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Restauratie klokken kerktoren onzeker
Goed nieuws in de vorige Nieuwsbrief: de gemeente
trekt in 2004 geld uit voor het opknappen van de
laatste mankementen aan en in de toren van de alou-
de Engelmunduskerk. Inmiddels is het doorgaan van
de klus allerminst zeker. In het kader van bezuinigin-
gen staat het karwei ter discussie.
Al met al gaat het om 62.000 euro, bestemd voor her-
stel van klokkenstoel, uurwerk en wijzerplaat.
Daarvoor liggen al offertes van de bedrijven Eijsbouts
en Holleman. In feite gaat het om de laatste proble-
men aan een gebouw dat de laatste jaren helemaal is
gerestaureerd. De gemeente deed dat als eigenaar
van de toren, en de kerk als eigenaar van de rest van
het rijksmonument.
Op het Stadhuis worden alle voorgenomen investe-
ringen dezer dagen kritisch tegen het licht gehouden.
Intern wordt al over een kaalslag gesproken. Het gaat
naar verwachting nog enkele weken duren voordat 
B en W met uitsluitsel komen, waarna het woord uit-
eindelijk aan de gemeenteraad is.

We moesten even bijkomen na de groots aangepak-
te Monumentendag van vorig jaar, maar hier is
weer een Nieuwsbrief van de Stichting Het Dorp
Velsen. Met onder meer aandacht voor bouwperike-
len. Zo is de restauratie van de kerkklok plotseling
onzeker. Ook is er een prangende vraag: wie heeft 
er in de dorpswieg gelegen?

Oud Nieuws
Deze rubriek besteedt 
steevast aandacht aan
berichten over het dorp
Velsen die vijftig jaar 
geleden in de IJmuider
Courant stonden. Het was

toen in Nederland bitter koud.
Positief was dat er een Elfstedentocht werd gere-
den, maar minder prettig was dat het extreme weer
voor veel overlast zorgde. In Velsen gingen de scho-
len in februari 1954 zelfs dagen dicht vanwege
brandstofproblemen. De verwarming viel daardoor
uit. Toch lag niet het hele leven stil. De Nederlandse
Hervormde Gemeente in Velsen stemt over de
benoeming van twee leden voor het college van
notabelen, een instituut niet al lang niet meer
bestaat. Een herstemming is nodig, omdat niemand
in de eerste ronde een absolute meerderheid haalt.
Daarnaast blijkt er in de Meervlietstraat in 1954
iemand met geld te wonen.
Velsenaren die een nieu-
we tractor dan wel luxe
auto nodig hebben kun-
nen een lening afsluiten
bij financieringskantoor
Hofgeest.
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School voor Persoonlijke Effectiviteit
Uitgeblust, plankenkoorts, de zenuwen, tijd te kort,
weer verkeerd over gekomen?

Ontwikkel uw vaardigheden om beter met uzelf, 
met anderen, uw tijd en capaciteiten om te gaan.

Vergroot uw persoonlijke effectiviteit met één van onze praktische
en inspirerende avondcursussen!

Beïnvloedingstechnieken, Gesprekstechnieken, Assertiviteit,
Presentatietechniek, Omgaan met Stress, Tijdmanagement,
Korte Zakelijke Teksten Schrijven, Solliciteren, Praktisch
Leiding Geven, Selectiegesprekken.

Informatie? Bel: School voor Persoonlijke Effectiviteit, 
0255 - 52 39 79 of kijk op het internet: www.svpe.nl
P.S: Ook individuele begeleiding en bedrijfsinterne cursussen zijn mogelijk!

advertentie

Komen en gaan
De familie Van Bekkum is begin januari uit het dorp
vertrokken naar Amerika. Ze gaan een jaar in de buurt
van Detroit wonen. Een hele overgang voor Jan,
Monique, Sebastiaan en Alex. Het bedrijf van Jan heeft
een Amerikaans bedrijf overgenomen en hij gaat daar
een aantal zaken organiseren. Ze houden het huis aan
en hebben enkele dorpsbewoners bereid gevonden een
oogje in het zeil te houden.

De Sstichting Het Dorp Velsen is in 1967 opgericht en zet zich in voor
behoud en 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 onafhankelijkheid gewerkt.
Activiteiten worden betaald uit bijdragen van donateurs en sponsors. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit dorpsbewoners en enkele deskun-
digen/geïnteresseerden die elders wonen. Samenstelling: Rob Stam 
(voorzitter), Mirjam Bijnsdorp, Jan-Willem Bruntink, Bas van Gent, 
Arthur Maandag, Siebe Rolle, Monique van Vaalen en Jan Zeeuw. Voor
nadere inlichtingen: Rob Stam, Torenstraat 15, tel. 0255-521711.
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Monumentendag
Landelijke Monumentendag staat dit jaar gepland op zater-
dag 11 september. Thema is dit keer Verdediging. 
Vast staat dat er in dit kader in ieder geval een tentoonstel-
ling in Het Cachot zal komen. Oudere dorpsbewoners herin-
neren zich nog wel de horecagelegenheid die op een bunker
stond nabij de pont, die toen nog in het verlengde van de
Meervlietstraat richting Velsen-Noord vertrok. Die zal zeker
aandacht krijgen. Het definitieve programma is in een vol-
gende Nieuwsbrief te vinden. Intussen kijkt de Stichting 
Het Dorp Velsen tevreden terug op de afgelopen Monumenten-
dag, die op 13 september vorig jaar werd gehouden. Mede 
vanwege de restauratie van de Engelmunduskerk en het linker
deel van het voormalige raadhuis aan de Torenstraat is de
dag feestelijker gevierd dan ooit. Met name door geldelijke
steun van de gemeente Velsen was dat mogelijk. 
De combinatie van monumenten, sfeervolle muziek en
prachtig weer zorgde voor een mooie dag. Kwaliteit boven
kwantiteit, luidde daarbij het motto. Er was veel aandacht
voor de diverse monumentale aspecten in het dorp Velsen.
Het bezoek aan de net gerestaureerde Engelmunduskerk was
boven verwachting groot, en ook de exposities in Het Cachot
en het Raadhuis zijn goed bezocht. 
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Wie heeft er in de 
dorpswieg gelegen?

Al jaren gaat hij van huis tot huis, de
dorpswieg. Een echte ouderwetse
metalen wieg. Zo’n wieg die nog
echt wiegt. Het verhaal gaat dat de
wieg al zeker 25 jaar door het dorp

zwerft. Het vrouwelijke redactielid
van deze Nieuwsbrief heeft hem

gekregen van de familie Wille.
Momenteel staat de wieg op de Meervlietstraat 38, in
afwachting van de nieuwe bewoner. Het leek ons een
leuk idee een overzicht te maken van alle baby’s die
in de wieg gelegen hebben. Wellicht is het zelfs moge-
lijk een groepsfoto met wieg te maken. Wie heeft in de
wieg gelegen of kent een andere wieg-bewoner? Laat
het weten en stuur een mail onder vermelding van
naam, geboortedatum en huidige adresgegevens naar
mirjam@b4change.biz. Een briefje in de bus stoppen op
Meervlietstraat 38 mag natuurlijk ook.

KANTOORRUIMTE STAAT NOG LEEG 
Het linker gedeelte van het Oude Raadhuis aan de
Torenstraat 5 is prachtig opgeknapt, maar het economische
getij zit de eigenaar niet mee. Tot nu toe is er nog geen
huurovereenkomst gesloten voor de kantoorruimte.
Tijdelijke bewoners (anti-kraakwachten) hebben het
pand inmiddels al weer verlaten omdat de gemeente
daar een stokje voor stak. Volgens een woordvoerder van
makelaar Prismaat, die optreedt namens eigenaar POG,
is er wel meer belangstelling ontstaan nadat is besloten
de ruimte niet langer als een geheel, maar ook eventueel
in gedeelten te verhuren. “Maar ja, voor de een bleek het
te groot en voor de ander te klein.” Daarbij komt dat de
huurprijs stevig is. Wie de hele ruimte wil huren, is
110.000 euro per jaar kwijt, exclusief BTW. Toch is de
makelaar niet pessimistisch. “We zijn in redelijk verre
staat van onderhandeling met mogelijke huurders.”’
Intussen blijkt dat de anti-kraak-bewoners zijn vertrok-
ken omdat de gemeente Velsen daar vrij snel tegen is
opgetreden. Daarbij werd er op gewezen dat de (tijdelij-
ke) bewoning in strijd is met het bestemmingsplan.

Proefreceptie ’t Roode Hert
De vorige nieuwsbrief berichtte over het
idee van Jeroen van den Bogaerde, eige-
naar van restaurant ’t Roode Hert, om als
try-out een receptie en een diner te orga-
niseren in het Oude Raadhuis. Op die

manier kon ook een beeld worden gekregen van even-
tuele overlast. Vrijdag 3 oktober was het dan zover.
Zo’n 150 genodigden waren aanwezig in de vroegere
raadszaal op de receptie ter gelegenheid van de pensio-
nering van de vader van Jeroen. ”Het was een groot
succes,” aldus van den Bogaerde. De parkeerplaats aan
de rand van het dorp was wel vrij vol die avond maar
verder heeft hij geen klachten ontvangen. 

De tweede try-out was het diner voor de collega’s van
Jeunes Restaurateurs d'Europe. Dit had meer voeten in
aarde. De Raadszaal werd omgetoverd in een chique
restaurant met plaats voor 70 mensen. De collega’s 
van eigenaar Jeroen en kok Edwin waren zeer te spre-
ken over de locatie en het gebodene. Ook nu ontving 
’t Roode Hert geen klachten. 
Dorpsbewoners melden echter dat het opruimen van
tafels en stoelen, laat op de avond, behoorlijk wat
lawaai opleverde. Mocht er een volgende keer komen,
wat overigens nog onduidelijk is, dan wil Van den
Bogaerde daar zeker rekening mee houden. “Wij vin-
den een goede verstandhouding met de bewoners van
Oud-Velsen heel belangrijk.”

Auto’s in plaats van boten?
“Zie ik straks auto’s in plaats van boten?” Het wijkplat-
form Velsen-Zuid heeft een plan gelanceerd om de
Parkweg qua verkeer te ontlasten door het aanleggen van
een autoweg langs de oevers van het Noordzeekanaal. Ter
hoogte van Oud-Velsen zou de weg verdiept (tunnel) aan-
gelegd moeten worden. De haalbaarheid van het plan
wordt ook binnen het platform als laag ingeschat. 
Ook burgemeester Cammaert, die in de laatste vergadering
aanwezig was, sprak over een visionair idee met een lage
realiteitszin vanwege de macht van Rijkswaterstaat. “Als ik
zie hoe moeilijk het al is om een pontje te laten varen tus-
sen de Noordpier en het Forteiland...” Hij stimuleerde het
platform wel om ‘vooral door te gaan met het ontwikkelen
van ideeën en het voeden van de gemeente.’ Intussen heeft
het voorstel van een bewoner om de Meervlietstraat vanaf
’s Gravenlust naar het oude dorp eenrichtingsverkeer te
maken, het in het Wijkplatform niet gehaald.
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