
Famllieberichten 
In aprii overleed de oudste inwoner van het dorp, mevr. D. 
van Dijke. Meer dan veertig jaar wonend in de Torenstraat, 
kende zij het dorp als geen ander. In het pand Zuiderdorp
straat 5 heeft mevr. Jelly Spoelstra haar intrek genomen. Van 
ha rte we1kom. 

Oud Nieuws 
In deze rubriek aandacht voor 

berichten over het dorp die 
50 jaar geleden in de 
Qmuider Courant verschenen. 
Vandaag speciale aandacht 
voor de viering van Konin
ginnedag. De krant duet op 
2 mei 1949 uitvoerig verslag 

van de feeste
lijkheden in het dorp. 
Het bestuur va n de 
Oranjevereniging 
Oud Velsen plaatst 
diezelfde dag 
bovendien een 
advertentie. Men zit 

e oud-Velsense viering 

De kinderoptocht In de ochtend
IIren, vooraIgegaan door de IJmuider Har
rnonie heett de longe garde bezig gehouden, 
"'8ar de kinderen Kist-de Ruyter met hun 
01' de vrlendschapsband met lndonesie ge
!nspireerde werkstuk de eerste prljs uJt 
"'isten te bemachligen. Het haringkarretje 
van de kJnderen Doesburg en Stient]e Vol
rner en een versierde autoped legden be
slag 01' de overige eerste prijzen. 
I De middaguren ·l"crdell gekort met di
verse kJnderspelen 01' de speeJweiden Inomhoog met 1:.'€11 

aantal niet afge
haalde pri jzen. Het 

ijn inderdaad 
andere tijden: op 
lol nummer 933 
valt een autotocht 
als prijs. En dal 
helemaal naar 
Zand voort. 

Velserbeek.. Hier werden roms na h.rde 
strijd eerste prijzen in de wacht gesleept 
door de meJsjes SI. OverzJer In het num
mer "er,pringen, Jeannette de Mulnck Kei 
'er bij de hindemisloop, Agnes Splunter 
',01' rels'·. Marja van Wulderen omdat zij 

'het beste kon zakJopen en Teusje Hartog
bij de wedloop. 

Lod Reehorst is matador in het paal
kIimmen, GiJs Oudendijk bleek het beste 
,tonnetje te lopen, Johan van GeeJ s!aa 
voor geen enkele hlndernis, Jac. Boende 
Won het zaklopen en Pletje Deen de vlag
geljes-loop. 

In de avonduren hebben de volwassenen 
Koninglnne!eest gevlero in de keurig ver 
IIlerde nieulYe lent op de SpeelwRlde, waar 
bet cabaretgezeJschap Brekvoort Prins met 
de revue "Jolljt op tijd" de lachspieren i 

De Stichting heweging bracht door humoristlsche sehet-
D sen en een goede conférence. 

De Stichting Het orp Sneltekenaar mr. Max heelt bewonde 
Velsen is in 1967 rlng gecogst en terechl. Helaas werd het 

' .. ' h optreden van Harry Broekhwzen een geopgencht en zet ZIC rede aanleiding tot onderling spreken van 
in voor behoud on het publiek. Dit viel te meer te betreuren 
I tel I dit biJ'zon daar de componist Franz Liszt nocb de 
1er5 va 1 pl,nist dit hebben verruend. 

dece plaatsje. De Maar dit Is dan ook het enige geweest 
t'chti.lw behartigt de da! enigszins slorend werk~ 01' deze tot 

S I o tale 1.. .••• _ n de puntjes verzorgdJh"feestvl!tring. rnonumcn v~lIge _ _ 
van hot dorp brengt publicaties 

't . l rm' eert bewoners on andere belangsteUendell over 
01, en mJo Da bi' wordt 
men dio samenhangen mel monumentenzorg.. . ar J 
. 11 fhankelijkheid zonder een ceni subsldie gewerkt. 
~c~ìv~t~~:n worde.n betaald uit bijd:agen van dO~lateurs.~n 
s OllSQrs. Het lx.'5tuur van de. stichHn~ oostaat mt do')':>
~wol\ers en enkelo deskun.dl~el\/gemteresseerdel\ dle 
elders wonen. Voor nadere mbchtmgel\: Rob Stam, 
Torenstraa t J5, tel. 0255-521711. 

(Adll<7kntj,) 

AUTOMOBIELBEDRIJF J.J. VAN BUGNUM B.V. 

'S-GRAVENLUST 37 VELSEN-ZUID 
TEL. 0255 - 531418 
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Stichting Het Dorp Velsen 

De eerste Niellwsbrief vanl1et IIiemve jaar. Met d~larjn 
opllieuw aalldaell t voor de toeko/llst van l1et oude 
Raadhllis. Ma ar daar blijft l1et IIatulIrlijk l1iet bi';. Dit 
keer ook meer l1ieuws over de p/almen rond de Beatrix
boolll. El! wel eells do or de dellr iII de OItde tuilllllllllr 
gestapt? De redactie vali deze Nieuwsbrief watlgde 
het er op: eel! reportage 1S 11et gevolg. Eerst ecltter 
atltldacltt voor te grote stilte iII ltet dorp. 

Problemen rond kerkklok 
Sommige mensen die vlak 
bi; de kerk woonden, had
den het pas na enige tijd in 
de gaten. Maar er heerst aJ 
enlge weken ongewone 
stilte rond de 
Engelmunduskerk. Er 
mankeert iets aan het 
mechaniek, waardoor de 

kJok de tijd niet meer aangeeft. Het luiden van 
de klok voor de kerkdiensten is geen enkel pro
bleem, maar verder is het te rustig. Het pro
bleem valt des te meer op omdat de toren net 
prachtig is gerestaureerd. 
Inmiddels is duidelijk dat eT echter sindsdien 
nog meer niet in orde is. Zo is de wijzer op de 
westelijke plaat weggezakt, waardoor er hier 
een ti jdsverschil van 20 minuten is ontstaan. Het 
euvel werd al ontdekt toen de steigers er nog 
stonden, wat voor repara tie we\ zo handig was . 
Er bleek bij de gemeente, de eigenaa r van de 
toren, echter geen geld om de klus uit te voeren. 
Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief was 
bi; de gemeente niemand aanwezig die ophelde
ring kon verschaffen aver mogelijke reparatie. 
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Wat gebeurt er met het Oude Raadhuis? 

De laatste maan

den wordt er 

volop gesproken 

en gespeculeerd 

over de toekomst 

van het Oude 
Raadhuis. Van 
gemeentezijde is 

inmiddels aange

kondigd dat het 

gebouw voorlopig niet wordt verkocht en dat er 

geen woningen in worden gebouwd. Maar wat komt 
er dan wel in? Niemand weet het nog, maar de plan

nenmachine draait op volle toeren. Ook de Stichting 

het Dorp Velsen zal in de loop van dit jaar plannen 

presenteren. 
Er zijn ideeen geopperd voor een museum en ook de 
Archeologische Werkgroep Velsen heeft belangstel
ling voor het pand. Deze werkgroep heeft de zolder 
en de voonnalige trouwzaal tot 1992 gebruikt als 
werk- en expositieruimte. Tot het jaar 2002 heeft deze 
groep een huurcontract met museum Beeckestijn. 
Dat de gemeente het karakteristieke pand niet 
afstoot, is geruststellend. Het betekent dat er vol
doende gelegenheid komt om te werken aan een 
invulling die goed past in de sfeer van het dorp 
Velsen met de status van beschermd dorpsgezicht. 
Naar verwachting zal het Woningbed.rijf Velsen in de 
tweede helft van volgend jaar het kantoor aan de 
Torenstraat verlaten. Het is zaak dat ruim voor dat 
moment de nieuwe bestemming bekend is. Als dat 
niet gebeurt, dreigen leegstand en verloed.ering. Dat 
dient ten alle tijde voorkomen te worden. 

~ De koninginneboom 
~ Bomen groeien langzaam en hetzelfde geldt 

.__ _ ~ok voor plannen tot plaatsing van een boom. 
Weet u het nog? Twee jaar geleden vierde koningin 

Beatrix haar verjaardag in het dorp. De Stichting Het 
Dorp Velsen kwam toen met het plan voor de plaatsing 
van een echte koninginneboorn. Iruniddels krijgen de 
plann langzaam vorm. Mornenteel heeft het laatste 

en 
overleg plaats over de exacte locatie en de preciese iÌwul
ling. Er is dus snel duidelijkheid te verwachten. Eén ding 

linde
staat al wel vast: we streven naar een echte konings ! 

~' 6~i~g~~);~,h~~_~, ~ 
et~t:p?J.:)~~ ;vraag~erd. in:devor: 

~è~_1iLE 

:) 

Tuinieren achter de muUI 
Goed verscholen achter een poort in de oude 
tuinrnuur ligt een apart stukje Oud-Velsen: 

het mini volkstuincomplex van de VTV IJmond. 
''Ik denk dat het in heel IJmuiden onbekend is", zegt 
C. Jansen, de penningmeester van de volkstuinvereni
ging. Een gesprek tussen opkomende spinazie en uien, 
op een van de eerste fraaie dagen van dit jaar. 
"Ja, dit is nog een ouderwetse tuin", stelt Jansen. "Als 
het zulk weer is, wil het wel." 
Niet iedere aspirant-huurder zit hier echter op te 
wachten. 'Veel mensen willen wat meer. Wat zitten, een 
huisje en een beetje gezelligheid. Je ziet dat mensen de 
dure caravan weg doen en in plaats daarvan naar een 
volkstuin gaan. Maar dat kan hier duidelijk niet." 
De VTV IJmond heeft in Oud-Velsen dan ook een echte 
nutstuin, anders dan de recreatietuinen die elders in de 
gemeente op drie plekken worden beheerd. En om een 
indruk van de omvang te geven: de vereniging heeft in 
totaal zo'n 200 tuinen, waarbij de tien stuks in Oud
Velsen steken sehril afsteken. Wie vanuit de tuinen 
richting dorp kijkt, heeft een idyllisch 
uitzicht. En richting Parkweg valt het, 
als het groen is uitgegroeid, ook alleszins 
mee. De idylle wordt echter flink verstoord 
door de geluiden van het langsrijdende 
autoverkeer. Vooral dorpsbewoners, en die 
zijn wel aan autogeraas gewend, hebben ter plaatse een 
tuintje. Echt veel met hen te maken heeft de vereniging 
niet. "Het heb allernaal zijn gangetje", zegt Jansen. "Echte 
clubleden zijn het niet. Er is een mannetje dat zo'n beet

je de vertegenwoordiger is, maar eigenlijk zijn 
er nooit klachten." Gemiddeld is een tuinder 
zo'n 200 gulden per jaar aan de vereniging 

kwijt. 
Jansen: 'Voor een liefhebberij is dat een leuk bedrag." 

Iedereen heeft daarbij een eigen wateraansluiting, inclu
sief meter. VTV IJmond heeft het terrein in dorp Velsen 
vanaf 1963 in beheer en pacht de grond op haar beurt 
van de gemeente Velsen. Die heeft ook bepaald dat ter 
plekke geen bouwwerken mogen komen, waardoor het 
ouderwetse karakter gehandhaafd blijft. 
Een kippenhok kan nog net, "maar meer wil de 
gemeente niet hebben." Intussen kent het terre in niet 
veel verloop. '1aar aan jaar zitten ze hier op." Toch hoe
ven nieuwe gegadigden niet te wanhopen. Als er af en 
toe toch iemand 
opzegt, maken 
nieuwkomers een 
goede kans. .,.. 

Jansen: 'We hebben 
als vereniging 
offideeleen 
wachtlijst, maar 
omdat de meeste 
mensen toch wat '.. 
anders willen, zet 
ik deze tuinen 
altijd apart." 
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