ‘t Palet. Dan treedt de Velserbroekse Kelly Cossée
samen met andere kandidaten van The Voice of Holland op. De andere zangers zijn Dennis Kroon, Melanie Jonk en de eveneens Velserbroekse Britney
de Looff van The Voice Kids. De talenten worden muzikaal begeleid door
feestband The Local Boyzz onder leiding van gitarist Daan van Putten.
Onder de vleugels van Ilse de Lange maakte de Velserbroekse Kelly Cosseé eerder dit seizoen nog furore in de liveshows van The Voice of Holland
met haar geweldige bewerking van Hit the Road Jack en natuurlijk Adele’s
Rolling in the Deep. Samen met ex-kandidaten: Dennis Kroon, bekend van
zijn adembenemende auditie waar hij met de eerste paar noten van Lionel
Richie’s wereldhit Hello alle stoelen liet draaien, de Volendamse, en tevens
kleindochter van Piet Veerman, Melanie Jonk en natuurlijk dorpsgenoot
Britney de Looff (13) belooft dit nu al een memorabel optreden te worden.
Met de professionele band The Local Boyzz worden deze avond de beste
songs van het afgelopen TVOH-seizoen gespeeld maar ook Amerikaanse Superbowlmedleys van onder andere Katy Perry, Beyonce en Rihanna en nog
veel meer te gekke Top 40 songs. Van Ilse de Lange tot U2, van Nielson tot
Avicii. Kortom, na het ringsteken kan het feest beginnen.

GEZELLIGHEID BIJ NAALDKERK

Zonder hapjes en drankjes geen Dorpsfeest
Santpoort. Welhaast vanzelfsprekend is er op
woensdag 5 augustus ook bij de hardloop- en
wielerronde die onderdeel uitmaken van het
Dorpsfeestprogramma volop aandacht voor het
consumptieve randgebeuren.
Terwijl atleten zich in het zweet lopen en wielrenners tijdens het rondje rond de kerk pezen voor de
gladiolen, staan vrijwilligers/sters van de Naaldkerk in Santpoort-Noord net als in de voorgaande
twee jaren vanaf 19.00 uur achter de toonbank van
een niet te missen kraam klaar om de lekkere trek
van toeschouwers te stillen en hun dorst te lessen.

Tijdens het Santpoortse Dorpsfeest
zijn wij de hele week geopend vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur.
Naast onze a la carte kaart hebben wij een weekschotel voor € 14,50
• Kogelbiefstuk, graan gemest rund met een bruine pepersaus.
of
• Zalmfilet op de huid gebakken
met een saus van franse mosterd & basilicum.
Al onze gerechten worden geserveerd met passend groente garnituur
en frites.

Bezoekers van het traditionele dorpsfeest kunnen
voor een aantrekkelijke prijs haring, koffie, thee,
appeltaart en andere versnaperingen kopen. De
totaalopbrengst van de verkoop komt ten goede aan het onderhoud van het kerkgebouw. De kraam bij de Naaldkerk
is te vinden bij de hoofdingang van de kerk aan Frans Netscherlaan 12 in
Santpoort-Noord.

EETERIJ DE BOKKESTEEG OPEN
TIJDENS DORPSFEEST

Van zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 augustus vindt wederom het evenement
Dorpsfeest Santpoort plaats die wordt georganiseerd door Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken. Evenals voorgaande jaren staan er weer een
veelheid van activiteiten op het programma waaronder Concours hippique,
rijtuigendag, ringsteken, steppenrace, kwalleballen, buikschuiven en nog veel
meer. Zie voor het complete programma: www.dorpsfeest-santpoort.nl
Gezien de verwachte, grote bezoekersaantallen staat natuurlijk
ook de horeca op scherp waaronder Anita en Joris, uitbaters van
Restaurant De Meierij en de aangrenzende Eeterij De Bokkesteeg.
,,Tijdens het Dorpsfeest worden
hoofdzakelijk hapjes en drankjes
aangeboden, maar voor bezoekers
die rustig een maaltijd willen nuttigen is er nagenoeg geen aanbod’’
,vertelt Anita. En Joris vervolgt:
,,Dat is voor ons de reden om in
onze Eeterij De Bokkesteeg die gelegenheid, dit jaar voor het eerst, wél te bieden. Gasten kunnen een keuze maken uit onze menukaart, maar kunnen ook
kiezen uit twee weekschotels met vis of vlees: huidgebakken zalmfilet met een
saus van Franse mosterd en basilicum of een kogelbiefstukje van graangemest
rund met pepersaus voor 14,50 euro. Eeterij De Bokkesteeg is ook gedurende
het Dorpsfeest geopend van vijf uur ’s middags tot halftien ’s avonds. Meer
informatie op de website: www.debokkesteeg.nl.

wij wensen
iedereen een
gezellige
feestweek!

eeterij
de bokkesteeg
t 023 5374148
Hoofdstraat 204 2071 EN Santpoort Noord

Hoofdstraat 137 • santpoort-noord
scHoonHeidscentrum-annabelle.nl

Dorpsfeest Santpoort 2015
INSCHRIJVEN KWALLEBALLEN
EN RUGBYCLINIC

Tijdens de afsluitende zaterdag (8 augustus) van
het Dorpsfeest Santpoort staat een jubileumeditie
van het Kwalleballen op de agenda. Op de Weyman Weide zal voldoende zwarte grond en water
te vinden zijn, wat garant staat voor een modderspektakel. Let op! Ten opzicht van voorgaande jaren in de aanvangstijd vervroegd naar 12.00 uur.
Team kunnen nog inschrijven. Deelname gratis.
Het spel is simpel. Er zijn twee groten bakken met
water, 1 zandzak van 5 tot 10 kg en 2 teams van
5 spelers. Dat alles op een lekker modderig veld.
Het doel is om de zak zand in de bak met water van de tegenpartij te gooien. Hierbij mogen
tegenstanders worden tegen gehouden op bijna
alle mogelijke manieren. Dit zorgt voor een super
leuk schouwspel. Kwalleballen is voor mannen én
vrouwen, maar gemengde teams mogen ook!
Een wedstrijd duurt 9 minuten en wordt door
teams van 5 spelers gespeeld. Tijdens de wedstrijd mag er zoveel gewisseld worden als nodig is
(max twee wisselspelers). Shirt’s zelf meenemen
(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
en met schoenen aan gespeeld. Inschrijven kan
op de website van de Rugbyclub The Smugglers
www.thesmugglers.nl/kwalleballen-dorpsfeestsantpoort of via www.dorpsfeest-santpoort.nl.
OPVOLGING KENNISMAKING RUGBY

Meedoen aan Kwalleballen is een eerste kennismaking met de rugbysport. Graag geeft Rugbyclub the Smugglers uit de Velserbroek daar een
opvolging aan en organiseert in september en
oktober een rugby introductieclinic. Tijdens deze

periode leer je samen met enthousiaste nieuwelingen op een leuke manier alle ins en outs van
de rugbysport. Bovendien werk je tijdens deze
trainingen ook aan je conditie. Tijdens de duur
van de clinics word je tijdelijk ingeschreven bij
de Nederlandse Rugby Bond, zodat je verzekerd
bent. De kosten daarvoor bedragen € 15,- voor de
hele periode.

Ben jij 19 jaar of ouder en kun jij je vinden in een
faire sportieve teamsport, waarbij respect voor
de scheidsrechter, je tegenstander en je teamgenoten centraal staat? Schrijf je dan in voor het
kwalleballen én de clinic (www.proefrugby.nl).
Groot, klein, dik, dun, snel of sterk, iedereen kan
een mooie rol spelen op het rugbyveld.
Bij kwalleballen op 8 augustus op vertellen de
rugbyers van The Smugglers graag meer over
rugby en de intoductieclinic! Meer informatie:
Rugbyclub The Smugglers, 023 5382512 of Paul.
molenaar@ziggo.nl.

VERLOTING ONDER LEDEN

Op zaterdagmiddag 8 augustus zal Bas Kuntz,
voorzitter van de Harddraverij Vereniging Santpoort, een prachtige prijs verloten die door Landgoed Duin en Kruidberg beschikbaar is gesteld.
Het gaat om het ‘Door de Weekse Vrienden van

Jacob arrangement’
voor twee personen!
Alle leden van de vereniging, dus ook zij
die recent of tijdens het Dorpsfeest Santpoort lid
worden, dingen mee naar deze superprijs.
In het kader van ledenwerving komt de Harddraverij Vereniging dit jaar met een mooi gebaar
naar haar leden. In samenwerking met Landgoed
Duin- en Kruidberg wordt op de laatste zaterdag
van het Dorpsfeest Santpoort een prachtige prijs
verloot onder alle leden. Tijdens de prijsuitreiking van het Buikschuiven op zaterdag 8 augustus, na de klok van 16.00 uur, zal Bas Kuntz,
voorzitter van de Harddraverij Vereniging, uit
het actuele ledenbestand een winnaar trekken
die met zijn of haar partner van het ‘Vrienden
van Jacob arrangement’ mag gaan genieten.
Leden die gedurende de week lid worden, dingen ook mee naar deze superprijs. Naast deze
hoofdprijs, ter waarde van een kleine 500 euro,
biedt Landgoed Duin en Kruidberg nog twee
giftvouchers aan voor een DenK High Tea. Ook
deze twee vouchers worden dan verloot.
Na ontvangst met een mooi glas prosecco geniet
de winnaar met zijn partner van een tongstrelend
viergangendiner met bijpassend wijnarrangement
in, het met een Michelinster bekroonde, restaurant de Vrienden van Jacob. Daarna hoeven zij
niet meer naar huis te rijden, maar kunnen wegdromen in één van de schitterende landhuiskamers. Op de hotelkamer ligt tevens een cadeautje. En de volgende morgen kunnen de winnaars
gebruik maken van het uitgebreide ontbijtbuffet
in Brasserie DenK. Alvast nieuwsgierig geworden?
Kijk dan snel op www.duin-kruidberg.nl.

Bent u dol op wandelen,
zoetigheid en thee?

Dan is de boswandeling met B R A S S E R I E
high tea een absolute aanrader!

Zo leuk wonen hier …
maar wel in een andere woning?

Wanneer: 14 juni,
start om 14.00 uur. Prijs: E 29,50 p.p.,
leden van Natuurmonumenten
ontvangen E 4,- korting.
Info via 023-512 1800 of
info@brasseriedenk.nl

Ons nieuwe team staat voor u klaar!
Danielle Smit, Mardy Schouten & Lyda Arisz
assisteren u graag bij het vinden van uw droomhuis!
Onze specialisatie is wonen in Velsen!

DA COSTALAAN 1
1985 AJ DRIEHUIS

DenK
landgoed

duin

en

Kruidberg

Wij wensen iedereen een
supergezellig dorpsfeest toe!

Verkoop, aankoop en taxaties
van onroerend goed.
DANIËLLE SMIT IS
BEËDIGD NVM MAKELAAR

LOUNGEBAR

TELEFOON: 0255-533 350
DRIEHUIS@SBGROEP.NL

WEKELIJKS
IN EEN OPLAGE
VAN 185.000
EXEMPLAREN
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Advies: laat de auto staan

Activiteiten en drukte rondom SAIL
Van 15 tot en met 23 augustus 2015 staat de gemeente Velsen voor de 9e keer in het teken van SAIL Amsterdam 2015. Nieuw dit jaar is PreSail IJmond, die al
op 15 augustus begint. In dit evenement is het Havenfestival opgenomen. Vanwege de verwachte drukte
worden verschillende (verkeers)maatregelen genomen door de gemeente Velsen. Hulpdiensten hebben
uiteraard toegang tot het Noordzeekanaalgebied.

SAIL Amsterdam 2015
Woensdag 19 augustus en zondag 23 augustus is het
Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam het decor voor de in- en uittocht van SAIL Amsterdam 2015.
Traditioneel komen veel mensen spontaan kijken naar
deze in- en uittocht van de prachtige tall ships over het
Noordzeekanaal. Bezoekers worden geadviseerd zoveel
mogelijk met de (ov)fiets, het openbaar vervoer of lopend
naar het Noordzeekanaal te komen. Rondom het Noordzeekanaal zijn beperkte voorzieningen aanwezig zoals
toiletten en drinkwater. Wij adviseren u om zelf drinkwa-

Gemeente
gewoon
bereikbaar
De gemeente is tijdens de PreSail en de SAIL In en SAIL Out
(ook op zaterdag en zondag)
te bereiken op telefoonnummer 140255.

ter mee te nemen. Meer info: www.sail.nl.
PreSail IJmond
Voorafgaand aan de SAIL-In Parade wordt in IJmuiden
de PreSail IJmond georganiseerd. Dit evenement bestaat
uit het Havenfestival op 15 en 16 augustus en de PreSail
op 18 augustus. Voor het programma en de verkeersmaatregelen op deze dagen kijkt u op www.presailijmond.nl.
(foto’s: Ko van Leeuwen)

Het gemeentehuis is gedurende de PreSail (18 augustus) en de
Sail In (19 augustus) tijdens kantooruren gewoon geopend (8.30
tot 17.00 uur).
Bij calamiteiten kunt u bellen
met de politie 0900-8844 of in
echte noodgevallen 112.
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Verkeersmaatregelen PreSail IJmond en SAIL
Verkeersmaatregelen Havenfestival (15 &
16 augustus)
Tijdens het Havenfestival bestaat het festivalterrein uit de Trawlerkade en de zijstraten
daarvan in het middenhavengebied van IJmuiden. Het festivalterrein wordt afgezet voor autoverkeer. En er kan worden geparkeerd in de
Middenhavenstraat en in de ten zuiden daarvan gelegen straten in het (midden)havengebied. Volg de borden en de instructies van de
verkeersregelaars.
Verkeersmaatregelen maandag (17 augustus)
Op de maandag na het Havenfestival is er geen
festivalprogramma. In principe zijn er daarom
geen verkeersmaatregelen gepland. Wij verwachten, omdat er al tall ships aanwezig zijn,
toch veel kijkers. Bij grote drukte worden er
mogelijk dezelfde maatregelen genomen als tijdens PreSail (zie hieronder).
Verkeersmaatregelen PreSail (18 augustus)
Tijdens PreSail op 18 augustus worden, naast
de Trawlerkade, ook de Halkade en het Sluisplein bij het festivalterrein betrokken. Veel bezoekers lopen of fietsen dan van de Trawlerkade naar de Halkade of visa versa. Daarom wordt
op de tussenliggende Dokweg (het deel tussen

de rotonde Halkade en de rotonde Haringkade)
voor autoverkeer eenrichtingverkeer ingesteld
in zuidelijke richting. De kans dat voetgangers
en fietsers in conflict komen met autoverkeer is
zo aanzienlijk kleiner.
Tevens wordt de Halkade vanaf 11:00 uur gedeeltelijk afgesloten voor autoverkeer. Bootreizigers voor de ferry naar Newcastle worden via
de Margadantstraat naar de boot verwezen.
Autoverkeer dat vanuit het havengebied IJmuiden wil verlaten wordt omgeleid via de Dokweg,
het Pleiadenplantsoen, de Kruisberglaan en de
Heerenduinweg. Volg de borden en de instructies van de verkeersregelaars.
Verkeersmaatregelen SAIL-In Parade
(Sail In) en SAIL Thank You Parade (Sail
Out) (19 & 23 augustus)
Diverse wegen langs het Noordzeekanaal worden gedurende Sail In (van 7:00-16:00 uur) en
Sail Out (van 10:00-22:00 uur) afgesloten:
• Kanaaldijk (tussen Kerkstraat en Pontplein)
• De Geul;
• Kop van de Haven;
• Pontplein (alleen voetgangers en ﬁetsers worden toegelaten op de pont. Voor gehandicapte bezoekers is er een parkeervoorziening. De
kruising blijft toegankelijk voor autoverkeer);

• Het dorp Oud-Velsen inclusief aanliggende
woonwijk;
• De Amsterdamseweg (N202) ten oosten van
de afslag A22 (zowel Spaarnwoude via de
Laaglandersluisweg als de HVC blijven bereikbaar);
• Het sluizencomplex (wordt eerder afgesloten:
vanaf dinsdag 18-8 20:00 uur t/m woensdag
19-8 16:00 uur. Zondag 23-8 afgesloten van
10:00-22:00 uur);
De genoemde afsluitingstijden zijn onder voorbehoud en kunnen indien nodig worden aangepast. De omleidingsroute van en naar het havengebied van IJmuiden is het zelfde als tijdens
PreSail. Verkeer verwijzen we via de Dokweg,
het Pleiadenplantsoen, de Kruisberglaan en de
Heerenduinweg.
Bewoners van woningen en bedrijven die in afgesloten gedeelten van Velsen liggen krijgen
een brief en een doorlaatbewijs (ontheffing) zodat zij met de auto hun huis of pand kunnen bereiken.
Alle verkeersmaatregelen die ingesteld worden
tijdens de evenementen van 15 t/m 23 augustus
2015 en de bijbehorende plattegronden kunt u
ook vinden op de websites: www.velsen.nl en
www.presailijmond.nl.
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Overige regels en maatregelen SAIL
Naast de wetten en verordeningen die normaal
gesproken gelden, zijn er tijdens SAIL een aantal aanvullende regels die gebaseerd zijn op
de Verordening Sail 2015. De verordening Sail
2015 is volgens de wettelijke voorschriften gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad
van Velsen en op www.velsen.nl.

selijke Verordening van de gemeente Velsen is het
niet toegestaan om te overnachten in campers, caravans of tenten buiten de reguliere kampeerterreinen. Er zijn binnen de gemeente Velsen verschillende campings waar u wel kunt kamperen.
Meer informatie kunt u vinden op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Het gebruik van drones
Vanuit het oogpunt van veiligheid is het vliegen
met drones tijdens Sail voor zowel privé als zakelijk gebruik niet toegestaan. Zo mag er op grond
van de Regeling modelvliegen en Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen niet gevlogen
worden boven mensenmenigten, aaneengesloten
bebouwing, waterwegen en industrie- en havengebieden. Voor het zakelijk gebruik van drones is een
certificaat vereist. Het certificaat kan men aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Vaarregels
SAIL Amsterdam vindt plaats van 19 tot en met
23 augustus 2015. Als u tijdens SAIL wilt varen,
houdt u dan rekening met de vaarregels die gelden. Er zijn verschillende maatregelen getroffen
om het scheepvaartverkeer tijdens SAIL veilig te
laten verlopen. Zo is er eenrichtingsverkeer op het
Noordzeekanaal, zijn er stremmingen, snelheidsbeperkingen van maximaal 6 kilometer per uur en
geldt er een aanmeerverbod langs het Noordzeekanaal en op het IJ. Ook is het van belang dat men
stuurboordwal (rechts) vaart.

Overnachten
Op grond van artikel 4:26 van de Algemene Plaat-

Tijdens de SAIL In op woensdag 19 augustus 2015
geldt van 10:00 tot 17:00 uur een verplichte vaar-

richting van IJmuiden naar Amsterdam op het
Noordzeekanaal, het IJ en de IJhaven (Oranjehaven). Het is niet toegestaan tegen deze vaarrichting in te varen, te kruisen of in te halen. Op zondag
23 augustus 2015 is de SAIL Out en is de verplichte
vaarrichting omgekeerd.
De sluizen van IJmuiden zijn op 19 augustus 2015
tijdens de SAIL In gestremd voor overige scheepvaart. Op zondag 23 augustus van 19:00 tot 22:00
uur zijn de sluizen van IJmuiden, met uitzondering
van de Zuidersluis en Kleine sluis, gestremd in verband met het vertrek van de tall ships.
Meer informatie over de vaarregels tijdens SAIL is
te vinden op www.sail.nl en www.velsen.nl.
Standplaatsen
Tijdens SAIL 2015 zijn langs het kanaal in VelsenZuid vier standplaatsen aangewezen: één op de
parkeerplaats links van de pont en drie standplaatsen in de omgeving van de Torenstraat in het gras.
Buiten deze vier standplaatsen zijn er langs het kanaal geen tappunten of standplaatsen toegestaan.

Kijken naar de Sail In en Sail Out op andere plaatsen langs het Noordzeekanaal
Met het oog op de verwachte drukte in de gemeente Velsen en de beperkte parkeergelegenheid publiceren wij ook een overzicht van het gehele Noordzeekanaalgebied. Op deze overzichtskaart zijn ook parkeerplaatsen e.d. aangegeven.
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Evenementen op 1, 8 en 9 augustus

Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het
Velsen Valleyterrein in Spaarnwoude drie muziekfestivals. Op
zaterdag 1 augustus 2015 is het
Dance Valley Festival. Een week
later, zaterdag 8 augustus 2015,
vindt het Dutch Valley Festival
plaats. De dag erop, 9 augustus
2015 het evenement Latin Village.

Legitimatieplicht voor
bewoners en bedrijven
Voor de drie evenementen zijn op
dit gebied diverse maatregelen getroffen. Bij bepaalde punten waar
men Spaarnwoude met de auto binnenkomt, kan om legitimatie worden gevraagd. Dit geldt alleen voor
mensen, die in het gebied wonen,
werken of bedrijven bezoeken.

Veiligheids- en
verkeersmaatregelen
De fiets-en wandeltunnel (Tacitustunneltje), die onder de snelweg A9-A22 loopt en de Oostlaan
in Velserbroek met de Oosterbroekerweg in recreatiegebied Spaarnwoude verbindt, is tijdens de drie
evenementen gesloten. Net als vorig jaar blijft de Amsterdamseweg
open en zijn de woningen, bedrijven en woonboten in Spaarnwoude
bereikbaar. Het verkeer wordt door
Traffic Support Events in goede banen geleid. Dit bedrijf heeft veel ervaring met dit soort werkzaamheden. Om de parkeerdruk in Velserbroek zoveel mogelijk te beperken
zet Velsen daar gemeentelijke toezichthouders in.

Gebruik (brom)fietsenstalling
verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers
op de (brom)fiets. Daarom worden
er dit jaar twee grote (brom)fietsenstallingen ingericht, waar verplicht gebruik van moet worden gemaakt. (Brom)fietsen die buiten de
fietsenstalling staan, worden verwijderd.
Geluidstesten
Op donderdag 30 juli van 16.00 tot
18.00 uur en vrijdag 1 augustus tot
maximaal 15.00 uur is de geluidstest voor Dance Valley. Op donderdag 6 augustus van 16.00 tot 18.00
uur en vrijdag 7 augustus tot maximaal 15.00 uur is de geluidstest
voor Dutch Valley en Latin Villa-

ge. Deze tests kunnen enige overlast geven.
Overlast
De gemeente realiseert zich dat de
evenementen altijd overlast voor
inwoners veroorzaken. Zij vraagt
daar begrip voor. De festivals zijn
goede reclame voor Velsen, terwijl
het voor de duizenden bezoekers
onvergetelijke evenementen zijn.

Grootse inzet schade door zomerstorm
Met man en macht wordt gewerkt aan de schade als gevolg
van de zomerstorm, die zaterdag met windstoten van 120 kilometer per uur over de IJmond
raasde. De gemeente denkt minstens nog 14 dagen nodig te hebben om alles op te ruimen. Vooral omgevallen bomen waren het
resultaat van het natuurgeweld
en zorgen nog steeds voor (verkeers)overlast. Het gemeentebestuur heeft grote waardering
voor de inzet van zijn werknemers, die van de politie en de
Veiligheids Regio Kennemerland
( VRK).

Ook het oorlogsmonument op Plein
1945 in IJmuiden is geraakt. Het
beeld heeft de val van de bomen
wonderwel redelijk doorstaan. Eén
hoofd is afgebroken door de klap.
Dit brokstuk is meteen veiliggesteld en zal gerepareerd worden.
Zware jongens
De bomen zaten volop in hun blad
en waren daardoor ultieme windvangers. De regenval deed er even-

Hoe bizar kan het zijn. Vorige week meldden we op de Infopagina dat de werkzaamheden aan het Dudokplein en het
deel Plein 1945 naar volle tevredenheid en op tijd zijn afgerond. Binnen 10 dagen leunen de bomen zielloos tegen de
gevel van het gemeentehuis en
is de betrating hier losgerukt.
(foto: gemeente Velsen)

eens geen goed aan. Zo’n 50 tot 100
bomen zijn gesneuveld, waarvan
een veertigtal met een doorsnede
van 1 meter. Gelukkig hebben deze omgevallen ‘zware jongens’ geen
persoonlijk letsel veroorzaakt. De
gevelde bomen waren over het algemeen gewoon gezond. Zij hebben
de extreme weersomstandigheden

in de IJmond, waarvoor code rood
gold, niet kunnen weerstaan.
Los
Door de storm staat ook nog een
twintigtal bomen los. Ondergronds
is sprake van zodanige wortelschade dat deze bomen alsnog gerooid
moeten worden.

Meer informatie
Via www.dancevalley.com, www.
dutchvalleyfestival.com,
www.
spaarnwoude.nl, www.latinvillage.
nl kunt u alle berichtgeving nalezen. Wie na het raadplegen van de
websites nog vragen heeft of aanvullende informatie wil, kan bellen met 020-4936050 of een email sturen naar info@udc.nl.(foto:
Friso Huizinga)

Niet naar
parken en
buitengebieden
De gemeente Velsen raadt mensen aan om (voorlopig) niet in
parken en buitengebieden te komen. Na de storm van zaterdag
hangen veel takken los, zijn bomen scheef gewaaid, onstabiel of
hangen bomen bij de wandelpaden in andere bomen. De komende tijd worden eerst de straatbomen met stormschade opgeruimd en daarna de grote bomen
in de parken. De gemeente ruimt
alleen de bomen en takken op
haar grondgebied op. Terreinen
van woningbedrijven en andere
particuliere instanties dienen
door de eigenaren te worden opgeruimd. Ook het duingebied is
geen gemeentelijk eigendom.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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 bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze 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.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18
juli 2015 tot en met 24 juli 2015 de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 30 t.h.v. C. van der
Doesstraat, kappen 3 bomen
(24/07/2015) 12284-2015;
Lange Nieuwstraat en Plein 1945,
herinrichting en aanleggen nieuw
riool (20/07/2015) 12020-2015;
Cruiseboulevard 10, uitbreiden gebruik Felison Cruise Terminal
(23/07/2015) 12200-2015;
Paulus Potterstraat 9, plaatsen lui-

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvraag dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:

fel boven voordeur (22/07/2015)
12196-2015;
De Ruyterstraat 150, veranderen
1ste verdieping in 2 woningen (legaliseren)(22/07/2015) 12176-2015;
Middenhavenstraat 92, legaliseren tussenvloer (20/7/2015) 120862015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
HOV tracé deelgebied 5, kappen 217
bomen (20/07/2015) 12011-2015;
Driehuizerkerkweg 12, plaatsen 2
dakramen (21/07/2015) 12131-2015
.
Santpoort-Noord
Rijksweg 448, kappen boom
(22/07/2015) 12240-2015;
Kruidbergerweg 22, veranderen zijgevel (20/07/2015) 12045-2015.

Velsen-Noord
Olieweg 1 C, vergroten vrieshuis
(21/07/2015) 12128-2015.

natie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

omgevingsvergunning
voor:

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 48 en 50, plaatsen
2 dakkapellen (24/07/2015) 87022015.
IJmuiden
Dokweg ong., plaatsen
(24/07/2015) 8593-2015.

JOP

Velsen-Zuid
Parkweg 2, renoveren afvalwatertransportgemaal en kappen boom
(27/07/2015) 8922-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-

verleend

legaliseren berging (22/07/2015)
8236-2015.

IJmuiden
Dennekoplaan 58, plaatsen carport
(23/07/2015) 10687-2015;
Gjertsenstraat 7, plaatsen 2 dakkapellen (24/07/2015) 10163-2015;
Trawlerkade 66, bouwen bedrijfsruimte (27/07/2015) 154-2015.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 80, onderhouden en vervangen dak/kapconstructie (22/07/2015) 10200-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 46, vergroten 1ste verdieping (24/07/2015) 9019-2015;
Burgemeester Weertsplantsoen 8,

Velserbroek
Watergentiaan 4, plaatsen dakkapel
(achtergevel)(22/07/2015) 102632015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
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Besluiten (vervolg)
Vergunning van rechtswege
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
vergunning van rechtswege verleend voor:
Velsen-Noord

Westerwijkstraat 16, vergroten woning (uitbouw begane grond en 1ste
verdieping)(22/07/2015)
102582015.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
besloten relatie personeelsfeest psovk, politie Noord-Holland op terrein hondenbegeleiders aan Amsterdamseweg 50 te Velsen-Zuid
op 19 augustus 2015 (27/07/2015)
u15.004451.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
tijdelijke standplaats op 19 en 23
augustus 2015, Parkweg/Torenstraat te Velsen-Zuid (27/07/2015)
u15.005194.

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

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

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Verkeersmaatregel 1
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Wijkerstraatweg 113 C, 1951 EB
VELSEN-NOORD

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

Verkeersmaatregel 2
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Wijkeroogstraat 28, 1951 AA VEL-

SEN-NOORD
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

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

Bibobbeleidsregels 2015
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
hun vergadering van 30 juni 2015
hebben besloten:

• De ‘Bibobbeleidsregels gemeente
Velsen 2015’ vast te stellen;
• de ‘Bibobbeleidsregels gemeente Velsen 2015’ in werking te laten
treden op de eerste dag na bekend-

making.
Ter inzage
Het beleidsregels worden zes weken
ter inzage gelegd bij de balie van het

gemeentehuis. Tevens wordt het beleid gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat na uitvoerig
onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de basisregistratie personen van de gemeente Velsen
staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent
dat zij daardoor formeel niet meer in
Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:

Al-Marfadi,S.
Javůrek,J.
Aminti,F.
Ju,S.C.
Bartoszak,M.K.
Jujuc,D.L.
Blok,D.
Jujuc,M.
Boer de,D.J.
Kabaciński,P.
Bouman,S.
Kuhn,R.D.
Buis,K.A.J.
Lago Lopez,E.
Chen,H.

Geb.28-01-1973
Geb.05-03-1980
Geb.28-11-1955
Geb.26-01-1997
Geb.23-05-1986
Geb.19-09-1983
Geb.20-07-1989
Geb.20-02-1989
Geb.25-06-1983
Geb.18-05-1986
Geb.12-04-1973
Geb.04-01-1977
Geb.12-05-1994
Geb.04-12-1988
Geb.01-12-1954

Lebbad,R.
Claus,S.G.J.E.
Mastalerz,Z.R.
Egas,P.B.M.
Mooijman,R.G.
Egas,R.T.
Sapiechowski,W.P.
Gaspar,L.
Tielman,J.A.
Hadzhieva,Y.M.

Geb.25-02-1947
Geb.21-12-1991
Geb.28-12-1953
Geb.02-12-1969
Geb.24-04-1971
Geb.16-10-1991
Geb.09-11-1979
Geb.06-03-1985
Geb.25-01-1964
Geb.11-12-1992

Voor informatie kunt u terecht bij de
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.

