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Beste dorpers en 
vrienden,
In het winternummer van de 

Nieuwsbrief van de stichting Het 

Dorp Velsen aandacht voor de 

historie van de stichting en het 

dorp, de nieuwjaarsborrel/lichtjes-

avond op 6 januari, de komst van 

nieuwe bewoners en nog zo wat 

wetenswaardigheden.

Jan Borst en Rob Stam

Op 16 april 1967 zaten een aantal 
dorpsbewoners, toenmalig wet- 
houder Ockeloen en enkele monu-
mentenspecialisten aan een grote 
tafel bij notaris Boerlage. Zij zetten 
hun handtekeningen onder de statu-
ten van de stichting Het Dorp Velsen 
en markeerden daarmee een nieuw 
tijdperk is in de geschiedenis van 
het dorp.
Dat is dit jaar 50 jaar geleden; een 
mooi moment om eens terug te 
kijken naar wat er in dit dorp in  
die jaren is veranderd.

Het idee is in september 2017 een 
foto-expositie te houden met beelden 
uit de periode dat het dorp werd  
bedreigd met afbraak. Veel panden 
stonden er vervallen bij. Vervolgens 
is de wederopstanding ingezet door 
de vele restauraties en aanpassin-
gen van woningen.
De organisatoren hebben een begin 
gemaakt met de ordening van hon-
derden foto’s. Het is een behoorlijke 
klus en wat extra menskracht of een 
financiele bijdrage is zeer welkom 
om de expositie te doen slagen. 

Als je interesse hebt om iets te doen 
kun je je aanmelden bij Jan Borst 
of Rob Stam. 

SLECHTE TIJDEN, 
GOEDE TIJDEN

Wat jaren geleden begon met papieren boterhamzakjes 
met een theelichtje erin in een aantal straatjes en wat ver- 
kleumde bewoners met een glas gluhwein bij het cachot, is  
inmiddels uitgegroeid tot een winterfeestje met tientallen  
dorpers. Op 6 januari vanaf 18.00 bij de kerk is het weer 
zover, lichtjesavond. De lichtjes staan nu in glazen potjes 
verspreid door het dorp, de vuurkorven branden en de soep is 
klaar als koster Anton de klokken luidt. Komt allen! 

Stichting Het Dorp Velsen 50 jaar
Donateurs gezocht
De stichting het Dorp Velsen werkt 

met minimale financiële middelen. 

In 2017 bestaan we 50 jaar en 

staan extra activiteiten gepland. 

Zonder financiële ondersteuning 

gaat dat niet lukken. Als u donateur 

wilt worden, stort dan een bedrag 

op: NL52 INGB 0001621700 

t.n.v. stichting het Dorp Velsen 

o.v.v. donatie 2017.
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De Stichting het Dorp Velsen is in 1967 opgericht en behartigt de monumentale belangen van het dorp, brengt publicaties uit en informeert bewoners en andere belangstellenden over zaken in en rond het dorp Velsen. De 
stichting ontvangt geen subsidie en is onafhankelijk. Activiteiten worden betaald uit bijdragen van donateurs en sponsoren. Donaties zijn welkom op NL52 INGB 0001 6217 00 t.n.v. Stichting het Dorp Velsen. Het bestuur 

van de stichting bestaat uit Rob Stam (voorzitter) en Jan Borst (penningmeester). Contact info@dorpvelsen.nl, zie ook www.dorpvelsen.nl en de facebookpagina.Vormgeving Nieuwsbrief en site: margrietprins.nl.
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ZICHT OP WATER
In november ging de film ‘Zicht op 
water’ in premiere in het Thalia  
Theater, die heel goed ontvangen is. 
‘Zicht op water’ is een film over de 
gevolgen van het graven van het 
Noordzeekanaal voor de mensen in 
de IJmond door de jaren heen. De  
film is onderdeel van het community 
building-project ‘Graven naar het  
verleden van het Noordzeekanaal’.
Mede door de komst van kanaalgra- 
vers, vissers en industrie-arbeiders 
veranderde het karakter van de 
IJmond enorm. De film laat de ver- 
anderingein het landschap  zien, de 

blijvende band van de inwoners met 
het gebied en hun herinneringen 
aan het veranderende kanaal.
Nu, 140 jaar na de opening van het 
kanaal in 1876, neemt een aan-
tal markante IJmonders de kijker 
mee langs zes mijlpalen in de 
geschiedenis van het kanaal. De film 
is gemaakt door Pauline van Vliet 
en Marieke Rodenburg. De gevol-
gen van het kanaal voor het dorp 
Velsen komen uitgebreid in beeld en 
‘onze’ Anton Bresser vertelt daar met 
smaak over.
Degenen die de film nog niet hebben 

gezien kunnen op 11 en 18 januari 
2017 nog terecht in het Witte Theater 
en op 12 januari in het Huis van  
Geschiedenis in Beverwijk, Noorder-
wijkweg 2a. www.wittetheater.nl en 
www.hgmk.nl
Dit Huis van Geschiedenis Midden 
Kennemerland is het onderkomen 
van Museum Kennemerland en het 
Historisch Genootschap Midden- 
Kennemerland. Het Huis heeft veel 
historisch materiaal, o.a. een collec-
tie Velser Aardewerk en de Kinheim  
tapijten. Ook worden er regelmatig  
lezingen en presentaties gehouden. 
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Even voorstellen

NIEUWE BEWONERS
Bettine Heslinga (55) en Joep 
Eijkemans (57)  wonen sinds 26 
september aan de Meervlietstraat 
50. Zij woonden in Haarlem en zijn, 
toen de kinderen het huis uit waren, 
op zoek gegaan naar iets passends 
in de buurt. Dat hebben ze gevonden 
aan de Meervlietstraat. Bettine werkt 
als coördinator ondersteuning op het 
Lyceum Sancta Maria in Haarlem 
en Joep bij een regionale woning-
corporatie. Bettine huurt inmiddels 
een atelier in het Raadhuis voor de 
Kunst. Hondje Towser is ook mee-
gekomen uit Haarlem en kwispelt 
lustig langs het Noordzeekanaal. 

Ook Marjolein Blom-Reek komt  
uit Haarlem. Na het overlijden van 
haar man ging zij op zoek naar een 
kleinere woning en heeft in Zuider- 
dorpstraat 1 gevonden. Hond en kat 
houden haar daar gezelschap.

Onno Vendel woont sinds kort aan  
het Oosterpad.

Hans Bonarius woont weer in het 
dorp waar hij is opgegroeid, Kerk-
plein 7. 

Marije van der Pas,  Binja Mager 
en zoontje Bruun zijn de nieuwe 
bewoners van Kerkesingel 13. 
Binnenkort wordt de woning boven 
hen ook weer bewoond.

Martin en Felicia van Schaik heb-
ben hun zomerverblijf in Spaarn-
woude beëindigd en zijn terugge-
keerd in hun geheel gerestaureerde 
‘Huis van de Metselaar’, Midden-
dorpstraat 1.

Joop en Annie Korf 
Voor degenen die het nog niet hebben gehoord: Joop en Annie Korf  
hebben het dorp na 56 jaar verlaten en wonen nu in het Mr.Vissershuis 
in IJmuiden. De gezondheid van Joop werd al wat minder en toen  
Annie recent een lelijke val maakte, is het besluit om te verhuizen snel 
genomen. Dat was zeker niet eenvoudig na 56 jaar wonen aan het  
Kerkplein en in de Torenstraat. Zij groeten buren en bekenden van  
harte en hebben het hier met jullie bijzonder naar hun zin gehad. Het 
afscheid van het dorp en de buren valt zeker niet mee. Joop en Annie 
wonen in kamer 112 in het Vissershuis.

Bettine Heslinga en Joep Eijkemans.

DE MORGENZON
Hoofdbuurtstraat 6
In  de vorige Nieuwsbrief werd al aangekon-
digd dat in de publicaties van het Historisch 
Genootschap Midden Kennemerland veel 
aandacht is geschonken aan een aantal  
panden uit het dorp. De artikelen zijn te  
vinden op de site van Het dorp Velsen. In 
het laatste ledenbulletin is een beschrij- 
ving opgenomen van Hoofdbuurtstraat 6,  
de Morgenzon.
Is het een dennenappel, een artisjok, een 
ananas of toch een aardbei? De vrucht 
boven op de Morgenzon blijft onderwerp 
van discussie bij bezoekers en bewoners. 

Historicus Jan Morren houdt het op een 
hardstenen ananas, een symbool voor 
gastvrijheid en vriendschap. Waarschijnlijk 
is het huis rond 1667 gebouwd en heeft 
in de loop der eeuwen vele bewoners en 
functies gehad. Er woonde een dokter uit 
Harlingen, een timmerman, het pand deed 
later dienst als winkel en cafe. In 1941 
ging het pand in vlammen op en werd  
vervolgens hersteld. Groentehandelaar 
Tieleman van Honk kocht het in 1942; 
zijn zoon Arie schilderde de ananas rood 
en gaf het huis de naam ‘Het huis met de 
aardbei’. Vandaar de verwarring. Het hele 
artikel van Jan Morren over dit pand is te 
lezen op dorpvelsen.nl.

Rechts De Morgenzon vanuit het noorden. Op de voorgrond de afbraak van de woningen ten 
behoeve van de uitbreiding van het Noordzeekanaal.
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