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Tentoonstellingen in de bibliotheken van Velsen: 
 
 Velisena, Velsen in beeld 1930 en 2012. Hoe het stads-  
 en havenbeeld in ruim 80 jaar veranderde 
 
Suppoosten gevraagd, een dringende oproep aan de le den van de HKV 
In de beide vestigingen van de Bibliotheek Velsen wordt een fototentoonstelling gehouden met een 
extra projectie van historische foto's, die niet in het jubileumnummer Velisena zijn gepubliceerd. 
 
De tentoonstellingen worden voor de bibliotheekbezoekers gehouden: 
− in de Bibliotheek IJmuiden, Dudokplein, van zaterdag 2 t/m zaterdag 30 juni 2012 
− in de Bibliotheek Velserbroek, Maan Bastion, van maandag 2 t/m zaterdag 21 juli 2012 
en zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren (zie: www.bibliotheekvelsen.nl). 
 
De jubileumcommissie en het bestuur doen een dringend beroep op leden van de HKV zich aan te 
melden als suppoost bij de tentoonstelling. 
 
Meldt u zich aan voor één of enkele van de hierna g enoemde dagdelen? 
Bibliotheek IJmuiden, Dudokplein 16 : 
zaterdag   2 juni 11.00 – 14.30 u. 2 personen 
zaterdag   2 juni 14.00 – 17.00 u. idem 
zaterdag 16 juni 11.00 – 14.30 u. idem 
zaterdag 16 juni 14.00 – 17.00 u. idem 
 
Bibliotheek Velserbroek, Maan Bastion 476: 
zaterdag   7 juli 11.00 – 14.30 u. 2 personen 
zaterdag   7 juli 14.00 – 17.00 u. idem 
zaterdag 21 juli 11.00 – 14.30 u. idem 
zaterdag 21 juli 14.00 – 17.00 u. idem 
 
Als zo een kleine informatietafel door twee HKV-leden bemand wordt, staat men er niet alleen voor. U 
heeft als suppoost een beperkt aantal boeiende taken en de bibliotheek zorgt, zoals gewoonlijk, voor 
verkoop van het jubileumnummer van Velisena.  
Gelieve zich uiterlijk zaterdag 25 mei a.s. per e-m ail of telefoon aan te melden . De HKV viert dit 
jaar feest en het bestuur en de jubileumcommissie rekenen ook daarom op uw medewerking. 
 
Aanmelding per e-mail via: mailto:j.suurmond3@upcmail.nl         
of via de telefoon: 023-8448479 (+ antw.app.). 
Geeft u uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer op én de datum/data waarop u een 

dagdeel/ dagdelen wilt helpen. Spoedig na 25 mei ontvangt u een bevestiging en enkele instructies. 

 

 

Diegenen, die voor het feest van 19 mei verhinderd waren, ontvangen z.s.m. na 25 mei het jubileum-

nummer van Velisena thuis bezorgd of per post. 

 

Bij voorbaat dank namens bestuur en jubileumcommissie, 

Jan Victor Suurmond, lid Jubileumcommissie 

 

 

 

 


