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pauw, inrniddels 

is van verschillen
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maar weer vano 
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kaarten, is het boekje niet alleen 
Ieuk om zelf te hebben, maar ook een aardig 
cadeautje. De prijs is slechts lO gulden. Onder 
meer te verkrijgen via het secreta.riaat, 
Meervlietstraat 54. 

De Stichting 
De Stichting Het Dorp Velsen is in 1967 opgericht en 

zet zich in voor behoud en herstel van dit bijzondere plaats
je. De stichting behartigt de monumentale belangen van het 
dorp, brengt publicaties uit, en informeert bewoners en 
andere belangstellenden aver zaken die samenhangen met 
monumentenzorg. De stichting werkt daarbij in alle onaf
hankelijkheid zonder een cent subsidie. Activiteiten wor
den gefinancierd uit bijdragen van donateurs en sponsors. 
Daarvan kunnen we er altijd meer gebruiken. Bijdragen, 
groot of klein, zijn welkom. Meldt u! Voor nadere inlich
tingen: secretaris Marga Wùle-Wensink, Meervlietstraat 54, 
teI. 0255-516078. 

Wie is wie? 
Bet bestuur van de Stichting Bet Dorp Velsen bestaat uit 

bewonersvan het dorp en enkele deskundigen/ ge'interesseer
deIi, die elders wonen. Na jarenlange trouwe dienst heeft 
Gejus van der Veen onlangs afscheid genomen. Bet bestuur 
bestaat thans uit de volgende mensen: Adri Arends, Jan 
Willem Bnmtink, Haije Gemser (voorzitter), Arthur Maandag, 
Joke Nieuwland, Rob Stam, Marga Wille-Wensink (secretaris) 
en Jan Zeeuw (penningmeester). 

(Adverfentie) 

Jan Hein Wille 

belastingadviseur 
 foel 
W Il een mo()le /(0eHSt Meervlietstraat 54 

1981 BM Velsen-zuid 
Postbus 458 

1970 AL IJmuiden 
tel. 0255-516078 
fax. 0255-513457 
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Wandelboekje 
Het boek 'Ben kerk en een 
handvol huizen', uitgege
ven door de stichting, was 
een groot Succes. Ben 
nieuwe druk zat er echter 
niet in: januner genoeg 
zijn de drukploeven ver
nietigd. Toch is er irunid
dels een altematief: geen 
kloek boekwerk, maar 
een bescheiden wandel
boekje. 
'Ve1sen, een wandeling 
door het dorp', gaat met 
grote voeten door de 
geschiedenis en met rus
tige schreden door het 
dorp ze1f. In een fraaie 
en opva11ende Vonnge
ving, een waaier van 
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Nieuwsbre 

Het koninklijk bezoek 
l anaf medio maart lopen schilders, linden

f ' . "'!. "~ snoeiers, stratenm~.kers en lantaampaalre

<..-
, parateurs elkaar blJkans voor de voeten. 

Kleine defeclen en oneffenheden worden, 
geheel in stijl, verholpen en gerepareerd zodat het 

"dorp weer geheel op orde is wanneer onze vorstin op 
30 apriI oud Velsen aandoet. 

De feestelijke violen in de speciaal vervaardigde 
"perkjes" rond de lindenbomen bij het raadhuis 
geven echter een geheel nieuwe inhoud aan het 
beplantingsplan in dit 
beschermd dorpsgezicht. 
Het bezoek aan het 
dorp duurt slechts vijf 
minuten en bestaat uit 
een wandelingetje van 
de parkeerplaats, via 
de Zuiderdorpstraat 
naar het oude raad
huis. Hier wordt uit 

volle borst gezongen 
en maakt ook het vol
tallige gemeentebe
stuur zijn opwachting. 
Het gezelschap loopt 
vervolgens achter 
Drumband Soli via 
het Kerkplein naar 
het park Velserbeek. 
Hier presenteren de Oranjeverenigingen uit de 
gemeente zich met allerlei spelen en hindemiswed
strijden. Tot slot wordt een glaasje oranjebitter 
gedronken in Beeckestijn. 
Het dorp zal volop in de belangstelling staan. Naar 
verwachting zullen 25 tot 30 duizend mensen de fes
tiviteiten bezoeken. Slechts een deel hiervarr zal een 
glimp van de koningin in het dorp kunnen opJan
gen. Voor dOT},sbewoners en hun familieleden een 
uitgelezen kans om ook de prinsen van Oranje eens 
van dichtbij te bekijken. Naar verluidt zijn enkele 
woningen speciaal voor deze dag verhuurd. 



Het dorp zal in ieder geval 's morgens niet toegankelijk 
zijn; doe uw boodschappen maar een dag van tevoren. 
Parkeren in hel dorp en op de parkeerplaats is niet 
mogelijk. Met een speciaal pasje kunnen de auto's van 
dorpsbewoners in de naaste omgeving-worden gepar
keerd. Belangstellende familieleden en andere gasten 
wordt dringend geadviseerd met het openbaar vervoer 
te komen. De dichtstbijzijnde parkeerplaats voorbezoe
kers is in Spaamwoude. De gemeente geeft nog nader 

bericht over 
deze zaken. 
Ondanks de 
ongemakken is 
het koninklijk 
bezoek Weer een 
gelegenheid om 
het dorp aan den 
volke te tonen. 6éJTJi?'x . 00>7 

I,(J ovc . "e'GJ?/...)~: 

~- ì)"t"t T/''''!; Enkele bewoners 
'\ '. m _P:" 'm zi j n al weken 

bezig om een passende pavoisering te maken. Om een 
blijvende herinnering aan deze dag te houden heeft de 
Stichting Het Dorp Vels~ bij de gemeente een plannetje 
ingediend om aan de westzijde van de parkeerplaats een 
Koninginneboom te planten. 
Van oorsprong stond de Koninginneboom aan het 
Wilhelminapleintje, ook wel pleintje van Bresser 
genoemd, op de hoek van de Noorderdorpstraat en de 
MeervIietstraat. De boom werd in 1880 geplant ter 
gelegenheid van de geboorte van prinses Wilhelmina. 
Bij de kanaaluitbreiding in 1969 is het plein onder water 
verdwenen. De boom kreeg een plek voor he-t Roode 
Hert, een zware herfststorm blies een paar jaar geleden 
de boom omver. Hopelijk lukt het om de "Prunus 
Beatrix" voor het bezoek te planten. 

1Il1l siratie sclzets: Siem Schaafsma 

Bewoond bewaard 
De stichting Nationaal Contact Monumenten in 

Amsterdam heeft met een aantal monumentenstichtingen 
het initiatief genomen een vereniging op te richten voor 
particuliere eigenaren van een monumento Bij deze vereni
ging "Bewoond bewaard" kunnen eigenaar / bewoners . 
van rijksmonumenten terecht voor financiéle adviezen, 
restauratie-technische zaken, oude bouwmaterialen en 
dergelijke. De vereniging is gevestigd in de Sint Anthonie
breestraat 69, telefoon 0206277706. 

Borrel Op Landelijke Monumentendag 
Op 30 apriI vloeit de Oranjebitter, maar ook later in het 

jaar kunnen de kelkjes in een prettige sfeer voor de dag 
worden gehaald. Niet alles staat in deze Nieuwsbrief in 
het teken van de koningin: op zaterdag 13 september is het 
immers weer Landelijke Monumentendag. Het bestuur van 
de Stichting Het Dorp Velsen grijpt deze dag aan voor een 
borrel met de dorpsbewoners. Noteer de datum vast, 
nadere bijzonderheden volgen nog. 

Een eerder koninklijkbezoek 
_ •.l.L _. et uitgebreide koninklijk bezoek, 

1.. '''?t..r,: . op 30 apriI aan Velsen, is uniek, . ~:n:r- maar er is een precendent. Op 
20 juli 1949 deden koningin 
Juliana en prins Bernhard het 

dorp aan tijdens een feestelijke tocht door de 
provincie Noord-Holland. 
J uliana is een jaar eerder haar moeder 
Wilhelmina op de troon opgevolgd. Met 

~

Bernhard begint ze in 1949 een reeks bezoe
ken aan de Nederlandse provincies. Op 20 juli wordt 
daarbij in de ochtend het dorp Velsen aangedaan, waar 
immers het Raadhuis van de gemeente staat. 
'Zegetocht van Koninklijk Paar door jubelend 
Kennemerland', meldt de IJmuider Courant die dag. En: 
'Stralende ochtendrit naar Velsen'. De krant doet nauwge
zet verslag van de feestelijke gebeurtenissen en drukt de 
toespraak van burgemeesler Kwint volledig af. 
"Vervolgens werden de raadsleden - op de communistische 
na, want die waren 'verhinderd'- aan koningin en prins 
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voor gesteld en daarna een aantal vooraanstaande inwo
ners der gemeente." Het dorp Velsen mag nu een oase 
van rust zijn, toen vertrok de pont naar Velsen-Noord er 
nog. "Een extra pont, fleurig getooid met de vaderlandse 
driekleur, bracht koningin Juliana en prins Bernhard naar 
de overkant van het Noordzeekanaal, waar de sto~ t haar 
tocht vervolgde. Ook hier liep Velsen uit om zijn blijd
schap te betuigen, ook hier woeien de vlaggen van liijna 
ieder huis, ook hier waren de trottoirs onzichtbaar door 
de trossen mensen.... " 

Dorp als decor 

Wìe kent ze niet? De amateuraquarellisten, -fotografen 
€O -houtskooltekenaars die op zomeravonden de 
mooiste plekjes van het dorp vastleggen. Ook in 
nederlandstalige dramaprodukties en redamefilmpjes 
fungeert het dorp als decoro Recent hebben studenten 
van de Nederlandse Filmacadernie enkele scenes van 
de eindexam€Ofilm "Het Afscheid" Ner opgenomen. 
De Torenstraat en het oude raadhuis zijn als achter
grond gebruikt. Omdat de film in de nadagen van de 
Tweede Wereldoorlog speelt, werden gevels en figur
anten spedaal "aangekleed". Met de makers is afge
sproken dat we de film Ner €€O keer kunn€O vertonen. 
We houden u op de hoogte. 
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