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De Evenementencommissie,
die er ook dit jaar alles aan
doet om de tuinmarkt tot
een prachtig evenement te
maken voor de Noordwijkers
en bezoekers uit het binnenen buitenland.
Van lin k s n aar re ch t s:
Mariëlle Caspers (vrijwilligers), Annemieke Passchier
(marktmeester),
Will Kraaijvanger (PR ass.)
Wilma Reiterer (coördinatie
en PR), Greet van den Berg
(open tuinen), Truus Beuk
(muziek).
Op de foto ontbreken: Janine
Lamers (kunst) en Gaby
Beuk (muziek).
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Voor u ligt het tuinennummer 2006.
De traditie getrouw is naast
de tuinenmarkt waar veel op
tuinengebied te koop is , een route
samengesteld langs 18 Noordwijkse
tuinen of bijzondere plaatsen waar
voor de tuinliefhebber wat te
beleven valt.
Daarnaast is het muziekprogramma ook dit jaar samengesteld
uit een diversiteit van muzikanten
en stijlen.
Ook de kunst is dit jaar niet vergeten
en mag zich dan ook weer op veel
belangstelling verheugen.
We wensen de bezoekers maar
vooral onze leden een zonnig en
inspirerend weekend toe

Als u dit nummer ontvangt ben ik geen voorzitter meer. Tijd dus om afscheid
van u te nemen in deze rubriek.
Ik heb beloofd nog tot eind van het jaar de redactie van Kernpunten te
verzorgen, samen met Kees Verwey en Paul de Mooy. Vanaf nummer 21 zat ik
in de redactie en met 48 nummers is het tijd om ook Kernpunten aan anderen
over te laten. Ik weet echter dat een uitbreiding van de redactie meer dan
welkom zal zijn.

W.Th.J.M. Hekkens,

Vanaf october 2003 mocht ik uw voorzitter zijn. Het was een woelige tijd toen ik
aantrad. De verhoudingen met de gemeente waren niet optimaal en er speelden
in de kern nogal wat zaken die niet altijd de goedkeuring van de vereniging
konden wegdragen. Het verkeersbeleidsplan, de Kerkstraatplannen, Sint Jeroen
en het Brouwerterrein om de grootsten maar te noemen.
Gelukkig konden we met de gemeente langzamerhand weer een betere relatie
opbouwen en in onderling vertrouwen en waardering pogen de plannen zo
bijgesteld te krijgen dat de ergste pijn er uit was. Dat we niet altijd onze zin
kregen lag in de lijn der verwachtingen maar het is in het leven zo vaak een
kwestie van geven en nemen.
Naast de contacten met de gemeente speelden er natuurlijk meer zaken. De
Kerstmarkt en de Tuinenemarkt bleven hoogtepunten, zowel voor de leden
als voor menigeen niet-lid, soms van ver buiten het dorp. De tuinenmarkt
was hierbij altijd de grote trekker en zal dat ook wel blijven. Ook hier is de
medewerking van de gemeente essentieel en gelukkig in een betere verhouding
gekomen. Lof voor het team dat al jaren veel werk in stilte verzet om het geheel
tot een succes te maken.
De Kerstmarkt, hoe druk ook bezocht dreigde een sleur te worden en dat is iets
dat we niet wilden. Vandaar dat we één jaar hebben overgeslagen om ons te
bezinnen hoe we verder kunnen zonder te vervallen in de fout die zovele van
dit soort markten maakt, namelijk ieder jaar meer van hetzelfde.
De plannen zijn er, de uitwerking zal zeker komen.
Een nieuw initiatief zijn de najaarslezingen in samenwerking met de gemeente.
Ze zijn niet alleen voor de leden maar voor de hele Noordwijkse gemeenschap
en we hopen dat dit zo kan blijven.
Ook de verhouding met het Genootschap Oud-Noordwijk is wat gegroeid. Niet
dat we in het verleden elkaar beconcureerden, maar we leefden eigenlijk in
twee gescheiden werelden. We schonken de vaas van de fabriek de Kroon uit
Noordwijk, die het genootschap in bruikleen had en schenken het Genootschap
nu de inhoud van het kruidenwinkeltje uit de Douzastraat, dat een plaats
krijgt in de boerderij van Hoogeveen, die het Genootschap met hulp van de
gemeente, als uitbreiding heeft aangekocht . Het kan toch niet zo zijn dat een
zo karakteristiek stukje Noordwijk-Binnen verloren gaat.
Veel is er gebeurd en ik kijk met plezier en dankbaarheid terug op de periode dat
ik uw voorzitter mocht zijn. Het was een genoegen met de medebestuursleden
die vaak nog een drukke werkkring hebben samen te mogen werken in
vriendschap en begrip.
Moge de vereniging onder de nieuwe voorzitter, Gerard van Stein opbloeien
tot een vereniging die alle Noordwijkers aanspreekt
Het ga u allen goed.



DE MARKTKRAAM VAN DE VERENIGING
“DE OUDE DORPSKERN”
Hier zullen leden van onze vereniging, evenals enkele vrijwilligers en leden van
de tuinclub Noordwijk, u de routebeschrijving van de open tuinen verschaffen
voor het bedrag van € 3,50 per persoon.

1. FAMILIE BONSEE VAN DEN BERG, VOORSTRAAT 95
Let op: alleen geopend op zaterdag.

2. FAMILIE ATEN, VOORSTRAAT 99
Let op: alleen geopend op zaterdag
Toegang alleen via de poort van Voorstraat 95

3. familie De Mooij-Boonstra, Voorstraat 83
Let op: alleen geopend op zondag
Toegang via de garage in de Zwanensteeg

Bij de aanleg in 1998-1999 is de tuin door Jos de Mooij, broer van de huidige
bewoner, ontworpen als een ‘dorpse variant’ van een formele stadstuin. Het
besloten karakter van de tuin wordt mede bepaald door alle stenen wanden:
de muren van het Hof van Holland aan de NO-zijde en ZO-zijde, van het
notariskantoor Kesnar & Sweere aan de ZW-zijde, en – lest best – de bijzondere
tuinmuur, ook aan de ZW-zijde. Het centrale punt in de tuin is de vijver. Het
beeld in de vijver is voor deze plek ontworpen en gemaakt door Hein Mader.
Deze kunstenaar woont en werkt in Friesland. Achter de vijver wordt een
hoge schoorsteen van de buren aan het zicht onttrokken door een hartbladige
els, die speciaal voor dat doel is geplant. De achtermuur is overdekt met een
aantal oude klimhortensia’s, die nog zijn geplant door de vorige eigenaar, Jaap
de Mooij. In de tuin zijn verder wat fruitbomen opgenomen, drie sierappels,
een mispel en een kwee. De laatste is overigens zeer aan te raden, want jam en
chutney van kweeperen zijn een delicatesse. Langs het terras staat een klimroos:
Alister Stella Gray.
Nu, in 2006, is de indeling van de tuin ingrijpend aangepast. De schuur van 6
x 3 m. dicht achter het huis is vervangen door een schuur/garage aan de kant
van de Zwanensteeg. Een en ander heeft gevolgen gehad voor de indeling van
de tuin van voor tot achter en over de gehele breedte. Haagbeuk en een haagje
van Lonicera nitida zijn ruim een meter naar achteren verplant; er is daardoor
een echt pad gekomen ‘van het kastje naar de muur’. Midden voor het terras
is een vak beplant met allerlei rozen, die onder meer zijn uitgezocht op hun
geur. Langs de oude muur is een smalle border van ongeveer 17 meter lang
aangelegd met schaduwplanten. Tegen de hoge muur van het notariskantoor
zijn verschillende klimmers geplant, die het tegen een noordmuur zouden
moeten doen. De twee hardstenen waterbakken die voorheen tegen de schuur
stonden hebben nu een plaatsje gevonden op het terras, zodat je vanuit huis
nog steeds de spiegeling van de lucht in het water kunt zien.

4. FAMILIE VERKADE-VERHAGEN,
VAN 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.

5. familie van Vugt, Douzastraat 49
Dit karakteristieke huis dateert uit het begin van 1900. Achter de enorme
hortensia bij het hek bevinden zich de poort en het achterom naar het terras en
de tuin. De tuin is te omschrijven als een stadstuin omgeven door oude muren.
De ligging is pal op het zuiden en geniet daardoor de gehele dag van de zon.
Bij binnenkomst treffen wij links een zitterras, omzoomd met borders met
daarin klim- en treurrozen ( o.a. Mme. Alfred Carriere en Alberic Barbier). Een
kleine kruidenborder ligt dicht tegen de keuken aan, wat bij het bereiden van
de maaltijden erg praktisch is, ook bij slecht weer.
Deze tuin is verder als volgt opgedeeld:
In een hoek, achterin bij de waterspuwer bevinden zich in de schaduw van
de berkenboom zeer veel variëteiten aan hosta’s. Om de oude muren meer te
accentueren zijn in 2003 leifruitbomen (appels) aangeplant. Ook treffen we hier
naast een verscheidenheid aan planten weer oude geurende rozen aan zoals
Apricot Nectar, Charles Austin, Peace, Windrush en Yvonne Rabier. De borders
zijn verder een lust voor het oog.
In de tuin en voor het huis staan en liggen diverse beelden. De heer des huizes
heeft naast zijn werk zijn grote wensdroom kunnen vervullen, namelijk het
beeldhouwen uit boomstammen. Voor het huis staat een totempaal van ca.
2,5 meter hoog en 60 cm in doorsnee. Dit is een stam van een iep, weegt ca.
900 kg en is geheel bewerkt naar oude motieven van de Noordamerikaanse
Indianen.

6. 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 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 aanleg van de tuin is het jarenlange project van nagenoeg één persoon
geweest en wordt nu onderhouden door een aantal vrijwilligers.
De kerk is alleen op zaterdag geopend voor het publiek. Het prachtige interieur
van deze kerk is zeker de moeite van het bezichtigen waard. Let speciaal op de
kansel, de doopvont en het onlangs gerestaureerde Knipscheerorgel.
Deze zeer aparte kleinschalige wilde plantentuin is absoluut de moeite waard.



7. FAMILIE VAN DER HOEVEN-VERWEIJ, VOORSTRAAT
49B
(te bereiken via de Offemweg, tegenover de St. Jorisdoelen onder de appartementen
door)

Een kleine, besloten en gezellige tuin. Aan de ene kant een vaste
plantenborder en daartegenover een verzameling potten, onder andere met
vetplanten, rozen, kruiden, hortensia’s, hosta’s en nog veel meer.
In juni bloeien er twee prachtige wisteria’s: een lila en een witte.
Verder nog een aantal klimrozen, waarvan er een paar heerlijk geuren. Voor
de kenners nog een paart leuke verrassingen!

8. Schuttershof van de Broederschap
OF Gilde van St. Joris te Noordwijk,
Offemweg
Let op, alleen geopend op zaterdag

De Broederschap of Gilde van Sint Joris, welke vermoedelijk in de periode
tussen 1375 en 1380 is ontstaan, is het oudste voetbooggilde van Nederland
dat een ononderbroken geschiedenis kent.
De Schuttershof van het Gilde is de enig overgebleven schuttershof, in zijn
originele vorm, van Nederland en sinds 1554 gevestigd op de huidige locatie.
De Hof is omsloten door een groot aantal geleide lindebomen, waarvan enkele
al uit het begin van de 19e eeuw stammen, met aan de zijde van de weg een
doorlopende ligusterhaag. Aan de rechterzijde bevindt zich “de laan”, welke
vroeger diende als horizontale schietbaan. Deze werd destijds gemarkeerd door
houten panelen gemonteerd op betonnen blokken om afzwaaiende pijlen op
te vangen. Men schoot op een baanlengte van ca. 26 meter op een grote witte
schijf, genaamd ‘De Doel’.
Aan het einde van de “laan” staat de schijvenloods. Het overige deel van het
terrein is een restant van het originele complex, dat in 1554 ongeveer 5 maal
groter was dan het huidige terrein.
Op het huidige schietveld is de schietpaal ter lengte van ca. 26 meter geplaatst
met in de top de houten gaay, waarop in de zomer elke vrijdagavond geschoten
wordt.
Verder is een betonnen markeringspaal van de “Private Jagt van den Koning”
geplaatst, welke behoort tot “het vierkant van de stukken” markerend het
gebied waarin de schutters zich tijdens de schietoefeningen bevinden.
In de Hof treft men verder aan het gildenhuis met aanpalend de voormalige
dienstwoning en de kegelbaan.
Het terrein is een oase van rust in de rumoerige wereld om ons heen, waar
vele vogels, en in de zomer enkele vleermuizen, in grote harmonie leven met
de Schutters van het Gilde.
In de kroniek “Het Gilde, levend monument” is de geschiedenis van de
Broederschap of Gilde van St. Joris uitvoerig beschreven. Dit boek is verkrijgbaar
op de tuinmarkt bij de kraam van Boekhandel Van der Meer.

9. FAMILIE GERRITS, OFFEMWEG 5
Let op: alleen geopend op zaterdag

Deze tuin is in het voorjaar van 2001 aangelegd. 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
Austinvarianten die alle 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 lijfruitbomen 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 blauw, wit en roze 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.

10. 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 gespaard
is 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
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 nietwinterharde 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 al 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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’.



14. 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.
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.

1 5 . Familie O nderwater , S c helpenhoek 7
(Vinkenveld)
De ruime tuin achter de twee-onder-één-kapwoning aan de Schelpenhoek ligt
aan een watertje met daarachter de bloembollenvelden van Geek Vink. Ooit
was de tuin een kindertuin met schommels en gras maar van lieverlee zijn er
borders en terrassen aangelegd en is het gras verdwenen.
Recent is er een grote vijverpartij (30 m2 en ongeveer 1.50 meter diep) aangelegd.
Bedoeling is daar koi-karpers te laten gedijen in combinatie met wat andere
vissoorten. Karperachtigen hebben de neiging om groen te eten, dus een groot
deel van de waterplanten zit in drijvende bakken.
Thans zijn er een drietal terrassen waarvan één als vlonder nabij de vijver en
verder zijn er paden aangelegd door de tuin heen.
De beplanting is zeer gemêleerd. Er zijn een aantal bomen als esdoorn, treurwilg,
prunusachtigen en gouden regen. Tevens staan er seringen, weigelia, deutzia,
veel hortensia’s (zijn we liefhebber van) hostasoorten, magnolia etc. Rondom
de vijver rotsplanten, lissen etc.
Door de situering van de tuin (zuidoost) kunnen de bewoners al zeer
snel in de tuin zitten en met de zon meedraaien op de diverse terrassen.

1 6 . Familie D e R idder , S c helpenhoek 1
(VINKENVELD)
De tuin van de familie De Ridder ligt in het Vinkenveld, een wijk gebouwd aan
de rand van Noordwijk. De bewoners hebben de tuin zelf aangelegd nadat zij
in 1986 het huis betrokken.
De naam van het huis “Trevarrack”- het huis van de ridder – weerspiegelt de
liefde van de bewoners voor Engeland en in het bijzonder Cornwall met zijn
mooie glooiende landschap en mooie tuinen.
Het is een zogenaamde jaarrond tuin met de groenblijvers voor de winter zoals
de verschillende coniferen, buxus, de dennenboom, ceder en hulststruiken. Met
in het voorjaar de gele forsythia, de roze camelia en de diverse bolgewassen.
Bij de ingang van de tuin wordt u aan beide kanten begroet door de geur van
lavendel en leidt een pad van Waalse klinkers u aan de zijkant van het huis naar
de tuin achter het huis. Daar vindt u, gelegen aan het water, in de glooiende
borders een verscheidenheid aan vaste planten, waaronder diverse soorten
geraniums, salvia’s, hosta’s, veronica’s, hortensia’s, euphorbia’s, dianthus,
astilbe, lavendel en tijm. Inmiddels is men bezig om de tuin her in te richten,
waardoor niet alle planten in volle bloei zullen staan.
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ROUTE OPEN TUINEN 2006
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 € 3,50 per persoon.
1. FAMILIE BONSEE VAN DEN BERG, VOORSTRAAT 95
Let op: alleen geopend op zaterdag
2. FAMILIE ATEN, VOORSTRAAT 99
Toegang alleen via de poort van Voorstraat 95
Let op: alleen geopend op zaterdag
3. familie De Mooij-Boonstra, Voorstraat 83
Toegang via de garage in de Zwanensteeg
Let op: alleen geopend op zondag
4. FAMILIE VERKADE-VERHAGEN, VAN LIMBURG
STIRUMSTRAAT 40 (ingang via bruine poort aan het
parkeerterrein ten zuiden van de kerktoren)
let op: alleen geopend op zondag
5. familie van Vugt, Douzastraat 49
6. DE TUIN BIJ DE GROTE OF ST. JEROENSKERK
7 . FA M I L I E VA N D E R H O E V E N - V E RW E I J ,
VOORSTRAAT 49B
(te bereiken via de Offemweg, tegenover de St.
Jorisdoelen onder de appartementen door)
8. Schuttershof van de Broederschap OF
Gilde van St. Joris te Noordwijk, Offemweg
Let op, alleen geopend op zaterdag
9 . FA M I L I E G E R R I T S , O F F E M W E G
Let op: alleen geopend op zaterdag
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10. FAMILIE LINDHOUT, WILHELMINASTRAAT 30
11. FAMILIE BRANDS-BRAUN, ST. JEROENSWEG 63
12. FAMILIE HECKMAN-BRAUN, ST. JEROENSWEG 65
13. OPENBARE TUIN AAN DE IJMUIDERSTRAAT
14. FAMILIE V.D. BERG, LAAGTIJ 14 (VINKENVELD)
15. Familie Onderwater, Schelpenhoek 7
(Vinkenveld)
16. Familie De Ridder, SChelpenhoek 1
(VINKENVELD)
17. FAMILIE GERRITSE, HOGEWEG 20 (de eerste
woonark) Let op: alleen geopend op zondag
18. Familie Zandbergen, Everwijnpark 12
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17. 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.

18. Familie Zandbergen, Everwijnpark 12
In 2003 werd besloten de inrichting van de oorspronkelijke tuin volledig te
wijzigen.
De zijtuin werd ontworpen door Studio Ewald Jamin.
Leilinden en beukenhagen zorgen voor een natuurlijke erfafscheiding, taxus en
buxus in bolvormen sieren samen met de grote vakken met witte hortensia’s
de verschillende borders.
Voor de rest van de tuin werd gekozen voor een parkachtige stijl met een groot
gazon, omringd door grote borders met heesters en vaste planten voornamelijk
in blauwe, witte en roze tinten.
Het terras biedt een heerlijke leefplek waar je al vanaf ‘s ochtends vroeg van
de zon kan genieten.

Hanging Baskets; tuinenmarkt 2005
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Zaterdag	

17 juni 2006

							
11.00 – 13.00	
Coen Bouwmeester, accordeon		
13.00 - 14.00	
Lángoló ,zigeunerorkest			
14.00 – 15.30	 Band “The Craic”, Ierse muziek		
16.00 – 17.00	 Lángoló, zigeunerorkest			
14.00 – 17.00	 Square Jazzband, Dixieland muziek	
14.00 – 17.00	 Ed & Night (Edward Linger)
		
hedendaagse muziek			

Plaats
muziektent
muziektent
muziektent
muziektent
Café Royal
Hof van Holland

Herma de Jong 4g
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Zondag	 18 juni 2006			
12.00 – 14.00	 Anne en haar toverkist;
		
schminken van kinderen		
14.00 – 16.00	 Anne en haar toverkist;
		
schminken van kinderen, 		
14.00 – 15.00	 Sgt. Wilson’s Army show	
		
back to the memories			
15.00 – 16.00	 De Gele Hoed, oude volksmuziek	
16.00 – 17.00	 Sgt. Wilson’s Army show	
		
back to the memories			
14.00 – 17.00	 Square Jazzband, Dixieland muziek	
14.00 – 17.00	 Ed & Night (Edward Linger)
		
hedendaagse muziek			
			

Inez Kohler;
Peruvian Landscape III
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Plaats
muziektent
Lady’s Circle
muziektent
muziektent
muziektent
Café Royal
Hof van Holland

Coen Bouwmeester
Coen Bouwmeester speelt op zijn accordeon een breed scala aan
Nederlandse liedjes. Ook verzoeknummers!

Lángoló
Lángoló is opgericht in 2004. Het orkest bestaat uit muzikanten die afkomstig
zijn van verschillende studentenzigeunerorkesten uit Amsterdam, Delft, Utrecht
en Wageningen. Het orkest speelt voornamelijk zigeunermuziek uit Hongarije,
Rusland en Roemenië. Maar ook Joodse en Transsylvaanse melodieën en
zelfs invloeden uit de jazz zijn terug te vinden in het repertoire van Lángoló.
Lángoló is Hongaars voor hartstochtelijk, vurig. Dit zijn emoties die horen bij
zigeunermuziek en kenmerkend zijn voor de manier waarop de muzikanten
van Lángoló spelen: met veel hartstocht en passie.
Lángoló is trots dat de primás Nello Mirando zich als leermeester heeft
verbonden aan het orkest. Samen met Lángoló werkt hij aan een afwisselend
repertoire. Misschien nog belangrijker voor het orkest zijn zijn enthousiasme
en liefde voor de zigeunermuziek en cultuur die hij iedere repetitie weer weet
over te brengen.
Het orkest bestaat uit:
Ydeleine Berntsen,
Primas
Maartje Stokker,
Secundas
Binnert Prins, 		
Klarinet
Matthijs Driessen,
Gitaar
Jeroen Overbosch,
Cymbaal
Michiel Bouma,
Bas
Jurgen van der Meer,
Piano

Square Jazz Band
De Square Jazz Band is een dixielandorkest waarvan de ‘roots’ in Den Haag
liggen. De naam van de band is ontleend aan het bekende Haagse ‘Plein’,
de plek waar meer dan vijfentwintig jaar geleden de band het levenslicht
zag. Maar let op: anno 2005 is de band nog altijd meer dan swinglevend!
De muziek van de Square Jazz Band komt voort uit de zogenoemde Haagse
School en laat zich het best omschrijven als soepel swingende dixieland in
een moderne stijlopvatting, afgewisseld met aangename mainstreamklanken.
Op het repertoire staan vooral eigen arrangementen van bekende en minder
bekende nummers. Daarnaast brengt de band een gering aantal eigen
composities ten gehore.
De bezetting van de band:
Marcel Grondel,
cornet
Fons de Rouw, 		
rieten
Koos Montfoort,
contrabas
Theo van der Helm,
banjo
Peter Janssen, 		
drums
Hugo Tiel, 		
trombone
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Ed & Night
De jonge, enthousiaste Ed Linger is een allrounder, die hedendaagse muziek
zingt. Ook uw verzoeknummers kunt u aan hem kenbaar maken!

Anne en haar toverkist
Anne’s hobby is het geven van toneellessen aan kinderen. Ter gelegenheid
van de tuinmarkt brengt zij haar toverkist mee en schminkt de kinderen.

Sgt. Wilson’s Army Show
Een spectaculaire army show van drie ‘Army ladies’ onder het ‘bevel’ van
Sergeant Wilson.
Zij zingen nostalgische muziek van Glenn Miller, The Andrew Sisters, Frankie
Lane, Doris Day, Cole Porter, Vera Lynn, etc. Met onvergetelijke liedjes als
Happy days are here again, In the mood en Mister Sandman

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), die tijdens de
tuinmarkt wederom het geluid in de muziektent verzorgt en Music
All In, die een digitale piano ter beschikking stelt.

Joop Rozendaal
photo 19
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KUNST RONDOM DE TUINMARKT 2006
Ook dit jaar zijn er weer kunstenaars bereid gevonden om tijdens de tuinmarkt
te exposeren.
Hieronder volgt een opsomming van alle exposities en andere kunstzinnige
activiteiten of bezienswaardigheden.

Bloembollenbedrijf van Eeden, Voorstraat 114/116

Dit authentieke Noordwijkse bollenbedrijf is nog steeds in gebruik en speciaal
voor deze dagen open voor publiek. In de ruim 100 jaar oude bollenschuur
exposeren:

- Hans van Duyn. De afgelopen jaren heeft hij met zeer uiteenlopende

materialen en technieken gewerkt. Aanvankelijk met oude recepten op basis
van pigmenten, standolie, gom en hars. Later met het nog oudere medium van
ei tempera op krijtgrond. Momenteel maakt hij zware materieschilderijen op
basis van jute, zand en krijt.
Meer info: www.vanduynkunst.nl

- Jantine Koppert, maakt ruimtelijke tekeningen.

De bron voor haar werk vormen landschappelijke elementen zoals water, rotsen
en fenomenen als wind en stromingen.
Zij werkt met metaaldraad, textiel, rubber en papier en creëert verstilde beelden
waarin de onderliggende energie voelbaar is. Transparantie, lijnen en draden,
vaak met elkaar vervlochten, zijn kenmerkend voor haar werk. Meer info:
www.kunstkring88.nl

- Herma de Jong, hoedenontwerpster uit Baarn.

Zij ontwerpt exclusieve en casual hoeden voor o.a. musea, exposities,
koningshuis, regering en particulieren. Herma heeft diverse prijzen met haar
kunstzinnige creaties gewonnen.
Het is altijd feest tijdens presentaties, want er mag gepast worden! Meer info:
www.hermadejong.nl

Galerie/Atelier “JIL’s Art”, Voorstraat 82

Iedereen kan hier vrij naar binnen lopen om een kijkje te nemen of om uitleg
te vragen over bijvoorbeeld het tot stand komen van een ets.

- Janine Lamers toont tekeningen, schilderijen, portretten en etsen. Meer

info: www.janinelamers.nl en www.calinerie.nl
- Joanneke Prins zal exposeren met figuratieve beelden, variërend in
afmeting van groot tot klein en daardoor zeer geschikt voor zowel binnen als
buiten in de tuin.

Hotel-restaurant “Royal”, Voorstraat 76

Hier is het gezellig uitrusten onder het genot van een drankje en een hapje en
tegelijkertijd kun je genieten van het werk van:
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- Wout C. Ruigrok. De 17 zeer ongebruikelijke olieverfschilderijen die

hier te zien zijn, zijn nog niet eerder aan den volke getoond. Juweeltjes van
internationale allure, abstract expressionisme doorweven met fantasiebeelden,
gekiemd in vooral Noord Mexico en Zuid Californië, maar ook wel in
Nederlandse tegenwind en hagelbuien. Dit levert tafereeltjes op die we in de
vaderlandse kunstgeschiedenis nog niet zo vaak zijn tegengekomen. Meer
info: www.divertissimo.nl

Ter hoogte van Voorstraat nr. 99 vind je de karikatuurtekenaar

- Egbert van der Vliet. Lachen om jezelf is gezond …, maar om een ander

is nog leuker!!
Laat van je vriend, vriendin of familie een gekke karikatuur maken of ga zelf
poseren, … als je durft.
Egbert nodigt je tevens uit een kijkje te nemen op zijn website: www.
karikatuuralskado.nl

R.K. Kerk Sint Jeroen, Van Limburg Stirumstraat 24

Deze prachtige kerk is tijdens de markt te bezichtigen. De toren is in 2003 geheel
gerestaureerd. In de bijzaal van de kerk exposeert:

- Inez Köhler met etsen en schilderijen.

Inez houdt van kleur en dat is zeker te zien in haar werk.
Haar reis door het Zuid-Amerikaanse land Peru was een belangrijke
inspiratiebron voor haar.
Voor meer informatie kun je terecht op haar website: www.art-inez.nl

Hotel-restaurant “Hof van Holland”, Voorstraat 79
Gedurende de gehele maand juni is er een expositie van:

- Helena Nascimento met abstracte en figuratieve schilderijen, geschilderd

in warme tinten in combinatie met materialen zoals o.a. bladgoud, zilver, stof,
foto’s, etc.
- Toss.

Winkel/atelier van Joop Rozendaal, Voorstraat 52b

Hier exposeert Joop Rozendaal zijn zeefdrukken en schilderijen met veel
tulpmotieven. Meer info: www.jooprozendaal.nl
Tevens zijn er beelden te zien van Willy Zuijderduijn.

ARTelier van Heidy Rätz, Voorstraat 71

Op dit adres kun je een typische werkplaats van een edelsmid bezichtigen.
Voor deze gelegenheid is er een verkoopexpositie ingericht van een aantal
speciaal door Heidy Rätz geselecteerde sieraden.
Tevens zal er op de binnenplaats een tentoonstelling te zien zijn van recent
werk van kunstenaars uit de regio.
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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. Meer info: www.knipscheerorgel-noordwijk.nl
- Daniël Tavenier exposeert in deze kerk een aantal verrassende, boeiende en
expressieve schilderijen, alle geïnspireerd vanuit zijn religieuze belevingen.
Meer info: www.dtavenier.com

Joannake Prinsen;
Beestenbol

Bezoekers van de Tuinmarkt zijn ook van harte welkom om een kijkje te nemen
in het Dagactiviteitencentrum (DAC) in Noordwijk binnen.
Het DAC is op zaterdag 17 juni geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Adres: Van Limburg Stirumstraat 18
In het DAC kunnen bezoekers een grote overzichtstentoonstelling bezichtigen.
Cliënten en medewerkers hebben de tentoongestelde werken gemaakt. Het gaat
hierbij onder andere om schilderijen, foto’s, sieraden en keramiek.
De werken kunnen worden gekocht.
Wij zien ernaar uit u te begroeten op 17 juni!
Het Dagactiviteitencentrum maakt deel uit van GGZ Duin- en Bollenstreek.
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Gerard van Stijn

Op pagina 3 nog een
v o o r w o o rd v a n Wi m
Hekkens en deze pagina
mag ik m’n eerste
verhaal kwijt. Allereerst
zou ik Wim langs deze
weg nogmaals willen
bedanken voor zijn inzet
en voor het feit dat hij
zijn interim periode heeft
willen verlengen tot een
kleine drie jaar. We zullen
hem nog niet missen want
hij blijft actief binnen de
vereniging.
Voor zover u mij niet
kent, ik niet in Noordwijk
geboren maar wel een
echte Noordwijker (zee).
Na Warenhuis J&B in 1982
verkocht te hebben aan
Blokker ben ik met Videoland gestart en nu sinds 1998 consultant.
Dit jaar bestaat de vereniging plus/minus 20 jaar een reden temeer om daar
aandacht aan te besteden wat we ook zeker zullen doen.
In het kader van informatie verstrekking denken we om meer gebruik
te gaan maken van e-mail en een website. U kunt van ons dan ook een
formulier verwachten waarop aanvullende gegevens gevraagd worden tbv
de automatisering.
Speerpunten de komende tijd zijn;
Actief acquireren nieuwe leden.
Optimaliseren automatisering ledenbestand en contributie inning.
Verdere samenwerking G.O.N.
Aantrekken van meer vrijwillegers
Uitbouw winkelaanbod in en om de Kerkstraat
Aanhaken aan de plannen om van Noordwijk een Kerstdorp te maken.
De eerste ALV geven mij aanleiding om aan te nemen dat we de komende jaren
met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Ik vertrouw erop op uw medewerking te mogen rekenen
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