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DE VERENIGING STELT ZICH TEN DOEL:
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Bij dit blad wordt een bon verspreid. Als u als lid geregistreerd
staat kunt u de bon inwisselen voor l sticker die toegang geeft tot
de tuinen.
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Voor de twaalfde maal wordt dit jaar door de Vereniging 'De Oude Dorpskern" de Geo. W Aten
reeds befaamde en traditionele Tuinmarkt 1998 georganiseerd. Tegelijkertijd zullen
er een twaalftal tuinen in de naaste omgeving van de Kern van Noordwijk - Binnen
voor het publiek geopend zijn.
venals het vorig jaar zal de muziektent als markant middelpunt op het
~Lindenplein een zeer belangrijke rol "spelen' zowel letterlijk als figuurlijk tijdens onze befaamde Tuinmarkt.
In deze speciale tuin -editie van ons blad "Kernpunten' wil ik graag eens de
aandacht vestigen op het fenomeen " watertuiri'.
Alles wat leeft bestaat grotendeels uit water en heeft tevens water nodig om te kunnen leven!
Behalve dat we er dagelijks gebruik van maken in de vorm van handjes wassen, douchen en badderen , zoeken we het overal ter wereld op om in te zwemmen , te vissen , te snorkelen en om op te varen, te zeilen, te sur'£en en natuurlijk om ons dagelijks voedsel mee te koken en/of mee weg te spoelen. Water
geeft rust , harmonie , is boeiend om naar te kijken en brengt ook een totaal
ander leven naar ons toe in de vorm van "waterleveri', middels vissen, insecten
en vogels. Je kunt er nooit genoeg van krijgen!
Wanneer we dan toch zoveel van water houden, waarom gebruiken we dat
schone, heldere water dan zo weinig in ons tweede "paradijsje° ... de tuin?
Teveel werk , teveel aandacht, te duur?...........Onzin!! Met zeer beperkte middelen kan iedereen over een watertuin beschikken, maar meer daarover in het
"watertuin - artikel" verder in dit blad.
Ik hoop van ganser harte dat ook dit jaar de weergoden met ons zullen zijn en
dat wij allen op 20 & 21 juni volop kunnen genietén van al het fraais dat
uitgestald zal worden in en rondom de Oude Historische Kern van Noordwijk Binnen. Alle trotse Noordwijkse tuinbezitters die dit jaar hun tuinen openstellen voor het publiek en die er alles aan gedaan hebben om hun tuin er
tiptop "bij te laten leggen' ( oude bollentaal! ), wens ik vele géinteresseerde
bezoekers . Last but not least hoop ik dat de vele kunstenaars goede zaken
zullen doen.
Gezeten achter mijn toetsenbord wens ik onze Werkgroep Cultuur en Evenementen erg veel sterkte en succes toe met de totale organisatie van dit grootse
evenement.
NOORDWIJKSE TUINKUNST 1998
ZATERDAG 20 JUNI VAN 10.00 - 17.00 UUR
ZONDAG 21 JUNI VAN 13.00 - 17.00 UUR
OPHETLINDENPLEINENOMGEVING
3
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Zaterdag 20 juni 1998
Tussen 10.00 en 14.00 uur afwisselend in de muziektent en op de markt:
Symbiosis, harp en gitaar
Tussen 10.00 en 17.00 uur in de Grote- of St.Jeroenskerk:
Jaco van Leeuwen bespeelt drie maal het kistorgel
Het Sassenheims Strijkorkest treedt hier twee maal op
Tussen 12.00 en 13.30 uur afwisselend in de muziektent en op de markt:
Optreden van de zanggroep "Tussen Wal en't Schip'
Tussen 14.00 en 17.00 uur afwisselend op de markt en in de muziektent:
De "Original Evergreen Jazzband" met Dixieland
Tussen 13.00 en 17.00 uur in Hotel/Restaurant Royal:
Optreden van het "Bob Rigter Quartet". Jazz
Zondag 21 juni 1998
Tussen 13.00 en 17.00 uur afwisselend op de markt en in de muziektent:
The Bleu Grass Clover band met Country muziek
Marlies Oudeman , piano en zang met ballads
Tussen 13.00 en 17.00 uur in Hotel/Restaurant Royal:
Optreden van het "Bob Rigter Quartet", Jazz
Naast het Drieluik op de Voorstraat:
ßeide dagen wordt hier zigeunermuziek gespeeld door Ydeleine Berntsen,
viool en Lex van Gunsteren op de piano.
In de loop van de middag zal in de R.K. Sint Jeroenskerk een optreden plaatsvinden door het kinderkoor van de kerk, samen met een kinderkoor uit Zwolle
o.l.v. Herma van Piekeren.
4
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~ p bladzijde 8 en 9 vindt U een plattegrondje van Noordwijk.
Hierop staan in cijfers en letters de diverse tuinen en kunste.xposities
aangegeven. U kunt dus zelf Uw route bepalen.
Bij tuinbezoek vragen wij U echter met klem het volgende:
*Kleine kinderen aan de hand houden
'~Blijf zoveel mogelijk op de paden
*Houdt U aan de instructies van de tuineigenaren
*Laat Uw hond thuis of in de auto
*Parkeer Uw auto op de daarvoor bestemde plaatsen
Wist U dat er fietsen te huur zijn bij rijwielhandelaar Vink op de Voorstraat
no. 121 ?
1. DE MARKTKRAAM VAN DE VERENIGING "DE OUDE DORPSKERN"
Hier zullen vriendelijke dames en heren, allen lid van onze vereniging , alsmede enkele
leden van de Tuinclub Noordwijk, u de routebeschrijving van de open tuinen verschaffen voor het luttele bedrag van 5 gulden.
2. ZIJTUIN VAN DE LINDENHOF, LINDENPLEIN 1
Grenzend aan de "Markt onder de Linden" op het Lindenplein ligt de Lindenhof met
zijn ruim 120 meter diepe tuin.
Deze tuin kent een rijke historie, welke nog steeds behouden is door de instandhouding
van het bijzondere assortiment oude bomen. Wij beperken onze tuinbeschrijving tot de
zijtuin, omdat deze alleen voor het publiek toegankelijk zal zijn.
Aan de zijkant van het monumentale, gerestaureerde pand ligt de zijtuin grenzend aan
het Lindenplein. In deze tuin bevindt zich een immense beuk en twee volwassen, prachtige platanen. Door hun maat en plaats dragen zij bij aan de sfeer en het karakter van het
Lindenplein in onze Oude Kern.
De onderbegroeüng bestaat uit bol- en knolgewassen, die vooral in het voorjaar een
kleurig tapijt vormen. Tegen de tuinmuur op de achtergrond is een border met
rhododendrons beplant in diverse kleuren. Ervoor staat, majestueus, éen bijzonder fraai
tuinbeeld van de godin Flora.
Voor de tweede maal zal Bloemsierkunst Leeuwenburg zich, als een bijzonder onderdeel van de tuinmarkt, in deze zijtuin presenteren.
Monumentale florale objecten worden gecombineerd met klassiek gedecoreerde showtafels. Daarbij geven zij hun visie op de nieuwste woonkleuren; een opvallend onderdeel van deze presentatie.
3. FAMILIE TRIMBOS,VOORSTRAAT 64, ingang via de grote, groene poort.
let op: de tuin is alleen op zaterdag open.
Hoewel de tuinen aan dit stuk van de Voorstraat niet zo diep zijn, grenzen ze allemaal
aan de grote tuin van de "Lindenhop': De bomen van de "Lindenhof' vormen een prachtig
decor en geven de tuinen daardoor extra diepte, maar ook beslotenheid. In dit vergezicht neemt de toren van de St.Jeroenskerk een unieke plaats in.
De tuin van de familie Trimbos werd in 1988 ontworpen samen met de groengroep uit
Boskoop, waarna het oorspronkelijke plan in fases werd uitgevoerd. Uitgangspunten
bij het plan waren een tuin, die niet in een oogopslag is te overzien, diverse terrassen om
op alle tijdstippen van de dag van de zon te kunnen genieten, het benadrukken van de
eeuwenoude muur, die de tuin een karakteristieke charme geeft en veel bloeiende planten, zodat er in elk jaargetijde wel wat te genieten valt. De beplanting van het oorspronkelijke plan is in de loop der jaren steeds weer aangepast: soorten die niet goed gedijden
werden vervangen en door vorst geslagen gaten, aangevuld met eenjarigen.
5
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Vanaf het terras gaan er een paar treden naar beneden tot het tuinniveau. De indeling
met de afscheiding van haagbeuk en rozenpoortjes om de kruidentuin zorgt voor het
gewenste speelse en afwisselende effect. Doordat een deel van het huis uitspringt geeft
dat van binnen uit wisselende zichtlijnen. Links en rechts van het middenterras liggen
plantvakken op verschillend niveau. Aan het eind van de middenas staat, uitnodigend
tegen de muur, een grote bank aan weerszijden geflankeerd door twee bolcatalpa's. Het
is een verrassende tuin, die vooral in de zomer door de voorliefde voor veel bloemen
een weelderige sfeer uitstraalt.
4. DE MUURTUIN BIJ DE GROTE OF ST.JEROENSKERK
Deze zeer aparte kleinschalig opgebouwde heemplanten-tuin is absoluut de moeite waard.
De kerk is helaas alleen op zaterdag voor het publiek geopend. Het prachtige interieur van deze kerk is zeker het bekijken waard. Let vooral op de avondmaalstafel, de
kansel en de knielbank. Het orgelspel is van de organist Jaco van Leeuwen.
Langs de scheidingsmuur van de kerk liggen een groot aantal kleine "tuintjes° geplant naar eigen biotoop met een groot assortiment heemplanten. In
het verwilderingsdeel bloeit in het vroege voorjaar de Primula veris. In de
zomer trekken de felle kleuren van de vele zomerbloeiers de aandacht. Deze
in ons straatbeeld zo vertrouwde tuinmuur is zeker het bestuderen waard.
Zowel tuin als grasperken zijn het jarenlange project van één man: Wim
Dieleman. De aangebrachte wapens betreffen diegenen die een gedeelte van
de tuin gesponsord hebben.
= ~r~tch
't Gilde van Sint Joris
Wanneer u de tuinen van de families van Zaltbommel-Uittenbogaard (Voorstraat
49b) en Jansen-Crijns (Voorstraat 47) gaat bekijken , kan dat alleen maar via de
Offemweg. U bereikt die vanaf de Voorstraat via de Doelensteeg.
Op de Offemweg aangekomen ziet u aan uw rechterhand het Doelenterrein,
omzoomd door prachtige zeer oude lij-linden.
Op dit terrein ontwaard u een 30 meter hoge houten schietpaal met daarop
een houten vogel ( de "gaai' ). Op zaterdag de 20ste wordt er door de Broederschap van het Gilde van Sint Joris met een kruisboog met houten pijlen op
deze "gaaí' geschoten om het Koningschap. Iedere 7 jaar wordt dit ritueel
herhaald.
Dit schuttersgilde stamt uit I477 en is het enige gilde boven "de rivieren"
waf nog met een kruisboog schiet op de vogel.
,
Vanaf de straat kunt u dit schouwspel gadeslaan. Wij maken u er echter op
attent dat een en ander niet ongevaarlijk is. Bij schampschoten bestaat er
de mogelijkheid dat de pijlen na hun 60 meter hoge vlucht op de straat kunnen vallen , met alle gevolgen van dien.
HOUDT DUS DE PIJLEN IN DE GATEN !!!
LET OP DE WAARSCHUWINGEN !!!
NIEMAND WORDT TOEGELATEN OP HET TERREIN ZELF !!!
6
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5. FAMILIE VAN ZALTBOMMEL-UITTENBOGAARD, VOORSTRAAT 49b
Ingaug Offemweg tegenover Schutterij
Route Doelensteeg-Offemweg-poort
Waar vroeger de geldauto'S van de ABN-AMRO bank naar binnen reden, is
nu de toegang tot de meest recente tuin in de Voorstraat. Op de plaats van het
bankgebouw is Voorstraat 49b (en 49) verschenen. Vorig jaar november was
het huis gereed. De tuin is toen, kort voor het inzetten van de -gelukkig-milde
winter,aangelegd. Getracht is tegemoet te komen aan het historische karakter
van het woonhuis. Gekozen is voor grote planten in ouderwetse soorten. Bovendien zijn er drie platanen geplant.
6. FAMILIE JANSEN-CRIJNS, VOORSTRAAT 47
Ihgang poort aan achterzijde, Offemweg . Let op alleen zaterdag geopend.
Deze 5 jaar oude stadstuin, achter de voormalige pastorie van de Hervormde
kerk, is aan de woonhuiszijde in klassieke stijl ontworpen. Het woonhuis zelf
dateert uit het jaar 1875.
Wat opvalt aan déze tuin is de symmetrie, die vanuit het huis is doorgetrokken naar de tuin, met name in het eerste gedeelte. Wat het achterste deel van
de tuin betreft, is een wat vrijere hand aan het tuinontwerp toegevoegd. Let u
vooral eens op de oude historische muur, die de afscheiding met de buren
vormt.
Aan de rechterkant, vanuit het huis, staan lei-linden.
7. FAMILIE LINDHOUT, WILHELMINASTRAAT 30
Een zeldzame, voor ons dorp unieke, ouderwetse tuin.
Wie zich via de fleurige voortuin door de poort naar de achtertuin begeeft, wordt
vast verrast door een zeer diepe tuin. Deze stamt uit het begin van deze eeuw.
Tot 1970 werd het bijna 100 jaar oude huis bewoond door de grootvader van
de huidige eigenaar.
Aangezien de tuin in die jaren sterk verwaarloosd was, is er van de oorspronkelijke aanleg weinig meer te vinden. Alleen de kolossale Hosta's
langs het pad naar het kasje zíjn daar nog een overblijfsel van. Sommige van
deze planten zijn reeds ruim 75 jaar oud !
Vanaf het terras heeft men een mooi overzicht over de lager gelegen tuin, die
zeker 100 meter diep is en opgedeeld in een síer- groente- en fruittuin.
Oorspronkelijk hadden meerdere huizen in deze omgeving ontzettend diepe
tuinen, maar helaas is dit nog de enige tuin díe gespaard is gebleven voor de
oprukkende woningbouw.
De siertuin tot aan de kas is grotendeels het domein van mevrouw Lindhout.
Het overige gebied wordt volledig onderhouden door de heer des huizes.
Hier wordt alleen met eigengemaakte compost gewerkt en zijn bestrijdingsmiddelen uit den boze. Helemaal achterin in de tuin vindt u de hobby hoek
waar de Buxus- teelt wordt bedreven.
Zo'n ouderwetse tuin als deze , is in onze Dorpskern zeer zeldzaam en daarom
uniek om te mogen betreden.
8. FAMILIE BRANDS-BRAUN, ST-JEROENSWEG 63
Let op: alleen op zondag geopend
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 erómheen 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 diverse kruiden en planten, de roos Charmian en een
met buxusvakken verdeelde rozentuin met een terras van oude klinkertjes.
wordt vervolgd op pagina 10
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STARTPUNT
Markt onder de Linden
1. Marktkraam
`De Oude Dorpskern
2. Zijtuin Lindenhof
Lindenplein 1
3. Tuin Familie Trimbos
Voorstraat 64 (alleen Zaterdag)
4. Muurtuin (W. Dieleman)
Grote of St.jeroenskerk
5. Tuin Familie van Zaltbommel-Uittenbogaard
Ingang Offemweg tegenover Schutterij
Route Doelensteeg ( bij 'Drieluik') Offemweg- poort
6. Tuin Familie Jansen-Crijns
Voorstraat 47. Ingang Offemweg (alleen zaterdag)
7. Tuin Familie Lindhout
Wilhelininastraat 30
8. Tuin Familie Brands-Braun
St.Jeroensweg 63 (alleen zondag)
9. Tuin Familie Scholten
Nieuwe Zeeweg 1-3
10. Tuin Familie van Egmond
Oude Zeeweg 5
11. Tuin Familie van den Oever
Dompad
tevens ingang vogelasiel
12. Tuin Familie Arendshorst
Prins Hendrikweg 9
13. Tuin Familie Gerritse,
Hogeweg, eerste woonboot na brug
~~.~~~~~c~®~~~n~~
A. Presentatie tent Lindenplein
"De Oude Dorpskern'
B. Zijtuin Lindenhof
Leeuwenburgh en Yvette Thunissen
C Fam. Tuyn, Voorstraat 48
Job Bonnike, Koen Mertens, Josine Croin, Robert
van Nimwegen, Annelies van der RheeLandsman, Nel Ruijgrok
D. Grote of St. Jeroenskerk
Jacco van Leeuwen en Sassenheims Strijkorkest
E. Op de Markt
Walther Kuivenhoven en Loek Weijts
E Drieluik Antiek, Voorstraat 57
G. Fam. Berntsen, Voorstraat 59
Ydeleine Berntsen en Lex van Gunsteren
H. Hotel/Restaurant Royal, Voorstraat 76
Corrie IZavensbergen en Bob Rigter
I. Bloembollenbedrijf Van Eeden, Voorstraat 114
Tentoonstelling gereedschap en Ine Groot
J. Sicco de Jong, Voorstraat 126
Eveline Jansen en Jikke van Loon
K. Pand hoek Voorstraat/Douzastraat
Joop Rozendaal
L. R.K. Parochiekerk St Jeroen, Lindenplein
Riet Rosier
M. Atelier Ine Groot, Oude Zeeweg 40
N. N.H. Kapel, Hoofdstraat 96, Noordwijk/ Zee
,
:s.
a ~rS~ :, n
i' ~i
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Een tuinkamer met een oude gemetselde vijver met bamboe, diverse soorten hostá s
en andere bladplanten en een blauwgrijs-witte border. Door de rozenboog met
verschillende clematissen en rozen komt u in het verlaagde zitgedeelte met de
escallonia. Aan de ene zij de een border met o.a. digitalis mertonensis, astrantiá s,
polygonum polymorphum en alliumbollen en aan de andere zijde de zahnkleurige border met de vele soorten euphorbiá s, de roos Abraham Darby en
diverse digitalissen. Achter in de tuin de oude appelboom en vele schaduwplanten, zoals tradescantia, liortensia, hosta en filipendula.
Het hek, de rozenboog en het theehuisje zijn zelf ontworpen en gemaakt door
de heer des huizes.
9. TUIN FAMILIE SCHOLTEN, NIEUWE ZEEWEG 1-3
Ingang via corridor tussen no. 1 en no. 3
Zaterdag na 16.00 uur gesloten!
Deze zeer goed onderhouden tuin is speciaal door zijn grote diversiteit van
het planten assortiment het betreden waard.
De tuin die dit jaar 16 jaar oud is, is qua opbouw en lijnenspel hetzelfde gebleven. De afgesloten tuin is ontworpen in harmonie met de architectuur van het
huis en de apotheek, waarbij de schuine lijnen in de borders, het gazon en in
de bestrating zijn terug te vinden.
Fruitbomen, grote heesters- en struikpartijen, doorweven met rozen, maken
deel uit van het tuinontwerp en passen hier bijzonder goed in.
De vijverpartij met levende have is een lust voor het oog.
10. FAMILIE VAN EGMOND, OUDE ZEEWEG 5
Voortuin.
Deze omheinde voortuin is een schoolvoorbeeld van tuinplezier
Achter zeewind bestendige hulsthagen ligt een verrassend fraaie voortuin.
Het ontwerp is afgestemd op de omgeving en de stijl van het, uit de vorige
eeuw, daterende huis. Hier aan de rand van de Breloft lagen vroeger de kruidenvelden. Deze voortuin zou je een kleine kruidhof kunnen noemen. De formele
belijning van groene hagen en bestrating met klinkers contrasteert met de luchtige, romantische beplanting in kleuren wit, roze en blauw. De tuin is in twee
compartimenten ingedeeld. In het ene deel ligt een vijver. Als je op het bankje
achter de vijver zit, weerspiegelen er twee puntdaken van het huis in; dit geeft
een ruimtelijk effect in deze omsloten tuin.
Het andere vlak is beplant met voornamelijk vaste planten. Er boven 'wuiven' kleinbloemige'Rosa Swany' op stam. Uanaf het vroege voorjaar tot in de
late zomer is er wat in bloei.
Uanuit de keuken biedt de tuin door de groenblijvende elementen en mooie
harde materialen, het gehele jaar veel tuinplezier. De achtertuin is niet opengesteld.
11. FAMILIE VAN DEN OEVER, DOMPAD
Ingang naast het vogelasiel op het Dompad.
Deze tuin kwam in de plaats van een parkeerterrein van het voormalige Politiebureau. Om de tuin te kunnen vinden zijn richtingsborden geplaatst áan de
Lijnbaanweg, het Breloftpark en op het Dompad.
Bezoekers met auto, kunnen alleen gedurende het tuinenweekend parkeren
aan de achterzijde van het gebouw Oude Zeeweg 10a.
Door de bijzondere medewerking van de familie van Oostlander, de huidige
eigenaar en de inzet van vrienden en kennissen, is het gelukt een parkeerplaats om te toveren in een tuin met een grote en enkele kleine vijvers, een
moerasje, een aantal sier- en vruchtbomen en veel klein fruit.
De start vond plaats in augustus 1992. In de tuin zijn enkele zitjes geplaatst
om in alle rust van de omgeving te kunnen genieten. Er zijn vakken met aller10
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hande vaste planten, maar ook een groot rozenperk: Door het plaatsen van een
kweekkasje is het aanzien van de tuin in belangrijke mate toegenomen. U zult
uw ogen uitkijken!
12. FAMILIE ARENDSHORST, PRINS HENDRIKWEG 9
De zuidzijde van de tuin wordt begrensd door het Dompad, de oudste verbindingsweg
tussen Noordwijk-Binnen en Noordwijk a/d Zee.
Het huis dateert uit 1906. Het bijzondere van de tuin, wat meteen bij het betreden opvalt, zijn de vele niveauverschillen.
De niveaus worden gescheiden door muurtjes en borders. De tuin ligt rondom
het huis.
Sinds zes jaar wordt er hard gewerkt om de tuin een nieuw aanzien te geven.
Uan de oorspronkelijke beplanting resteert o.a. een pruimenboom en een eerbiedwaardige druif, van ongeveer 90 jaar oud. De huidige aanplant is nog vrij
jong, o.a. verschillende soorten rozen en allerlei vaste planten.
In het voorjaar heeft de tuin een prachtig aanzien door de Stinzenplanten
waaronder duizenden scilla's.
Een grote aanpak was noodzakelijk, omdat de tuin tientallen jaren verwaarloosd was en vele oude,zieke iepen verwijderd moesten worden. Zo wordt er
ieder jaar een gedeelte opnieuw aangeplant.
13. FAMILIE GERRITSE, HOGEWEG 20
De eerste woonark.
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'moestuiri met koude kasjes
voor de kweek. Hierin worden dahliá s, gladiolen, fresiá s of irissen overgehouden of voorgetrokken. Het schuine randje naar het water toe, zou je een
soort rotstuintje kunnen noemen. Uanuit de boot geeft dit een vrolijke aanblik.
Uervolgens 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
diehtgegroeide tuin, waarin alles luchtig in ellcaar overgaat. Ook de overkant
van de weg wordt bijgehouden. In het vroege voorjaar staan hier de narcissen
te bloeien.
T~inpaviljoen Roosendaal, Zwarteweg 20, Willem van den Berghstichting
De tuinen zijn gelegen aan de Driehoeklaan 27, te Noordwijk op het terrein van Zorgcentrum 'Willem van den Bergh'. vanaf de rotonde aan het eind van de Voorstraat de
Herenweg richting Katwijk volgen. De eerste grote afslag naar rechts voert langs de
ingang.
Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00- 17.00 uur
Een bezoek aan tuinpaviljoen Roosendaal is alleszins de moeite waard. Het
paviljoen bestaat uit 2500 mz vaste planten en info-tuinen. Naast de vormgeving en creativiteit in de tuinen is het de bedoeling dat de 'zintuigen van de
bezoekers worden geprikkeld'. Dit kunt u ervaren tijdens een wandelíng door
de vier info-tuinen. De vaste plantenborders zijn aangelegd met themá s, zoals kleur, cottage, schaduw, kruiden en geur. In het tuincafé kunt u een kopje
koffie drinken en tijdschriften en tuinboeken inzien.
11
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Geo.WAten ~ater brengt door vissen die er in rondzwemmen en vogels die er komen
drinken een extra dimensie in uw tuin en voor grote mensen en in het
bijzonder voor kinderen een eeuwig wisselend en leerzaam kijkgenot.
Wat te denken van alle soorten waterslakken , de "schrijvertjes " de libellen
vlinders, vissen, salamanders en ..... de kilckers niet te vergeten! En heel misschien ook nog wel een brutale reiger, die van heel dichtbij zich tegoed komt
doen aan al dat lekkers wat u voor hem heeft klaar gezet. (Daar kan echter met
heel eenvoudige middelen zoals een draadje spannen iets tegen gedaan worden!)
Het maken van een watertuin kan een heel spannend avontuur zijn, speciaal
wanneer de kinderen erbij mogen meehelpen en is voor iedereen weggelegd.
In de kleirtste tuin is er plaats voor een klein vijvertje , zelf op een binnenplaatsje of op een ballcon.
Het hoeft immers niet meer te zijn dan een doorgezaagd vaatje, juist groot
genoeg om een waterlelie plus nog wat kleine waterplantjes en 2 of 3 goudvissen te herbergen... en een vorm van watertuin is geboren!
Het grote voordeel van deze kleine watertuin is dat er geen kleine kinderen in
kunnen vallen en dat hij niet zo gauw bezocht wordt door een reiger , terwijldit kleine "ecoplasje° net zo boeiend kan zijn als een grote vijver.
~~...~~~~ .
.,..-~a ;` ··~i· ·~
:.I~. w~m. ~4. ~.
Voor de echte grote vijver liefhebbers volgt hieronder een leuk uitgebreid assortiment planten en heesters. Begin echter pas aan een grote vijver wanneer de
kinderen hun zwemdiploma in het bezit hebben!
Plantenkeuze voor een watertuin:
Diep water :
Nuphar (Plomp) - heldergeel - juni/september
Nymphaea (Waterlelie)-wit/rood/geel/rose-juni/september
Nymphoides (Watergentiaan)-heldergeel-juni/september
Drijvende planten:
Azolla (ICroosvaren) - geen bloemen - gehele jaar
Eichhornia (Waterhyacinth) - lichtpaars- zomer
Stratiotes (Krabbescheer) - wit - juni/augistus
Trapa (Waternoot) - wit - zomer
.
12
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Oever planten:
Acorus (Kahnoes) - groen - juni/juli
Alisma (Waterweegbree) - wit/rose - juni/augustus
Butomus (Zwanebloem)-xozerood-juli/september
Calla (Slangewortel) -wit, later rode bessen - juni
Caltha ( Dotterbloem) - goudgeel - maart/juni
Iris (Lis) - diepblauw - juni/juli
Juncus (Pitrus) - bruinig - juni/augustus
Menyanthues (Waterdrieblad) - wit/rose - mei/juni
Mimulus (Maskerbloem) - geel met stippen - mei/augustus
Myosotis (Moeras vergeet-mij-niet) - kobaltblauw- vanaf juru
Ranunculus (Grote boterbloem) - goudgeel - mei/juli
Sagittaria (Pijlkruid) - wit met lila - juli/augustus
Scirpus (Mattenbies) - roodbruine aartjes - juli/augustus
Typha (Lisdodde) - bruine rietsigaren - juli
Zuurstof vormende onderwaterplanten :
Ceratophyllum (Hoornblad)
Elodea (Waterpest)
Hottonia (Waterviolier)
Myriophyllum (Aarvederkruid)
Potamogeton (Fonteinkruid)
Varens, grassen en heesters voor een vochtige omgeving :
Dryopteris ( Moerasvaren)
Matteuccia ( Struisvaren)
Miscanthus (Siergras) ~'' t '
Myrica (Gagel)
Onoclea (Bolletjesvaren)
Osmunda (Koningsvaren)
Phyllostachys ( Wuivend riet)
Salix (Treurwilg) ,s ~
Sinarundinaria (Bamboe)
Als u uit dit uitgebreide assortiment
waterminnende planten en heesters
geen keuze kunt maken of als u er
niet een mooi vindt dan moet u de
gehele watertuin maar
vergeten.........want ik weet er niet
meer op te noemen!
~! a
13
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IE~c~®~n~~c~~ n~ ~~ ~®~~1®~ ~l~ ®~.~.~
~1®~~~I~~~~
n ok dit jaar gaat hét markt- en tuingebeuren weer hand in hand met de
l~~ kunst. Kunst in huis, kunst in de tuin en ook kunst in de kerk. Veel van de
kunstenaars dit jaar zijn lid van de Kunstkring '88 van de bollenstreek. Daarnaast
exposeren nog diverse, andere kunstenaars. Wie het allemaal zijn en waar ze te vinden
zijn, leest u in de kunstroute.
De Kunstroute
A- Presentatietent Lindenplein van de vereniging "De Oude Dorpskern'
B- Zijtuin van de Lindenhof (grenzend aan het Lindenplein)
Bloemsierkunst Leeuwenburg, presenteert zich hier met monumentale florale
objecten, gecombineerd met klassiek gedecoreerde showtafels. Daarbij geven
zij hun visie op de nieuwste woonkleuren.
Hiertussen vinden we geestige tuinbeelden van Yvette Thunnissen.
C- Familie Tuyn, Voorstraat 48
Gastvrij wordt hier weer aan diverse kunstenaars gelegenheid gegeven tot
exposeren: oud-burgemeester Job Bonnike en Koen Mertens met beeldhouwwerk,
keramiek en bronsplastieken, Josine Croin, beeldend kunstenaar met een aparte
aluminium tafel; Robert van Nimwegen, design lampen; Annelies van der Rhee,
schilderijen en tenslotte Nel Ruijgrok, gemengde technieken, etsen en olieverven.
D- Grote- of St. Jeroenskerk.
Alleen op zaterdag te bezichtigen: Jaco van Leeuwen bespeelt hier het kistorgel.
Dit wordt afgewisseld met optredens van het Sassenheims Strijkorkest.
E- Op de markt.
Op de markt vinden we de portrettekenaar Walther L. Kuivenhoven en de
karikaturist Loek Weijts.
F- DrieluikAntiek, Voorstraat 57
In de Voorstraat tegenover de Grote Kerk ligt het leuke antiékwinkeltje "Drieluik". Beslist de moeite waard om hier even binnen te lopen! Tafelzilver, (couverts en servetbanden), antieke sieraden en kleine meubelen.
G- Familie Berntsen, Voorstraat 59
Vrolijke zigeunermuziek lokt ons hierheen, gespeeld door Ydeleiné Berntsen en
Lex van Gunsteren. Tevens is hier een expositie en verkoop van Oosterse voorwerpen.
H- Hotel/Restaurant Royal, Voorstraat 76
Hier kunt u even pauzeren onder het genot van een kopje koffie en een overheerlijke "groenlunch". Exposante hier is Corrie Ravensbergen met aquarellen
van bloemen en tuinen.
Het vermaarde jazzkwartet van Bob Rigter speelt hier bekende en minder bekende jazz.
I- Bloembollenbedrijf van Eeden, Voorstraat 114-116
Het meest authentieke nog steeds in gebruik zijnde bloembollenbedrijf in
Noordwijk en omstreken.Wanneer u door de poort tussen 114 en 116 doorloopt, belandt u op een stukje Noordwijk, waar de tijd even heeft stilgestaan.
U betreedt namelijk het oudste, nog steeds gebruikte, bijna in de originele
staat bestaande bloembollenbedrijf van de firma PB. van Eeden.
14
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Speciaal voor dit tuinweekend, wordt in deze schuren oud gereedschap en gebruiksvoorwerpen tentoongesteld. Verder exposeert hier Ine Groot met grote tulpenschilderij en.
J- Sicco de Jong,Voorstraat 126
In het kleinste pand in de Voorstraat, de verkeersschool van Sicco de Jong is
een expositie van engelse miniatuur cottages, "Lilliput Lane". Deze cottages
zijn replicá s van engelse landhuizen en tuinen. Schilderes Eveline Jansen zal
hier demonstreren. Op de eerste etage bij Sicco exposeert kunstenares Jikke van
Loon.
K-Pand hoek Voorstraat- Douzastraat
In dit oude winkelpand exposeert Joop Rozendaal met zeefdrukken en schilderijen van bolgewassen.
L- De R.K. Kerk Sint Jeroen, van Limburg Stirumstraat
Deze kerk gelegen aan de Westkant van het Lindenplein is dit jaar voor het
eerst te bezichtigen tijdens de marktdagen. In de pastorie exposeert Riet Rosier, met mythologische schilderijen, uitgevoerd in gemengde technieken.
M- Atelier Ine Groot, Oude Zeeweg 40
Dit weekend houdt Ine Groot open huis. Zij maakt schilderijen met textielverven op doek en bronsplastieken. Menselijke emoties spelen een grote rol in
haar kunstuitingen.
N- N.H. Kapel, Hoofdstraat 96, Noordwijk aan Zee
Hier exposeren tijdens de open tuindagen 3 kunstenaars: Ineke Lieshout,
keramiek. Objecten voor binnen en buiten. Maarten Gilthy Veth, bloemschilderijen en Marita Haggen met botanische schilderijen in acryl.
~ 1L~~1I~'~®~'~~®(~'~~~11~
n p zondag 29 maart j.l. werden alle "Voorstraaters' uitgenodigd door een Geo.WAten
~J groepje nieuwe Voorstraat bewoners om deel te nemen aan een puzzel/
wandeling door hun eigen straat.
De hoofdopzet was een ludieke kennismaking met de "autochtonen'.
Voor jong en oud waren vragen opgesteld naast allerlei wetenswaardigheden
over de diverse gebouwen en huizen.
Na de wandeling kwam iedereen weer tezamen in Royal waar onder het genot van een drankje ( ieder voor zich) nog heerlijk werd nagepraat.
Een bijzonder leuk initiatief en een uitstekende maruer om elkaar beter te leren kennen!
Misschien is dit een leuke manier om uw mede-straatbewoners bij ellcaar te
krijgen om tijdens zo'n bijeenkomst uw afgevaardigde te kiezen voor de Oude
Dorpskern !
15
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~~n~~~~~n~n~
~ ijzonder jammer dat mensen ellcaar zo in de haren kunnen zitten, door
onverantwoorde, onnodige hoge bouwwerken op te richten als erfafscheiding.
Toch gebeurt het en een goed voorbeeld kunt u allen zien aan het begin van
de Voorstraat net achter het open stukje waar vroeger de garage van "Otto"
stond.
De arme bewoners van het aangrenzende perceel aan de Heilige Geestweg
zijn door deze zware erfafscheiding hun uitzicht, zonlicht en hun veilige overpad kwijt geraakt naar de Voorstraat, met alle nare gevolgen van dien.
Wat jammer toch dat het, zelfs in ons zo lieve en vriendelijke dorpje , door
intolerant burengedrag, tot zullce excessen kan leiden!
"Een stomverbaasde Voorstrater "
~c~ `~~.n~I~~~®~~c~~
Geo W. Aten D e meesten onder ons moeten altijd een beetje lachen wanneer zij een kabouter in een tuintje zien staan. Waarom eigenlijk? Zou er toch iets buitenaards, iets geheimzinnigs zijn rondom die kleine rakkers?
Ik weet het niet maar ik wil wel hieronder een gesprekje aanhalen wat ik ooit
had met twee vriendelijke oudjes , gezeten op hun bankje achter hun huis in
een vriendelijk klein tuintje ergens in de Achterhoek:
" Onze kabouters betekenen echt gezelschap voor ons. We gaan als het ware met
ze om als vriendj es. Ze hebben ook allemaal echte gezichten met echte uitdrukkingen. We moeten niets hebben van die plastieken smoeltjes met allemaal diezelfde dildce wangen. Nee, ze moeten echte karakter hebben.
Ze doen trouwens ook allemaal wat. De een vist, de ander loopt eigenwijs met
zijn broodtrommeltje rond: dat is de ondeugende, Jodocus heet die. Vroeger
had hij een riempje aan zijn trommeltje, maar dat is hij kwijt.
Nou, en Petrus en Paulus maken muziek, de een speelt op zijn viooltje, de ander
heeft een saxofoon. En dan is er natuurlijk nog onze oudste en grootste kabouter,
die heet Grummehnans, omdat hij altij d zó n beetje binnensmonds moppert. Hij
is ook de zwaarste, want hij is van gips, nog echt ouderwets.
Elk najaar halen we ze uit de tuin en gaan ze naar de zolder. In het voorjaar
worden ze weer opgeknapt. Hier en daar een beetje gips er tegen aan en met
de kwast een fris kleurtje erover heen en klaar is Kees.
Ieder jaar krijgen ze een ander plaatsje omdat de tuin ook steeds wat verandert. En als alles weer klaar is en we zo op alles uit zitten te kijken, zoals we nu
doen gedrieën, dan hebben wij daar toch zo'n aardigheid in, dat is bijna niet
te beschrijven:'
Ik kan u vertellen dat ik toen wat stil werd en zwijgend mijn kopje koffie leeg
dronk er bijkans in geloofde dat Jodocus naar me stond te knipogen.
Het gaat er dus helemaal niet om of U die kabouters nou mooi of lelijk vindt
als hun baasjes er maar intens van kunnen genieten!
En weet u wat ik achteraf nog het allerleukste vind : dat daar waar een kabouter staat geen onkruid kan groeien, daar houden zij niet van!
16
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ABN AMRO
Bank
Lircdenpleirc 6
Om rekehing mee
te houden
Den Haa~e
Makelaardij
Hoofdstraat 48
Makelaars óók in
de oacde dorpskern
Yaa de~ Wiel
~ouw
Aahhemingsbedrijf
Lageweg 5
Restauratie van o.m.
De Lihdenhof
en
ABN AMRO
In het middelpunt van de oude dorpskern
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Hotel-Restaurant "Royal "
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