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(.....)
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Met veel plezier heeft de Evenementencommissie gewerkt aan de Tuinmarkt
2007.
De selectie van de tuinmarktkramen
door Annemieke Passchier,
resulterend in zo’n 85 kramen met
een ruim aanbod aan tuinplanten,
rozen, tuinartikelen, serviesgoed,
curiosa, delicatessen en vele andere
artikelen.
De speurtocht naar mooie tuinen
door Greet van den Berg: het is
haar gelukt om, naast een aantal
jarenlange trouwe tuindeelnemers,
waar we zeer blij mee zijn, ook nieuwe
enthousiaste tuinbezitters te vinden
die met plezier hun tuin openstellen.
Er zijn 22 open tuinen dit jaar, een
prachtig resultaat. De kunstroute,
samengesteld door Janine Lamers.
Zij heeft goede contacten met collegakunstenaars en heeft met veel liefde
voor haar vak een prachtige selectie
gemaakt.
Het muziekprogramma, samengesteld
door Caby Beuk, met als vraagbaak
achter zich haar moeder, Truus Beuk,
die intussen een schat aan ervaring
heeft opgebouwd op dit gebied. Naast
“oude” bekenden heeft Caby ook haar
eigen, nieuwe invulling gegeven aan
het programma.
De vrijwilligers benaderen doet
Mariëlle Caspers, want zonder hun
hulp kunnen we niet! We zijn blij met
deze helpende handen, zowel aan de
kraam als bij de technische klussen.
Vanaf deze plaats onze hartelijke dank
aan allen.
Last but not least, Will Kraaijvanger, die
vele jaren de evenementencommissie
heeft geleid en nu, samen met haar
man Hans, nog steeds op vele
fronten onze steun en toeverlaat is.
Wij verheugen ons zeer om u op 16
en 17 juni op de tuinmarkt te zien en
hopen dat u ervan zult genieten!
Wilma Reiterer
Voorzitter Evenementencommissie

Op 31 mei aanstaande verwachten we veel leden, waarom? Omdat we
op die avond de start zullen laten zien van de geplande vernieuwingen
mede naar aanleiding van ontvangen enquêtes. Uiteraard willen we uw
mening omtrent de plannen vandaar dat uw aanwezigheid zo van belang
is. Ook is er veel energie en tijd is er gestoken in het verbeteren van de
ledenadministratie en de daarbij behorende financiële kant.

Gerard van Stein

Op deze ALV geven wij een presentatie waarin we duidelijk zullen maken
waar we staan en welke uitdagingen er liggen voor de komende jaren.
Zowel op evenementen als planologische ontwikkelingen staat er veel
te gebeuren in Noordwijk-Binnen. De bouw van de Digros, verbouwing
St.Jeroen, Hoogvliet en niet in de laatste plaats de nieuwbouw van de
Molenpoort zullen ervoor zorgen dat we zeker tot eind 2009 hinder zullen
ondervinden van de bouwperikelen.
Naar een nieuw verkeerscirculatieplan zullen we kritisch moeten kijken
om in goed overleg met gemeente te komen tot een gezond compromis.
Parkeren is ook een onderwerp wat de nodige aandacht vraagt en waarover
we met de gemeente overleg plegen.
De kern van Noordwijk-Binnen moet weer levendig, bewoonbaar en
aantrekkelijk worden zonder afbreuk te doen aan het karakter.
Gelukkig hebben een enthousiast college dat van ambitieuze plannen houdt
en zich er voor wil inzetten.
Uw mening telt, dus zien wij u graag tegemoet op donderdag 31 mei in
Royal.
Als laatste kan ik verzekeren dat de werkgroep die de tuinmarkt verzorgt
op 16 en 17 juni weer zal laten zien dat ze een topprestatie leveren waar alle
Noordwijkers en de regio welkom zijn. Met dank aan de medewerking van
alle betrokkenen van de Voorstraat en het Lindenplein.

Evenementenagenda
“De Oude Dorpskern”2007
Zaterdag 17 en zondag 17 juni

Tuinmarkt

Vrijdag 23 november

Najaarslezing in de Grote
of St. Jeroenskerk

Woensdag 12 en donderdag 13 december

Kerstmarkt

Zondag 16 december

Oude Dorps 		
Kerstwandeling
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DE MARKTKRAAM VAN DE VERENIGING
“DE OUDE DORPSKERN”
Hier zullen leden van onze vereniging, evenals enkele vrijwilligers en leden van
de tuinclub Noordwijk u een toegangssticker voor de open tuinen verschaffen
voor het bedrag van € 3,50 per persoon, inclusief programmaboekje met open
tuinen, kunstroute en muziekprogramma.
OPEN TUINEN
(op zaterdag geopend van 10.00-17.00 uur en op zondag van 12.00-17.00 uur)
1. DE TUIN BIJ DE GROTE OF ST. JEROENSKERK
Deze zeer aparte, kleinschalige wilde plantentuin is absoluut de moeite
waard.
Langs de scheidingsmuur van de kerk liggen een aantal verschillende biotopen;
zure, schrale, kalkrijke en zilte milieus maken het mogelijk dat er een grote
verscheidenheid aan planten groeit.
In de 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.
Deze zeer aparte kleinschalige wilde plantentuin is absoluut de moeite
waard.
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.
2. 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!
3. 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.
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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.
4. FAMILIE RUIGROK-VERLOOP, VOORSTRAAT 16/16a
Ingang Heilige Geestweg, naast de dansschool
Let op: alleen geopend op zaterdag.
Een aan de westkant gelegen tuin, met veel oud-Hollandse planten.
Tw a a l f j a a r g e l e d e n l a g h i e r e e n b e t o n n e n p l a a t …
De bewoners zijn begonnen met de bouw van het muurtje van oude steentjes
en de buxushaag, die volledig van stekken werd samengesteld. De bestrating,
in ronde vormen, bestaat uit kleine steentjes, afkomstig uit de vloer van de stal
(Voorstraat 16). Zo is de basis gelegd voor de huidige tuin, waar hoogzomer voor
het grootste gedeelte alleen de middagzon schijnt. Toch is het elk jaar weer een feest
om te zien wat een verscheidenheid aan planten hier weelderig staat te bloeien.
De tuin wordt begrensd door een 19e eeuwse gevel van metselwerk, waarin
de datum 1821 is verwerkt.
5. Familie NJIO-Scalé, 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.
6. FAMILIE KOEK, LEEUWENHORSTLAAN 16
De tuin, die in de laatste maanden een complete reorganisatie heeft ondergaan,
ligt heerlijk beschut aan de buitenkant van het dorp. Het zijn eigenlijk twee
heel verschillende tuinen.
De voor- en zijtuin waardoor u naar binnen wandelt ligt op het noorden en
krijgt aan de zijkant weinig zon, alleen in de vroege ochtenduren. De vaste
planten op die plek zijn daar op uitgezocht en doen het prachtig. De voortuin
krijgt de hele middag zon en daar is schaduw gecreëerd door een grote malus
en een wat kleinere meidoorn.
Wanneer u voor het huis staat ziet u rechts al een klein beetje wat de uiteindelijk
grootste tuinhobby hier is, namelijk een grote fuchsia- en kuipplantencollectie.
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De fuchsia’s zijn in een prachtige kunstmatige boom en in randen te zien. Komt
u verder in de achtertuin dan zijn daar ook veel fuchsia’s die in een goed groene
buffer staan te pronken. In het voorjaar sieren vele potten met bloembollen
de tuin en wanneer deze zijn uitgebloeid, zo half mei, kunnen de fuchsia’s en
vele andere bijzondere kuipplanten op die plaatsen worden gezet. De tuin is
zo ingericht dat er het hele jaar door bloeiende planten of struiken zijn. Mooie
camelia’s van wel twee meter hoog, azalea’s, en een blauwe en gouden regen
sieren de pergola’s. Als middelpunt in de tuin een mooi dakplataan, en vanaf
de gezellige terrasjes kun je de tuin vanuit alle hoeken bewonderen.
7. FAMILIE VERLOOP, DREEFKANT 54
Let op: alleen geopend op zondag
De voortuin bevat veel verschillende vaste planten alsmede twee vijvers. De
achtertuin wordt gekenmerkt door de berk en de grote vijver. Alleen via een
bruggetje over de vijver kan het huis worden bereikt. Ook de achtertuin heeft
veel vaste planten in vele soorten (bijv. varens, clematis). Jaarlijks worden veel
eenjarigen geplant die de tuinvrouw zelf voorzaait.
Eind mei is de schutting vervangen door een gevlochten schutting van
wilgetenen (tuun); hierdoor zijn de vaste planten nabij de schutting pas eind
mei weer in de aarde gezet.
Moestuin: hier worden op een biologische manier groenten verbouwd. Niet
alleen de bekende groenten, maar ook de zogenaamde ‘’vergeten” groenten,
zoals schorseneren, pastinaak en oerprei kom je hier tegen. Fruit: er staan vele
verschillende bessenstruiken en twee appelbomen en een perenboom. De
aardbeiplanten zorgen elk jaar weer voor vele potjes heerlijke jam.
Bezoekers kunnen zich melden bij de voordeur. De moestuin bevindt zich
tegenover het huis aan de andere zijde van de Northgodreef.
8. FAMILIE HECKMAN-BRAUN, ST. JEROENSWEG 65
Z o a l s u a l h e e f t g e l e z e n i s H u i z e Wi n t e r r u s t g e b o u w d
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.
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9. 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.
10. OPENBARE TUIN AAN DE IJMUIDERSTRAAT
Naar een idee van de “Tuinclub Noordwijk” en na veel overleg met de
gemeentelijke plantsoenendienst werd er in 1997 een begin gemaakt met de
renovatie van een oud en verkommerd parkje aan de IJmuiderstraat. Besloten
werd een deel van de tuinclubkas beschikbaar te stellen voor dit doel. Het moest
een “kijkparkje” worden voor de ernaast wonende bejaarden en de moeders
met kinderwagens op weg naar de winkels. Een rustpunt met banken in de
zon, waar elk seizoen iets te zien moest zijn. Centraal ligt een bestrate cirkel
als een pleintje. In het midden staat een brede, lage bak, waarin de beplanting
per seizoen wordt aangepast in overeenstemming met de paarse, roze en
grijze tinten van de achterliggende border. Een hoge metalen pergola met Rosa
‘New Dawn” en kamperfoelie sluit deze hoek af. Vanuit het pleintje lopen
symmetrisch vier paden naar de omringende trottoirs. De drie tussenliggende
vakken zijn voornamelijk beplant met heesters en groepen planten. Het grootste,
vierde vak is een vaste plantenborder met vier groepen Engelse rozen. Hier
is te zien wat met overleg en enthousiaste inzet bereikt kan worden! De twee
banken zijn geschonken door de vereniging ‘De Oude Dorpskern’.
11. FAMILIE TAVENIER-VREE, BRONCKHORSTSTRAAT 41
Het erf bestaat uit een tuin, een huis en twee oude bollenschuren, alle op elkaar
afgestemd. Er staan in de tuin veel heemplanten, boompjes en planten die er
nog zijn ingezet door de eerste bewoners, rond 1930. Ook de gebouwen zijn
nog vrijwel in originele staat. De tuin heeft leuke zithoekjes, veel ronde en
bijzondere snoeivormen, muurtjes van oude stenen, vijvertjes en schelpenpaden.
Veel materialen zijn hergebruikt.
Bijzonder is ook de vijvertafel van oude stenen, die zijn opgegraven uit de
oude, historische grond.
Er is ook een schutting, getimmerd uit hout van oude bollenrekken en
beschilderd met gezichten. Het stucwerk van de gebouwen is ingewassen
met organische pigmenten en de verschillende kleuren geven een zonnige,
mediterrane sfeer.
In de tuin scharrelen twee bijzondere rassen krielkippen, daarom mogen er
absoluut geen honden in de tuin komen.
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In de achterste bollenschuur is het atelier en leslokaal van Daniël, waar hij
aan enthousiaste cursisten schilderles geeft, wat bij mooi weer ook in de tuin
gebeurt.
12. FAMILIE OUDDEKEN, LIJNBAANWEG 35
Let op: alleen geopend op zaterdag
Gladioli is de naam van dit schattige huis midden in de kern van Noordwijk.
De eerste bewoners van dit huis waren de familie Salman. Het huis heeft zijn naam
te danken aan de heer Salman, die vroeger een zeer bekende gladiolenkweker was.
In september 2003 is de woning met riante dorpstuin in het bezit
gekomen van de huidige bewoners, die gedurende een jaar een ware
metamorfose tot stand hebben gebracht. Niet alleen het terras, ook de
tuin moest er aan geloven. Er is 6.500 kilo tuinafval verwijderd. De
terrassen moesten worden aangelegd en er is een veranda gemaakt.
En toen… de beplanting! Clara Brands was bereid de nodige adviezen over
bijzondere plantencombinaties te geven. Prachtige borders op kleur, waarin de
Lythrum Robert, Astrantia Rubra, Veronicastrum Fascination, campanula- en
geraniumsoorten, Hydrangea Limelight en rozen niet ontbreken. Kom gerust
een kijkje nemen, ook een jonge tuin is beslist de moeite waard!
13. FAMILIE BRAUN, STRANDPLEVIER 12
Let op: alleen geopend op zondag
Hier vindt u een creatieve tuin met veel gezellige zitjes. De tuin is rondom het
hele huis gelegen met achter het huis een moestuin. In de moestuin worden
verschillende groentes verbouwd. Verder hebben de bewoners een mooie
Afrikaanse vuurplaats aangelegd waar met een grote groep mensen kan worden
gezeten. Aan de andere kant van de tuin is een veranda met een zitgedeelte
dat gedeeltelijk over de vijver met waterval heen loopt.
De vrouw des huizes geeft zelf workshops mozaïeken en beelden maken van
paverpol aan huis en haar werkstukken staan in de tuin opgesteld.
Er zijn verschillende zitgedeeltes in de tuin te vinden vanwaar je tuin kunt
bekijken en de pauwduiven kunt zien rondvliegen.
14. FAMILIE V.D. BERG, LAAGTIJ 14
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.
15. Familie De Ridder, Schelpenhoek 1
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.
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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.
16. FAMILIE GERRITSE, HOGEWEG 20 (de eerste woonark)
Let op: alleen geopend op zondag
Achter het landgoed Offem, aan de doodlopende Hogeweg, bij de eerste
woonark ligt een echte liefhebberstuin. Een uniek plekje, want er is aan alle
kanten uitzicht, maar ook veel wind! Vóór de woonboot ligt, oplopend naar de
weg, een door borders omzoomd gazon. Daarnaast de ‘moestuin’ met koude
kasjes voor de kweek. Hierin worden dahlia’s, gladiolen, fresia’s of irissen
overgehouden of voorgetrokken. Het schuine randje naar het water toe, zou
je een soort rotstuintje kunnen noemen. Vanuit de boot geeft dit een vrolijke
aanblik. Vervolgens glijdt de blik over het water, onder een groene koepel door,
richting Offem. Aan de andere kant van de boot is een stukje water afgeschermd
tegen de zwanen, om planten als waterlelies de kans te geven te gedijen.
Aan de voorkant van de tuin is een besloten zithoekje, hier staat de koffie
klaar. De borders zijn in cottagestijl beplant. Tussen de vaste planten worden
de gaten met éénjarigen opgevuld. Mevrouw Gerritse houdt van een mooi
dichtgegroeide tuin, waarin alles luchtig in elkaar overgaat. Ook de overkant
van de weg wordt bijgehouden. In het vroege voorjaar staan hier de narcissen
te bloeien.
17. FAMILIE VAN VUGT, DOUZASTRAAT 49
Let op: alleen geopend op zondag
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.
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ROUTE OPEN TUINEN EN KUNST
OPEN TUINEN
1.

DE TUIN BIJ DE GROTE OF ST.
JEROENSKERK

2.

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

3.

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

4.

FAMILIE RUIGROK-VERLOOP,
VOORSTRAAT 16/16a
Ingang Heilige Geestweg, naast de
dansschool.
Let op: alleen geopend op zaterdag

5.

FAMILIE NJIO-SCALÉ,
EVERWIJNPARK 12

6.

FAMILIE KOEK,
LEEUWENHORSTLAAN 16

7.

FAMILIE VERLOOP, DREEFKANT
54
Let op: alleen geopend op zondag

8.

FAMILIE HECKMAN-BRAUN, ST.
JEROENSWEG 65

9.

FAMILIE BRANDS-BRAUN, ST.
JEROENSWEG 63

10. OPENBARE TUIN AAN DE
IJMUIDERSTRAAT
11. FAMILIE TAVENIER-VREE,
BRONCKHORSTSTRAAT 41 (zie
ook kunstroute onder F.)
12. FAMILIE OUDDEKEN,
LIJNBAANWEG 35
Let op: alleen geopend op zaterdag
13. FAMILIE BRAUN,
STRANDPLEVIER 12
Let op: alleen geopend op zondag
14. FAMILIE V.D. BERG, LAAGTIJ 14
15. FAMILIE DE RIDDER,
SCHELPENHOEK 1
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16. FAMILIE GERRITSE, HOGEWEG 20
(de eerste woonark)
Let op: alleen geopend op Zondag
17. FAMILIE VAN VUGT,
DOUZASTRAAT 49
Let op: alleen geopend op zondag
18. TUIN VOORSTRAAT 123
Let op: alleen geopend op zondag
19. FAMILIE BONSEE VAN DEN BERG,
VOORSTRAAT 95
Let op: alleen geopend op zaterdag
20. TUIN NOTARISKANTOOR
NOORDWIJK, VOORSTRAAT 85
Let op: alleen geopend op zaterdag
21. FAMILIE DE MOOIJ-BOONSTRA,
VOORSTRAAT 83
Toegang via de garage in de
Zwanensteeg
Let op: alleen geopend op zondag
22. 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
KUNSTROUTE
A. Galerie/Atelier van Joop Rozendaal,
Voorstraat 52b
B. ARTelier van Heidy Rätz, Voorstraat 71
C. De Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44 (zie ook
tuinenroute no. 1)
D. Hotel-restauranr Royal, Voorstraat 76
E. Galerie/Atelier “JIL’s Art”, Janine Lamers,
Voorstraat 82
F. Bloembollenbedrijf van Eeden, Voorstraat
114/116
G. Familie Tavenier-Vree, Bronckhorststraat 41
(zie ook tuinenroute no. 11)
H. Vinkenlaankerk, Achterzeeweg 1
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18. TUIN VOORSTRAAT 123
Let op: alleen geopend op zondag
Als u via de Offemweg aan de zijkant van het huis door de poort
de tuin ingaat, zal het u misschien verbazen wat men
met een betrekkelijk kleine oppervlakte (7 m x 3,5 m) kan creëren.
De bestrating bestaat uit antieke klinkertjes, gelegd met twee rondingen.
Door het aanleggen van een laurierhaagje is er min of
meer een voor- en achterkant in de tuin ontstaan. Links
en rechts van de pergola kruipt blauwe regen (Wisteria) omhoog.
De verzonken bodemlamp geeft ’s avonds een aangename sfeer onder de
enige boom in de tuin, een Robinia Pseudo Acacia (aurea). Verder staan er veel
potten, onder andere met een grote hortensia en diverse eenjarige planten.
U bent van harte uitgenodigd om zelf een kijkje te komen nemen en zittend
op het bankje te constateren: het is goed toeven in dit lieflijke tuintje.
19. FAMILIE BONSEE VAN DEN BERG, VOORSTRAAT 95
Let op: alleen geopend op zaterdag
De geschiedenis van het pand gaat terug tot 1647. Over de tijd is er verschillende
malen verbouwd en is het pand voor het uitbaten van verschillende beroepen
gebruikt, van kaarsenmakerij, stalhouderij, winkelhuis, bakkerij, rijwielhandel
tot elektricien. De huidige gedaante van de tuin heeft een korter verleden, tot
vorig jaar was het een mengeling van verschillende stijlen die in het geheel niet
aansloten bij het huis. De oude perenboom heeft als enige al die wijzigingen
doorstaan, alhoewel hij het nu wel een beetje moeilijk heeft en er getwijfeld wordt
wat te doen met deze boom. Volgens de geschiedschriften was in dit gebied een
grote boomgaard, maar deze is nu volledig met woningen bebouwd. De tuin
heeft nu nog de monumentale tuinmuren die je hier veelvuldig kunt vinden.
De tuin bereik je via een poort aan de Voorstraat met klinkerpad, dat langs
buxusboxen en stamrozen voert, en leidt naar de tuin achter het huis. Over
het pad zijn drie pergola’s gebouwd, waar klimrozen in zachtroze en wit
groeien, die de eerste blikvangers zijn als je de tuin betreedt. De kleine tuin
is geheel ommuurd, waarvan een zijde bekleed is met klimop en de andere
zijde heeft een klimhortensia en een afdak, die plaats biedt aan de zandbak en
schommel en waar een druif tegenaan groeit die goede zon krijgt in de zomer.
Er is een terras met leistenen tegels waaromheen vakkenverdeling
met verschillende beplanting en waarvan sommige omrand zijn met
buxus. De vakken zijn beplant met een mengeling van vaste planten,
zoals Hosta, Agastache, Nepeta, Geranium, kruidensoorten, een
verscheidenheid aan rozen, en lavendels in verschillende varianten.
Verder vind je er hortensia’s, Taxus, een seringenboom en Viburnums
De tuin is bijzonder praktisch, heeft voldoende ruimte voor kleine kinderen
en is toch klassiek.
20. TUIN NOTARISKANTOOR NOORDWIJK, VOORSTRAAT 85
Let op: alleen geopend op zaterdag
Een oude tuin achter een historisch pand
.Het pand, nu in gebruik als notariskantoor, is oorspronkelijk gebouwd als
woon- en praktijkpand voor dokter Van Nes (1905). Ook de huisartsen Van
Niekerk en Kruit hebben er gewoond en praktijk gehouden. Achter het pand
ligt een ommuurde dorpstuin. Op de erfafscheiding met de familie De Mooij
staat een oude muur, die bij de Gemeente Noordwijk als monument geldt. De
tuin heeft een gazon en verscheidene kleine bomen, struiken, heesters en vaste
planten. Aansluitend aan de serre is een verhoogd terras.
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21. familie De Mooij-Boonstra, Voorstraat 83
Toegang via de garage in de Zwanensteeg
Let op: alleen geopend op zondag
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 Noordwijk 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.
In 2006 is de indeling van de tuin ingrijpend aangepast. De schuur 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 en moeten weer op hoogte komen.
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.
22. 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.

Daphne & Apollo, van der Veld

13

Zaterdag
16 juni

Wat

Waar

10.00 – 13.00

CD-muziek

Muziektent

13.00

Kwartet in S – licht klassieke muziek

Muziektent

14.00

CD-muziek
Square Jazz Band
Clover Bluegrass Boys

Muziektent
Royal
Voorstraat

15.00

Sáile – Iers-Engelse muziek en zang
Square Jazz Band
Clover Bluegrass Boys

Muziektent
Royal
Voorstraat

16.00

Sáile – Iers-Engelse muziek en zang
Square Jazz Band
Clover Bluegrass Boys

Muziektent
Royal
Voorstraat

Zondag
17 juni

Wat

Waar

12.00 – 14.00

CD-muziek

14.00

Music Blvd. Pop- en musicalkoor
– bekende liedjes
Square Jazz Band
Clover Bluegrass Boys

Muziektent

Music Blvd. Pop- en musicalkoor
– bekende liedjes
Square Jazz Band
Clover Bluegrass Boys

Muziektent

Music Blvd. Pop- en musicalkoor
sterren van eigen bodem – zang
Square Jazz Band
Clover Bluegrass Boys

Muziektent

15.00

16.00

Royal
Voorstraat

Royal
Voorstraat

Royal
Voorstraat

Clover Bluegrass Boys;
Chiel de Banjo, alias Michiel
Hekkens
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Achtergronden muziek
Kwartet in S

Het ‘Kwartet in S’, officieel bestaande uit John Wakelkamp en Katy de
Jongh (viool), Jan de Jongh (altviool) en Sjoerd Gelsema (cello) speelt al lang
samen. Sinds 10 jaar wordt er wekelijks gerepeteerd op klassieke werken,
waarbij vaak wordt toegewerkt naar een Masterclass of een huisconcert. Bij
speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld de tuinmarkt en de kerstmarkt in
Noordwijk-Binnen, speelt het kwartet hoofdzakelijk licht klassieke muziek
die goed als achtergrond kan dienen. Er worden dan werken gespeeld van
o.a. Mozart: vroege strijkkwartetten en Divertimenti, Händel: delen uit de
Watermusic, Wesley: het 5e strijkkwartet en Vivaldi: delen uit de 4 jaargetijden.
Ook Nederlandse muziek staat regelmatig op de lessenaar, o.a. van Hendrik
Andriessen en Van Gilse. Op deze tuinmarkt wordt John vervangen door
Yvonne Baggerman en Sjoerd door Gea Co.

Sáile

Sáile is Iers voor ‘water van de zee’, oftewel zeewater. De groep speelt muziek
van en in de Ierse en Engelse traditie. Hierbij worden zowel instrumentale
als vocale nummers ten gehore gebracht. Men kan daarbij denken aan een
topsong als ‘Ride on’ van Christy Moore, maar ook aan een klassieker als
‘All around my hat’ van Steeleye Span. Voor wat de instrumentale nummers
betreft is er een zorgvuldige selectie gemaakt uit het onuitputtelijke Iers/
Engelse repertoire; zowel het gedragen als het meer up-tempo werk zal aan
de orde komen. Daarnaast zullen ook composities van eigen hand worden
gespeeld. Uniek in deze stijl van muziek is de samenstelling van de band. Twee
violisten en een gitarist omlijsten in fraaie arrangementen de mooie stem van
de leadzangeres. Leuke bijkomstigheid is ten slotte dat de groep vorig jaar
tijdens de Noordwijkse
tuinmarkt zijn ‘debuut’ heeft gemaakt.

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 2007 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
Clover Bluegrass Boys
Met groot genoegen ontvangen wij dit jaar een oude muzikale bekende op
de tuinmarkt. Hun speelplezier maakt deze lokale jongens wereldberoemd.
Met hun humor en meerstemmige zang brengen zij een glimlach op het
gezicht van menigeen. Laat u vermaken en geniet zonder mate van de
Clover Bluegrass Boys.
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Pop- en musicalkoor
Speciaal voor de tuinmarkt heeft muziekschool Music Blvd. een pop- en
musicalkoor samengesteld uit diverse bestaande groepen. Nederlands- en
Engelstalige muziek aangevuld met wat drama en choreografie zijn de
ingrediënten voor hun wekelijkse musicale uitdaging tijdens de repetities.
Zondagmiddag wil dit koor de bezoekers van de tuinmarkt ontmoeten om
samen met hen bekende liedjes te zingen uit de pop- en musicalwereld.
Diverse toonladders zullen worden beklommen en weer afgedaald. Gewoon
omdat het lekker en leuk is om te zingen!
Sterren van eigen bodem
De tuinmarkt zal dit jaar worden afgesloten met sterren van eigen bodem.
Ieder jaar melden zich nieuwe mensen aan bij Music Blvd. Bij al deze
mensen is de muzikale vonk overgeslagen en bruist er een creatieve energie
door het lichaam die zijn weg wil vinden. Sommigen doen dit echter op een
bijzondere manier. Zij zijn in staat om hun publiek te betoveren met hun
schittering. We noemen deze mensen ook wel sterren. Kom zondagmiddag
kijken en luisteren naar deze sterren van eigen bodem en geniet mee van het
plezier dat zij hebben in het maken van muziek.  

Kus
Ellen van Raderaad
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KUNST RONDOM DE TUINMARKT
We zijn verheugd dat vele kunstenaars hun medewerking willen verlenen door
hun prachtige werken tijdens de tuinmarkt te exposeren:
A. Galerie/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 Willie Zuyderduyn.

B. ARTelier van Heidy Rätz, Voorstraat 71
•
Net als vorig jaar exposeert hier edelsmid Heidy Rätz. Voor deze
gelegenheid is door haar een verkooptentoonstelling ingericht van een aantal
speciaal geselecteerde unieke sieraden. Tevens is er informatie te vinden over
workshops en edelsmeedlessen.
C. De Oude 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

Kunst; trio-sonate,
Ellen van Randeraat
D. 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:
•
Anneke Arink. Haar schilderijen kenmerken zich vooral door de
bijzondere kleurencombinaties en haar karakteristieke schilderstijl. Anneke
laat zich graag inspireren door tulpen, welke ze volledig vanuit haar gevoel
weergeeft in een scala van wonderlijke kleuren, waardoor deze werken dan
ook een voelbare mystieke uitstraling krijgen.
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E. Galerie/Atelier “JIL’s Art”, Janine Lamers, Voorstraat 82
Met een expositie van:
•
Beelden in brons en granito, geschikt voor binnen en buiten, van Frans
en Truus van der Veld Elk beeld van hun hand is een soort doorbraak, waarbij
zij het ontwikkelen van nieuwe symbolen gebruiken als een middel om hun
visie en belevenis gestalte te geven. Hun stijl is te omschrijven als gestileerd
figuratief. www.beeldenvanderveld.nl
•
Janine Lamers Het liefst schildert ze met eitempera in een fantastischrealistische stijl en soms maakt ze even een uitstapje in een andere stijl, met
ander materiaal. Te zien zijn tekeningen, schilderijen, portretten en kleurenetsen.
www.janinelamers.nl en www.calinerie.nl
•
Henny Bal, een veelzijdig kunstenaar, exposeertzijn zeer exclusieve
kleiplastieken, gemaakt in engobetechniek. Deze techniek werd al gebruikt bij
de oude Grieken en de Aboriginals in Australië.

Paksoi;
Rosemarijn van Limburg Stirum.
F. Bloembollenbedrijf van Eeden, Voorstraat 114/116
Dit authentieke Noordwijkse bollenbedrijf is nog steeds in gebruik en tijdens
de markt is de ruim 100 jaar oude Bollenschuur te bezichtigen. Hier staat nog
een oude bollen-sorteer-machine en let u ook eens op de typische bouw van
een bollenschuur; waarbij het dak rust op de droogrekken.
Hier exposeren:
•
Judith Heinsohn met beeldhouwwerken, die zowel binnen als buiten
geplaatst kunnen worden. Judith gebruikt steen, cement, brons, klei of hout om
haar ideeën vorm te geven. Door haar ervaringen met niet- westerse culturen
heeft zij een heel eigen beeldtaal ontwikkeld. Ze is geïnspireerd door het
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kwetsbare en vergankelijke van het menselijk lichaam. Als ze boetseert of tekent
gaat zij helemaal in haar onderwerp op. Zelf zegt ze: “Door het onderzoeken
van het menselijk lichaam ontdek ik mezelf en hoe ik in het leven sta.”
www.cool-artists.de
•
Rosemarijn van Limburg Stirum (schilder/graficus) is al jaren
gefascineerd door groenten en fruit, in het bijzonder peren, appels en
kweeperen. Vragen die haar bezig houden zijn: “Waar kan ik de directe
observatie, het tekenen naar de natuur, loslaten om tot een indringend beeld
te komen? Wat is er speciaal aan vruchten en planten? Het groeit, het sterft.
Dat proces te volgen, het verschrompelen van een vrucht, het is prachtig om
te zien en een reden om het in een schilderij of drukwerk te vertalen.”
www.rosemarijnvanlimburgstirum.nl
•
Ellen van Randeraat met schilderijen in acryl op linnen en papier. De
schilderijen vormen een expressionistische en positieve benadering van natuur,
mensen, muziek en poëzie. Karakteristiek voor Ellen’s werk is een krachtig
maar intiem kleurgebruik en een heldere structuur. Duinen, strand, bloemen
en de zee zijn haar inspiratiebronnen.
Meer info: www.randeraat.exto.nl

Houten Maskerman
Judith Heinsohn
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G. Familie Tavenier-Vree, Bronckhorststraat 41
Familie Tavenier zet deze dagen de tuindeur open en er kan een kijkje genomen
worden in de hier gevestigde ateliers.
Geopend: zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en zondag van 13:00 tot 17:00 uur.
•
Daniël Tavenier met schilderijen geïnspireerd door iconen en speciale
tuinschilderijen. Geschilderd met eitempera en olieverf op doek. Meer info:
www.dtavenier.com
•
Rhijna de Graaf, kunstassemblages, die bestaan uit bijzondere
materiaalcombinaties van allerlei hergebruikte materialen, twee- en
driedimensionaal.
•
Rob van Leeuwen met materiekunst, gemaakt met caseïne, lijnolie,
zand en andere natuurlijke materialen op diverse ondergronden.
www.robvanleeuwen.com
•
Carolien Tavenier-Vree, traditioneel geschilderde iconen, geschilderd
met eitempera op levkas op houtpaneel.
H. Vinkenlaankerk, Achterzeeweg 1,
Hier is onder de paraplu van Van ’t Klooster Interieurobjecten werk te zien van
diverse kunstenaars, waaronder dat van kunstschilder Christiaan Lieverse uit
Den Bosch en de Belgische kunstfotograaf Marc Lagrange.

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 o.a. om schilderijen, foto’s, kaarten 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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