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Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen,
te zien en te beleven in Velsen. Sportief,
educatief of gewoon leuk. We hebben
een paar evenementen voor u op een rijtje gezet.

(Foto Michel van Bergen)

Evenementen op 10, 11, 17 en 18 augustus 2019

Dance Valley, Dutch Valley
en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen
Valley terrein in Spaarnwoude verschillende grote muziekfestivals. Op zaterdag
10 augustus 2019 is het Dance Valley Festival. De volgende dag, zondag 11 augustus 2019, vindt het Dutch Valley Festival
plaats. De week erop, zaterdag 17 augustus en zondag 18 augustus is het evenement Latin Village. U leest hier praktische
informatie over Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village.

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 genoemde evenementen gesloten.
Net als voorgaande jaren 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. Ook werken de organisatoren samen
met gemeentelijke toezichthouders om parkeerdruk in Velserbroek te beperken. In delen van de Velserbroek kan door verkeersregelaars gevraagd worden of men al dan niet
voor het festival komt, om te voorkomen dat
Velserbroek vol wordt geparkeerd door festivalgangers.
Legitimatieplicht: informatie voor bewoners en bedrijven
Voor mensen die in het gebied wonen, werken of bedrijven bezoeken is het goed om te
weten dat bij bepaalde punten waar men
Spaarnwoude met de auto binnenkomt, om
legitimatie kan worden gevraagd.
Gebruik (brom)fietsenstalling verplicht
Er worden dit jaar twee grote (brom)fietsenstallingen ingericht, waar verplicht gebruik van moet worden gemaakt. (Brom)

fietsen die buiten de fietsenstalling worden
neergezet worden verwijderd.
Geluidstesten
Op donderdag 8 augustus van 16.00 uur tot
18.00 uur en op vrijdag 9 augustus van 12.00
uur tot 15.00 uur zijn de geluidstesten voor
Dance en Dutch Valley. Op donderdag 15
augustus van 16.00 uur tot 18.00 uur en op
vrijdag 16 augustus van 12.00 uur tot 15.00
uur zijn de geluidstesten voor Latin Village.
Deze geluidstesten duren maximaal 3 uur.
Deze geluidstesten kunnen enige overlast
geven.
Overlast
De gemeente realiseert zich dat de evenementen overlast kunnen veroorzaken. Samen met de organisator en vele adviseurs
wordt geprobeerd om deze overlast zo veel
mogelijk te beperken. Voor duizenden bezoekers geeft het bijwonen van een van deze
evenementen onvergetelijke ervaringen.
Ook zijn de evenementen goed voor de gemeente Velsen en voor het recreatieschap
Spaarnwoude.

Velen van jullie zullen weten dat er met
mooi weer vaak jongeren van de Zuidpier afspringen, ondanks dat er een duidelijk bord
staat dat dit verboden is.
Van de pier afspringen is gevaarlijk en er is

Dorpsfeest Santpoort t/m zaterdag 3
augustus
Kijk voor de evenementen per dag op: www.
dorpsfeest-santpoort.nl
Expositie met werk van de 20e-eeuwse
schilder Cor Dik
In de maanden juli en augustus is er in de
Engelmunduskerk in Oud-Velsen een expositie met werk van de 20e-eeuwse schilder
Cor Dik (1906-1975) te bezichtigen. Cor Dik
daagde zichzelf uit om zo veel mogelijk verschillende technieken onder de knie te krij-

gen. Een van de resultaten was een fresco
van 80 m2 over twee etages, dat hij in 1956
in de Banketbakkersschool in de Wibautstraat in Amsterdam mocht aanbrengen. Er
is een documentaire over zijn leven en werk
te zien, en een doorlopende powerpoint over
het fresco. Er zijn schilderijen, aquarellen
en grafiek, zoals litho’s en Bijbeltekeningen
in gewassen inkt.
Kijk voor meer informatie en de volledige
evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl

Rico Schipper redde vorige
week twee meisjes uit zee
Rico Schipper van de IJmuidense Reddingsbrigade redde vorige week twee meisjes uit zee. De meisjes waren ver afgedreven.
Dit gebeurde nadat een meisje van 16 een
jonger meisje van 6 wilde redden.
Ze konden beiden niet meer terug naar het

strand komen. Rico aarzelde geen moment
en sprong het water in om ze te redden.
Gemeente Velsen is trots op Rico! De burgemeester ging bij hem langs om hem een taart
en een cadeautje te brengen.

Meer informatie
Via de websites van de organisatoren (www.
dancevalley.com, www.dutchvalleyfestival.
nl en www.latinvillage.nl) kunt u alle berichtgeving nalezen. Meer informatie over
bereikbaarheid, omleidingen en routes
vindt u op www.spaarnwoude.nl
Wie na het raadplegen van de websites nog
vragen heeft of aanvullende informatie wil,
kan tijdens de Dance en Dutch Valley bellen met het speciale telefoonnummer 0204936050 van de organisatie, of een e-mail
sturen naar info@udc.nl.
Tijdens Latin Village is er vanuit de organisatie een contactpersoon bereikbaar om
eventuele overlast direct te kunnen verminderen of aanpakken. Deze omgevingsregisseur is bereikbaar op 020- 7652999 of via de
mail omgevingsregisseur@latinvillage.nl.

Pierspringen
Met dit mooie weer zijn er veel mensen
op het strand te vinden. Er zijn mensen
aan het (kite)surfen, zwemmen en zonnebaden. Waar veel mensen zijn, krijgt
handhaving (maar ook de politie) veel
meldingen binnen, vaak over jongeren
die van de pier springen.

Kinderen spieken bij de natuur van
dinsdag t/m zondag bij Boerderij Zorgvrij
‘Hoe komt het dat er in de klitten van de
vacht van mijn hond allerlei dingen blijven
hangen?’, vroeg een Zwitser zich af. En door
goed naar de vacht van zijn hond te kijken
bedacht hij in 1941 klittenband. ‘Spieken’
gaat over het op zoek gaan in de natuur naar
inspiratie voor nieuwe uitvindingen. We leren nog elke dag van de natuur. Dat noemen
we Biomimicry. Kom jij erachter hoe slim de
natuur eigenlijk werkt?

kans op blijvend lichamelijk letsel. We krijgen dan ook geregeld meldingen dat er weer
groepen jongeren van de pier afspringen.
Handhaving hiervan is zeer tijdrovend en
verandert helaas niets aan het gedrag van
de jongeren. Zodra de gemeentelijke handhavers of de politie zich omdraaien, is de
groep weer terug of staat er weer een nieuwe
groep jongeren. We kiezen er daarom voor
om minder tijd te besteden aan handhaving
op de Zuidpier en geven de prioriteit aan de
veiligheid op en rond de stranden.

Rooiwerkzaamheden langs
hekwerk MEO-kade
Maandag 5 augustus starten de rooiwerkzaamheden langs het hekwerk van de
MEO-kade in Velsen- Noord.

ven dat de eerste 60 tot 90cm vanaf het hekwerk helemaal vrij moeten zijn van onderbegroeiing en bomen.

Er wordt geprobeerd om de werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf de MEO-kade uit
te voeren, om zo de schade in de groenstrook
te beperken.
Voor het rooien van de groenstrook van 1,5
meter is door de keuringsinstantie aangege-

Bij de rest van de groenstrook wordt per
boom gekeken welke verwijderd moet worden en welke niet. Hierbij wordt erop gelet
of er in de boom geklommen kan worden, of
dat er overhangende takken zijn waardoor je
op het MEO terrein kan komen.
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Gratis naar Kids Only
Festival 1.0
De gemeente Velsen geeft gezinnen met
een laag inkomen gratis toegang tot
het Kids Only Festival 1.0 bij Paintball
Spaarnwoude.

Wanneer vindt het festival plaats?
Het festival is op woensdag 21 augustus van
9:30 tot ongeveer 17:00 uur bij Paintball
Spaarnwoude.

Heeft u een laag inkomen (tot 110% van het
minimum) en heeft u een kind tussen de 7
en 12 jaar? Dan kan uw kind gratis naar het
Kids Only Festival 1.0. De medewerkers van
Paintball Spaarnwoude zorgen voor een
dagprogramma waarbij de kinderen niets
tekortkomen. Tijdens deze dag kunnen de
kinderen knutselen, klimmen, paintballen
en krijgen ze een lunch.

Hoe kunt u uw kind aanmelden?
U kunt uw kind aanmelden door een mail
te sturen naar wiz@velsen.nl. U komt alleen in aanmerking wanneer u een inkomen
heeft tot 110% van het minimum. Voor meer
informatie over de activiteiten op de dag
zelf kunt u contact opnemen met Paintball
Spaarnwoude via 023-5493323. Wees er
snel bij want vol=vol.

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.

opend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 20 juli tot en met 26 juli
2019 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
Strandweg 7, bouwen opslagruimte
(24/07/2019) 61498-2019
Lange Nieuwstraat 189, plaatsen gevelreclame (24/07/2019) 61656-2019
Industriestraat 24, wijzigen naar kantoorpand met woonfunctie op de verdieping (wijziging op vergunning 19391-2018)
(26/07/2019) 62487-2019
Hoek Dennekoplaan / Orionweg, plaatsen
van een laadinfrastuctuur (voor elektrische
bussen) (26/07/2019) 62491-2019
Velsen-Zuid
Kerkplein
1,
plaatsen
(23/07/2019) 61225-2019

vlaggenmast
(Rijksmonu-

ment)
Recreatie gebied Spaarnwoude (nabij Modelvliegclub FMS), behouden voormalige
werkbrug (25/07/2019) 61931-2019

ben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Velsen-Noord
Concordiastraat ong. (ten noorden van
Transportstraat), bouwen bedrijfsgebouw
met kantoor (26/07/2019) 62480-2019
Grote- Hout of Koningsweg 16, wijzigen gevel (24/07/2019) 61689-2019 (Rijksmonument)

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Kanaaldijk (nabij bocht Witte Theater), tijdelijk (10 jaar) plaatsen sculptuur
(24/07/2019) 39392-2019
Planetenweg 301, uitbreiden bestaande
sporthal en school met gymzaal en 5 lokalen
(25/07/2019) 33428-2019

Santpoort-Noord
Terrasweg 79, kappen boom (23/07/2019)
60765-2019
Velserbroek
Swoerkamp 3, vervangen houten naar
kunststof kozijnen (25/07/2019) 620972019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking heb-

Ingekomen aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
Verkoop Mode, op 7,14 en 21 september
2019, locatie: Lange Nieuwstraat 501A (tegenover winkel) te IJmuiden, (22/07/2019)
60502-2019

De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 20
juli tot en met 26 juli 2019 de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning
heeft ontvangen op grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Clubwedstrijden strandzeilen, op 12 oktober 2019 van 09:00 tot 15:00 uur, 26 oktober
2019 van 08:00 tot 14:00 uur, 23 november
2019 van 08:00 tot 13:00 uur, 7 december
2019 van 08:00 tot 12:00 uur, 14 december
2019 van 10:00 tot 16:00 uur en op 28 december 2019 van 10:00 tot 15:00 uur, locatie: evenementenstrand (zone 2) Zuidpier te
IJmuiden (26/07/2019) 60414-2019

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

Driehuis
Gedenkavond Westerveld, op 1 november 2019 van 18:30 tot 20:00 uur, locatie
Duin- en Kruidbergerweg 2-6 (22/07/2019)
60670-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

Santpoort-Zuid
Laurillardlaan 27, vergroten 1ste verdieping
(25/07/2019) 13463-2019

IJmuiden
Sparrenstraat 46, gewijzigd plan voor het
wijzigen van de voormalige Adelbertuskerk
naar 1 woning (23/07/2019) 18924-2019
Dudokplein 1, restaureren kroonluchters
(25/07/2019) 52079-2019 (Rijksmonument)
Frans Naereboutstraat 9 en 9 RD, intern
verplaatsen woningentree en afsplitsen van
bedrijfswoning (café) naar burgerwoning
(25/07/2019) 23131-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, wijzigen gevel en terrasafscheiding (25/07/2019) 28391-2019
(gemeentelijk monument)
Van Maerlantlaan 32, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (25/07/2019) 49226-2019

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 combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, 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.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Velserbroek
Ronde Zonnedauw 6, plaatsen dakkapel (zijgevel) (25/07/2019) 47677-2019
Verleende
standplaatsvergunningen
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APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een standplaatsvergunning verleend voor:
Velserbroek
Verkoop visproducten, op donderdag en vrijdag (tijdens winkeltijden) van 1 augustus
t/m 27 december 2019, locatie Vestingplein
(tegenover het Polderhuis) (23/07/2019)
29548-2019
De burgemeester van Velsen heeft het hierna volgende besluiten genomen. Op grond

van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende bij het onderstaande
besluit 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
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzie-
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ningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, 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.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
Velsen-Zuid

Dance Valley 2019, op 10 augustus van 12:00
tot 23:00 uur, locatie Velsen Valley Spaarnwoude te Velsen-Zuid (25/07/2019) 200612018
Dutch Valley 2019, op 11 augustus van 13:00
tot 23:00 uur, locatie Velsen Valley Spaarnwoude te Velsen-Zuid (25/07/2019) 200662018
Latin Village 2019, op 17 en 18 augustus van
13:00 tot 23:00 uur, locatie Velsen Valley
Spaarnwoude te Velsen-Zuid (25/07/2019)
3679-2019

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
• L. Roodbaardstraat 15,
1992 HR VELSERBROEK

• Jacob van Heemskerkstr 57,
1972 PT IJMUIDEN
• Lange Nieuwstraat 333,
1972 GL IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-

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

ZARQA: jouw huid, jouw balans
Santpoort-Noord - Verbeterde formules, een nieuw verpakkingsdesign en de introductie van een unieke, premium lijn. ZARQA
innoveert, vernieuwt en verbetert. Nog altijd zo mild en natuurlijk mogelijk én met als basis Dode Zeezout en -mineralen, maar
vooral werkzamer en verzorgender dan ooit. Laat je verrassen
door het vernieuwde ZARQA.
Verbeterde formules, nieuwe
lanceringen
Onze crèmes, reinigers en andere
verzorgingsproducten zijn opgebouwd uit een aantal vaste natuurlijke emulgatoren, aangevuld met
beschermende, hydraterende, kalmerende en verjongende ingredienten. En juist naar die ingrediënten deden we de laatste jaren uitgebreid onderzoek. De toevoeging
van werkzame stoffen als Tightenyl™ (geeft stevigheid en elasticiteit, gaat verslapping tegen), Pollustop® (hét wapen tegen luchtverontreiniging) en Dunaleilla Salina
(absorbeert UV-stralen) maken de
ZARQA-formules uniek en bijzonder. In het verbeterde ZARQA-assortiment vind je bovendien twee
nieuwe producten: ZARQA Nachtcrème Hydra en Nachtcrème Nutritive, twee voedende, vochtinbrengende crèmes voor de nacht, met
onder meer hyaluronzuur en vitamine E.

huidvernieuwing. Niet voor niets
verwerkte ZARQA het bijzondere mineraal – samen met extra geconcentreerd magnesium PCA – in
ZARQA Magnesium; een nieuwe
luxueuze productlijn bestaande uit
een dag- en nachtcrème, shampoo,
body butter en een spierolie.
Nieuw: ZARQA Magnesium
De combinatie van magnesiumMagnesium is hét bestanddeel van soorten zorgt er samen met de anDode Zeezout, de basis van ZARQA. dere weldadige ingrediënten voor
Het mineraal zorgt voor een ener- dat de huid intensief wordt gevoed,
gieke huid, vermindering van teke- beschermd, gehydrateerd en hernen van stress en het stimuleert de steld.

Telstar speelt interland
Velsen-Zuid - Op dinsdag 6 augustus is het groot feest in het Rabobank IJmond Stadion. Telstar sluit dan de voorbereiding af met
de oefenwedstrijd tegen het nationale elftal van Suriname. Een
grote eer voor de Witte Leeuwen om ‘Natio Suriname’ te mogen
verwelkomen in Velsen-Zuid en een mooie reden om de voorbereiding met een groot feest af te sluiten.
Groot feest
Rondom de wedstrijd in het Rabobank IJmond Stadion zullen wij verschillende festiviteiten organiseren,
kunt u genieten van de Surinaamse keuken en muziek en is iedereen
welkom. De stadiondeuren zullen
vanaf 17.00 uur worden geopend
waarna de festiviteiten direct zullen beginnen. Om 19.00 uur trappen
beide ploegen af voor een, hopelijk,
spannende wedstrijd!
Muzikale omlijsting
Een feest zonder gezellige muziek is
natuurlijk geen feest! Daarom hebben we rondom de wedstrijd live
muziek. Naks KLKawinLoco en Caribbean Brass International zullen
vanaf 17.00 uur de sfeer naar een
hoogtepunt brengen met hun mu-

zikale omlijstingen de aftrap van een
fantastische avond.
De muziekformatie NAKS Kaseko
Loco (NKL), is niet alleen gespecialiseerd in kaseko (traditionele kaskawi en winti) maar heeft het repertoire uitgebreid tot Caribische, Latijns-Amerikaans en Amerikaanse
soulmuziek. Gezien de Afro-muzikale bagage die bij de leden van Kaseko Loco ontwikkeld is, is deze groep
een begrip in Suriname én Nederland.
De Caraïbische brassband Caribbean Brass International is een lopend
dansorkest. De band bestaat uit een
aantal blazers en drummers.
De muzikanten zijn jongeren afkomstig uit het Caraïbisch gebied, onder
andere Aruba, Antillen, Santo Domingo, Suriname, Haïti en Ghana,

Voor op het badkamerplankje
Het oog wil ook wat. En dus zit het
ZARQA-assortiment in een nieuw,
luxe jasje. Daarnaast is de Magnesium-lijn optimaal beschermd: de
premium producten zitten in luchten lichtdichte flacons.
Zit een crème in een potje? Dan
gaat de kwaliteit per opening achteruit doordat er lucht en lucht bijkomt. Bij ZARQA kiezen we bewust
voor tubes en flacons. Zo kunnen
we de werking van de bijzondere
ZARQA-ingrediënten zo lang mogelijk waarborgen – en dat is precies waar het bij ZARQA om draait.
Waarom ZARQA?
Kies je voor ZARQA, dan kies je voor
een investering in een mooie, gezonde huid. Een huid
die in balans is en prettig aanvoelt.
In ZARQA zitten geen ingrediënten
die de huid onnodig
belasten en alleen stoffen waarvan de werking bewezen is. ZARQA
biedt het beste voor jouw
huid nu én beschermt haar voor
de toekomst. In het ZARQA-assortiment vind je meer dan 35 producten. Allemaal even verzorgend en
bijzonder, maar toch stuk voor stuk
uniek in werking en beleving. ZARQA is uiterst mild, geschikt voor de
meest gevoelige huidtypen en kan
door het hele gezin worden gebruikt. ZARQA is verkrijgbaar bij:
Visser drogisterij parfumerie, Hagelingerweg 73, 2071 CA SantpoortNoord. (foto: aangeleverd)

Overdekt terras voor De Meierij

Gezellig buiten eten tijdens dorpsfeest
Santpoort - Wegens groot succes is het ook dit jaar weer mogelijk om tijdens het dorpsfeest buiten te genieten van heerlijke
gerechten in combinatie met live muziek. Dit jaar staan er zelfs
voor het eerst elke dag artiesten op het overdekte terras voor de
deur van De Meierij. Speciaal voor deze gelegenheid is een mooie
kaart samengesteld met losse voor-, hoofd- en nagerechten of
voor 25,- euro een compleet driegangenmenu naar keuze.

Het is het derde achtereenvolen woonachtig in Amsterdam en Al- gende jaar dat De Meierij op
mere, die broederlijk met elkaar om- straat een mooi terras inricht
voor een gezellig en sfeervol
gaan.
diner. Dagelijks gaat om 14.00
uur, tegelijk met de kermis dus,
Historie
Telstar kent een rijke historie als dit terras open en kan iederhet gaat om voetballers met de Su- een er terecht voor een haprinaamse nationaliteit die voor de je en een drankje. Vanaf 17.00
Witte Leeuwen speelden. Beken- uur wordt het diner geserveerd
de namen als Jimmy Floyd Hassel- en zijn er elke dag muzikanten
baink, Anthony Correia, Radjin de aanwezig.
Haan, Florian Vijent (28 november Op donderdag 1 augustus staat
1961 - 7 juni 1989) en Andwelé Slory maken deel uit van deze rijke historie. Ook in de huidige selectie komen we de Surinaamse nationaliteit
tegen. Nieuwkomer Roscello Vlijter is afkomstig uit Paramaribo. Een
mooie ontmoeting met zijn landge- Velsen-Zuid - Op maandag 12
augustus start ook voor Telstar
noten ligt in het verschiet.
de competitie. De Witte Leeuwen gaan, onder leiding van
Kaartverkoop
De wedstrijd tussen Telstar en Suri- Andries Jonker, op bezoek in het
name start om 19.00 uur. Alle kaar- AFAS stadion in Alkmaar waar
ten (gehele Oost-tribune, West A, E Jong AZ de tegenstander is.
en F kosten 10 euro per stuk. De ver- De wedstrijd is voor Telstar-bekoop start per direct. Kaarten zijn zoekers alleen te bezoeken via
verkrijgbaar via www.telstarticket.nl. de zogeheten autocombi-rege-

Jordy Jansen samen met Thijs
Huijbens op het podium en
Jurre van der Linden laat het
publiek samen met Rens Warnar op vrijdag 2 augustus swingen op bekende hits. Een dag
later steekt hij, samen met Ron
Knotter, bekende oldies in een
akoestisch jasje. Vorig jaar was
tijdens het dorpsfeest enkele
malen live muziek op het terras
van De Meierij aanwezig, omdat dit zo goed beviel is er be-

wust voor gekozen om nu elke
dag artiesten te programmeren. Vanaf ongeveer 20.30 uur
gaan op het mobiele podium
schuin tegenover de zaak elke avond DJ’s van start om het
publiek de rest van de avond te
vermaken.
Overigens is ook restaurant De
Bokkesteeg tijdens het dorpsfeest gewoon geopend, de
weekschotel (14,50 euro) is in
die week een kalfsribeye met
seizoensgroente, frites en bearnaisesaus. Kortom, of je nu kiest
voor het sfeervolle buitenterras
van De Meierij of voor de intieme setting van De Bokkesteeg,
het wordt genieten tijdens het
dorpsfeest! (foto: aangeleverd)

Telstar start competitie
ling. Daarbij dient men op de
avond van de wedstrijd tussen
18.45 en 19.00 uur zijn of haar
omwisselbiljet om te wisselen
op de parkeerplaats bij het Rabobank IJmond Stadion. Hier
ontvangt men de toegangskaart voor de wedstrijd. Het omwisselbiljet geeft geen toegang
tot het stadion.

Vanaf dinsdag 30 juli 12.00 uur
is het mogelijk een kaart te kopen. Online kan dit via www.telstarticket.nl, of men koopt de
kaart bij het Rabobank IJmond
Stadion. Let op: de kaartverkoop is 1 op 1. Per persoon kan
men 1 kaart kopen. De verkoop
eindigt op vrijdag 9 augustus
12.00 uur.

