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Gude RtltldJwis 
Het heeft even geduurd, maar nu heeft het 
college dan toch een besluit genomen over 
het Oude Raadhuis. Torenstraat 5 wordt 
als kantoorruimte aan de hoogste bieder 
verkocht en de gemeente gaat zelf onder
zoeken welke culturele invulling Torenstraat 7 kan 
krijgen. Daarmee is het idee van de Initiatiefgroep 
Nieuw 's-Gravenlust voor een nieuwe bestemming 
van het pand overgenomen. Het pian zelf, dat bestaat 
uit kleinschalige kantoortjes, ateliers en expositie
ruimte is door het gemeentebestuur echter afgewezen 
vanwege de hoge kosten. De Initiatiefgroep had voor 
de realisering van het pian als voorwaarde gesteld 
dat de gemeente de kosten van het achterstallig 
onderhoud van het pand voor haar rekening zou 
nemen. 
Voorzitter Wim Schaafsma:" Het is natuurlijk jam
mer dat de gemeente ons pian niet wi"aten uitvoe
ren. Aan de andere kant vind ik het toch ook weer 
positief dat ons voorstel om het gebouw gedeeltelijk 
een culturele functie te geven nu door de gemeente 
zelf wordt uitgewerkt." Hoewel nog niet duidelijk is 
welke culturele functie erin komt, is Schaafsma van 
mening dat het gebouw weer een prominente plaats 
in het dorp kan krijgen. " Dat is goed voor de toe
komstige gebruikers en bezoekers en natuurlijk ook 
voor het dorp." De huidige gebruikers kunnen in elk 
geval tot aan het eind van het jaar in het gebouw 
blijven zitten. 

De Stirhting 
Stirhling Hel [)orp Velsen is in 19&7 opgerich l l'n zelzich in voor 

bellllud l'n herslel \'.111 diI bijzondere plaalsje. De Slichling beh.1rligl 
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~"menhangen ml't monUml'nlenzorg. Daarbij wordl in alle onafhan
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Alweer een aflevering van de NieuwsVrief van de 
Stichting Het Dorp Velsen. Traditioneel is er in dit 
nummer ruim aandacht voor de komende Monumen
tendag. Daarnaast is er een verslag van het bezoek 
dat wethouder Romeyn korl voor de zomervakantie 
aan het dorp bracht. De wethouder reageerde snel op 
klachten over gemeentelijke verwaarlozing. Verder 
ook het laatste nieuws over het Oude Raadhuis. 

Monumentale video 
Zaterdag 8 september is het weer Open Monumenten
dag. Ook Oud-Velsen doet daaraan mee. Bezoekers 
van het dorp kunnen op 8 september de première 
beleven van een unieke videoband. De Stichting Het 
Dorp Velsen speelt met deze band in op het thema 
van de landelijke monumentendag: wonen. 
ledere dorpsbewoner maakt het wel eens mee: een 

belangstellende toerist die door de 
ramen naar binnen kijkt. Met de 
videoband geeft de Stichting een 
eigentijdse invulling aan het 
thema van de monumentendag, 
terwijl er voortaan ook een oplos
sing is voor 'gluurders'. Bij vol
doende belangstelling komt de 

band namelijk in de verkoop beschikbaar. 
Onze huizen mogen best gezien worden, maar de 
gehele dag vreemd volk over de vloer, gaat net iets 
te vero Na een oproep in de vorige Nieuwsbrief heb
ben zich tal van bewoners gemeld bij bestuurslid 
Mirjam Bijnsdorp. Zij is de afgelopen tijd druk in de 
weer geweest met camera en montagetafel. 
Het resultaat is een videoband van ongeveer twintig 
minuten. Oude foto's wisselen elkaar af met opna
mes van huidige interieurs en de betrok.ken bewo
ners. In totaal worden tien huizen belicht. Mirjam 
had het er de afgelopen maanden behoorlijk druk 

mee. "lk ken zo langza
merhand het hele dorp. 
Zat ik weer ergens met een 
familiealbum in handen .... 
Af en toe voelde ik me zelf 
net een gluurder." 
De videoband is op zater
dag 8 september op twee 
plekken te bezichtigen: in 
het Oude Raadhuis en in 
't Cachot aan de 

Thema Mcmumentendag: wonen Middendorpstraat 8. 
Vertoning heeft tussen 12.00 en 17.00 uur plaats. De 
band wordt ieder half uur gestart. Bezgekers van 
het Oude Raadhuis kunnen op deze dag bovendien 
kennismaken met het werk van het Kunstenaars 
Collectief Velsen. Als onderdeel van het programma 
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125 jaar Noordzeekanaal is er in het voormalige 
gemeente-onderkomen een expositie met het thema 
vis, zee en havengerelateerde zaken. De videoband is 
ook te zien tijdens de Velser Jaarmarkt, op zaterdag 
29 september. Dan echter alleen in 't Cachot, dat van 
10.00 tot 16.00 uur is geopend. Op beide dagen zullen 

er intekenlijsten Iiggen, 
waarop belangstellenden 
kunnen aangeven dat ze 
in het bezit van de band 
willen komen. 

Oud Nieuws 
In de rubriek Oud 
Nieuws aandacht voor 
berichten over het dorp 
die 50 jaar geleden in de 

IJmuider Courant stonden. Wie nog wat 
wil leren en op zoek is naar een baantje kan terecht 
bij de plaatselijke rijwielhandelaar Van Bugnum. Die 
oefent zijn nering uit in een 
pand dat er inmiddels niet De "Wil/etn B . . lU"end, ., 
meer IS. Wel IS de naam Van lY~r ter walvI. . . l'!.

W"<>tud. . . Va"g,tBugnum nog steeds met ,." ""," 'f flT.,q,;.M ;, o. v. ,.
l'f 1 .-' ti: d" Lvl:tI"1 - .. ~,III!t ;'J1 :ù
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u. . It'lUC'l'tlarn o.a . 1 . lJl ;}Ak tc de 
voor glanzende Volvo's. I .J ~:(\~'~' Wii",o ;''''<!:( ~~:::~~ "'t
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Noorwegen 
.'. aUwas en Japan, s~aat thans h.evig 
tI._ . IhersteU~r ter dlscussle, maar OOlt deed 
R"Wle ook Nederland mee. Minister 
gevraagd Mansholt voer zelfs mee op 

.... M.~e; v\iCt" lr 69: de Willem Barendsz tussen 
v BUOffI.H'f', ' 

ve\s"~ Amsterdam en IJmuiden. 
---~-.-

Komen en gaan 

Er is druk verhuisverkeer in het dorp. De Woning

stichting Velsen, huurder van een deel van het pand 

Torenstraat 2, is verhuisd naar Plein 1945 in 

IJmuiden. De leeggekomen kantoorruirnte wordt per 

1 oktober gevuld met twee bedrijfjes uit het Oude 

Raadhuis: dorpsgenoten Rob de Wilde & Annemiek . 

Geverink en Jan Hein Wille trekken in het voormali

ge oudemannen- en vrouwenhuis. De familie Vonk 

verhuist volgende maand uit Santpoort-Zuid naar 

huis De Dageraad in de Zuiderdorpstraat. De huidi

ge bewoners Frank van Schie en Michael Wa1ker 

gaan tegenover hun bloembinderij in Castricum 

wonen; zij blijven evenwel hun bijzondere boeketten 

bij dorpsbewoners bezorgen. 

Jan van Bekkum (36), Monique van Valen (29) en 

zoon Bastiaan (3) uit Wormer zijn de nieuwe bewo

ners van Torenstraat 17. Het bouwplan van de vorge 

eigenaar is grondig gewijzigd. Het huis is van binnen 

geheelleeggehaald. Net als bij de naastgelegen panden 
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Wethouder bezoekt dorp 
In de vorige Nieuwsbrief werd de gemeentelijke 
laksheid voor wat betreft het onderhoud en beheer 
van het dorp aan de kaak gesteld . Wethouder 
Romeyn beloofde beterschap en eind juni kwam hij 
persoonlijk poolshoogte nemen. Het bestuur van de 
Stichting Het Dorp Velsen had inmiddels, met steun 
van enkele dorpsbewoners, een overzicht opgesteld 
van kleine en grote mankementen. 
Met de wethouder en zijn ambtenaren maakten ver
tegenwoordigers van de Stichting een rondgang door 
het dorp. Daarbij kwam het onderhoud van bomen 
en ander groen aan de orde, werd de ergemis over 
scheefgereden verkeers-- en lantaarnpalen uitgespro
ken, net als het parkeren in het dorp, het verval van 
het uitzichtplateau aan het Noordzeekanaal, het stil
staand uurwerk in de klokkentoren van de 
Engelmunduskerk en ...de Koninginneboom. Vanuit 
de Stichting werd tevens het verzoek gedaan te 
onderzoeken of de parkeerplaats vergroot kan worden. 
Deze staat regelmatig voi, waardoor er in het dorp 
wordt geparkeerd. 
Een aantal werkzaamheden is fluks ter hand geno
meno Achterstallig snoeiwerk is grotendeels uitge
voerd en het uitzichtplateau is gerepareerd, Ook het 
uurwerk van de kerkklok is weer op gang geholpen. 
Althans voor even, want inrniddels zijn er al weer 
mankementen. Andere maatregelen volgen binnenkort: 
er komen nieuwe (stenen) paaltjes ter vervanging van 
de raijetoe aan afscheidingspaaltjes, de verkeersborden 

worden gecontroleerd 
en rechtgezet, wellicht 
komen er langs het 
kanaal nog wat bankjes 
bij en.. .de plaatsing van 
een Koninginneboom aan 
de Meervlietstraat wordt 
(opnieuw) serieus onder
zocht. 

is het dak met de twee nokken verwijderd en maakt 
het plaats voor een plat dak. De aannemer is eind 
november kIaar. Jan en Monique gaan dan zelf aan 
de slag en willen in februari hun nieuwe woning 
betrekken. Bijna alweer een jaar geleden verhuisden 
Roos Hofman en Harrie Verdijk uit Haarlem-Noord 
naar Meervlietstraat 24 (het huis aan het kanaal), Ze 
voelden zich hier vanaf het eerste moment thuis. De 
dorpse sfeer en de Iigging aan het water maakt hun 
woonplek tot een 'kadootje'. Het doet Roos denken 
aan haar jeugd in 
Rotterdam en bij Harrie r;;,,~-irffi~ 
komen herinneringen / H3 ,_. __ ~ \ ,
boven aan zijn geboorte

r.- - J -Fl)IP'mJ mJ]dorp. "Als fervente 
I l i- I :fH]rmwatersporters kunnen we ;. . 

L 

~.J L '-_J lb~ 
ons geen betere woonplek 
voorstellen", zeggen ze DI 'g' ,r, ,: IfID';Oj' //'" .~ 1, !:1 lf r 
tevreden. __:.-_-=~,_1t_1t : 
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Torenstraat 17 
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