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Als de dntkte in .~ugllstus rond SJiI 20110 weer 
voorbij is, 1...111 het dorp zich opm.1ken voor 
Monumentendag op zaterdag 9 september. Het 
them.l van dl'zC Irlndclijkc Open Monumcnten
dag is Nederl.md Waterland . Ook dit jJ.H zal dc 
stichting l1et Dorp Velsen voor een passende 
festiviteit zorgen. Of dat zal plaatsvinden ,1d11 

de boorden van het Noordzeekanaal of rond de 
dorpspump i~ flOg niet bekcnd. 

Wisseling van de wacht 
Binnen het bestuur van de Stichting Het Dorp Velsen heb
ben zich de afgclopen tijd enigc wisselingen voorgedaan. 
Adri Arends, Joke Nieuwland cn Marga Wille hebben om 
uiteenlopende . 
redenen afscheid 
genomen. 
Daarmee is ecn 
d€€ls langdurige 
ervaring wegge
vallen. De 
Stichting kan dus 
wel wat nieuw 
bloed gcbruiken. 
Wie belangstcl
ling heeft, kan 
zich voor infor
matie melden bij 
voorzitter Rob 
Stam. Zijn adres s taat aan het eind van deze Nieuwsbrief. 

De Stichting f 
Stichting Het Dorp Velsen is in 1967 opgericht en zet lC

zich in voor behoud cn herstel van dit bijzondere plaatsje . ;, 
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 wordt in alle onafhanke- ~ 
lijkheid zonder een cent subsidie gewerkt. Activiteiten .:. 
worden betaald uit bijdragen van donateurs en sponsors. ~ 
Het bestuur bestaat uit dorpsbewoners en enkele des- ;~ 
kundigen j geinteresseerden die elders bewonen. ~ 
Samenstelling: Rob Stam (voorzitter), Thea van ~ 
Heiningen (secretaris), Jan Zeeuw (penningrneester), 0 
Jan-Willem Bruntink, Bas van Gent, Arthur Maandag cn -;..~ 
Siebe Rolle . Voor nadere inlichtingen: Rob Stam, ~ 
Torenstraat 15, te!. 0255,52171 . 

(Adtlcrlr.tlfie) 
-----------------, 
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Stichting Het Dorp Velsen 

Nie ws e 
In de paasllitgave van de Niellwsbrief wordt aan
dacht besteed aan de restauratieperikelen van de 
Engelmllnduskerk. Ook is er een /corte beschollwillg 
over de ollde en jonge Tilia euchlora in het dorp en 
is er woningniell'l.us. Voor de wanbetalende dona
teltrs vermelden wij nog een keer het girolllmtmer 
voor llW broodnodige bijdrage. 

Kerk in verval 
De toren is onlangs <lan de buitenkant prachtig opge
knapt, maar daarachter is de situa tie minder roos
kleurig. De Engelmunduskerk moet dringend wor
den opgeknapt. De kosten bedragen zo'n 1,25 mi!
joen gulden. Het kerkbestuur is momenteel druk 
bezig te bezien hoe de restauratieplannen moe ten 
worden gefinancierd. Het kan dan ook nog wel 
geruime tijd duren voordat de aannemer aan het 
werk gaat. 
De Engelmunduskerk is het oudste monument in het 
dorp Velsen. Monniken als Willibrord en Bonifacius 
(in 754 bij Dokkum vermoord) verrichtten vanuit 

Velsen christelijk zendingswerk. Bonifacius was van 
719 tot 721 in Velsen actief. Onder hem groeide het 
kleine plaatsje uit tot het kerkelijk centrum voor een 
groot deel van Kennemerland. 
De houten kerk die er toen stond, bestaat allang niet 
meer. In de huidige vorm dateert het gebouw uit 
1773, terwijl de toren in 1818 nog een ander uiterlijk 
kreeg. In 1969 werd zelfs nog nieuwbouw tegen de 
zuidoost gevel van het gebouw aangeplakt. In dat
zelfde jaar kwam ook een restauratie gereed die cirie 
jaar duurde. Thans blijkt dat de volgende restauratie 
hard nodig is. 
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In de kerk is te zien dat pleisterwerk moet worden 
vervangen, maar nader onderzoek leerde ook dat 
flink wat houtwerk is aangetast door vocht, 
zwammen en boktorren. De leien op het dak zijn 
bovendien aan vervanging toe. Dit steenmateriaaI 
is in zo'nslechte staat dat het tot lekkages leidt. 
Een door de kerk ingeschàkeld deskundig bureau 
schat de totaleopknapkosten op 1,25 miljoen. 
Kerkvoogd H.]. Tuntler is met zijn medebestuur
ders hardbezignaar finanderingsmogelijkheden 
te zoeken. De hérvòrrndé gemeente heeft het geld 
simpelweg niet. Tuntler verwacht dat er nog voor de 
zorner een subsidieaanvra<ig de deur uitgaat naar de 
Rijksdienst voor de monumeritenzorg."We zijn er 
nog mee aan het stoeieri." Dat staatssecretaris Van der 
Ploeg eerder dit jaar meer geld beschikbaar stelde 
voor onder meer kerken, lijktniet te helpeh. "Dan 
gaat het omheel grote gebouwen, die heeI veel geld 
k.osteIi. Maar daar zij wij weer te klein voor." 
Het kerkbestuur hoopt begin 2001 antwoord te heb
ben op de aanvraag bij het Rijk. lntussen heeft de 
gemeente Velsen nogwel voor 2001 en2002 kleinere 
subsidies toegezegd. Diezullen waarsch~nlijk in het 
grate project worden meegenomen. "Wanneer de eerste 
bouwvakker aan het werk gaat, durf ik echt nog niet 
te zeggen", stelt Tuntler. "Maar ik weet wel dat het 
belangrijk is dal de kerk weer in goede staat komt. 
Velsen iseen prachtig dorp en daar hoorteen prachti
ge kerk bij. Het is niet voor niets een rijksmonumentY 

TILIA EUCHLORA GROEIT VERDER 
Bebotlwi1lg en fuplanting bepalen het beeld va1l /tet dorp. 

De meeste bomen in hef: darp zijn linden, om 
precies te zijn de Tilia eucÌ,Jora. De linde is eel'! veel voor

komende boòmsoort'in ollde dorpskernen e1l op buiten
plaatsen. De oudste , exemplaretl sta(ln aan het dorpsplein. 
Met hU1l grillige vorm, de gegroefdebast eli gaten en bul
ten zij1l deze twee bomen tot markatlte bezienswaardig
/teden Ilitgegroeid. De jonkies hebbell laatst hlln jaarlijkse 

SI10eibeurt gehad om de groei weer wat te bevorderell. 

De geurige bloemen van de linde producerlm neetar. Er kan 


smakelijke honing van worden beieid.Minder plezierig 

zijn de vlèkken op de voorruiten het dak van de alito 


veroorzaakt door de bomen op de parkeerplaats. Van de 

(gedroogde) bloesem kan thee worde11 gemaakt. Goed 


- tegen de verkoudheid. 

Plannen 'sGravenlust 
Archeologen, kuIistenaars, dorpelingen en .exteme 
adviseuis buigen zich al enige maanden over.een nieuwe 
toekornst voor het Qude raadhuis. Het eerder door de 
Stichting Het Dorp Velsen opgesteldeplan Nieuw 
's Gravenlust is vorig jaar zeer positief ontvangen. 
Een initiatiefgroep werkt het pIan verder uit en kornt 
voor de zomer met definitieve voorstellen . 
Voorde veihuur van kleine kantoorruimten en ateliers 
besta,atal grote belangstelling. Ook wordt de vestiging 
vande gemeentelijke kunstuitleen bij het pian betrok
ken. Snelheid is geboden omdat de huidige huurder, 
het Woningbedrijf Velsen, heeft aangegeven het pand al 
rond de zorner te willen verlaten. 

Huis te koop. 
Na een periode van betrekkelijke rust is er weer bewe
ging op de woningmarkt in het dorp. Meervlietstraat 58 
werd vorig jaar al gekocht door de heer Buur van het 
effectenkantoor Hanekroot & van der PoI. Na een gron
dige verbouwing zal hier op de begane grond het bedrijf 
Meervlietbeleggingenintrekken. Op de verdieping gaat 
de heer Van Bork wonen. 20 krijgt het pand waar eens 
drukker Nauta zijn fameuze prentbriefkaarten verv aar
digde een eigentijdse bestemming. 
De panden Meervlietstraat 24 en Torenstraat 17 staan bij 
het maken van deze Nieuwsbrief nog te koop voor een 
kleine miljoen guIden. Een oppepper voor het huur
waardeforfait in de buurt. 

Aantal donateurs groeit 

De donateursactie van eind vorig jaar heeft weer een aan· 

tal nieuwe donateurs opgeleverd. Zo'n zestig mensen heb

ben een bijdrage aan de Stichting Het Dorp Velsen gege· 
ven, een lichte groei in vergelijking met het jaar daarvoor. 
Opmerkelijk is dat deze groei vooral veroorzaakt wordt 
door donateurs van buiten het dorp. Dorpelingen die de 
acceptgirokaart zijn kwijtgeraakt kunnen hun bijdrage als
nog storten op gironummer 1621700 van de Stichting Het 
Dorp Velsen. ,e koop 
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door de doorkomst van de ·deelnemers aan de Tulpen

Ral1ye. Tussen VeIsen-Noord en het dprp, waar de pont 

. dan flOg aankoint, wordt 
, een ~xtravaartuig inge- ~ 

I Extr<spont voor de Tulpen-rallye ~ legd. Als de ' rUst i~ . 
. ~ '00' d.~emers aan de tweede weerge,' kèerd( kuru'len 

v_eveer • Rallye 11:0111"" ." '.' 
lnte~oai~ A~~an het Noorden Ili: belan, " gstel1enqen in ,de 

'\Woe , 

. aver de pariL thoud aan de Nool'lhUde Meeni'lietstraat wat 


: Om het opon m alli\< te 'd""" ~ ; . . . , 
van het kanaal "oR~~I~e-r~ers een utra .r stiH~~ voertuigen
zijn zal voor d.f!%A! d en .unen ti.\' ~oor . '.' . ' , 

000,"';" \pan~ wo: :~e~ andare dlenstponten aariscliaffen. fu een : 
~~; '~~o~~ hebbenil e_rijden, 4Ie ,tijci:qàtbroodvm de ,',: ,flOg'. 
l er- . De Tulpen-Ra 'J k puaetC b.el " '--d' . . -....c·t .. ' 
~en~lch~ing AUanUl'_N::tUlseD bal! één . - wor. t u~tgeven ; 

-pontveer te Ve\seO bU' • '.:...l " " , . 
'Id. eu.hall .es 's JniÀdaiS· A' blt!Ut D.Boogert 

Jubileum F Engel .:: . f:!v~bal<l<er.s-_ .. 
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