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Babs Cassee legt de gebruikelijke gang van zaken uit aan Paul de Vreede.
Het was weer een bewogen zomer, die
werd afgesloten met de Pompoenenmarkt
op 12 september. Onder leiding van een
nieuwe commissie werd het leuke en
pittoreske evenement op de Florahof
weer een groot succes. Het bestuur was
vertegenwoordigd met een eigen stand
t.b.v. werving nieuwe leden en verkoop van
onze ‘schatten’. Aan de voorzitter van Open
Monumentendag Helmus Wildeman (ook
vaste columnist in Kernpunten) werd ons
Dorpspomp-lepeltje aangeboden.
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Het is weer een reden temeer om
snel werk te maken van de evaluatie van ons

“Beschermd Dorpsgezicht”.

Die moet zorgen voor een betere invlechting
in de bestemmingsplannen, zodat de
bovengenoemde rampzalige situatie zich
niet nog eens kan voordoen.
Meer info en de stand van zaken, vindt u
verderop in deze editie.
Verder is het bestuur bezig met de
voorbereiding van een upgrade van de
website, zodat deze met een mooi woord
adaptief is voor een mobiele telefoon
en een i-pad. Tevens willen we enkele
verbeteringen en moderniseringen
doorvoeren, met als grote wens een
goed leesbare ‘Nieuwsbrief’.
Een vereniging kan
niet zonder vrienden,

sponsors of donateurs.
Helmus Wildeman neemt verheugd het
Dorpspomp-lepeltje in ontvangst.
De eventuele vestiging van AH of een
andere supermarkt in de Raadhuisstraat
heeft de gemoederen danig bezig
gehouden. Het bestuur heeft een
uitgebreid bezwaarschrift ingediend,
omdat het plan haaks staat op alle
kernwaarden waar DOD voor staat.
Op het gebied van leefbaarheid (verkeer,
veiligheid en parkeren) schiet het zwaar
tekort en op het gebied van Erfgoed staat
het ver af van de ideeën zoals die zijn
verwoord in de notitie “De Kern Gezond”,
die vertaald zijn in de welstandsnota.

Word sponsor of donateur

Bijgaand staat onze
van de Oude Dorpskern
nieuwe sponsor-brochure
afgebeeld, waarmee
we een compleet beeld
schetsen over wat een
sponsor krijgt voor zijn
bijdrage. De brochure
vindt u op de website of
kunt u als u belangstelling hebt aanvragen
bij secretaris@deoudedoprskern.nl

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.

Tenslotte, wensen wij u prettige
feestdagen, een goed uiteinde en een gezond
en voorspoedig 2016. Wij hopen u te zien op
de Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari
om 20.00 uur in Royal.
Paul de Vreede, voorzitter.
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Toren weer
open om te
klimmen

Afloop seizoen
Historische
Rondwandelingen

De restauratie van de monumentale Oude Jeroenstoren
zit erop. Dinsdag 22 september was de feestelijke heropening. Burgemeester Jan Rijpstra kreeg van de restaurateurs een steen uit de toren. De voorzitter van de Torenklimcommissie, Hans van den Berg, kreeg symbolisch
de sleutel van de toren overhandigd. Vervolgens konden
genodigden de toren beklimmen onder leiding van een
gids. De restauratie heeft zes maanden geduurd. Stenen
en voegen werden vervangen, scheuren aangepakt en het
dak werd vernieuwd. Een van de zolders werd ingericht
als expositieruimte. Het project kostte de gemeente,
eigenaar van de toren, € 740.000. Helemaal af is het nog
niet, in het voorjaar worden vier verrekijkers geplaatst op
de toren: een gift uit het fonds Luchterduinen.

Op 18 augustus werd het reguliere seizoen
afgesloten met een gezellige nazit in Royal.
Het was een druk en afwisselend seizoen met bij
elkaar ca 800 deelnemers, verspreid over de vaste
dinsdagavonden, de extra wandelingen op verzoek
en de PIZ-wandelingen voor gepensioneerden.
De openingsavond op 16 juni in aanwezigheid
van het voltallige B&W was met extra bezoek bij
de Schutterij een groot succes. Dit jaar neemt
een van de grondleggers Dick Passchier afscheid
en komen er twee nieuwe gidsen bij, Gerard van
der Pijl en Ard Pronk. Zij zijn door hun collega’s
opgeleid en draaien volgend jaar actief mee.

Verbondenheid
in de Voorstraat

Pompoenenmarkt op de Florahof

Het juiste gewicht raden van de
reuze pompoen was ook dit jaar weer
een behoorlijke uitdaging.
4

Kernpunten

Een nieuwe enthousiaste commissie
onder leiding van Ellen van Steenbergen
en Dick Helmers heeft zich bekwaam van
haar taak gekweten en dat leverde op 12
september met mooi weer een drukke en
sfeervolle markt op. De Pompoenen Work
Shop was een groot succes en het raden
van het gewicht van de bijna niet te tillen
reuzenpompoen was weer moeilijk, maar
de winnaar zat er toch dicht bij.
De opbrengsten van de activiteiten gingen
naar het WEM-project voor een weeshuis
in Congo voor een bedrag van 595 euro!

Op 16 oktober kwamen 74
Voorstraters bijeen in Royal voor
een gezellig samenzijn met een
stamppottenbuffet. Het doel
was uiteraard om elkaar beter
te leren kennen en oude banden
te hernieuwen. Daar zijn de
initiatiefnemers Thilly Bogaers en
Dirk Jan den Haan uitstekend in
geslaagd. “ik zeg nu mensen gedag,
waarvan ik voorheen niet wist dat ze
in de Voorstraat woonden”, aldus een
van de deelnemers. “Het heeft de
verbondenheid tussen de bewoners
zeker vergroot”. Voor herhaling
vatbaar, was de algehele mening.

Nog een paar
belangrijke
data
Zaterdag
12 december is
de toren open
met een ‘Levende
Kerststal’. Op
30 december is er
een oliebollenklim
en de eerste klim
dag in 2016 valt
op Paaszaterdag
26 maart.

Lintje voor
Kees Verweij

Najaarslezing over Maja van
Hall, beeldhouwer en feministe
Op vrijdag 30 oktober werd in het Streekmuseum Veldzicht het
eerste exemplaar aangeboden van ‘Van Dam tot Wurft, hoe Noordwijk
verandert’ aan burgemeester Rijpstra. Het boek van Kees Verweij is
een verzameling van al zijn rubriekjes die vanaf 2007 in de Noordwijker
zijn verschenen. Het boek is bijzonder omdat het opmerkelijk oude
foto’s presenteert van maar liefst 77 verschillende locaties. Dankzij
dit fotomateriaal en de prettig leesbare teksten krijgt men een goed
beeld van de veranderingen van de afgelopen 150 jaar. De visserij, de
bollenteelt, het badleven, de Blauwe Tram – het komt allemaal aan bod.
“Van Dam tot Wurft” laat zien dat in Noordwijk de tijd bepaald niet
heeft stilgestaan. Een leuk cadeau voor de komende feestdagen.
Grote verrassing was het lintje, dat Kees Verweij kreeg opgespeld voor
al zijn inspanningen om de historie van Noordwijk in beeld te brengen.
Kees is ook vaste columnist van Kernpunten.

Op vrijdagavond 13 november was Maja van Hall het
stralende middelpunt bij de
jaarlijkse Najaarslezing over
haar leven en werk. De Oude
Jeroenskerk was ondanks het
zeer onstuimige weer goed
gevuld. Jan Teeuwisse gaf
een interessant overzicht van
Maja’s werk en de plaats die zij inneemt in de rij van bekende
Nederlandse vrouwelijke beeldhouwers. Hedy d’Ancona
vulde dat aan met een mooi persoonlijk verhaal over vriendschap, Maja als feministe van het eerste uur en de rol die dat
gespeeld heeft in haar leven en werk.
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Martine Zeeman is in september 2014 aan de
Voorstraat 14 het TheaterHuis begonnen, waarmee
haar droom werd gerealiseerd. Nu ze zo’n 28 jaar in
Noordwijk woont, en daar al vele culturele en theatrale
projecten heeft geïnitieerd en georganiseerd, is haar
eigen centrum voor theater nu ruim een jaar een feit.
Tekst: Dorine Holman. Fotografie: Monica Stuurop.

Het TheaterHuis als ontmoetingsplek
Niet alleen is zij regisseur en actrice,
maar ook docent aan de Haagse
Hogeschool , dramatherapeut en ze geeft
toneelcursussen aan volwassenen en
jongeren.
Bovendien is ze de drijvende kracht
achter ZEEPaanZEE (Martine Zeeman
Theaterprodukties). Haar eigen
stichting die in het leven is geroepen om
culturele en interculturele activiteiten te
ontplooien in de gemeente Noordwijk,
regionaal, landelijk en waar mogelijk
internationaal. Voor Kernpunten sprak
ik met haar over cultuur in de oude kern,
maar ook over de functie van theater in
de samenleving.

die iedereen weet te vinden. Soms zit ik op een stoeltje,
buiten bij de deur, en komt Jan en Alleman langs, wat leidt
tot vragen en een praatje. Dat dorpse, dat uitwisselen, dat
hoort voor mij bij theater. Mensen ontmoeten elkaar, er
wordt wat beleefd, je onderzoekt en probeert antwoorden
te vinden. Officieel huur ik het pand tijdelijk, als het wordt
verkocht moet ik er uit, maar ik hoop dat mij de tijd wordt
gegund.’

Maar voor theaterstukken die je regisseert
ben je ook vaak ‘op locatie’ te vinden…
‘Ja dat klopt. Ik zie vaak de mogelijkheden van plekken
waar ik ben. . Eigenlijk komen er altijd beelden en
associaties bij me op als ik ergens ben, of dat dan
klassiekers zijn, de Russen of juist moderne stukken.
Zo zou ik het prachtig vinden om de Oude Jeroenskerk

Martine Zeeman koestert ’haar’ Voorstraat

Je hebt gezocht naar een ruimte in de oude,
historische kern van Noordwijk. Waarom?

‘Bijna altijd als ik door Noordwijk-Binnen reed kwam
ik door de Voorstraat en dacht ‘als ik hier nou eens
zou wonen, met al die historie en nostalgie, dan zou
dat toch bijzonder zijn’. Dat het gelukt is om hier mijn
TheaterHuis te openen vind ik heel rijk, dat koester ik.
Want de Voorstraat is het hart van het dorp, een plek
Martine Zeeman is geboren in Groningen en woont samen met
Danny Groeneveld. Ze is via Emmen en enkele woonplaatsen in
het midden van het land in 1987 naar Noordwijk gekomen. Na
de middelbare school heeft ze de opleiding Ziekenverzorging
gedaan en is gaan werken in de gezondheidszorg. In 2012 is ze
afgestudeerd als Docent Theater & Educatie aan de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht en ging verder met stichting
ZEEPaanZee. Deze is inmiddels uitgegroeid tot een podium waar
mensen elkaar ontmoeten, waar wordt onderzocht, uitgewisseld
en theater wordt gemaakt. Meer weten over de vele activiteiten
van Martine? Kijk op www.zeepaanzee.nl
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helemaal als theater te gebruiken. Nu organiseer ik
bijvoorbeeld een voorstelling in het koorgedeelte van de
kerk bij de ‘klassendag’ op Monumentendag, maar ik zou
graag de mogelijkheden verkennen van die bijzondere
ruimte. Er is echter nog meer in Noordwijk-Binnen dat
in aanmerking komt voor theater. Er zijn veel mooie
huizen, kelders of tuinen. Of locaties in de natuur. En
wat denk je van het Lindenplein? Dat is een gouden plek;
publiek in het midden, het theaterstuk eromheen… Of een
theaterwandeling, dat zou ik ook nog wel eens willen. Nou
ja, je begrijpt het. Er is veel te doen met cultuur, theater en
Noordwijk-Binnen.’

Staan er al uitgewerkte nieuwe projecten op stapel?
‘Ja zeker! Eind november 2015 speelt Polska Nadzieja
(‘Poolse hoop’) in de bollenschuur van Museum Veldzicht.
Een voorstelling met Poolse en Nederlandse spelers uit de
Bollenstreek. Met hapjes en drankjes. Waar, ook daar weer,
de dialoog wordt aangegaan.’
‘En verder kom ik in februari 2016 terug met een
voorstelling over de Chileense dichter Pablo Neruda.

Met poëzie, dans en verhalen. Ik heb ook al contact
gehad met Hagar Peeters die onlangs haar eerste roman
Malva heeft gepubliceerd. Over de enige dochter van
Neruda, die werd geboren met een waterhoofd en op
achtjarige leeftijd in Nederland stierf. Wie weet
wat er uit het contact met Hagar nog volgt.’
‘En bovendien ben ik bezig met het
ontwikkelen van intercultureel theater op de
Haagse Hogeschool, waar ik lesgeef. Samen met
de leerlingen geven we het wereldburgerschap theatrale
handen en voeten. Ook met jongeren van buitenaf,
vluchtelingen dus. Ik zou daar ook meer mee willen

doen in Noordwijk, het TheaterHuis laten
uitgroeien tot een laboratoriumplek waar
jonge mensen hun ervaringen en verbeelding
kunnen vormgeven. Want mijn ervaring is
dat kunst iedereen raakt. Of dat nou
schilderkunst, poetry slam, literatuur
of toneel is. Het fascineert, geeft troost
of maakt blij. Jongeren die bijvoorbeeld
in het dagelijks leven een taalprobleem
hebben kunnen in het theater uitblinken.
Die mogelijkheden in de samenleving wil ik
laten zien!’

Kunst fascineert,
geeft troost
of maakt blij
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Tekst: Kees Verweij Fotografie: collectie Kees Verweij

Als je Noordwijk vergelijkt met vele andere plaatsen in
Nederland dan valt op, dat er maar weinig water binnen
de bebouwde kom aanwezig is. Andere plaatsen worden
vaak doorsneden door sloten, kanalen of vaarten, maar

De Woensdagse watering
is nog steeds in Noordwijk
aanwezig, maar
een beetje weggestopt

daar is in Noordwijk nauwelijks nog iets van te bekennen.
Toch speelt water in Noordwijk een
belangrijke rol, die voor een belangrijk
gedeelte onder de oppervlakte wordt
vervuld.

De Dinsdagse watering liep door de Wilhelminastraat.
als gras- en hooiland. Deze strandvlakten werden ontgonnen door het graven
van dwarssloten vanaf de strandwallen.

Het ontstaan van de strandwallen
Na de laatste ijstijd, zo’n 10.000 jaar
geleden, begon het landijs, dat het
noordelijk deel van ons land overdekte,
te smelten en trad er een sterke zeespiegelstijging op. Toen op een gegeven
moment de stijging van de Noordzee
wat minder snel werd, konden zich
zo’n 6.000 tot 3.000 jaar geleden reeksen van parallel aan de kust gelegen
strandwallen en nadien ook duinen
ontwikkelen. De dorpen Katwijk,
Noordwijk en Noordwijkerhout liggen

Noordzijderpolder

De verborgen
waterwegen van
Noordwijk-Binnen
Kaart Noordwijk Binnen en Oﬀem rond 1700

De sloten mondden uit in een centraal gelegen en in de lengterichting
van de strandvlakten lopende wetering,
die voor de afwatering zorgde in de
richting van de voormalige delta van de
Rijn, die tussen Katwijk en Noordwijk
in zee uitstroomde. Zo ontstond ook de
Woensdagse watering, die juist voor
Noordwijk van groot belang was. De
strandvlakte, waar deze Woensdagse
watering vandaan kwam, staat heden
ten dage bekend als de Noordzijderpolder.

Maandagse, Dinsdagse
en Woensdagse watering
Deze Woensdagse watering is nog
steeds in en rond Noordwijk aanwezig,
maar is als het ware een beetje weggestopt. Komend vanuit de Noordzijder
Polder loopt zij onder de Northgodreef en vervolgt zijn weg langs de
Duinwetering. Daarna gaat zij onder
op de meest westelijke strandwal, direct de kruising Van der Mortelstraat/ Van
achter de kustzone met jonge duinen.
Panhuysstraat door langs de WeteringVooral de hoger gelegen strandwallen
waren al vroeg bijzonder geschikt voor
bewoning en landbouw.

kade. Daar verdwijnt zij onder de grond
en splitst zich in tweeën. De linker tak
loopt achter de Wieken in de richting
van de Wilhelminastraat om langs de
Heilige Geestweg uiteindelijk letterlijk
in het Schie weer boven water te komen.
Deze afsplitsing staat bekend onder de
naam Dinsdagse watering. De Woensdagse watering zet zijn weg onderaards
voort in de richting van de Lijnbaanweg
en de Zeestraat en stroomt onder de
Pickéstraat door in de richting van de
Losplaatsweg om hier ter hoogte van
het Sluispad ook boven water te komen.
Hier verbreedt deze watergang zich
om uiteindelijk via de Spoelsloot langs
de Hogeweg terecht te komen in de
Katwijker watering, die officieel bekend
staat onder de naam Maandagse watering. De eerder genoemde Dinsdagse
watering komt via het Schie eveneens in
de Maandagse watering terecht. Waar
komen de namen Maandagse-, Dinsdagse- en Woensdagse watering vandaan?
Dit schijnt te maken te hebben met het
tijdstip waarop de lozing van het water
plaatsvond.

Open water verdween
Tot aan het begin van de vorige eeuw
waren deze wateringen in ons dorp nog
open verbindingen en waar zij de weg
kruisten, werd een brug aangelegd. Aan
het begin van de vorige eeuw werden
deze watergangen in het dorp “overkluisd” en werden bruggen vervangen
door ondergrondse duikers. Daarmee
verdween toch een stukje verlevendiging
van het dorpsbeeld, want ook water
kan een interessante afwisseling geven.
Tegenwoordig brengt men in nieuwbouwwijken weer meer watergangen en/
of waterpartijen aan, die tevens als extra
➤
waterberging kunnen dienen.

Geestranddorpen

De Losplaatsweg dankt zijn naam
aan de Woensdagse watering. In de
verte is de gasfabriek waarneembaar.

De lieve jeugd klom
telkens over de muur
om in het bos
te kunnen spelen
Verdwenen water achter de Voorstraat.

8

Zo ontstonden dan ook de eerste
voor deze kuststreek zo kenmerkende
“geestranddorpen”. Wegen en bewoning lagen op de hoogste gedeelten
van de strandwal. Akkers werden op de
flanken van deze strandwallen aangelegd. Strandvlakten, die tussen de
strandwallen inlagen, waren minder
geschikt als bouwland en dienden meer

Het Schie, ook weer de Dinsdagse watering
9
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In de Pickéstraat is van de Woensdagse watering
slechts een brugleuning over gebleven

Schiebrug over de Dinsdagse watering
sterdam, Haarlem of Leiden konden
worden vervoerd.. Overigens had de
Maandagse Watering een eigen loop
naar het noorden, min of meer parallel lopend aan de Woensdagse Watering. Tegenwoordig mondt zij bij de
Noordwijkerhoek tussen Noordwijk
en Voorhout uit in de
Leidse Vaart of Haarlemmertrekvaart. Vooral na
de laatste oorlog dienden de Woensdagse- en
Dinsdagse Watering ook
als een open riool, dat lange tijd voor
de nodige stankoverlast zorgde. In het
dorp, doordat zij voor een groot deel
onder de grond liepen, viel dat niet zo
op, maar waar zij bij het Schie en de
Spoelsloot in de open lucht terechtkwamen was de stank op sommige dagen bijna niet om uit te houden. Na de
aanleg van de rioolwaterzuivering aan

Breloftsbrug over de Woensdagse watering

➤

De vijf “heilige” bruggen
De voormalige bruggen leven nog
voort in de zogenaamde lijdensweg
van St. Jeroen, welke hij zou hebben
afgelegd op weg naar de plek waar hij
zou worden terechtgesteld. Jaarlijks
wordt er een “ommegang” georganiseerd ter nagedachtenis aan onze
eerste pastoor van Noordwijk, die in
de 9e eeuw de marteldood stierf. Deze
ommegang leidt vanzelfsprekend langs
de vijf “heilige” bruggen, die nu helaas
niet allemaal meer herkenbaar zijn. In
de Pickéstraat is van de voormalige St.
Maartensbrug slechts een brugleuning
overgebleven. De enige echte brug,
die binnen het dorp nog duidelijk
herkenbaar is, is de St. Jeroensbrug of
Westeinderbrug aan het begin van de
Voorstraat ter hoogte van het Sluispad.

heel wat personenvervoer, totdat het
concurrentie kreeg van de stoomtram,
die in het laatste kwart van de 19e
eeuw deze functie voor een belangrijk
deel overnam.

De Maandagse
watering had
een eigen loop naar
het noorden

Schelpen, kolen en grit
Ook de Woensdagse Watering werd
ter hoogte van het Sluispad belangrijk
verbreed, want ook hier ontstond
een niet onbelangrijke havenfunctie.
Zo werden schelpen en grit vervoerd
van en naar de Schelpenmaalderij
van De Groot aan de overkant van
het Sluispad. De verbindingsweg van
de Voorstraat naar een bescheiden
woonblokje herinnert hier nog aan,

Kaartje van Noordwijk
uit 1550 dat de
processieroute weergeeft.
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Tijdens de aanleg van de Binnenhof
heeft men geprobeerd een stuk van
de overkluisde Woensdagse Watering
weer open te maken, maar helaas
sneuvelde dit plan vanwege de hoge
kosten. Jammer, want daarmee
zou een karakteristiek stukje
Noordwijk opnieuw gepresenteerd
kunnen worden.

want deze weg heet Gritpad. Verder
werden hier in de eerste helft van
de vorige eeuw de kolen aangevoerd
voor de voormalige Gasfabriek aan
de Losplaatsweg. De naam “Losplaatsweg” zegt al genoeg want lange
tijd fungeerde ook deze plek als
haven, waar naast grit en kolen ook
gedroogde groente, pluimveeproducten e.d. werden vervoerd.

Transport over het Schie
Waar de Dinsdagse- en Woensdagse
Watering weer boven water komen,
zijn ze duidelijk sterk verbreed. Zo
werd het Schie een niet onbelangrijke haven voor Noordwijk, vanwaar
regelmatig personen- en goederenvervoer plaatsvond. Zo vond er transport
plaats van kruiden en later ook bollen.
In de loop van de 19e eeuw vonden
van hier uit geregelde diensten plaats
naar vooral Leiden en Haarlem. Het
stoombootje in het Schie verzorgde

de Achterweg verdween deze stankoverlast. De functie van de Woensdagse Watering als vervoersmogelijkheid
is sinds de aanleg van de Provinciale
weg komen te vervallen. Slechts een
lage duiker levert een open verbinding
met de Katwijker Watering. Het Schie
daarentegen heeft sedert geruime
tijd ook een recreatieve functie,
want het dient regelmatig als
vertrekpunt voor plezierjachtjes
naar De Kaag e.d.

Van open riool naar
toeristische functie

St.Maartens brug over de Woensdagse watering

Via de Maandagse Watering of
Katwijkse Watering kwam men in de
Leidse Vaart terecht, waar de
goederen verder zowel naar AmDe Westeinderbrug over de Woensdagse watering
11
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Tekst: Helmus Wildeman Fotografie: Museum Engelandvaarders

Lichtflitsen, onheilspellende teksten

Opening door Koning Willem Alexander

en woorden op de muren en geluiden
van schoten en explosies dompelen
de bezoeker aan het Museum
Engelandvaarders, vanaf het moment dat
hij de expositieruimte betreedt, onder in

De museumbezoeker
kan individueel en
interactief aan de slag

een sfeer van spanning, gevaar en strijd.
En dat is precies de bedoeling, want voor al
die mannen en enkele vrouw die in de Tweede
Wereldoorlog de oversteek naar Engeland
waagden om van daaruit mee te werken aan
de bevrijding van Nederland, was die reis een
uiterst hachelijke onderneming.
De Engelandvaarders, zoals ze al gauw werden
genoemd, moesten diverse barrières nemen om
aan de Duitse grensbewaking te ontsnappen
en werden vaak ook nog dwars gezeten door
ongunstige weersomstandigheden.
De verhalen van die overtochten en de
opvang daarna in Engeland worden in het
museum in vele varianten, en ondersteund
door originele en nagespeelde filmbeelden,
foto’s, geluidopnames en rekwisieten, verteld.
Het is een fascinerende expositie geworden. De
bezoeker ervaart het avontuur, de heldenmoed,
de vreugde en het verdriet van al die Engelandvaarders van zeer nabij. Dat verdriet betreft het
grote aantal mensen dat bij de overtochten is
omgekomen. Meer dan de helft van alle pogingen liep uit op een mislukking.

Het begon allemaal in Leidschendam
Tijdens de oorlog zetelde in Leidschendam
een groep die overtochten naar Engeland
organiseerde. De enige in zijn soort, want de
meeste ontsnappingen betroﬀen individuele
acties. De Vereniging Erfgoed Leidschendam
zag het als haar opdracht om een gedenkplaats
in te richten voor alle Engelandvaarders en in
het bijzonder de Leidschendamse verzetsgroep.
Maar In Leidschendam was geen geschikte

Het Museum Engelandvaarders (inmiddels
aangesloten bij ‘Erfgoed Noordwijk’) is, behalve
maandag, alle dagen geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Zaterdags en zondags van 11.00
tot 17.00 uur. Gedetailleerde informatie is te
vinden op www.museumengelandvaarders.nl
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Op 4 september j.l. werd het Museum Engelandvaarders geopend door Koning Willem
Alexander. Dat was natuurlijk een grote eer, maar
aan de andere kant toch ook heel voor de hand
liggend. Bijna alle Engelandvaarders werden nl.,
eenmaal in Engeland aangekomen en gescreend,
voorgesteld aan Koningin Wilhelmina en dat
verklaart de bijzondere band tussen de Engelandvaarders en hun toenmalige
vorstin. De Engelandvaarders
hebben die warme plaats
bij ons Koningshuis altijd
behouden. Het hoekje in de
tentoonstelling met veel foto’s en verhalen over
de koninklijke ontvangst van de Engelandvaarders
in Londen onderstreept dat ondubbelzinnig.
Dat kon niet alleen de inmiddels overleden
Erik Hazelhoﬀ Roelfzema (dé soldaat van Oranje)
bevestigen , maar de 95-jarige Eddy Jonker, eerste
voorzitter van de Stichting Museum Engelandvaarders, die ook bij de opening aanwezig was
kan dat nog steeds. Eddy heeft het voorzitterschap inmiddels overgedragen aan Victor Salman,
maar zal zo lang hij leeft, betrokken blijven bij de
stichting.

EEN MUST
VOOR ELKE
NOORDWIJKER

Museum Engelandvaarders
Barre weersomstandigheden tijdens de opening. Vlnr: Koning Willem Alexander, Victor Salman (voorzitter), Eddy Jonker (initiatiefnemer).
plek te vinden voor een museum waarin de geschiedenis van de Engelandvaarders kon worden
ondergebracht en daarom meldde Jos Teunissen
van de Vereniging Erfgoed Leidschendam zich bij
voorzitter Victor Salman van het
Atlantikwallmuseum. Die zag wel
mogelijkheden binnen in het bunkercomplex in de Noordduinen.
De locatie in Noordwijk viel geweldig in de smaak
bij de Erfgoedvereniging en bij Eddy Jonker, Engelandvaarder en mede-initiatiefnemer.

Eerste tocht vond plaats
vanuit Noordwijk

Atlantikwallmuseum moest plaats maken
Het bestuur van het Atlantikwallmuseum
was vervolgens graag bereid om zijn bestaande
expositie in de voormalige munitiebunker aan de
Bosweg te verplaatsen naar het bunkercomplex in
de duinen. In de vrijkomende ruimte kon dan het
Museum Engelandvaarders worden gehuisvest.
Gezamenlijk werd een nieuwe stichting opgericht
die in korte tijd zo’n acht ton inzamelde bij
particulieren, organisaties en bedrijven, zodat
de verbouwing en inrichting konden beginnen.
Drie jaar na het eerste gesprek tussen Salman en
Teunissen kon het museum zijn deuren openen.

In een Duitse bunker, kan dat wel?
Het uitgebeelde verhaal van de Engelandvaarders
gehuisvest in een voormalige Duitse verdedigingslinie. Kan dat wel? Victor Salman, voorzitter van
de Stichting Museum Engelandvaarders, vindt het
juist een goede combinatie: ‘De Atlantikwall was
een eerste en grote hindernis voor de Engelandvaarders om over de Noordzee te ontsnappen uit
bezet Nederland. Juist het naast elkaar zetten van
de eindbestemming en het grootste obstakel om
Engeland te bereiken, maakt het verhaal compleet.
Daarnaast is bekend dat de eerste ‘Engelandvaart’ in
juli 1940 plaats vond vanaf het Noordwijkse strand,
waardoor ook de keuze voor Noordwijk
als vestigingsplaats een logische is.
Van de sponsoren moet de Leidschendamse familie Koole met name worden
genoemd. De vader van de huidige
generatie Koole verborg tijdens de oorlogsjaren in zijn binnenschip vele malen
een ‘ontsnappingsboot’. Als het vrachtschip het
open water bereikte werd het notendopje, waarmee de vrijheidsstrijders naar Engeland probeerden
te varen, in het water gehesen. Een replica van een
dergelijke boot is in het museum te bezichtigen.

Meer dan de helft
van alle pogingen
liep uit op
een mislukking.

In het museum met links Jos Teunissen,
de conservator van het Museum

Voorbeeld voor de jeugd

Het museum wil een voorbeeld voor de jeugd van vandaag
zijn. Daarom zijn schoolklassen bijzonder welkom in het
museum waar waarden als ‘opkomen voor de medemens’,’
moed tonen’, ‘rechtvaardig zijn’ en ‘doorzetten’ op een
natuurlijke wijze worden overgebracht. Rondleidingen
worden verzorgd door vrijwilligers, maar het aantrekkelijke
van het museum is dat de bezoeker individueel en
interactief aan de slag kan op de touchscreens, films kan
bekijken en geluidsopnames kan beluisteren.
Voor kinderen is een Kijkwijzer samengesteld.
Die maakt het gemakkelijker om het verhaal van de
Engelandvaarders goed te begrijpen.
Een verhaal om trots op te zijn!
13
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Tekst: Karel Reekers.
Fotografie: Huig van Duijn.

Bescherming van
het erfgoed en de leefbaarheid
in de Kern

Het terrein waar de nieuwe supermarkt zal worden gebouwd.
De projectontwikkelaar heeft
hiervoor al een - herroepelijke - omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) verkregen. Op dit moment
loopt de bezwaarprocedure, afhankelijk
waarvan er al of geen definitieve bouwvergunning verleend zal worden.
Tot en met 27 augustus 2015 kon bezwaar worden aangetekend. Dat heeft
de Oude Dorpskern dan ook gedaan,
want er zijn verschillende belangrijke
redenen om van dit plan af te zien. De
Oude Dorpskern is trouwens niet de
enige die bezwaar heeft aangetekend
tegen het bouwplan. In totaal zijn er
33 bezwaarschriften ingediend, veel
meer dan gebruikelijk. Op zichzelf een

veelzeggend feit! De inhoud van de
bezwaarschriften verschilt natuurlijk,
toch is er overeenstemming over de
belangrijkste bezwaren tegen het plan:
de zaken die ook in het bezwaarschrift
van DOD uiteengezet worden.
‘Of het plan ook aan omwonenden
gepresenteerd kon worden’, vroeg
DOD aan het College van B&W. Ja, dat
kon. Maar opvallend genoeg plande
de Ten Brinke groep deze bijeenkomst
direct na afloop van de periode waarin
bezwaren ingediend konden worden.
De bijeenkomst werd druk bezocht,
bewoners van de oude kern hadden
veel vragen, zorgen en bedenkingen.
De projectontwikkelaar haalde de

INHOUD BEZWAAR OUDE DORPSKERN
De Oude Dorpskern heeft, zo geven wij in
ons bezwaarschrift van 15 augustus 2015
aan, grote bezwaren tegen de vestiging
van een tweede grote supermarkt in de
kern, zeker in deze uitvoering. Op deze
manier, zo legt DOD uit, zal de supermarkt
een aanslag vormen op de leefbaarheid ter
plaatse. De nieuwe supermarkt zal leiden
tot grote parkeer- en verkeersoverlast en
afdoen aan de veiligheid van voetgangers
en fietsers ter plaatse. Daarnaast gaat het
om een weinig mooi gebouw, zonder enige
uitstraling en tegen lage kosten gebouwd,
dat niet past in het fraaie aanzien van de
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schouders daarover op, wellicht omdat
bezwaar indienen immers al niet meer
kon? Een bedenkelijke gang van zaken.

Bouwen voor de helft van de kosten?
Aanvullend bezwaar
Enige dagen later hebben wij een aanvulling op het bezwaarschrift ingediend.
Hierin vragen wij nadrukkelijk om een
tweede welstandtoetsing van het plan,
omdat wij inmiddels hadden ontdekt dat
de procedure van de vergunningstoekenning niet correct is verlopen. De goedkeuring door de welstandcommissie is
namelijk tot stand gekomen op basis van
een te hoog bouwkostenniveau, namelijk 2 miljoen euro. Dit is een bouwsom
waarvoor kwaliteit geleverd kan worden.
Echter, bij de latere uitwerking van het
plan is dat plotseling gezakt tot 900.000
euro, minder dan de helft dus! Het kan
niet anders dan dat dit grote consequenties heeft voor de kwaliteit van het
plan. De welstand heeft dus geen juiste
toetsing kunnen doen, dus is een nieuwe
toetsing nodig.

Hoorzitting

kern. Hiermee wijkt het sterk af van de
door de gemeente zelf vastgestelde visie
‘De Kern Gezond’. Dit alles onderbouwt
de DOD in het bezwaarschrift met
argumenten, feiten en cijfers.

Donderdag 19 november was de DOD
uitgenodigd om zijn bezwaren te komen toelichten in een hoorzitting met
de Commissie voor behandeling van
bezwaar- en klaagschriften. Daar hebben
we aangedrongen op een tweede welstandstoetsing. Extern deskundige op het
gebied van welstandstoetsing, ir. Frank

Mulder, ondersteunde DOD hierbij.
In een goed onderbouwd betoog gaf
hij aan dat dit plan op een fors aantal
onderdelen niet voldoet aan de eisen,
zoals in de Welstandsnota omschreven
voor dit gebied. De Commissie ging
na een uitvoerige discussie hierin mee.
Er komt een tweede Welstandadvies
door een andere organisatie. Een eerste
overwinning voor De Oude Dorpskern,
maar we zijn er nog niet. Het moet
immers leiden tot een mooier plan, dat
beter past op deze plek.

LAATSTE NIEUWS

Het bouwplan voor een tweede
supermarkt in Noordwijk-Binnen
was al goedgekeurd door een
Welstandscommissie. Op deze toetsing
is echter zoveel aan te merken, dat het
opnieuw moet gebeuren door een andere
commissie. Dat is het belangrijkste
resultaat van de hoorzitting van de
Commissie voor behandeling van
bezwaar- en klaagschriften van
donderdag 19 november.
De Oude Dorpskern, één van de
bezwaarmakers tegen het plan, is
zeer tevreden met deze uitkomst.
Het succes is bijna geheel toe te
schrijven aan de inbreng van (leden van)
De Oude Dorpskern.
Voor meer informatie kijk op:
www.deoudedorpskern.nl
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Een tweede supermarkt bouwen in de oude kern
van Noordwijk Binnen. Dat is het voornemen van
projectontwikkelaar Ten Brinke uit Doetinchem.
De supermarkt moet verrijzen op het voormalige
‘Hoogvliet-terrein’ aan de Raadhuisstraat.

PARKEERDRUKTE IN DE OUDE KERN
De herontwikkeling van Hof van
Holland was voor DOD aanleiding
het gesprek met de gemeente aan te
gaan over de parkeerdrukte in de oude
kern. De gemeente heeft daarop een
parkeerdrukmeting laten uitvoering.
Dat wil zeggen dat een extern bureau,
gedurende een korte periode in januari,
op verschillende momenten van de dag
heeft gemeten hoeveel parkeerplaatsen
bezet waren. De
conclusie uit deze
meting was dat de
parkeerdruk met
name ’s avonds, als veel bewoners thuis
zijn, zeer hoog is. De DOD is van mening dat de parkeerdrukte ook overdag
vaak te hoog is -bijvoorbeeld op andere
momenten in het jaar dan januari- en
bovendien toe zal nemen door de her-

ontwikkeling van het Hof van Holland
tot nieuwe horecagelegenheid.
De gemeente heeft naar aanleiding
van de parkeerdrukmeting de bewoners van de kern uitgenodigd voor een
gesprek (19 mei). Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over problemen
en mogelijke oplossingen. Het ging over
ongewenst parkeergedrag (denk aan
het dichtslibben van de Oﬀemweg),
het feit dat bepaalde terreinen met name het Kloosterplein en het
Verkadeplein - ‘s nachts niet benut
worden en over mogelijk alternatieve parkeerlocaties. Ook is gesproken
over de mogelijkheid om het vergunninghouders parkeren in te voeren en
over het realiseren van extra parkeergelegenheid aan de Oﬀemweg/ hoek Westeinde. De gemeente onderzoekt deze
beide mogelijkheden op dit moment.

De conclusie uit de
meting was dat de
parkeerdruk
zeer hoog is.

De parkeerdruk in omliggende straten zal alleen maar toenemen.
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Kernpunten

Kernpunten
Tekst: Rob van den Berg. Fotografie: Space Expo.

In Frans Guyana bij het lanceerplatform van de Europese Ariane
5 raket is het spannendste moment aangebroken. Er wordt
afgeteld tot de lancering. ‘…trois…deux…unité…top! Een enorm
gebulder klinkt en er ontstaat een grote rookwolk. Je hart klopt
in je keel! Maar je kan opgelucht ademhalen, de lancering is

Space Expo,
het erfgoed van
de toekomst

Space Expo

Keplerlaan 3
2201 AZ Noordwijk
www.space-expo.nl
Alle dagen geopend
van 10.00 tot 17.00
uur. Op maandag
gesloten (tijdens de
schoolvakanties ook op
maandag open).

geslaagd. In Space Expo wordt elk uur, met bulderend lawaai,
licht- en rookeffecten zo'n spectaculaire lancering nagebootst.

Ontdekkingsreis
naar het
onbekende

Hier begint de reis door de geschiedenis van de ruimtevaart.

Reis door de ruimte
in Space Expo
Ruimtevaart is een fantastisch
avontuur. Dat kun je zien én
meemaken in Space Expo, het
eerste ruimtevaartmuseum van
Europa.
Tussen echte raketmotoren
en satellieten, een model op
ware grootte van de Apollo
11 maanlander, een echte
maansteen en nog veel meer, zijn
verschillende ruimtemissies na
te spelen. Maak een reis door de
geschiedenis van de ruimtevaart.
16

Met multimediashows volg je de
maanlanding en de reis van de
Nederlandse ESA astronaut André
Kuipers. Ook kun je ervaren hoe
hoog je op de maan kunt springen.
Of probeer met een robotarm een
zonnepaneel te repareren.
Kruip in de huid van een
astronaut en beweeg je in de
modules op ware grootte van het
International Space Station, waar
je kunt zien hoe de astronauten
wonen en experimenten uitvoeren.
In een simulator vlieg je naar het
International Space Station en

Entreeprijzen
0-3 jaar gratis
4-12 jaar € 7
Ouder dan 12 € 11
Vanaf 1 januari 2016
vrij toegankelijk met
de Museumkaart
Kijk voor de verschillende
ruimtelessen op
www.space-expo.nl

weer terug. De Nederlandse ESA
astronaut André Kuipers heeft er
een half jaar doorgebracht. In de
tentoonstelling zijn z´n ruimtepak
en andere persoonlijke spullen te
bewonderen. Je komt alles te weten
over de Nederlandse astronauten
Wubbo Ockels en André Kuipers!

Astronautendiploma
In Space Expo kunnen kinderen een
gratis astronautendiploma verdienen
door een speurtocht te doen. Met
handtekeningen van Wubbo Ockels
en André Kuipers.

ESA-ESTEC
Space Expo is ook het officiële
bezoekerscentrum van ESA-ESTEC.
De Europese ruimtevaartorganisatie
ESA heeft vestigingen in verschillende
Europese landen, maar ESTEC in
Noordwijk is de grootste vestiging

en het technisch hart van de
ESA. De meeste ESA projecten
worden hier geboren. Bijna
drieduizend specialisten
werken er aan tientallen
ruimtevaartprojecten, waaronder
aardobservatiesatellieten,
wetenschappelijke missies naar
andere planeten en bemande
ruimtevluchten. Ook worden
hier satellieten getest voordat ze
aan hun ruimtereis beginnen en
ESTEC is daarom ook een van de
meest geavanceerde testcentra in
de wereld.

Ook André Kuipers is regelmatig te gast op Estec.

Astronautenklas
en rondleidingen
In de weekenden kunnen Space
Expo bezoekers met de Space
Train een bezoek aan ESTEC
brengen. Altijd al gedroomd
om astronaut te worden? In

Op ontdekkingstocht bij de maanlander.

de ruimteklas horen, zien en
ervaren schoolkinderen wat er
bij komt kijken om de ruimte
in te gaan. Ook beschikt Space
Expo - op aanvraag - over
professionele rondleiders. Onze
rondleiders nemen je mee op een
educatieve ontdekkingstocht en
vertellen over het leven in een
ruimtestation, de maanlanding,
over raketmotoren, raketten
en satellieten. Dit maakt Space
Expo uitermate geschikt voor
een spannende schoolreis
voor het primair en voor het
voortgezet onderwijs.
Space Expo heeft een viertal
lesbrieven op haar website die
kunnen worden gebruikt ter
voorbereiding van een bezoek.
De astronautenklas en/of een
rondleiding moeten voor een
bezoek worden gereserveerd.
17
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Tekst: Michel van Dam.
Fotografie:Richard van Triest.

Statig dwarshuis aan

Voorstraat 111

Iedereen in Noordwijk die wel

Een deel van de lambrizering en kachelnis herinneren nog aan de historiche afwerking van dit pand.

eens door de Voorstraat heeft

straat en omvatte, net als het oude buurpand, slechts
een onderkelderde begane grond en een zolder. De
oude indeling van de voorgevel laat zich nog aflezen.
Links bevond zich de entree en rechts daarvan twee
vensters. Deze gevelopeningen waren onder een boog
geplaatst. Hoogstwaarschijnlijk zal ook deze gevel een
trapgevel zijn geweest.

gelopen kent het pand met
die merkwaardige rommelige
voorgevel: Voorstraat 111,
tegenover Hotel Royal.1
Voorstraat 111 is een

Begin 19e eeuw wordt het één huis

samenvoeging van twee

In 1753 werden beide panden door meester
chirurgijn Rijkloﬀ van Briemen aangekocht. Na zijn
overlijden worden de panden steeds gezamenlijk
verkocht. In 1806 komen ze in handen van voormalig
scheepsmakelaar Hendrik Beth Tamensz. die er één
huis van maakt en het geheel naar de eisen van de
tijd aanpast. Wanneer hij het in 1811 van de hand
doet wordt het omschreven als "...een hecht en sterk
weldoortimmert en zeer logeabel huis (bevorens twee
huizen...".

panden. En omdat men destijds
niet de moeite heeft genomen
de voorgevel te bepleisteren, is
deze verbouwing nog altijd goed
af te lezen.

In de Voorstraat bevinden zich meer huizen die
zijn gevormd door het verhelen van twee, soms
drie panden. Het lijkt erop dat het samenvoegen
van huizen vooral vanaf het midden van de achttiende eeuw plaatsvond. In deze periode kwam de
economie van Noordwijk Binnen na een
periode van stilstand weer wat op gang.
Door economische malaise waren gebouwen leeg komen te staan. De economische vooruitgang maakte
het mogelijk de leegstaande panden
op te kopen en te verhelen met de
bewoonde buurpanden.

Groter
wonen in de
18e eeuw

Rechts stamt uit eind 16e eeuw

afgewisseld met licht gedimensioneerde vloerbalken. Om de constructie te verstevigen en de
balkkoppen te beschermen tegen vocht e.d. waren
sleutelstukken en consoles toegepast. Kenmerkend
voor het laatste kwart van de zestiende eeuw.
Het huis was eenvoudig van opzet en omvatte
boven de onderkelderde begane grond alleen een
zolder. Het zadeldak werd gedragen door een reeks
dekbalkjukken die eveneens uit eikenhout waren
vervaardigd. De vorm van de voorgevel is niet bekend, maar was hoogstwaarschijnlijk een trapgevel.

In de Voorstraat bevinden
zich meer huizen die zijn
gevormd door het verhelen
van meerdere panden

Tamensz. liet de entree van het linkerhuis
dichtgezetten en de vensters in beide voorgevels
vernieuwen. Het oude metselwerk van de
begane grond, met kenmerkende klezoren op de
gevelhoeken, bleef behouden.3 De geveltoppen
werden gesloopt en een nieuwe rechthoekige
geveltop werd aangebracht. Een houten waterlijst
zorgde voor bescherming van de kwetsbare
overgang tussen het oude en het nieuwe werk, maar
vormde ook een sterk architectonisch accent dat
samen met de kroonlijst de gevel afsloot. Omdat
ook de kapconstructies werden aangepast kreeg het
huis het voorkomen van een statig dwarshuis, maar
met een wat rommelig uiterlijk. Mogelijk werd ook
de achtergevel van het oudste huis vernieuwd.

Toch veel sporen verdwenen
Achter de entree van het rechter huis werd een
gang gemaakt en een doorgang naar het linkerhuis.
Om het interieur van het nieuw gevormde huis
eenheid te geven werden de korbeels,
sleutelstukken en consoles verwijderd.
De sporen ervan zijn nu nog zichtbaar.
Het pand is in de lange periode na de
verbouwing van Tamensz. regelmatig
verbouwd, zodat nog weinig historische
afwerkingen bewaard zijn gebleven.
Slechts een deel van een lambrisering en de kachelnis tegen de achtergevel van de rechter achterkamer herinneren hieraan. De voorgevel werd na de
aankoop van de huidige eigenaar Adriaan Timmers
gerestaureerd. Voorstraat 111 is het vierde pand in
Noordwijk Binnen waar kon worden vastgesteld dat
het een houtskelet heeft of heeft gehad.4

Korbeels,
sleutelstukken en
consoles werden
verwijderd.

Links dateert uit begin 17e eeuw

Het perceel links van het huis was
De oude kern van Voorstraat 111 is het rechtertot 1635 onbebouwd. Althans, bij verkoop van het
deel. Vermoedelijk werd dit diepe huis rond het
huis in 1640 wordt gesproken over "...een zeker erf
vierde kwart van de zestiende eeuw gebouwd.
met schuur waarop hij een huis heeft doen bouwen...".2
Het werd gebouwd met bakstenen gevels en een
Interessant is de vermelding dat de balken van
alternerend, eikenhouten houtskelet. Dat wil zegdit huis in de bouwmuren van het rechter huis
gen, een constructie met relatief zware gebinten,
opgelegd mochten worden. Het nieuwe huis was
bestaande uit muurstijlen, een dekbalk en korbeels, gebouwd op ondiep grondvlak, evenwijdig aan de
18

Rond 1800
worden de
twee panden
samengevoegd
tot één woning.

Aanpassingen naar een statig dwarshuis

Plattegrond van de begane grond.

1. Dank aan de eigenaren/bewoners voor de gastvrijheid.
2. Voor informatie over de verkoop en bewoningsgeschiedenis is
geput uit Van Karrespoor tot Klinkerkweg. Pagina 119-121
3. Een klezoor is een kwart van de lengte van een baksteen (strek).
Tot rond de tweede helft van de zeventiende eeuw werden deze algemeen op de gevelhoeken en de hoeken van de gevelopeningen toegepast.
Daarna werd de drieklezoor algemeen toegepast: driekwart strek.
4. De overige zijn Voorstraat 48 (dat tevens nog voorzien is van de
geprofileerde consoles en sleutestukken), Voorstraat 19-21, Voorstraat 69
en Douzastraat 25.
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Beleef het buiten of binnen!

Muziek Verlicht Binnen,
nu op zaterdag 12 december
Carols bij kaarslicht
Inmiddels een traditie; Kleijnkoor Noordwijk
geeft 2 kerstconcerten op 23 december in de Oude
Jeroenskerk in Noordwijk Binnen. Voorafgaand
aan deze concerten is een speciaal kinderconcert
dat uitgevoerd wordt door het kinder Kleijnkoor.
Het thema van dit jaar is: de echte Christmas
Carol! Wat is dat nu? Waar komt het vandaan?
Wij herkennen de Carols vanuit de liturgische
tradities, maar ook steeds meer als achtergrond
bij het winkelen voor de kerstinkopen. Carols
bij Kaarslicht is een feest van herkenning, met
aandacht en klasse gebracht.
Het kinderconcert vangt aan om 17.00 uur.
Entree gratis. De kerkdeuren gaan 20 minuten vóór
aanvang open.
Carols bij Kaarslicht door Kleijnkoor Noordwijk
start om 19:00 uur en 21:00 uur.
Toegangskaarten à € 11,- zijn vanaf 1 december te
koop bij Boekhandel Van der Meer en Padero for
Kids of via de website www.Kleijnkoor.nl.

11e Muzikale
Kerstwandeling, 2015

Traditioneel op de tweede zondag van december,
dit jaar dus op 13 december, vindt weer de Muzikale
Kerstwandeling plaats, een sfeervol evenement op
het Lindenplein en in de Voorstraat van Noordwijk
Binnen. Het Lindenplein is het gezellige centrum van
het evenement en een rustpunt in de wandeling: het
is altijd weer een hele toer om te bepalen welke van
de 34 locaties en welke muzikanten je moet kiezen.
En dan is een hapje en een drankje op het plein
een welkom moment! Het goede doel voor dit jaar is
‘Vluchtelingenwerk Nederland’.
20

van 16.30 – 18.30 uur

Over troost,
overleving
en
bezwering

Maja van Hall en Roesja Trimbos

Duo-tentoonstelling
nog t/m
24 maart 2016
Op 4 oktober openden Hedy d’Ancona en Baptist Trimbos in een afgeladen Buurtkerk de tentoonstelling Troost,
overleving en bezwering; emoties teruggebracht tot de essentie
in het werk van Maja van Hall en Roesja Trimbos. Met ruim
400 gasten is het de best bezochte tentoonstellingsopening van Museum Noordwijk geworden.
De tentoonstelling toont het werk van Maja van
Hall (1937) en de veel jongere kunstenaar Roesja
Trimbos (1983). Het is werk van twee kunstenaars,
beiden uit een andere tijd, gebonden door het heden
en met raakvlakken in hun werk. Maja en Roesja gebruiken
hun talent om kunst te maken die aanspreekt en humor
bevat. Want humor is misschien wel een van de meest
troostrijke middelen om het leven te bezweren.

heeft een kleine versie van dit maatschappijkritische
beeld gemaakt in 1967. Ze liet het beeld Sloofje voor
de beeldententoonstelling Den Haag Sculptuur 2003
uitvergroten tot een levensgroot beeld met de naam
Filosloof. Dit grote beeld is recent gekocht door
de SVMN (Stichting Vrienden Museum Noordwijk). Op 13 november onthulde Paul Overmars
(voorzitter van de SVMN) , in aanwezigheid van
wethouder Marie José Fles, Maja van Hall en
andere genodigden, het beeld en overhandigde
hij een plaquette aan Leon Guijt (voorzitter van Museum
Noordwijk). Dankzij de inzet van de SVMN heeft Museum Noordwijk een topstuk van Maja van Hall aan de
collectie kunnen toevoegen en beschikt nu ook Noordwijk aan Zee over haar eigen Maja.

Drukke
opening in de
Buurtkerk

Muziek Verlicht Binnen, met
als hoogtepunt de Kerstoptocht
met de Kerstman en zijn Elfen en
veel opgewonden kinderen. Met
een lampion of lichtstaafje in
het donker achter de Kerstman
dat is toch spannend, daar wil
je als kleuter (2 tot 12 jaar) toch
bij zijn. Het wordt het eerste
lustrum van dit evenement, ook
een activiteit onder de vleugels
van de DOD.
De laatste jaren is dat
evenement georganiseerd op
vrijdag in de vooravond en vond
het plaats op het Verkadeplein.
Dit jaar gaan we naar de zaterdag
en naar het feeërieke verlichte
Lindenplein. Bovendien zorgen
we voor hapjes en een drankje
allemaal in een poging om de
aantallen van 2007 en 2008
te evenaren. Er waren toen
zo’n 1.000 bezoekers op het
evenement af gekomen.
Natuurlijk is er weer muziek en
gaan de klokken weer luiden. We
nemen het Woonzorgcentrum
Jeroen op in de route (ingang

Wilhelminastraat), vertrekken
via de hoofdingang naar de
Keuvel door de Kerkstraat
waar we de nieuwe verlichting
kunnen bewonderen, terug naar
het Lindenplein voor o.a. een
optreden van Streetdance en
natuurlijk de Meet & Greet met
de Kerstman en zijn gevolg.
Al met al een route van 20
minuutjes, afgestemd op de
kleine kindervoetjes.
Helaas heeft de organisatie
van Muziek Verlicht Binnen
besloten de acties "Licht uit Kaars
aan" en "Mooist versierde pand" te
schrappen. Ondanks verwoede
pogingen is dit de afgelopen twee
jaar niet van de grond gekomen.
Waarschijnlijk is het voor de
bewoners aan de Voorstraat
(e.o.) nog te vroeg om aan
kerstversiering te denken. Langs
deze weg bedanken we iedereen
die er de afgelopen twee jaar wel
gehoor aan heeft gegeven van
harte.
Kijk voor actuele informatie op:
www.MuziekVerlichtBinnen.nl

Maja: ‘Kunst biedt mij troost’
Van Maja van Hall worden in Museum Noordwijk meerdere beelden getoond die de titel van de tentoonstelling
verbeelden en die herkenbaar zijn voor het publiek. ‘Kunst
biedt mij troost, overleven doe ik elke dag en mijn beelden
zijn een bezwering van mijn zielenroerselen. Ik zou niet
weten waar mensen met hun gevoelens van verontwaardiging, verdriet of machteloosheid heen moeten als je niet,
zoals ik, de gave van beeldende expressie hebt’, aldus Maja
van Hall. In het museum zijn kleinere beelden en enkele
tekeningen van Maja te zien.

Beeld Filosloof aangeboden door de Vrienden van...
Buiten het museum staat een groot blauw beeld van
haar te pronken. Het beeld is een eyecatcher van jewelste en lokt menig reactie van voorbijgangers uit. Maja

Roesja: behoefte aan troost, warmte en comfort
Roesja Trimbos heeft voor de tentoonstelling in Museum Noordwijk een serie tekeningen gemaakt over overleven, waarbij de troost voorop staat. Het bezweren van
gevoelens is daar een antwoord op. In haar tekeningen
speelt een zwart gearceerd figuurtje met een capuchon
de hoofdrol en met objecten en accessoires wordt ondersteuning gegeven aan de persoonlijke boodschap van de
kunstenaar. In de boodschap die Roesja meegeeft zoekt
zij naar een herkenbare behoefte aan troost, warmte en
comfort. Ze houdt grip op de levensvragen door te tekenen, waarbij zij het wel graag lichtvoetig houdt. Roesja
maakt haar tekeningen met een speciale pen op een
‘wacombord’, een tekentablet. Deze tekeningen werkt zij
vervolgens uit met een softwareprogramma.

De tentoonstelling is te zien
tot 24 maart 2016 in Museum
Noordwijk. Bij de tentoonstelling
is een rijk geïllustreerde catalogus
verschenen die voor €17,50,- te
koop is bij de boekhandel en bij de
museumwinkel.
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Tekst en fotomateriaal: Harrie Salman

Noordwijk aan de Rijn

Hotel Royal is een gezellig familiehotel, gelegen in de oude en historische dorpskern van Noordwijk-Binnen
dat buiten een perfecte service de ideale ruimte biedt voor het vieren van al uw familie-, huwelijksfeestjes, recepties, babyborrel of gewoon
een gezellige bijeenkomst. Graag verzorgt Hotel Royal met smaak uw buffet of diner en het schenken van de borrel
is uiteraard bij een kastelein met zoveel jaar ervaring in goede handen.
Op vrijdag, zaterdag en zondag opent Restaurant Hotel Royal haar deuren en dekken wij onze tafels op voor het diner
zodat u kunt proeven en genieten van de overheerlijke gerechten die onze koks Edwin Onderwater en Michael Spiekerman bereiden.
Culinair genieten à la carte en een speciaal ROYAL-(maand)menu, uiteraard onder begeleiding van passende dranken.

De doop van het boek van Antoine Wilbers en Harrie Salman vond plaats in Museumboerderij Veldzicht.

Nortich op den Rijn
In een oorkonde uit 1338 is sprake
van Nortich op den Rijn. De Rijn was
al in 1163 verzand en hield bij Katwijk
op. Nog lang bleef voortzingen dat
de monding van de Rijn bij Noordwijk
aan Zee zou hebben gelegen
In 2012 heeft een Noordwijkse
projectgroep grondboringen laten
verrichten in het Vinkeveld om te
onderzoeken of de Rijn voordat hij in
zee uitmondde ook door het Vinkeveld
stroomde. Dit bleek niet zo te zijn.

Grondboringen leidden
tot nieuw inzicht
Met het materiaal uit de boringen is
een groep onderzoekers onder leiding
van Antoine Wilbers aan de slag
gegaan. Van deze groep
maakten verschillende
specialisten deel uit.
Dankzij hun onderzoek
is een verrassend
beeld ontstaan over de
vorming van het landschap tussen
de oude strandwal van NoordwijkBinnen en de Jonge Duinen waarop
Noordwijk aan Zee ligt. Door het

Vinkeveld liep een diepe geul waarin
de Duinwetering uitmondde. Deze
geul is al meer dan 2000 jaar geleden
afgesloten van de Rijn en van de zee,
zodat in het middengebied tussen
Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan
Zee een vruchtbaar gebied met zoet
grondwater is ontstaan.

VOORGERECHT

Voorstraat

H

Noordwijk-Binnen

T

DESSERT

364 65 12

www.hotelroyal.nl

www.royaletenendrinken.nl

Leerzame lesstof
Op 4 november is het boekje
Noordwijk aan de Rijn gepresenteerd.
Burgemeester Rijpstra overhandigde
het eerste exemplaar aan een
vertegenwoordigster van de Hoﬀenne
school. Door een subsidie uit het
Erfgoedfonds van de gemeente
Noordwijk zijn 357 exemplaren van
het boekje als lesmateriaal voor groep
8 aan de basisscholen ter beschikking
gesteld. Zo kunnen de scholieren
kennis nemen van het ontstaan van
het landschap bij Noordwijk en van de
vroege nederzettingen in het gebied.
Zij kunnen ook lezen hoe het
waterprobleem is opgelost
dat ontstond toen de Rijn
niet meer in zee stroomde, en
hoe Holland in dit gebied is
ontstaan.
Het boekje is geschreven door
Harrie Salman en Antoine Wilbers.
Het is bij de Noordwijkse boekwinkels
verkrijgbaar.

De Noordwijkse projectgroep buigt zich
over het resultaat van een grondboring.

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

Door het
Vinkeveld liep een
diepe geul
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HOOFDGERECHT

www.kringloopwinkel-noordwijk.nl
tel nr: 06-16171883

Er is nog een beperkt aantal van
het boek verkrijgbaar in de
boekwinkels van Noordwijk.
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Zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016
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Markt onder de Linden viert dubbel feest.
Voor de 30e keer Tuinmarkt in de kern van Noordwijk Binnen
én Noordwijk 150 jaar badplaats.
Dus maken we van deze lustrumeditie een extra bijzondere gebeurtenis.
Groener, muzikaler, kunstzinniger, smakelijker,
ambachtelijker, groter en charmanter dan ooit!
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MARKT ON D E R D E L I N D E N .
TIJDLOZ E C H A RM E.
Volg ons ook op Facebook (Markt onder de Linden) en Twitter (@MarktodLinden)
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