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Op de valreep wil de redactie U en de Uwen prettige
feestdagen en een gezegend 1989 toewensen! Wij hopen
dat dit 9e nummer alweer, een goed onthaal zal vinden.
Een even goed onthaal als de documentaire, díe we
enkele maanden geleden mochten helpen maken over
onze dorpskern. Hulde aan Multiwave, Radio
Noordwijk-Lokaal, én vooral dank aan onze sponsors, te
weten: Verkade, Royal, Galerie Drieluik, de Eendracht
en First Lady. In dit nummer weer een veelheid aan
artikelen. De Dorpskern in het kort bleek wat lang uit te
vallen. Een belangrijk zorgenkind van dit moment is de
Lindenhof: We wensen onze gemeentelijke bestuurders
veel wijsheid toe! Leen Bedijn van Fastnet wordt
bedankt voor zijn hulp bij de totstandkoming van dit
nummer.
Goede jaarswisseling, en: denkt U bij het afsteken van
vuurwerk ook aan de kinderen en de huisdieren?
DeRedacüe.
In Kernpunten 8 schreef ik iets over de tuinen van Oud
Leeuwenhorst, waar op het eind van de 17e eeuw raadpensionarïs Gaspar Fagel woonde. Ik noemde hem één
van de eersten in Europa die planten wist te kweken in
verwarmde kassen.
Nu blijkt uit een brief die de heer C. van den Berg ons
toestuurde, dat al eeuwen eerder een Duitse geleerde,
Albertus Magnus, die leefde van 1193 tot 1280, de verwarmde kas heeft uitgevonden. Zijn tijdgenoten dachten
dat hij kon toveren wanneer ze midden in de winter in
zijn kassen een oveTVloed aan verse bloemen en groente
zagen.
Ook noemt de heer van den Berg nog een andere Duitse
geleerde, de beroemde Alexander von Humbóldt (17691859), die ook zeer veel heeft gedaan voor de óntwikkeling van de teelt van sierbloemen. De heer van den Berg
is van mening dat deze twee geleerden in ons dorp een
standbeeld verdienen, zij immers zijn de grote pioniers
voor de kassencultures waarmee zo veel mensen in onze
streek hun brood mee verdienen.
M. van Dijk
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Voorstraat en Lindenplein worden wel eens aangemerkt te horen tot de mooiste straten in
welke plaats dan ook. Verwonderlijk is dit miet, met de oude linden en de gevarieerde
bebouwing met een aantal prachtige huizen. Maar kijken wij eens kritisch naar deze straten.
Helaas zijn er toch verschïllende panden die een dissonant vormen in het straatbeeld. En is dit
ook niet zo met het grote aantal autó s die op de meest slordige manier geparkeerd worden. 's
Avonds moet je je weg zoeken langs het smal overgebleven pad, dikwi~ls nog bevuild met van
alles en nog wat. De neuzen van de auto's staan royaal over het trottoir. Dítzelfde trottoir kan '
in de periode van bladval (met linden een lange periode) veranderen in een glibberig pad met
vooral voor ouderen hinderlijke gladheid. Gelukkig zijn er veel particulieren die hun stoep ,;
bladvrij houden, maar anderen?? (denk maar eens aan de zakenpanden). Diezelfde trottoirs
zijn hier en daar gewoon berg en dal, en je moet verdraaid goed uitkijken waar je je voeten;zet.
Schuin aflopende trottoirs nopen tot tot het vasthouden van toevallig aanwezige paaltjes of
dergelijke. Het allerergst is dit het geval onder de neus van onze vroede vaderen, namelijk
rond de Grote Kerk, en dan vooral bij de pomp. Een grote vieze troep, gaten van heb ik joü daar.
Misschien komt daar verandering in met de reconstructie van de Voorstraat (zie ook
Lindenplein). Verder vraag ik mij wel eens af, lopend door de straat, of de gemeente geen pot
verf meer kan betalen om de prachtige lantaarns eens een opknapbeurt te geven. De meeste
lantaarns staan er kaal of bladderend bij. Ook een goede vraag is of er beter weer geen
lantaarnopsteker moet komen. Eén bepaalde lantaarn brandt al 4 à 5 maanden niet meer.
Wanneer je dus praat over één van de mooiste straten van Nederland, dan mag er wel eens wat
aandacht besteed worden aan dit totaalbeeld,,dat moet mij toch even van het hart. In deze
Kernpunten vindt U ongetwijfeld weer een schat aan informatie. Als voorzitter wil ik vooral
ieders aandacht vragen voor de aanstaande Kerstmarkt in de Grote Kerk. Deze markt bleek in
zo'n sfeervolle omgeving al eerdere keren een groot succes.
Eenieder namens onze vereniging alvast prettige feestdagen toewensend, hopen we ook
volgend jaar weer ons uiterste best te doen te passen op onze mooie dorpskern.
J.J. de Mooy, voorzitter '
3
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We leven hier in de luwte van de Grote Kerk
Letterlijk of figuurlijk; hoe je het zien wil,
A1 eeuwen lang waakt de kerk over het dorp,
Centrum van kerkelijk maar ook maatschappelijk leven,
Ook nu nog een invloedrillc middelpunt,
Wie er niet voor de godsdienst komt,
Komt er wel voor concerí of afscheid,
En voor de Kerstmarkt komen we er allemaal:
16 december is de markt voor de derde maal,
Wie er eerder was, komt zeker terug,
Wie immers zou zo veel gezelligheid willen missen?
M.v.D.
4
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In mei en juni van dit jaar organiseerde de Stichting
Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming
(NCM) een cursus'Gerneentelijk Monumentenbeleid' voor
de bij deze stichting aangesloten organisaties. Aan deze
cursus namen. op kosten van de vereniging, drie leden
van de werkgroep 'Ruimtelijke Ordening en Beschermd
Dorpsgezicht ' deel. In drie achtereenvolgende
'Kernpunten' zal verslag worden gedaan van een aantal
van de belangrijkste onderwerpen dat op de cursus werd
behandeld. Hieronder vindt U het eerste deel.De cursus,
verspreid over vier avonden, werd gehouden in Woerden
onder de enthousiaste en deskundige leiding van de
directeur van het bureau van de NCM, de heer van
Brederode - geen onbekende voor onze vereruging, want
hij was op de laatste jaarvergadering de gastspreker. De
NCM is opgericht als landelijk contactorgaan van
particuliere organisaties die zich op het terrein van de
monumentenbescherming bewegen. Momenteel zijn er zo'n
driehonderd aangesloten organisaties waaronder ook
onze vereniging. De taken van de NCM liggen op het
gebied van de coordinatie van activiteiten, de
bevordering van deskundigheid, en de voorlichting.
Bovendien vervult de NCM voor haar leden een
spreekbuisfunctie in haar contacten met de overheid. De
NCM organi~eert niet alleen cursussen voor leden van
aangesloten organisaties, maar ook voor gemeentelijke
ambtenaren die met monumentenbescherming te maken
hebben. De deskundigheid van de NCM vindt duidelijk
allerwegen erkenning. De eerste cursusavond werd
besteed aan een inleiding over monumentenzorg en de
ingrijpende wijzigingen die deze zorg recentelijk heeft
ondergaan en in de naaste toekomst nog zal ondergaan.
Binnenkort, waarschijnlijk met ingang van 1 januari
1989, zal een nieuwe Monumentenwetvan kracht
worden. Deze wet maakt het mogelijk dat
bevoegdhedenvan de centrale overheid met betrekking
tot de monumentenzorg naar de gemeente worden
overgeheveld. Die overheveling kan echter alleen dan
plaats vinden als een gemeentelíjk beleid ter zake is
vastgelegd in een verordening die tevens voorziet in de
instelling van een gemeentelijke monumentencommissie.
De regelingen tot financiering van onderhoud en
restauratie van monumenten, die in 1985 van start zijn
gegaan, beogen een beter planmatige aanpak dan
voorheen gebruikelijk was. Helaas is het bedrag dat op
de rijksbegroting voor deze financiering is gefeserveerd
bij lange na niet toereikend. Voor particuliere bezitters
van monumenten is het van belang te weten dat het in
1985 ingestelde 'Nationaal Restauratiefonds' onder
bepaalde voorwaarden leningen tegen zeer lage rente
verstrekf, en de faciliteit biedt tot voorfinanciering van
toegezegde subsidies. In de volgende 'Kernpunten' zal de
rol van de gemeenten in het monumentenbeleid nader
belicht worden.
J. van der Meulen
5
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De eerste fase van de herindeling van de Voorstraat
nadert; op het raadhuis wordt de-laatste hand gelegd
aan het uitvoeringsplan. Vóórdat dit in uitvoering '
genomen wordt, krijgen wij het plan nogmaals te
zien.Hoewel de parkeerproblematiek in het gedeelte
tussen raadhuis en Lindenplein'niet het meest rujpend is,
denken we toch dat hiermede de eerste stap gezet gaat
worden op de weg om de af en foe chaotische .
parkeertoestanden in de dorpskern op te lossen.
Er komen duidelijke parkeervakken en door middel van
markeringen in het bestratingspatroon zal het voor een
ieder duidelijk zijn waar men wel en waar men ruet mag
parkeren.
De discussie voór het ~erkeerscirculatieplan in de kern
is weer op gang gekomen. Er liggen een drietal voorstellen bij de gemeente; waaronder een discussievoorstel
van onze vereruging. Het voorstel om in de Molenstraat
slechts éénrichtingsverkeer toe te staan, heeft het niet
gehaald, zoals U in de Zeekant hebt kunnen lezen. Voor
1989 staat op het programma:
-uitvoering herindeling Voorstraat 1e fase
-voorbereiding van de volgende fase
-discussie over de verkeerscirculatie in de
dorpskern
-verbetering van de verkeersorganisatie in de
kern.
N.B. In het laatste gesprek met wethouder Salman
hebben wij erop aangedrongen een bescheiden bedrijventerrein in Noordwijk te creeëren. Vele van de thans
aanwezige bedrijven in de dorpskern zullen hiermede
gebaat zijn, terwijl de bewoners van de kern het zullen
toejuichen. Momenteel lijken de bij de wethouder bestaande plannen weinig kans van slagen te hebben. De
Oude Dorpskern betreurt dit zeer.
6
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Pecunia non olet.
Visie: is dat verstand op nul en blik op oneindig?
In ieder gevai is het niet: SPN! De bars op Zee klagen over
hun omzet en : worden op hun wenken bediend: kom allemaal
met de auto naar het Wantveld, en ga per busje naar de kroeg.
Mét gratis consumptie! Handig, én verstandig;: want: glaasje
op laat je rijden. Met de bus weer terug dus naar het
Wantveld. En dan: scheuren maar; door Noordwijk Binnen
naar lZijnsburg; Katwijk of Den Haag. Wie in ieder geval niet
bezopen zijn, dat zijn de bar-eigenaars. Maar waarom horen
we niets van de politie of de gemeente? Gemeenteraad, zeg er
eens wat van! Over de gemeenteraad gesproken..... al m'n
boze woorden' trek ik terug. Met kracht is gepleit voor een
kunststuk voor Noordwijk aan Zee. Dat moest en zou er
komen! Het debat eind vorig jaar gaf de diepe betrokkenheid
van de commissie bij de kunst weer: Schelvis: "ik heb geen
verstand van kunst, dus ik onthoud me van stemming..." En
ook nu weer loopt men bij het nieuwe ontwerp over van
enthousiasme: wethouder: "dit ontwerp Iijkt me in ieder
geval beter dan het vorige".
Kunstenaar Broos (what's in a narne) heeft voor zestig
duizend gulden (ja~ U leest het goed) een kunstwerk bedacht:
een krullend linf van ijzer, en wel: roestvrij (zvelja het kan
niet op). Vroeger liet je zo'n motiefje door de dorpssmid
maken voor een paar gulden:...
Bedankt gemeenteraad, dat U het in Noordwijk Zee Iaat
plaatsen, en zo de dorpskern van Binnen niet bederft. Hebben
we die Zeeërs mooi tuk!!
Kijk, geld speelt hier geen rol, tenzij het om het sociaalcultureIe leven gaat...harmonie, wijkvereniging, sportclub,
bejaardenzorg.
, We ploegen even de Noordboulevard om, want die moet toch
zo ontzettend nodig vernieuwd worden...hup negen ton....
Helaas gaat het Hotel Oranje binnenkort failliet: zeg maar
dag met je handje tegen de gemeentelijke investering van een
kleine twee ton... Gelukkig kan de gemeente nu z'n geld nog
kwijt in het bij Katwijk te bouwen Spacecentre, waar
Noordwijk op de één of andere manier van zou moeten
profiteren..: Tenslotte is daar nog de Lindenhof, die door de
gemeente is aangekocht. Daar is binnenkort alleen het casco
nog van over. Gaat dat dan ook nog met verlies weg?
Eigenlijk zou het een wonder zijn, als er überhaupt nog geld is
voor een nieuwjaarsreceptie; als je zo nodig moet bezuinigen...
Daar zou je natuurlijk entreegeld kunnen heffen....Maar dan
komt er helemaal niemand; dan gaat het net zo als met de
parkeermeters op het Lindenplein: daar staat ook-niemand
omdat je moet betaíen (of als ze er staan, betalen ze niet!). `
Pecuniator
7
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De Voorstraat aan 't Westeinde doet zich hier nu op.
Ons komt te voren een huis, dat tot aan de Achterbuurt
rondom omheind is en bemuurd; waarin de taxus, net geschoren, geplant in eenen ronden kring, den vreemden in
verwond'ring zetten; een huis dat met zijn zijsaletten
pronkt met den naam vam Koop'ren Ring, een naam die
eeuwen mag verduren en die, zo 't naar mijn wensch mag
gaan, moet eeuwig in 't geheugen staan. Jakobus van der
Valk, 1748
Het huis waar Jakob van der Valk zo over in vervoering
geraakt, staat er nog steeds en wordt tegenwoordig bewoond door de familie Bink. De tuin loopt weliswaar
niet meer door tot aan de Achterbuurt (Offemweg), maar
zet ook nu nog tijdens de'open tuindagen' veel 'vreemden
in verwond'ring'. En men zou kunnen zeggen dat in één
van de huidige zijsaletten (salons) de galerie "De
Linde" van mevrouw Bink is gevestigd. Misschien komt
ook de naam'De Koop'ren Ring' nog weer eens terug aan
de gevel om aan de wens vân van der Valk te voldoen.
Daarvoor zou het aardig zijn iets meer te weten over de
herkomst van deze naam. Er wordt ijverig gesnuffeld in
de archieven, maar het is onzeker of we zover terug
kunnen komen. Nu is er na 1748, het jaar waarin van der
Valk zijn loflied schreef, een lange periode van stilte,
totdat we vernemen dat op 14 oktober 1819 ene Gerardus
Geurs, gepensioneerd zee-officier, het huis en erf voor fl.
600,= verkoopt aan de heer Jan Gerard Blaauw. Deze
Blaauw was oud-notaris en kwam uit Utrecht, alwaar
hij aan de Oude Gracht had gewoond. Lang heeft notaris
Blaauw niet van zijn nieuwe woonstee kunnen genieten,
want al in 1823 verkoopt de.weduwe Hugonia BlaauwBouman het huis voor fl. 800,= aan mevrouw van der
Steen-Sasselée. Hugonia zelf vertrekt dan naar
Zierikzee. De echtgenoot van mevrouw van der Steen
heette Willem Hendrik en was beroepsofficier met de
rang van luitenant. Zij wonen ook maar drie jaar in het
huis, en in 1826 verkoopt mevrouw 'huis en erve,
wagenhuis; paardenstalling en tuin' voor fl. 1550,= aan
Johan Hendrik Christoffel Plesman, een gepensioneerde
majoor uit Leiden. Met deze majoor loopt het niet zo goed
af, althans wordt het huis in 1835 geveild door de ontvanger der belastingen te Noordwijk. De majoor was
kennelijk ernstig in gebreke gebleven bij het betalen van
zijn belastingen. Voor fl.1300.= werd Gerrit Kuyper,
emeritus predikant uit Haarlem, de nieuwe eigenaar.
Gerrit Kuyper en zijn vrouw Anna Cornelia Pennewart
hebben duidelijke sporen nagelaten in de
dorpsgeschiedenis. Zij maakten zich namelijk zeer verdienstelijk door een orgel te schenken aan de Grote Kerk.
Het is datzelfde mooie orgel dat er ook nu nog is, en dat
gebouwd werd door H. Krupscheer uit Amsterdam. Op
zondag 8 november 1840 werd het orgel in de
ochtenddienst plechtig ingewijd. Dominee Usener hield
een toepasselijke preek met als tekst: "Zingt Hem een
nieuw lied, speelt wel met vrolijk geschal:' (Psalm
33.3). Na afloop van de dienst begaf zich een commissie
van dominee, ouderlingen en kerkvoogden naar het huis
'De Koop'rem Ring' aan de Voorstraat om het echtpaar
Kuyper namens de hele gemeente dank te zeggen voor dit
prachtige geschenk. Ds. Kuyper moet behalve een royaal ook een zeer geestig man geweest zijn. Bij Kloos lezen
we namelijk dat hij "een bescheiden amicalen omgang"
had met de pastoor, toentertijd Henricus Joannes Sonjee.
Beide heren hadden er groot plezier in elkaar
beurtelings enorm voor de gek te houden. Na het overlijden van dit kleurrijke echtpaar veilden de erven in
1851 het huis met schuur en loods, erve en tuin. De koper,
voor de som vánfl. 2600,=; is Wigbold van der Does
Graaf van Limburg Stirum, zodat 'De Koop'ren Ring' dan
even deel uitmaakt van de heerlijkheid Noordwijk.
Even maar, want zijn erfgenaam Frederik Albert Govert
Graaf van Limburg Stirum verkoopt het huis alweer op
g
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20 december 1858, en wel aan de gemeente Noordwijk,
voor fl. 2000,=.
Er komt nu een nieuwe dorpsschool in het gedeelte waar
vroeger de stallen en het koetshuis waren, en de
bovenmeester, Klaas Hemkes, trekt met zijn gezin in het
eigenlijke woonhuis. Dertig jaar langzit de dorpsjeugd
braaf in de bankjes, totdat het er in 1885 te klein wordt,
en de school een rueuw pand betrekt: Het huis, bevattende "zes karners, keuken, kelder, zolder, een
welwaterpomp en verder gemakken", en het
schoolgebouw en de grote tuin gaan voor fl: 6000,-- van de
hand naar bollenkweker Jan van Konijnenburg.
Jan van Konijnenburg, zijn kinderen en kindskinderen
blijvembijna een eeuw lang in het huis wonen. De school
wordt nu bollenschuur; zoals voor de hand zou liggen. In
de tuin ziet men niet meer de geschoren taxus, maar wel
een-overvloed aan bolgewassen. In de dertiger jaren
wordt de tuin geheel opnieuw aangelegd naar een
ontwerp van de tuinarchitect van der Lee, die ook het
ontwerp maakte voor de Keukenhof.
In 1926 verkoopt Jan van IConijnenburg het achterste deel
van de tuin aan zijn bedrijf, de N.U. Bloembollenhandel
en kwekerij v/h van Konijnenburg en Mark: Na de dood
van vader Jan blijft de dochter, die getrouwd is met Leen
van der Mark, er wonen met haar gezin. Haar zoon Jan
verkoopt het dan namens de erven Jan van Konijnenburg
in 1975 aan de familie Bink.
Een oud huis waar veel gebeurd is, méér dan ik heb
kunnen achterhalen, en méér dan ik in zo'n beknopt
verslag kanvertellen. Een mooi oud huis, waar we allemaal in de dorpskern trots op kunnen zijn.
Madeleine vau Dijk
archiefonderzoek: E.J. van Dijk
9

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 16

Kernpunten - 3

~ORPSKERN IN HET KORT-DORPSKERN IN HET KORT-DORPSKERN IN HET KORTI~ ~1 I~ Ii~ C~ C~ I~ 1!~ ~ ~ ~ I~ ~~~5~~~ I~~3~~5®I~~~~
In april'86 verzoekt onze vereruging de gemeente deZoals U misschien weet, staat in de Grote- of St. Jeparkeermeters op het Lindenplein te verwijderen. Ob-roenskerk van Noordwijk één van Nederlands mooiste
servatie heeff óns, direct betrokkenen, geleerd dat dezeorgels, een Knipscheerorgel, gebouwd omstreeks 1840.
dingen weinig nuttig zijn en de Voorstraat extra bela-Elke zomer worden er op dit orgel concerten gegeven door
sten:zeer bekende organisten. Deze concerten hebben in de
Antwoord hierop van de gemeente: poütiek niet haal-afgelopen jaren duizenden liefhebbers van orgelmuziek
baar!naar Noordwijk doen komen, waaronder vele
Deze zelfde gemeente komt er na zoveel jaar gebruikbuitenlandse toeristen.
achter dat de meters meer kosten dan opbrengen. DusHelaas is dit prachtige orgel aan een grondige revalt het woord:verwijderen...stauratie toe, die zeer veel geld gaat kosten: Daarom is
En de vereniging? Die gaat gewoon door. Hopenlijk is diter een orgelrestauratiefonds gesticht teneinde gelden
tempó niet`maatgevend voor de mate waarin de ge-bijeen te brengen, die de restauratie moeten bekostigen.
meente onze inbreng accepteert!Eén van de akties die de kerkvoogdij voor dit fonds gaat
voeren, is het verkopen van wijn. Deze wijn, een Côtes du
Rousillon kan men aanbieden voor f. 9,75 per literfles.
Deze wijn wordt omschreven als een soepele, gulle
tafelwijn. Op de komende kerstmarkt,16 december a.s.,
zal deze wijn verkrijgbaar zijn. Verder kunt U hiervoor
Het is zover; De Overtuin is voor de komende decenniaterecht bij koster Hoek, Anemoonstraat 17, te1.16322
gered. Wat nu?
De Vereniging heeft reeds gesuggereerd hier deskundigen bij te betrekken (zie Kernpunten 6,b1.9). Een
plan moef toch nog wel te bekóstigen zijn?Als er teveel
kosten aankleven, kan de Vereniging misschien een
aktie óntketenen:
Wij menen nog altijd dat; langs de weg van creativiteit
en positief denken, veel wensen in vervulling kunnen
gaan.
Eén persoon heeft reeds op zeer spontane wijze gereageerd! Eén van onze oudste leden, mevr. C.M. van der
Meer, schonk de in haar bezit zijnde "pion". Een passend
ornament voor een stukje oud groen.
Wat naar onze mening echt ontbreekt, afgezien van wat
aan- en herbeplanting, is een mooie "pièce de milieu".
De tuinvaas uit Offem (nu in de moderne omgeving van
het Jan Verwey Natuurcentrum) zou het m deze historische omgeving ruet slecht doen......
~®~~~í~i1 ~~~íl~~C~~1
Waarom zien we elk jaar minder bloeiende bolgewassen
in onze gemeentelijke groenstroken?
Natuurlijk, iedere herfst weer die bollen planten en in
het voorjaar rooien, is een kostbare zaak, waar het
mankracht (en tegenwoordig ook vrouwkracht!) betreft.
Met de z.g. verzvilderingsbollen is dit toch anders?
Eenmaal in de grond gestopt, heb je er jarenlang steeds
meer plezier van. Zou in de bloemenbadplaats elk
plantsoentje, elke berm er niet mee volgeplant moeten
zijn? Het plantgoed is toch dicht bij de hand. Ze bloeien
wel heel vroeg. Maar, als men het toeristisch seizoen
wil verlengen... moet dit toch welkom zijn? Of kiezen we
voor de plastic badplaats: plastic bakken, plastic
palmen, plastic geraruums, plastic gras... alles is
mogelijk. Waar kiest U voor? De Oude Dorpskern kiest
voor echt.
Côtes du Roussillon
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Rónd de Grote`of St Jeroenskerk is het góed toeven: Een
kleine rondwandeling is altijd; sfeervol. In de zomer
koeren de tortelduiven vanuit de bomen of pikken van de
door Martha op straat gestroóide graankorrels. In de
herfst-waart de melancholie rond de kerk, en staan de
straatlantaarns eenzaam in de mist. In de winter
glibberen we óver de oude steentjes en zoeken we de
luwte van de oude tuinmuur. In het voorjaar broeden
zelfs heel toepasselijk torenvalken in de door de goede
zorgen van Dick Passchier geplaatste nestkast.
Maar.:...de wat kritisch ingestelde bezoeker zal de wat
vreemd aandoende "krul" (openbaar herentoilet) niet
zijn ontgaan. En wordt men niet geheel in beslag genomen
door dit schitterende plekje, dan zal men toch weinig
positiefs kunnen berichten over de toestand van de
groenvoorziening rond de kerk. De karige grassprietjes
stellen niet veel voor, maar blijven zelfs buiten bereik
van de gemeentelijke maaiers. Een nog kritischer
ingestelde toeschouwer zal zelfs tot de cónclusie komen
dat het er gewoon een rotzooi is! Nog net geen
stortplaats, maar wel papier, plastic, colablikjes,
sigarettenpakjes en vooral natuurlijk hondenpoep.
Sinds kort echter dient zich, dankzij het onvolprezen
particulier initiatief een perspectief aan. Af en toe kunt
U daar de heer Wim Dieleman rond de kerk aantreffen.
Toepasselijk gekleed in boerenkiel, groen legerjack en
alpinopet, loopt hij niet alleen te foeteren op de rommel,
maar aarzelt niet, deze ook daadwerkelijk op te ruimen!
Zonder de gemeentereiniging door een ludieke wijze op
diens tekortkomingen te wijzen......
Nee, Dieleman mikt veel hoger. Het doel is een ecologisch "paradijs" rond de kerk te scheppen: planten en
dieren in natuurlijk evenwicht.
Meneer Dieleman, een klein beetje resultaat zal de
toestand al veel verbeteren. De hekjes nemen we op de
koop toe, in afwachting van betere tijden. Want misschien kunnen we het kerkbestuur en de gemeente
overhalen de poorthekken aan weerszijden van het
kerkepad weer te plaatsen, zodat de natuurlijke pogingen van de heer Dieleman enige kans op succes hebben en
niet ten ondergaan in het onnatuurlijke afval van onze
tijd of hondenuitwerpselen........
~ ~~~n®~I~c~c~~
Het gebouw van de Openbare Bibliotheek aan de Weteringkade staat er op 17 december aa: alweer 5 jaar. Het
is daarom leuk om te weten dat op zaterdag 17 december
gedurende de ochtendopening een gezellig tintje aan dit
eerste lustrum gegeven wordt: koffie met koekjes,
boetevrij inleveren; levende muziek etc.: Hartelijk gefeliciteerd, bestuur en medewerkers!
Waarom toch zou het nodig zijn om in de kern van een
mooi Hollands dorp aan de Noordzee, de mensen in de
war te brengen met het organiseren van Franse dagen?
Zou het, ondanks deze geslaagde dagen, niet wat
origineler en effectiever zijn de ónderwerpen wat
dichter bij huis te zoeken?
Wat te denken van de figuur van Sint jeroen? Wij zien
het al helemaal voor ons: geen Tiroler Buben, maar een
klank en lichtspel aan de voet van de Grote of St Jeroenskerk...
Katwijk z'n visserijdagen? Noordwijk z'n St. Jeroensfeesten. Stof genoeg voorhanden: tentoonstellen van
St. Jeroens relieken, Latijnse Hóogmis, plechtige
omgang, klank- en lichtspel, instelling St. Jeroensmedaille; noem maar óp:..
Of krijgen we volgend jaar Belgische dagen met een patatbakwedstrijd?
SPN, kóm eens praten, we denken met U mee!!
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In 1984 wordt bekend dat de Buitenkliniek van het
Akademisch Ziekenhuis in Leiden definitief daar naar
overgebracht zaT worden; hetgeen betekent dat de
Lindenhof een andere bestemming of eigenaar krijgt.
Vele buurtbewoners beginnen zich zorgen te mat~en over
dit voor Noordwijk zo markante en waardevolle pand
met tuin, dat welicht geen goede toekomst beschoren zal
zijn. Mede naar aanleiding hiervan wórdt opgericht: de
vereniging De Oude Dorpskern (januari 1986 officieel).
In de eerste gesprekken-met de gemeente komt de Lindenhof ruimschóots aan bod. Om ongewenste speculaties
uit te sluitén en de toekomst van het gèheel ae waarborgen`besluit de:gemeente de Lindenhof aan te kopen.
Voorwaarde is wel: een behoorlijk plan als uitgangspunf; geheel binnen het kader van het bestemmingsplan.
Dit betekent dat, naast alle regels die gelden voor
Rijksmonumenten; rekening gehouden moet worden met
het feit van de bijzondere bestemming die op.het geheel
rust:
Door het toenmalige college van B&W wordt onze vereniging gevraagd mee te denken. Tevens besluit men een
advertentie te,plaatsen in de landelijke bladen (zie ons
bexicht in KP 3):
De boodschap is duidelijk: liefst een cultureje bestemming; die geen overlast voor de omgeving zal zijn, en
de toekomstige gebruiker zal nu en in de toekomst geen
aanspraak mogen maken op de gemeentekas. Over de
instandhouding van de gebouwen is men bezorgd: daar
kan een stichting voor worden opgericht.
De vereniging doet haar best en draagt de Ewijckshoeve
uit Den Dolder voor. Dit is een landelijk bekende stichting, die zich bezighoudt met cursussen in het creatieve
vlak voor kleine groepen. Iets waarvoor naar onze
mening in deze regio grote behoefte bestaat. Naar
ieders enthousiasme volgen vele besprekingen. Tot een
zevenman sterke gemeentedelegatie praktisch onverwacht zich bij de Ewijckshoeve aandient (januari 1987).
Aan één kleinigheid zijn de heren voorbijgegaan: in
januári is het instituut niet aktief, en te zien valt er dus
weinig! Als een nachtkaars gaat alles dus uit.
Dan doemt de Basisgezondheidsaorg op. Hiervoor zou
een stichting komen. Er moet aangebouwd worden aan de
Lindenhof, om van alle parkeeroverlast en kille TLbuizen'maar niet te spreken.
Gelukkig neemt de zaak een andere wending. De gezondheidsdiensten haken af. Na de Sikkens-directie
gepolst te hebben brengt De Oude Dorpskern het
Sikkensmuseum naar voren. Iedereen is het er over eens:
een prachtige bestemming. Helaas is de gemeente
Sassenheim ons voor.
De Lindenhof staat inmiddels een jaar leeg, en de gemeente Noordwijk te kijk....
Advies: Start de hele procedure opnieuw, zodat rueuwe
mogelijkheden zich kunnen aanbieden. Begin nog maar
eens eerst met een landelijke publiciteitsactie! Dit huis
is Noordwijk té dierbaar om in een wanhoopspoging snel
nog even kwijt te raken.
De gemeente Noordwijk heeft onlangs in de historische dorpskern van Noordwijk-Binnen het pand De
Lindenhof aangekocht.
Het pand, dat uit de 18e eeuw dateert, zal in de
zomer van 1987 worden opgeleverd.
Behalve De Lindenhof zelf is ook een woning, direct
ernaast gelegen, aangekocht.
De bruto vloeroppervlakte bedraagt ca. 1400m2
(2 verdiepingen en een zolder).
Achter het pand is een grote tuin met een oppervlakte van ca. 4000 m2:
De oppervlakte van het totale terrein bedraagt 4673
m2.
Het pand verkeert in goede staat van onderhoud.
Het college van burgemeester en wethouders biedt
het pand te huur c.q. te koop aan, waarbij in eerste
li insta~tie instellingen met een sociaal-culturele c.q.
kunstzinnige doelstelling de voorkeur genteten.
Huur-, c:q. verkoopcondities zullen In onderllng overleg worden bepaald.
II Gegadigden kunnen zich schriftelijk wenden tot het
college van burgemeester en wethouders, Voorstraat
42 2201 HW NOORDWIJK.
Telefonische inlichtingen kunnen worden verkregen
bij de burgemeester of de gemeentesecretaris, tel.
01719- 19230.
~~~~dl ~
16 december
Kerstmarkt in de Grote- of St. Jeroenskerk van 11-21 uur.
maart 1989
Algemene Ledenvergadering in Hotel Royal.
22 april
Bazar in de Grote of St. Jeroenskerk ten bate van het
orgel. Inbreng 2e hands spullen (géén groot meubilair
e.d.) via koster Hoek.
12
TE HUUA/TE KOOP AANGEBODEN
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Hotel-Restaurant "Het Hof van Holland"
Voorstraat 79
2201 HP Noordwijk
Tel.: 12255~ T ;\
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Hotel-Café "Royal"
Voorstraat 76
2201 HZ Noordwijk
Tel.: 12988
pn,w° ~.. ~ . , . ..
Hotel-Restaurant "De Beurs"
Voorstraat 123
2201 HS Noordwijk
Tel.: 12403
Gastvrijheid is troef in Noordwijk-Binnen
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