
Het is prachtig wonen en werken in ‘ons’ Noordwijk Binnen. Een plek waar je bijna 

overal wordt omgeven door Noordwijkse historie. 

En toch hebben we – zelfs in het vrij recente verleden - gezien dat grootse 

bouwplannen het gezicht van Noordwijk Binnen blijvend hadden 

kunnen veranderen. Dit is voorkomen, mede dankzij de belangen- en 

activiteitenvereniging ‘De Oude Dorpskern’. Een vereniging die zich continu inzet 

voor de kwaliteit van leven in Noordwijk Binnen. Om deze reden zet ze zich – 

desnoods juridisch – in om het dorpsgezicht te beschermen.

Maar ook om bijvoorbeeld bijzondere evenementen zoals ‘de Markt onder de Linden’,  

‘de Muzikale Kerstwandeling’ te organiseren. Evenementen die Noordwijk Binnen 

gloedvol kleuren. Ook ziet de vereniging het als haar taak om te zorgen dat de 

kennis over het verleden van Noordwijk Binnen niet verloren gaat en dat ze deelt 

met haar leden en sympathisanten, door o.a. een eigen ledenmagazine. Vereniging 

De Oude Dorpskern maakt tevens deel uit van het “Platform Erfgoed Noordwijk”.

Een vereniging als deze kan niet zonder breed draagvlak en voldoende steun. 

Daarom zijn wij op zoek naar sympathisanten die, net als wij, het beste met 

Noordwijk Binnen voor hebben. Om deze reden willen wij u uitnodigen sponsor 

of donateur te worden. Als Sponsor of donateur toont u uw betrokkenheid met 

het wel en wee van de oude dorpskern, haar activiteiten en evenementen. Tevens 

steunt u het erfgoed in Noordwijk Binnen. 

Binnenkort neemt iemand van het bestuur contact met u op om de eventuele 

mogelijkheden met u door te nemen.

Op de ommezijde van dit leaflet ziet u de voorbeelden van de mogelijkheden.

Word sponsor of donateur
van de Oude Dorpskern



HOOFD SPONSOR VOOR 500 EURO PER JAAR

l twee maal per jaar een halve pagina advertentie in Kernpunten

l vermelding als hoofdsponsor met logo op homepage website

l korte intro op onze website met een link naar uw eigen website

l logo-vermelding op algemene folders/posters van de DOD

l gratis een Historische Wandeling of Torenklimmen voor een groep van uw bedrijf

l gereserveerde plaatsen bij de jaarlijkse Najaarslezing

SPONSOR VOOR 250 EURO PER JAAR

l twee maal per jaar een kwart pagina advertentie in Kernpunten

l vermelding als sponsor met logo op homepage website

l korte intro op onze website met een link naar uw eigen website

l gereserveerde plaatsen bij de jaarlijkse Najaarslezing

DONATEUR VOOR 100 EURO PER JAAR

l twee maal per jaar vermelding als donateur in Kernpunten

l vermelding als donateur met logo op de website

Prijzen excl. BTW

Tal van lekkernijen van de boerderij, zoals kaas, honing, jam en kruiden  en nog meer groen. Vers gerookte makreel, wol en schapenvachten, houten tuindecoraties, glazen sieraden en keramiek, kussenhoezen.
De markt zal worden opgeluisterd door solisten uit Harmonieorkest Crescendo en Anderfolk met middeleeuwse muziek.

Allerlei variëteiten pompoenen en sierkalebassen.  Tentoonstelling reuzenpompoenen; raad het gewicht en win een prijs!

Met volop unieke streekproducten

POMPOENEN MARKT
12 september 2015

Van 10.00 tot 17.00 uur
Florahof, Noordwijk-Binnen
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Markt onder de Linden
T U I N M A R K T  N O O R D W I J K  B I N N E N

Open tuinen
Exposities en muziek

Tuinenfietsroute met gids
Informatie: informatiepunt op het 
Lindenplein, voor de waterpomp

Restaurants en hotels in directe omgeving

Het lommerrijke Lindenplein en de stijlvolle Voorstraat in
Noordwijk Binnen vormen het charmante decor voor tal
van activiteiten en bezienswaardigheden waar de harten van
liefhebbers van tuinen, muziek en kunst sneller van gaan kloppen.

Struin ontspannen langs de kramen met hun veelsoortige 
aanbod aan kwaliteitsproducten, bezoek de tuinen, opengesteld 
door enthousiaste Noordwijkse tuinbezitters, geniet van de kunst 
op diverse locaties op en rond de markt.
Het geheel wordt omlijst door levende muziek, passend bij  
de ambiance van deze elegante ‘Markt onder de Linden 2015’.

www.deoudedorpskern.nl  Volg ons op Facebook:
Markt onder de Linden

ERFGOED

NOORDWIJK

Voorstraat 76 • 2201 HZ  Noordwijk-Binnen • T 071 364 65 12  • www.hotel

Wist u dat:

-Wij een stichting zijn zonder winstoogmerk

-Wij lokale goede doelen steunen

-Wij grote spullen kosteloos bij u ophalen

-Wij ook huizen bezemschoon leeghalen

KRINGLOOPWINKEL NOORDWIJK
-Wij gevestigd zijn in de Van Limburg  Stirumstraat 48

-Wij open zijn op woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 ,

 donderdagavond van 18.00 tot 21.00 en zaterdag van 10.00 tot 16.00

www.kringloopwinkel-noordwijk.nl

tel nr: 06-16171883
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Het afgelopen jaar is veel tijd gaan zitten 

in overleg met  partijen in Noordwijk met 

als doel om de leefbaarheid te waarborgen;                        

l	 met de ontwikkelaars van het Hof van 

 Holland (en gemeente) over parkeren.  

l	 met de Gemeente over betere verkeers-

 circulatie en parkeren. Met de komst van 

 een AH aan de Raadhuisstraat voorwaar 

 geen opgeloste zorg.    

l	 met het bestuur van de Oude Jeroen over 

 meer cultuur en met nog meer partijen 

 over het Jeroensplein als cultuurplein.  

l	 met Noordwijk Marketing over meer 

 zichtbaarheid van Noordwijk-Binnen en 

 het updaten van wandel- en fietsroutes.    

l	 met een gespecialiseerd adviesbureau 

 en de gemeente over het evalueren/borgen

 van ons Beschermd Dorpsgezicht.

In de komende maanden zullen we hopelijk 

de resultaten gaan zien.

Algemene Leden Vergadering

De ALV is een niet weg te denken ont-

moetingsmoment in het functioneren van 

onze vereniging. Vanzelfsprekend  kwamen 

bovenvermelde actuele topics ter sprake op de 

ALV op 21 april.

Met name de bestaande parkeerzorgen in 

de kern en de straks te verwachten grotere 

parkeer- en circulatie-overlast en verkeersvei-

ligheid bij de komst van een tweede grote su-

permarkt stonden garant voor veel emotie on-

der de leden. In het bestuur is Karel Reekers 

benoemd als portefeuillehouder Erfgoed en 

R.O. Ellen van Steenbergen is teruggetreden. 

Mooi is dat zij het stokje van Marga Salman 

gaat overnemen om de Pompoenenmarkt op 

het Florahof te organiseren. 

Na de pauze hield burgemeester Jan Rijpstra 

een gloedvol betoog over zijn hobby sport en 

geschiedenis, met als titel “Voor sport, mijn 

vaderland en Oranje”.

Cultureel Erfgoed 

in Noordwijk
Tussen de vijf 

cultureel erfgoed-in-

stellingen - Genoot-

schap Oud Noord-

wijk, Streekmuseum Veldzicht, Atlantikwall 

Museum, Kurt Carlsen en De Oude Dorps

kern -  is het laatste jaar intensief samenge

werkt aan een gezamenlijk campagne om 

het erfgoed in Noordwijk meer te promoten. 

Sinds kort is ook Museum Engelandvaarders 

aangesloten. 

Website: www.erfgoednoordwijk.nl

Eind mei is een nieuwe website life ge

gaan, waarin de nadruk ligt op het promoten 

van alle erfgoed-evenementen. Er is een 

beeldbank te vinden met fraaie plaatjes over 

erfgoed in allerlei vormen en ruimte voor 

publicaties en nieuws. Het is de bedoeling  om 

ook andere partijen ruimte te bieden om hun 

cultureel erfgoed-weetjes te kunnen publice

ren.
Folder: Er is een folder ontwikkeld om bij 

een zeer breed publiek aandacht te genereren 

voor het culturele erfgoed in Noordwijk, die 

wordt uitgezet bij alle hotels en conferentie

centra, Visitor Center Noordwijk a/d Grent, 

alle publieke instellingen en natuurlijk bij alle 

locaties en evenementen van de aangesloten 

clubs. De folder is ook bijgesloten bij deze 

editie van Kernpunten.
Paul de Vreede, voorzitter.

NEERLANDS

BEST GESORTEERDE

SLIJTERIJ/WIJNHANDEL

VINDT U AAN DE

MAARTEN KRUYTSTRAAT 24

2202 GX NOORDWIJK A/ZEE

TEL: 071 - 3612182

DRINKLAND
Van de voorzitter

C'est le ton 

qui fait la musique

B O O Yontwerpt
bureau

Parallel Boulevard 214c  Noordwijk aan Zee  071 368 18 18 

Van Reisen Bouwmanagement & Advies B.V. 

’s-Gravendijckseweg 39 | 2201 CZ  Noordwijk | Postbus 97 | 2200 AB  Noordwijk | Tel. 071-3623770 | Fax 071-3623114 | E-mail: info@vanreisen.nl | http://www.vanreisen.nl  

Bij Van Reisen Bouwmanagement & Advies 

bent u aan het juiste adres voor een breed 

aanbod aan diensten en adviezen op het ge-

bied van de gebouwde omgeving. Of het nu 

gaat om bouw- of aankoopbegeleiding, om 

technisch beheer van vastgoed of om pro-

jectontwikkeling, wij staan graag voor u klaar. 

En of het nu de bouw van een dakkapel op 

uw woning betreft of de totaalbegeleiding 

van een uitgebreid woning- of utiliteitsbouw-

project, wij bieden u onze uiterste zorg om tot 

een optimaal eindresultaat te komen. 

Bouwkostenmanagement, de begeleiding 

van nieuwbouw-, (groot)onderhoud-, renova-

tie- en restauratieprojecten, meerjarenplan-

ningen voor onderhoud en nog een groot 

aantal andere diensten behoren tot ons ta-

kenpakket.  

De herontwikkeling van het Hof van Holland 

aan de Voorstraat in Noordwijk is een 

voorbeeld van de integratie van nieuwbouw 

in een historische context, met oog voor 

stedelijke en monumentale waarden, waarbij 

door het inpassen van een nieuwe functie 

behouden kan worden wat waardevol is. 

Sponsor of donateur,
wat kost het en wat krijgt u daarvoor?


