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De Stichting 

De Stichting Het Dorp Velsen is in 1967 opge

richt en zet zich in voor behoud en herstel van 

dit bijzondere dorp. De stichting behartigt de 

monumentale belangen van het dorp, brengt 

publicaties uit en informeert bewoners en 

andere belangstellenden over zaken die 

samenhangen met monumentenzorg. Daarbij 

valt te denken aan bouwaanvragen, subsidie

mogelijkheden en historische gegevens. 


Wie is wie? 

Het bestuur van de Stichting Het Dorp Velsen 

bestaat uit bewoners van het dorp en enkele 

deskundigen/gemteresseerden die elders 

wonen. De stichting heeft onlangs afscheid 

genomen van een 'ouwe getrouwe'. Gré Weijs

Boon vond de tijd gekomen de teugels verder 

over te laten aan de jongere garde. Die 

betreurt dat overigens zeer. Ais geen ander 

was Gré op de hoogte van de menselijke 

geschiedenis in het dorp. Wat wil je ook als je 

er als klein kind nog hebt gespeeld. En voor 

wie Gré niet kent: denk eens aan de lange grij

ze mevrouw die zo af en toe een rondleiding 

in het dorp verzorgt. 

Na het vertrek van Gré Weijs bestaat het 

bestuur momenteel uit Adri Arends, Jan 

Willem Bruntink, Haije Gemser (voorzitter), 

Arthur Maandag, Joke Nieuwland, Rob Stam, 

Gejus van der Veen en Jan Zeeuw (penning

meester). 

En natuurlijk is er ook een secretaris: dat is 

Marga Wille-WensÌnk, Meervlietstraat 54, teI. 

0255-516708. Wie nadere inlichtingen wil, kan 

bij haar terecht. En dat geldt evenzeer voor 

mensen met plannen en/of ideeen. 


Ret geld 

De Stichting Het Dorp Velsen werkt in alle 

onafhankelijkheid zonder een cent subsidie. 

De activiteiten worden gefinancierd uit de bij

dragen van sponsors en van donateurs. 

Daarvan kunnen we er altijd meer gebntiken. 

Bijdragen, groot of klein, zijn welkom. 

Meldt u! 
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Nieuwsbriei 
Nieuwelan 
"Zijn jullie er nog?", was een vraag die de afgelo- . 
pen tijd viel te beluisteren. We geven het eerlijk 
toe: na succesvolle activiteiten zoals de uitgave 
van een nieuw boekje en een jubileumfeest is het 
wat stil geworden rond de Stichting Het 
Dorp Velsen. Toch betekent deze ntst niet dat de 
stichting in een winterslaap is belando 

I ntegendeel: we hebben er nog steeds zin 
in. Deze in een geheel nieuwe vormgeving 
gestoken nieuwsbrief is daar een bewijs vano 
De stichting wil het dorp en de directe omge
ving zo voortaan enkele keren per jaar op de 
hoogte stellen van haar activiteiten. 
Bovendien is het de uitdrukkelijke bedoeling 
dat het om meer gaat dan eenrichtingsver
keer. Tips en suggesties zijn dan ook van 
harte welkom. 

Bea kornt! 
Leve de koningin. Beatrix viert de 
verjaardag van haar moeder bij ons 
in het dorp. Terwijl de bevolking van 
Velsen zich afvraagt of Oud Velsen 
wel zo'n geschikte feestlocatie is, 
buigen wij ons over de mogelijkhe
den Hare Majesteit zo passend mogelijk 
te ontvangen. Kom snel met sugges
ties. In de volgende nieuwsbrief ~f 
leest u het complete programma. 

~ 
Vl 
~ 	 Huis te koop 
~ 
~. De huizenmarkt in het dorp is in volle 
.:t 
~ 

beweging. Aan de Meervlietstraat zijn de laat
~ ste tijd verschillende huizen verkocht; nr 28 is 

nog in de verkoop . Zuiderdorpstraat 4 ("de '"~ 
~ 	 Dageraad") van de familie Hageman heeft 
~ 	 vanaf februari ook nieuwe bewoners. Wij,.. 
fr' 
:>. 	 heten hen al vast van harte welkom. 
3: 	 De verkoop van het Roode Hert gaat niet 
~ 

door. Eigenaar Chris Janssen zet zijn bedrijf ~ 
§. 	 gewoon voort. Het is nog onduidelijk wat er 

C() 

~ 	 met het oude raadhuis gaat gebeuren. Na het 
vertrek van een aantal gemeentelijke diensten 
uit de noordelijke vleugel heeft buurman 
Woningbedrijf Velsen r-,-,-" ._ - -- l" 

hier (tijdelijk 7) zijn intrek !l '' . ~ ' ' . Il~
genomen. Het pIan om .' ~ ~ O 

~ hierin seniorenapparte- l,' _/ / ' \~ 
?r 	 menten te bouwen l · . " 

l' '. 	 • 
~ 	 bestaat nog wel, maar of .YtJ ~ 
;:; . 
~ '" 	 hetooitzoverkomtis l.·~ J. f' ~1 -;' 70.' 
;:, 	 . t k h~. ~ , <:: ~ , j , I \ I"'" 	 nle ze ero 1"'."1 • = = 
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Dorp in de boot? 
Eind oktober werd met vertegenwoordi

gers van een groot aantal instanties en bedrij
,::~n gesproken over de toeristische mogelijk
heèien van Velsen. Omdat hetdQrp Velsen-~ok 
toeristisch interessant is en het gemeentebe
stuur voorstelt om de aanlegsteiger aan het 
eind vande Hoofdbuurtstraat voor rondvaarten 
te gebruiken, hebben bestuursleden \lan de 
stichting de bijeenkomst bezocht. 
Vooraf bestond enige vrees dat het dorp 
Velsen overspoeld zou worden met horden 
dagjesmensen. De plannen van rederij Naco, 
de mogelijke organisator van de rondvaart, 
zijn echter niet zo wild . Men studeert er nog 
op. Mochten de plannen doorgaan dan zal het 
om incidentele dagtochten gaan. 
Het idee om het dorp als aanlegplaats te kie
zen voor een wandelinge~e en een bezoek aan 
de buitenplaatsen is zo gek nog niet. Ook in 
de zeventiende en achttiende eeuw werd 
Velsen aangedaan door bezoekers aan de bui
tenplaatsen en waarom zou zoiets nu niet 
meer kunnen. 
Van de zijde van de stichting Dorp Velsen is 
opgemerkt dat de huidige steiger echter niet 
geschikt is en dat de huidige plek ook niet de 
meest gelukkige is. De steiger is smal en lastig 
bereikbaar. Voorgesteld is een nieuwe steiger 
te maken en die aan het eind van de 
Meervlietstraat te bouwen. 
Geopperd werd ook nog de steiger te gebrui
ken voor de draagvleugelboot die binnenkort 
zorgt voor openbaar vervoer te water tussen 
Amsterdam en IJmuiden. Forenzen en 
Amsterdam bezoekers zijn dan binnen een 
half uur bij het Centra al Station. 

Over het dorp Velsen als aanlegplaats is 
het laatste woord nog niet gesproken. De 
stichting wil zeker een bijdrage leveren aan de 
plannenmakerij. We willen dan ook graag 
weten wat bewoners van de plannen vinden. 
Stuur ons uw reactie. 

a 

Sirene op wasdag 

De koude oorl~g is allang voorbij, maar elke eerste 
maandag van-dé maand loeit op het middaguur de BB
sirene nog volop vanaf het dak van het oude raadhuis. 
Dit vaak tot schrik van menigeen die de was aan de 
lijn hangt of ziek in bed ligt. 
Het geloei dient als waarschuwing bij calamiteiten. Er 
is wel eens over gedacht de sirene op te heffen. Zo ver 
is het niet gekomen; binnenkort wordt er alleen een 
ander soort loei ingevoerd. U bent gewaarschuwd. 

Een wandelboekje 
De stapels zijn fors geslonken, maar het boekje 

'Velsen, een wandeling door het dorp' is nog te 
koop. Het werk verscheen in1991 en voorzag in een 
grote behoefte, ook al omdat de eerdere bestseller 
'Een kerk en een handvol huizen' jarenlang was uit
verkocht. 
De wandeling gaat met grote voeten door de 
geschiedenis van het dorp en met rustige schreden 
door het dorp zelf. In een fraaie en opvallende 
vormgeving, een soort waaier van kaarten, is 
'Velsen, een wandeling door het dorp ' niet alleen 
iets om zelf te hebben, maar ook een leuk cadeau~e. 
De prijs is slechts 9,50 gulden . Te verkrijgen via het 
secretariaat, zie elders. 

~.. 	 Pauw en zwaluwen zoek 
In voorjaar en zomer hebben vele buurtgenoten 
kunnen delen in de lust- en smartgevoelens van de 

pauw. Het dier scharrelt al jaren rond in het 
dorp en heeft vanaf menig dak zijn 

boodschappen rondgeschreeuwd. 
Sinds enige tijd is er geen spoor 

. , meer te vinden van dit dier. Zijn 
~ , "'., de toegeworpen oude schoe

.. .. ;, . nen, bezemstelen en water
... :;, .. stralen hem toch teveel 

,. .. '>. geworden? 

, '~.,. 
Of is de 	 '4 ".....,•
verkoop van hllize .. .. 
Hageman de oorzaak 	

~. 

"':,~ 
" 

van zijn Vlllcht? Wie 
.....,. -~het weet mag het zeggen. ",' 

,.......~ 


Ook de Europese gierzwaluw 
~ (Apus apus) doet ons dorp niet meer aan. Op initiatief 
:;: 

>ivan een bewoonster zijn jaren geleden op enkele 

c; 

'" woningen dakpannen met een "holle~e" geplaatst~ 
c:) zodat het dier hier een rustig broedseizoen kon door:;. 

:; brengen. Het gegier in de de paartijd heeft echter niet 

'" lang geduurd. Wie weet hier meer van?
S:, 
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Kunstrnarkt bij jaarmarkt? 
Afgelopen zomerwerd de Velsense kunst

markt voor het laatst in het park Velserbeek 
gehouden, als onderdeel van het Velserbeek
festival. De organisatoren van de jaarrnarkt 
bekijken een eventuele verhuizing naar het 
dorp Velsen. De kunstmarkt kornt dan wel
licht weer terug op de plek waar vele jaren 
geleden werd begonnen. 
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