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DE VERENIGING STELT ZICH TEN DOEL:
De bevordering en het behoud van de leefbaarheid 
op zowel historische als sociale grondslag in en 
rondom de oude dorpskern in Noordwijk Binnen 
van de gemeente Noordwijk (.....)
Zij tracht dit doel te bereiken door aktieve samen-
werking van bewoners en ondernemers in dit gebied, 
in nauw overleg met de overheid, en door alle mid-
delen, die het doel van dienst kunnen zijn”.
Het initiatief tot de vereniging werd  genomen  op 
26 oktober 1985;  de statuten werden op 14 februari 
1986 verleden bij notariskantoor Van Hoeken en 
Janbroers.
Overname van artikelen: alleen mogelijk in overleg met 
de redactie.

Van de redactie
Het nieuwe tuinnummer ligt weer voor 
u. Het is ieder jaar weer een feest dat te 
kunnen samenstellen en zovelen er mee 
te zien lopen of fietsen door het dorp. 
Gelukkig is 65 voor het blad nog niet de 
pensioengerechtigde leeftijd Wel hopen we 
dat de redactie binnen niet al te lange tijd 
kan worden uitgebreid want het blijft een 
voortdurende zorg om het blad gevuld te 
krijgen. Ook ontvangen wij graag nieuwe 
artikelen die voor een volgende , reguliere 
uitgave kunnen worden gebruikt.

Daniël Tavenier: Olieverf
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W.Th.J.M. Hekkens,Het is alweer de elfde tuinenmarkt die onze vereniging in samenwerking met 
de tuinclub Noordwijk organiseert. In 1995 was het de eerste keer en sindsdien 
zijn we ieder jaar gegroeid. De werkgroep cultuur en evenementen heeft er dan 
ook veel werk aan. Overleg met de gemeente, parkeermogelijkheden schep-
pen, alle landelijke bladen die iets met tuinen te maken hebben aanschrijven, 
standhouders selecteren en daaromheen de kunst en de muziek verzorgen. Zo 
zetten wij ons mooie dorp op de kaart in heel Nederland en de mensen komen 
dan ook overal vandaan.

Ook in Noordwijk zelf wordt al sinds 1995 aandacht aan de markt besteed. Ie-
der jaar verzorgen een paar mensen borden met aankondiging langs de voornaamste 
wegen en opvallende plaatsen.  niet alleen dat die borden geplaatst worden, ze worden 
ook weer binnen enige dagen verwijderd want we willen ons dorp niet ontsieren met 
verlopen aankondigingen zoals soms te zien zijn op transformatorhuisjes en op andere 
plaatsen.

Wij verzorgen dat zelf en hebben daarvoor toestemming van de gemeente. Ook 
zij is gebaat bij een goede en efficiënte afwerking van een markt die grote stromen 
mensen naar Noordwijk trekt.

Ik was dan ook flink geschrokken toen ik vernam dat de gemeente zelf ons dorp 
wil ontsieren met maar liefst 85 vaste reclame-driehoeken van niet geringe afmetingen 
die permanent en goed zichtbaar zouden moeten worden geplaatst rond lantaarnpalen in 
ons mooie Noordwijk. We hebben op onze algemene ledenvergadering overleg gehad 
met Leo Snaar, de man van de openbare verlichting in de gemeente en met hem gepleit 
voor sfeervolle lantaarnpalen in de kern van Noordwijk-Binnen. Het kan toch niet zo 
zijn dat om dergelijke fraaie palen  driehoeksborden van 1,75 m hoog permanent worden 
geplaatst, meestal natuurlijk zonder tekst en soms met teksten die geen reclame zijn 
voor de sfeer die Noordwijk uitstraalt.

Ik moet er niet aan denken dat er electronische borden komen, hangend tussen de 
lindebomen. We zijn geen Las Vegas aan de Noordzee en willen dat ook nooit worden. 
Ik hoop dat de gemeente dat begrijpt. Het is hopelijk nog niet te laat. Een te grote broek 
staat niemand. Ik zie nog liever de dorpsomroeper terug.

Als het weer, evenals de afgelopen jaren, meewerkt zullen we ook dit jaar een 
prachtige markt hebben, dankzij de inspanningen van de organisatoren.
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DE MARKTKRAAM VAN DE VERENIGING 
“DE OUDE DORPSKERN”

Hier zullen leden van onze vereniging, alsmede enkele vrijwilligers en leden van 
de tuinclub Noordwijk, u de routebeschrijving van de open tuinen verschaffen 
voor het bedrag van 3,00 euro.

1. DE TUIN BIJ DE GROTE OF ST. JEROENSKERK

Deze zeer aparte kleinschalige wilde plantentuin is absoluut de moeite 
waard.
Langs de scheidingsmuur van de kerk liggen een aantal verschillende biotopen; 
zure, schrale, kalkrijke en zilte milieus maken het mogelijk dat er een grote 
verscheidenheid aan planten groeit.
In de beide bloemrijke weidegedeelten bloeit in het voorjaar massaal de 
sleutelbloem; een derde gedeelte biedt gelegenheid aan, inmiddels zeldzaam 
geworden, akkeronkruiden als klaproos, korenbloem en ganzebloem.
Zowel de esthetische vormgeving, als het voorkomen van zeldzame planten 
maken deze tuin uniek. Bij de aanleg werden in principe gebruikte materialen 
verwerkt: de aangebrachte wapens betreffen personen, die de aanleg van deze 
tuin financieel mogelijk hebben gemaakt.
De hele tuin is het jarenlange project van nagenoeg één persoon en wordt nu 
onderhouden door een drietal vrijwilligers.
De kerk is alleen op zaterdag voor het publiek geopend. Het prachtige interieur 
van deze kerk is zeker het bekijken waard. Let speciaal op de kansel en het 
doopvont en het onlangs gerestaureerde Knipscheerorgel.

2. FAMILIE VERKADE-VERHAGEN, V. LIMBURG STIRUMSTRAAT 
40
(ingang via bruine poort aan het parkeerterrein ten zuiden van de kerktoren)
let op: alleen geopend op zondag

Deze tuin was vroeger een moestuin. De oude appel, peer, bramen- en 
rabarberstruiken herinneren nog aan die periode. Via de oude tuinmuur gaat 
het groen over in dat van de kerktuin en het schoolplein. Al dit hoge groen 
geeft de tuin een besloten karakter. 
Vaste planten bepalen het beeld rondom het gazon met de zonnewijzer. Veel 
zaailingen blijven staan op de plaats waar ze opkomen en zorgen voor een bont 
tuinbeeld. De taxussen, blauwceder en olijfwilgen zorgen ervoor dat de tuin het hele 
jaar door groen blijft. De herinrichting die in 1999 startte is nog niet geheel voltooid .      
Het tuintje van de kinderen is inmiddels volledig op de schop gegaan. Zij hebben 
samen met hun neefjes en nichtjes het plan opgevat om er een hut te bouwen.  

3. FAMILIE JANSEN-CRIJNS, VOORSTRAAT 47
Ingang poort aan achterzijde, Offemweg 
Let op: alleen zondag  geopend

De tuin achter de oude pastorie (van de Nederlands Hervormde kerk), is 13 jaar 
geleden grotendeels nieuw aangelegd. Rekening houdend met de symmetrie 
van het huis heeft het voorste gedeelte van de tuin, door afzetting van perken 
met buxushagen (Frans model) deze structuur overgenomen.
Het achterste deel heeft daarentegen een lossere architectuur gekregen en 
heeft het meer speelse karakter van een Engelse tuin, die omsloten is door een 
beukenhaag.
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De tuin wordt aan de linkerzijde begrensd door een antieke muur, de 
rechterzijde door leilindes.
De bloemperken zijn voornamelijk ingevuld met vaste planten in pastelkleuren.
In de achtertuin is recent een “conservatory” verrezen, die o.a. dienst doet als 
beeldhouwatelier.
 

4. FAMILIE GERRITS, OFFEMWEG 5

De tuin aan de Offemweg 5 is in het voorjaar van 2001 aangelegd en nu vier 
jaar oud. Door het kiezen voor volwassen bomen en struiken heeft de tuin een 
oudere uitstraling, hetgeen versterkt wordt door de aanwezigheid van een 
muur, die nog van het oude landgoed Offem is en nu als monument wordt 
aangemerkt. De aanwezigheid van oude bomen aan de linkerkant, in de tuin 
van de buren, geeft een extra accent.
Op het terras zijn 8 vakken gevuld met kruiden en oude rozen, David Austin 
varianten die allemaal gekozen zijn op sterke geurkwaliteit. De tuin biedt 
perspectief door de paden en de verzonken ligging. Tegen de oude muur staan 
klimop en diverse Wisteria’s met daarvoor appel en peer leifruitbomen en 
rododendrons. In de rest van de tuin is gebruik gemaakt van veel verschillende 
hortensia’s, geraniumsoorten, vrouwenmantel, euphorbia, viburnums, 
anemonen, hosta’s en andere planten, die een Engelse sfeer geven.
De kleurstelling is voornamelijk in blauwe, witte en roze tinten en er bloeit het 
hele jaar door wel iets, zelfs in de winter wanneer helleborus en winterbloeiende 
viburnum opvallen.
De catalpa’s op het terras achter in de tuin geven hoogte, evenals de grassoorten 
en het gebruik van eupatorium en hortensia Annabelle.

 
5. FAMILIE GROENEWOUD, HEILIGE GEESTWEG 44

Vanaf het terras, achter het huis, heeft men een mooi overzicht over de diepe 
tuin. De tuin is volledig beplant met heesters, bomen en planten. Kleine paadjes 
slingeren erdoorheen en geven je het gevoel alsof je door een grote border 
loopt. Achter de vijver ligt een zonnig terras en tuinhuis. Er wordt veel zelf 
gekweekt en gestekt, maar ook met tuinvrienden worden planten uitgewisseld 
of onderweg op reis gekocht. Dit geeft de tuin jaarlijks een ander aanzien.
Tussen de vele bijzondere vaste planten worden “met de Franse slag” eenjarigen 
gezet. Hierdoor is er grote verscheidenheid aan soorten aanwezig, die bovendien 
veel vogels en insecten aantrekt, waaronder prachtige vlinders. Het is een tuin 
die regelmatig van kleur verandert, omdat er steeds iets anders in bloei staat. 

6. FAMILIE LINDHOUT, WILHELMINASTRAAT 30

Aan deze zijde van de Wilhelminastraat stonden oorspronkelijk een tiental 
huizen die elk een achtertuin bezaten van zo’n 100 meter diep. Deze tuin is 
nog de enig overgeblevene daarvan; links en rechts zijn thans woonwijken 
verrezen. Gelukkig dat er nog een groen hart tussen de nieuwbouw is  gespaard 
gebleven! De huidige bewoners beleven sinds 1970 veel plezier aan dit ruim 
100 jaar oude pand, waar tot dan, sinds 1903, de grootouders van de huidige 
heer Lindhout hadden gewoond. 
Wie zich door de poort naar de achterzijde van het huis begeeft, ervaart vanaf 
het hoog gelegen terras een verrassend uitzicht op de lager gelegen tuin. 
De ca. 60 jaar oude perenboom heeft zijn beste tijd gehad en dient nu als basis 
voor een klimroos en hedera. Aan vruchtbomen staan hier verder nog wat 
appels en pruimen. De kolossale hosta’s, rechts vóór de kas, stammen nog 
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uit de jaren ’30 en zijn sindsdien niet meer van hun plaats geweest. Bijna alle 
vakken in de tuin zijn door buxushegjes omzoomd. Met de aanplant daarvan 
waren in totaal ca. 1.000 buxusstruikjes gemoeid. Deze zijn allemaal ter plekke 
van stek opgekweekt.
In de kas staat een Frankenthaler druif en worden ieder voorjaar vele éénjarige 
perk- en andere planten opgekweekt, om in de zomer plaats te maken voor 
tomaten en komkommers. In de winter wordt de kas gebruikt om niet-
winterharde gewassen te overwinteren. Het achterste deel van de tuin is 
ingericht voor de teelt van groenten en het vermeerderen en opkweken van 
diverse (vaste) planten; vooral het stekken van de reeds genoemde buxus is 
een speciale hobby. In totaal treft u in deze tuin meer dan 250 verschillende 
plantensoorten aan. De composthoop, helemaal achteraan, vormt de niet 
onbelangrijke afsluiting van de tuin. Voor de bemesting van de tuin wordt 
namelijk in hoofdzaak zelfgemaakte compost gebruikt; kunstmest of 
bestrijdingsmiddelen zijn hier taboe.
Zo’n “ouderwetse” tuin als deze is in onze dorpskern zeer zeldzaam en daarom 
uniek om te mogen bekijken.     
          
 
7. FAMILIE DE JONG-LAARMAN, 
DE LA BASSECOUR  CAANSTRAAT 32     

De relatief jonge voor- en achtertuin, aangelegd in 2002, trok al veel internationale 
mediabelangstelling. Met de recente plaatsing van het tuinhuis is de tuin nu 
compleet. Het tuinontwerp is van Studio Ewald Jamin uit Leiden. De opvallende 
vormgeving van de tuin, gebaseerd op de karakteristieke architectuur van het 
woonhuis, is eigentijds maar refereert niettemin aan traditionele Engelse tuinen. 
Tijdens beide dagen zijn de tuinontwerpers voor informatie aanwezig. Daarnaast 
worden moderne keramische tuinsculpturen van de Engelse kunstenaar Dennis 
Kilgallon geëxposeerd. 

8. FAMILIE BRANDS-BRAUN, ST. JEROENSWEG 63

Huize Winterrust is omstreeks 1901 gebouwd door de grootvader van de 
huidige bewoners. Het was van oorsprong een bloembollenbedrijf en stond 
vrij aan de rand van het dorp met eromheen bloembollenland.
Later is het pand in tweeën gesplitst en de huidige bewoners van de twee 
huizen zijn zussen.
De links naast het huis gelegen romantische tuin is verdeeld in verschillende 
“tuinkamers”. 
O.a. een buxustuin met de Austinroos The Charmian, de Cercis Canadensis 
Forest Pansy en de Pyrus Salicifolia, een met buxusvakken verdeelde tuin met 
diverse planten en een terras van oude klinkertjes en de veranda. Een tuinkamer 
met een oude gemetselde vijver met bamboe en diverse bladplanten en een 
blauw-grijs-witte border. Door de rozenboog met verschillende clematissen en 
rozen komt u in het verlaagde zitgedeelte met de Escallonia en de roze border 
met diverse Persicaria’s. Via een paadje komt u in het achterste deel van de 
tuin met de oude appelboom, waarin de rambler Lykefund groeit. Daar vindt 
u de wit/zachtgele border en het theehuisje. 
Alle ‘”bouwwerken” zijn zelf ontworpen en gemaakt door de heer des huizes. 
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9. FAMILIE HECKMAN-BRAUN, ST. JEROENSWEG 65

Zoals u al heeft gelezen is Huize Winterrust gebouwd in 1901 in opdracht van 
grootvader Braun. De twee kleindochters zijn de huidige bewoners van de 
nummers 63 en 65. 
Tot in de jaren ‘70 was het een bollenbedrijf, wat nog te zien is aan de 
bouwstijl.  
Via  de oude oprijlaan, begrensd door een taxushaag, bereikt u de achtertuin.
U loopt als het ware tegen een rode beukhaag, waarachter diverse hortensia’s 
met in het midden het appelboompje Golden Delicious. 
In de achtertuin vindt u een groot zonneterras met grote potten hosta’s, de gele 
roos Polka en de druif ‘Boskoops Glorie’, begrensd door een geelgrijze border 
en een varentuintje.
Wat dieper gelegen de vijver, buxusbollen, de grote Crambe, vele soorten irissen 
en Sisyrinchium. Via smalle paadjes, die zijn gemaakt van het puin van de 
verbouwing uit 1990, komt men op het achterterras, omringd door een oude taxus 
en verschillende, gemengde bloemenborders, waaronder Campanula, Requieni, 
Galega Orientalis, stamrozen Bonica en de mooie Annabelle. De vooral groene 
tuin, met veel schaduw, wordt gedomineerd door de grote oude meidoorn. 

10. OPENBARE TUIN AAN DE IJMUIDERSTRAAT

Naar een idee van de “Tuinclub Noordwijk” en na veel overleg met de 
gemeentelijke plantsoenendienst werd er in 1997 een begin gemaakt met de 
renovatie van een oud en verkommerd parkje aan de IJmuiderstraat. Besloten 
werd een deel van de tuinclubkas beschikbaar te stellen voor dit doel. Het moest 
een “kijkparkje” worden voor de ernaast wonende bejaarden en de moeders 
met kinderwagens op weg naar de winkels.Een rustpunt met banken in de 
zon, waar elk seizoen iets te zien moest zijn. Centraal ligt een bestrate cirkel 
als een pleintje. In het midden staat een brede, lage bak, waarin de beplanting 
per seizoen wordt aangepast in overeenstemming met de paarse, roze en 
grijze tinten van de achterliggende border. Een hoge metalen pergola met Rosa 
‘New Dawn” en kamperfoelie sluit deze hoek af. Vanuit het pleintje lopen 
symmetrisch vier paden naar de omringende trottoirs. De drie tussenliggende 
vakken zijn voornamelijk beplant met heesters en groepen planten. Het grootste, 
vierde vak is een vaste plantenborder met vier groepen Engelse rozen. Hier 
is te zien wat met overleg en enthousiaste inzet bereikt kan worden! De twee 
banken zijn geschonken door de vereniging ‘De Oude Dorpskern’.

11. FAMILIE SCHOLTEN, NIEUWE ZEEWEG 3
Ingang via de corridor tussen no. 1 en no. 3.

Deze zeer goed onderhouden tuin is speciaal door zijn grote diversiteit van het 
plantenassortiment het betreden waard.
De tuin, die dit jaar 24 jaar oud is, is qua opbouw en lijnenspel hetzelfde 
gebleven. De afgesloten tuin is ontworpen in harmonie met de architectuur 
van het huis, waarbij de schuine lijnen in de borders, in het gazon en in de 
bestrating zijn terug te vinden.
Fruitbomen, grote heester- en struikpartijen, doorweven met rozen en clematis, 
maken deel uit van het tuinontwerp en passen hier bijzonder goed in.
De vijverpartij met levende have is een lust voor het oog.
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ROUTE OPEN TUINEN 2005

Marktkraam van de vereniging “De Oude 
Dorpskern”:”Hier zullen leden van onze vereniging, 
vrijwilligers en leden van de tuinclub Noordwijk u 
de routebeschrijving van de open tuinen verschaffen, 
voor het bedrag van � 3,—.

1. De tuin bij de Grote of St. Jeroenskerk 

2. Tuin familie Verkade-Verhagen 
Van Limburg Stirumstraat 40 
Ingang via bruine poort aan het parkeerterrein 
ten zuiden van de kerk 
Let op: alleen geopend op zondag 

3. Tuin familie Jansen-Crijns 
Voorstraat 47 
Ingang aan de achterzijde Offemweg 
Let op: alleen geopend op zondag 

4. Tuin familie Gerrits 
Offemweg 5 

5. Tuin familie Groenewoud 
Heilige Geestweg 44 

6. Tuin familie Lindhout 
Wilhelminastraat 30 

7. Tuin familie De Jong-Laarman 
De la Bassecour Caanstraat 32 

8. Tuin familie Brands-Braun 
St. Jeroensweg 63 

9. Tuin familie Heckman-Braun 
St. Jeroensweg 65 

10. Openbare tuin aan de IJmuiderstraat 

11. Tuin familie Scholten 
Nieuwe Zeeweg 3 
Ingang via de corridor tussen no. 1 en 3 

12. Tuin familie Ouddeken 
Lijnbaanweg 35 

13. Tuin familie Van Cappellen, 
Prins Hendrikweg 34 

14. Tuin familie De Groot, 
’t Laantje 2 (Vinkenveld) 

15. Tuin familie Van de Berg, 
Laagtij 14 (Vinkenveld) 

16. Tuin familie Gerritse 
Hogeweg 20 (de eerste woonark)  
Let op: alleen geopend op zondag
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12. FAMILIE OUDDEKEN, LIJNBAANWEG 35

Gladioli is de naam van dit schattige huis midden in de kern van Noordwijk.  
De eerste bewoners van dit huis waren de familie Salman. Het huis heeft 
zijn naam te danken aan de heer Salman, die vroeger een zeer bekende 
gladiolenkweker was..
In september 2003 is de woning met riante dorpstuin in het bezit gekomen van 
de huidige bewoners, die gedurende een jaar een ware metamorfose tot stand 
hebben gebracht. Niet alleen het terras, ook de tuin moest er aan geloven. Er 
is 6.500 kilo tuinafval verwijderd. De terrassen moesten worden aangelegd en 
er is een veranda gemaakt. 
Maar toen… de beplanting! Clara Brands was bereid de nodige adviezen over 
bijzondere plantencombinaties te geven. Prachtige borders op kleur, waarin 
de Lythrum Robert, Astrantia Rubra, Veronicastrum Fascination, campanula- 
en geraniumsoorten, Hydrangea Limelight en rozen niet ontbreken. Bent u 
nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen, ook een net aangelegde 
tuin is beslist de moeite waard!

13. FAMILIE VAN CAPPELLEN, PRINS HENDRIKWEG 34

Tegen de helling van een duin werd in 1985 met behulp van Duitse natuursteen 
een etagetuin aangelegd. Het duinzand werd grondig vermengd met bemeste 
tuinaarde. Om  grond en water zoveel mogelijk vast te houden zijn veel lage 
bodembedekkers toegepast. Gezien de ligging van de tuin moest de beplanting 
worden aangepast aan de omstandigheden: een helling op het zuiden en vaak 
zeewind. Daarom zijn er vooral grijze planten te vinden. Zo is de helling aan de 
zuidzijde begroeid met Santolina, Haplopappus, Helianthemum, Tijm, Nepeta, 
Euphorbia en Limonium Latifolium.
In 1998 is, om niet winterharde planten te laten overwinteren, een serre gebouwd.
Aan de noordzijde van het huis zijn plantenbakken gemetseld met daarin 
doorbloeiende heesterrozen ‘Red Meidiland’, gecombineerd met hortensia’s.

14. FAMILIE DE GROOT, ’T LAANTJE 2 (VINKENVELD)
 
Op ca. 3.500 m2 is de familie De Groot 23 jaar geleden begonnen een tuin te 
maken. In het begin waren ze ‘streng in de leer’ met borders op kleur, maar 
dat is nu verleden tijd! Hoofdzaak in een tuin is opeenvolging van bloei. In het 
vroege voorjaar zijn er bolbloemen, gevolgd door zes weken Iris Germanica, 
daarna rozen (ca. 100 soorten) en Hemerocaleis. 
De tuin is verdeeld in tuinkamers, ze zijn verschillend van sfeer.  
Niemand kan zich voorstellen dat er in het begin niets stond, geen boom of 
struik, nu is alles volwassen.
Het is de laatste keer dat de tuin intact is, want het huis, dus ook de tuin, is te 
koop en: nieuwe meesters, nieuwe wetten.

15. FAMILIE V.D. BERG, LAAGTIJ 14 (VINKENVELD)
 
De stadstuin van de familie V.d. Berg ligt in het Vinkenveld. Het hoekhuis heeft 
door de jaren heen een aantal verbouwingen ondergaan. Daarna was het tijd 
voor de tuin. De coniferen die het huis omzoomden werden gekapt, zodat de 
tuin meer ruimte en lucht kreeg. Omdat het gezin nog vrij jonge kinderen heeft, 
werd besloten om toch nog een stukje gras te behouden. Alle lijnen in de tuin zijn 
nu veranderd van rechthoekig naar rond. Er is gekozen voor een grote variëteit 
aan vaste planten, zodat het geheel in de zomer een kleurrijk geheel vormt.  
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Verder staan er rozen zoals Guirlande d’Amour, New Dawn, Golden Shower 
en stamroos Ballerina. Daarbij ook verschillende soorten clematissen en 
kamperfoelie. Diverse hosta’s in potten maken het geheel compleet. Kortom, 
u ziet dat een kleine tuin toch een verrassend geheel kan geven.  

16. FAMILIE GERRITSE, HOGEWEG 20 
(de eerste woonark)
Let op: alleen geopend op zondag

Achter het landgoed Offem, aan de doodlopende Hogeweg, bij de eerste 
woonark ligt een echte liefhebberstuin. Een uniek plekje, want er is aan alle 
kanten uitzicht, maar ook veel wind! Vóór de woonboot ligt, oplopend naar de 
weg, een door borders omzoomd gazon. Daarnaast de ‘moestuin’ met koude 
kasjes voor de kweek. Hierin worden dahlia’s, gladiolen, fresia’s of irissen 
overgehouden of voorgetrokken. Het schuine randje naar het water toe, zou 
je een soort rotstuintje kunnen noemen. Vanuit de boot geeft dit een vrolijke 
aanblik. Vervolgens glijdt de blik over het water, onder een groene koepel door, 
richting Offem. Aan de andere kant van de boot is een stukje water afgeschermd 
tegen de zwanen, om planten als waterlelies de kans te geven te gedijen.
Aan de voorkant van de tuin is een besloten zithoekje, hier staat de koffie 
klaar. De borders zijn in cottagestijl beplant. Tussen de vaste planten worden 
de gaten met éénjarigen opgevuld. Mevrouw Gerritse houdt van een mooi 
dichtgegroeide tuin, waarin alles luchtig in elkaar overgaat. Ook de overkant 
van de weg wordt bijgehouden. In het vroege voorjaar staan hier de narcissen 
te bloeien.

Koen Mertens: Boegbeeld en liggend naakt.
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Het doet ons genoegen dat er ook dit jaar weer een fors aantal kunstenaars 
bereid zijn gevonden om tijdens de tuinmarkt te exposeren. Hieronder volgt 
een opsomming van alle exposities en andere kunstzinnige activiteiten of 
bezienswaardigheden.

1. In de tuin van familie Scholtes, Nieuwe Zeeweg 3, exposeert:
- Ghislaine van Tongeren met keramiek. Ghislaine werd al op jonge leeftijd 
plateelschilder, waar ze voor het eerst in aanraking kwam met keramiek. Later is ze 
zich meer met beeldhouwen en boetseren gaan bezig houden. Ze maakt thans keramiek 
in figuratieve vorm, geschikt voor in de tuin, vooral mensen met karakteristieke 
uitdrukking en een vleugje humor.

2. Bloembollenbedrijf van Eeden, Voorstraat 114/116
Dit authentieke Noordwijkse bollenbedrijf is nog steeds in gebruik en ook speciaal voor 
deze dagen weer open voor publiek. 
In de ruim 100 jaar oude bollenschuur exposeren:

- Dik van Dam, beeldhouwer uit Den Haag. Zijn “schetsjes in brons” zijn zeer zeker het 
bewonderen waard; variërend in afmeting van 20 tot 65 cm hoog zijn ze zeer geschikt 
voor zowel binnen als buiten in de tuin. 

- Atty van Rooyen uit Noordwijk exposeert met aquarellen en olieverf- schilderijen. 
Zij wordt vooral geïnspireerd door bloemen, maar ook door stillevens en landschappen. 
Haar techniek laat kleurrijke en doorgewerkte aquarellen zien, die soms worden 
afgewerkt met pastelkrijt en/of acrylverf.

3. Restaurant “Onder de Linde”, Voorstraat 133
In dit prachtige restaurant, met wandtekeningen van de oude dorpskern, wordt op 
zondag van 12.00 tot 15.00 uur een wijnproeverij gehouden.

4. Winkel/atelier van Joop Rozendaal, Voorstraat 82
Hier exposeert Joop Rozendaal zijn zeefdrukken en schilderijen met veel 
tulpenmotieven. Tevens zijn er beelden te zien van Willie Zuyderduyn.

5. Hotel-restaurant “Royal”, Voorstraat 76
Het is hier gezellig uitrusten onder het genot van een drankje en een hapje en 
tegelijkertijd kunt u genieten van het werk van:

-Janine Lamers. Zij exposeert hier etsen, die zeer verassend zijn door de kleuren en 
organische vormen. Bij de grotere werken zijn de figuratieve elementen meer bedoeld 
als metafoor of zijn symbolen, ze geven zicht op een andere wereld dan die van de 
afbeelding zelf. Doordat dit mysterie niet gelijk oplosbaar is wordt de  toeschouwer 
geprikkeld er zijn of haar eigen invulling aan te geven.

6. Op de tuinmarkt zelf zal op zaterdag, ter hoogte van Voorstraat 99, Martin Pouw 
te vinden zijn. Bij hem kunt u terecht voor het laten tekenen van een karikatuur!

7. Op zondag vindt u ter hoogte van Voorstraat 99, of rondlopend op de markt, 
de karikatuurtekenaar Egbert van der Vliet.

8. De familie Tuyn, Voorstraat 48, opent voor het tiende en tevens laatste jaar de 
deuren tijdens de bekende open Tuynen dagen (zoals ze het zelf plegen te schrijven). 
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Vele professionals en amateurs zullen een scala aan schilderijen en beelden exposeren 
en voor verkoop aanbieden! 

De deelnemers dit jaar zijn:
- Mariel Beelaerts  -Joanneke Prins
- Hans Blankhart  -Daniëlle Proper
- Antoinette Cassa  -Kees Putman
- Ella van Elck   -Vanessa Raaphorst
- Adriana Goveia  -Heidi Rätz
- Jenny Klevering  -Nel Ruigrok
- Koen Mertens   -Fred van de Siepkamp
- Marit Möller   -Willem van Vugt

9. De Grote of St. Jeroenskerk, Voorstraat 44. Deze kerk is tijdens de markt op 
zaterdag te bezichtigen. Hier bevindt zich een prachtig Knipscheerorgel, gebouwd in 
1840 en gerestaureerd in 1904, 1950 en 2000.

- Daniël Tavenier exposeert in deze kerk 11 verrassende, boeiende en expressieve 
schilderijen over de eerste brief van Johannes uit de Bijbel. 
De schilderijen zijn heel recent geschilderd en worden voor de eerste keer tentoongesteld. 
Ze zijn geschilderd met een heel oude verfsoort, die eitempera wordt genoemd. Het is 
een verf die niet uit een tube komt, maar door Daniël zelf wordt gemaakt.

10. Bij de familie Berntsen, Voorstraat 59 exposeert 

- Judith Rigter. Judith maakt een duidelijk onderscheid tussen de decoratieve 
benadering van het schilderen op keramiek en de autonome aanpak bij de schilderijen. 
De decoraties op het keramiek zijn speels, kleurrijk en vrolijk. Bloemen sieren schalen en 
potten; teckels en katten kijken ons verbaasd aan. In de getoonde schilderijen domineert 
de losse, expressionistische toets. Vorig jaar won zij tijdens het schilderfestival van 
Noordwijk de ‘Artist-in-residence-2005’ prijs.

11. Drieluik Antiek, Voorstraat 57
Een prachtige antiekwinkel om zeker even naar binnen te lopen en te kijken naar de 
mooie dingen, zoals antieke sieraden en juwelen, zilveren voorwerpen, kleine meubelen 
en serviesonderdelen.

Janine Lamers: Familia
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ZATERDAG 18 JUNI 2005

10.00-12.00 muziektent CD-muziek

12.00-13.00 muziektent Symphony in S, lichtklassieke 
muziek 

13.30-15.00 muziektent Group Airlaut, jigs, reels, ballads 
en crossover   volksmuziek

14.00-17.00 Restaurant Royal Bob Rigter, jazz 

14.00-17.00 Restaurant  Haagsche Bluf,  
Hof van Holland e.o. Hollandse liedjes 
 
15.30-16.30 muziektent De paarse dames: Er welt een traan

 

ZONDAG 19 JUNI 2005

11.30-13.00 muziektent voorlezers, tuinverhalen voor 
kinderen

14.00-14.30 muziektent Troubadours, diverse liedjes

14.00-16.00 Voorstraat bij nr. 59 Y. Berntsen en vrienden, Gipsyjazz

14.00-17.00 Restaurant Royal Bob Rigter, jazz

14.30-17.00 Voorstraat,  Haagsche Bluf 
 tussen nummers 59 en 76 

15.00-17.00 muziektent De Gele Hoed, a capella 

 

 
  

Keramiek van Ghislaine van Tongeren
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Achtergronden van en gegevens over optredende artiesten

Symphonie in “S”. 
S staat voor Sassenheim. Het kwartet speelt al zo’n Veertien jaar met elkaar, waarvan 
de laatste jaren minstens eenmaal per week. Het kwartet besttat uit John Wakelkamp, 
de cellist is Sjoerd Gelsema, Jan de Jongh alt-violist en Kathy de Jongh, violiste. Zij 
spelen licht klassiek, passend voor de tuindagen.

Groep Airlaut
Deze zes man en vrouw tellende formatie speelt sfeervolle jigs, reels, ballads en 
opzwepende crossover folkmusic. Naast Keltische muzikale bronnen maakt de 
groep regelmatig een uitstapje naar Indonesië binnen hun stukken. Een opmerkelijke 
folk combinatie, die verklankt wordt door viool, gitaar, zang, percussie, fluiten en 
mandola, en mede te danken is aan oprichter en componist van Air Laut, Jack van 
Asdonck. 

Bob Rigter kwartet 
Tijdens de twee marktmiddagen zal Bob Rigter met zijn kwartet optreden voor café/ 
restaurant Royal in de Voorstraat. Samen met Han van Rhee, Simon Planting en Rob 
Engels speelt hij sinds een groot aantal jaren mainstream-jazz, bebop en hardbop. 
Zij maken muziek vanuit hun hart en met succes! Hun repertoire bestaat uit met 
zorg gekozen standaards die door anderen weinig worden gespeeld. En bevat zowel 
ballads als blues. 
Deze muzikale werken zijn niet alleen live te beluisteren, maar ook te horen op 
NENS (regionale radio) of gezellig thuis vanaf  cd. De cd’s zijn uitgebracht onder de 
volgende namen: touching you, vijf op de schaal van Rigter en love you madly. 

De paarse dames: Er welt een traan 
Dit koor zingt heerlijke smartlappen, waarbij iedereen wordt uitgenodigd mee te 
zingen. Deze veelal in paars uitgedoste dames zijn allen woonachtig in Leiden. Zij 
worden begeleid door een kleine handharmonika.

Tuinverhalen voor kinderen 
Op zondagochtend vertellen we in en rondom de muziektent tuinverhalen aan 
kinderen. In overleg met deskundigen hebben we een aantal verhalen uitgekozen.  
Hierbij is rekening gehouden met mogelijke verschillen per leeftijdgroep. 
Een aantal enthousiaste mensen vindt het leuk om met behulp van deze verhalen 
de verbeelding van de kinderen te prikkelen en hen op een vrolijke wijze in contact 
brengen met dat wat groeit en bloeit in onze eigen tuin.  

Haagsche Bluf

Tussen 14.00 en 17.00 uur op zaterdag en zondag kunt u de troubadours van 
Haagsche Bluf ontmoeten op de markt in de Voorstraat. Dennis bezingt verschillende 
facetten van ‘t leven. Dit doet hij onder muzikale begeleiding van Vincent en Louis. Zij 
zullen u grijpen met hun teksten, pakken met hun spel en verwennen met hun muziek. 
In de stijl van Cornelis Vreeswijk en Boudewijn de Groot schrijft Dennis zelf liederen 
en selecteren zij als groep bekende werken van anderen.

Dennis heeft in de Franse Pyreneeën gewoond en maakte daar muziek op de oude 
troubadoursroute. Dit was de weg die muzikanten aflegden om van het oude Franse hof 
naar het Spaanse hof te komen. Vincent kent het mensenspel vanuit zijn poppenkast 
en straattheaterervaringen. Louis heeft bij het residentieorkest gespeeld en zorgt voor 
spektakel met zijn zingende zaag.

Normaal gesproken spelen de heren in en rondom Den Haag tijdens straatfestivals, 
maar onze markt zetten ze graag buiten de stadsmuren. 
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Ydeleine Berntsen en vrienden
Op zondagmiddag vragen jazz en zigeuner elkaar muzikaal ten dans in de vorm van 
gispyjazz. 
Op dit deel van de markt zullen 4 mannen het vioolspel van Ydeleine en Maartje op 
hun muzikale handen dragen. Deze vrolijke klanken kunt u vinden op de Voorstraat 
nummer 59.
Ydeleinen, Maartje, Binnert, Michiel, Matthijs en Jeroen maken sinds 7 maanden 
met veel plezier muziek. Viool, klarinet, contrabas, gitaar en cimbaal zijn hun vaste 
instrumenten.
Voeg je bij deze instrumenten nog wat klassieke oorspronkelijkheid, zigeuner- en 
jazzinvloeden, natuurlijk talent en een grote dosis passie, dan heb je hun recept voor 
lekkere muziek en een hoop lol.

de Gele Hoed 
Op zondagmiddag zal ‘t petje af gaan voor  ‘de Gele Hoed’!
Onder leiding van dirigente Micheline de Rooy zingen de dames en heren van dit a 
capella koor liederen van over de hele wereld. Zowel volksmuziek uit de Balkan, Engelse 
madrigalen als moderne bewerkingen van oude Nederlandse liederen.
Met haar enthousiasme tovert Micheline klankcombinaties uit de 6 sopranen (eerste en 
tweede), 4 alten, 3 tenoren en 3 bassen, waar je kippenvel van krijgt.

Het koor heeft een vaste kern van 15 mensen, die afkomstig zijn uit Lisse en 
omgeving.
Zij zingen op diverse locaties en bezoeken rond kerst vaak verpleeghuizen.  Dit 
laatste doen ze, omdat ze juist de bewoners van deze huizen willen trakteren rond de 
feestdagen. 

Met dank aan Dirk Barnhoorn (Nightforce) en Sjaak van Noort, die tijdens de 
tuinmarkt wederom het geluid in de muziektent verzorgen.

Korenfestival en kunst R.K. Sint Jeroenskerk t.b.v. project 
gezondheidszorg Oekraïne

Op zaterdag 18 juni 2005 zal er een Korenfestival worden gehouden in de 
R.K. Sint Jeroenskerk. De opbrengsten komen ten goede aan gezondheidszorg 
in psychiatrische ziekenhuizen in Oekraïne, in samenwerking met de Dr. 
Lubastichting. 
Van 09.30 tot 10.00 uur zal het muziekschoolensemble “Jeu de Boulevard” spelen.  
Het festival wordt om 10.00 uur officieel geopend door burgemeester Groen 
en zal om 17.05 uur eindigen. Er zullen 10 Noordwijkse koren, 2 Voorhoutse 
koren en 1 Haags koor optreden. Tussen de koren in zullen enkele solisten en 
ensembles optreden:

    
In de parochiezaal zal op zaterdag en op zondag een tentoonstelling 
te zien zijn van iconen uit een particuliere collectie (niet te koop) en van 
werken uit Oekraïne, vervaardigd door patiënten. Deze laatste zijn te koop 
en alle opbrengsten zijn bestemd voor de gezondheidszorg in Oekraïne.  
 
De opbrengsten van de koffie e.d. zijn eveneens voor het project in Oekraïne.

Op het voorplein van de kerk zijn voorts kramen van Unicef, Amnesty, 
Wereldwinkel en Kroatië. 


