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JAARVERSLAG 1 APRIL 2019– 31 december 2019 
VERENIGING DE OUDE DORPSKERN 

 
In de ALV van 17 april 2018 is het door het bestuur ingebrachte voorstel om het boekjaar weer terug te brengen 
naar het kalenderjaar met algemene stemmen aangenomen. Dientengevolge loopt dit jaarverslag van 1 april 2019 
t/m 31 december 2019. 

 
1. Bestuurlijke aangelegenheden: 

o Het bestuur: 
 Het bestuur komt, ondanks het verkorte boekjaar, toch nog 6 maal bijeen. Daarnaast zoals gebruikelijk 

2 maal per jaar een vergadering met de commissievoorzitters en 2 maal per jaar (voor en na het 
seizoen) een bijeenkomst met de rondleiders van de Historische Rondwandelingen. Doel: het op de 
hoogte blijven van elkaars activiteiten en elkaar inspireren. 

 Er is regelmatig overleg met het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk (PCEN) , Het Cultuur-Historisch 
Genootschap (CHG) en de Erfgoedcommissie. Ook met Calorama is i.v.m. de rondleidingen die daar 
plaats vinden met enige regelmaat overleg.  Door de bestuurlijke drukte, die gepaard gaat met de 
fusie, is er minder overleg met de gemeente dan tot nog toe gebruikelijk. Natuurlijk blijven Hein 
Verkade en Harrie Salman onze onmisbare steunpilaren als meedenkers en inspiratiebronnen op het 
gebied van erfgoed. 

o Benoeming nieuwe bestuursleden: 
 Op de ALV van 16 april worden de volgende bestuursleden benoemd: 

 Pieter Jan Barnhoorn wordt benoemd als vicevoorzitter en zal in 2020 Paul de Vreede opvolgen 
als voorzitter. 

 Ingrid Slabbaert wordt benoemd tot bestuurslid PR en Communicatie. 
 Wil Steenvoorden volgt Hans van der Hoeven op als penningmeester. 

 Frans Bruinzeel volgt vanaf de ALV de bestuursvergaderingen. Hij zal met Karel Reekers de 
omvangrijke portefeuille RO en Erfgoed op zich nemen. 

 Vanaf september volgt Thea Janson, indien mogelijk, de vergaderingen. In 2021 zal zij het secretariaat 
voor haar rekening nemen. 

o Afscheid: 
 Er wordt met gloedvolle woorden en een cadeau afscheid genomen van Hans van der Hoeven. Een 

voortreffelijke en betrokken penningmeester!  We zijn hem veel dank verschuldigd. Niet alleen de 
financiën van het bestuur, maar ook die van de commissies zijn door hem buitengewoon accuraat 
beheerd. Gelukkig hebben we in Wil Steenvoorden een waardig opvolger, die door Hans zorgvuldig is 
ingewerkt.  

o Statuten en HHR: 
 De wijzigingen in de Statuten en de nodige aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement worden 

unaniem aangenomen. 
o PR en communicatie: 

 De website is overgegaan naar Ingrid Slabbaert en heeft een opfrisbeurt gekregen, evenals de 
facebookpagina, die nu altijd up to date is. 

 Om de communicatie richting leden te verbeteren wordt gestart met een digitale Nieuwsbrief, door 
Ingrid mooi vorm gegeven. We streven naar een consequent beeldgebruik. 

 Er komen weer twee Kernpunten uit.  
Erfgoed: 
o Erfgoedprijs: 

 De voorbereidingen voor de Erfgoedprijs gaan van start: de kaders en voorwaarden worden opgesteld 
en er wordt een deskundige commissie ingesteld. Er wordt een fraai schildje en een oorkonde 
ontworpen. 

 Tijdens de Najaarslezing wordt de eerste Erfgoedprijs uitgereikt: De mooi gerestaureerde 
bollenschuur, Douzastraat 42. 

 De prijs wordt met enthousiasme ontvangen. De prijs wordt een keer in de twee jaar uitgereikt. 
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o Nieuwe uitgaven: 
 Op de ALV van 16 april 2019 presenteren Hein Verkade en Harrie Salman hun nieuwe boekje: 

‘Wandeling door de historie van Noordwijk Binnen’ aan de leden. Een beknopte geschiedenis over de 
historie van Noordwijk Binnen met een verkorte wandeling door de kern. 

 Een app met de rondwandeling op ‘Beleefroutes.nl’, waarop ook twee andere wandelingen in 
Noordwijk te vinden zijn. 

 Een hernieuwde uitgave van het gidsje, behorend bij de Historische Rondwandelingen op de 
dinsdagavonden. 

o Gemeentelijke Monumentenlijst: 
 In de gemeenteraad ontstaat opnieuw discussie over de Gemeentelijke Monumentenlijst: Aanwijzen 

of alleen op basis van vrijwilligheid. 
 DOD spreekt in juni in bij de gemeenteraad. In december dient DOD een zienswijze op de concept-

erfgoedverordening in. Vrijwilligheid leidt te vaak tot vernietiging van waardevolle panden. Met goede 
voorwaarden moet het aantrekkelijk worden voor de eigenaar om het pand te beschermen. Ook 
landelijke organisaties dienen een bezwaarschrift in. Helaas is de meerderheid van de Raad  tegen. 

o Budget Erfgoedorganisaties: 
 Het PCEN bepleit een verhoging van het budget van € 35.000-. naar € 75.000.- i.v.m. de toetreding van 

de erfgoedorganisaties uit Noordwijkerhout en de Zilk. Inmiddels is de verhoging toegezegd. 
o Erfgoedcommissie: 

 Harrie Salman gaat helaas de  gemeentelijke Erfgoedcommissie als afgevaardigde van DOD verlaten. 
We zijn hem veel dank verschuldigd voor alle geleverde bijdragen aan ons cultureel erfgoed. Het 
bestuur draagt Karel Reekers voor als zijn opvolger in de commissie 

Cultuur: 
o Cultuur-historische Waardenkaart: 

 Door de fusie loopt de vaststelling vertraging op. De input van Noordwijkerhout is nog niet 
beschikbaar.  Harrie Salman en Hein Verkade blijven betrokken. 

o Bollenstreekomroep: 
 Regelmatig verleent DOD medewerking aan het programma van BO: ‘Podium Bollenstreek’. 

o Muziektent: 
 Hoewel de Muziektent overgedragen is aan de gemeente, heeft DOD het gebruikersrecht. 
 De zeilen om de tent af te schermen zijn vervangen door nieuwe. In 2020 zal daarop nog een 

afbeelding van de dorpspomp komen. 
o 75 Jaar Vrijheid in Noordwijk. 

 In het kader van deze herdenking zal Koen Marijt een lezing houden op 1 mei in de Oude Jeroen.  
 Er wordt door de redactie van de Kernpunten tezamen met de redactie van de Blauwdotter een 

uitgave voorbereid over Noordwijk in oorlogstijd, te verspreiden in geheel Noordwijk. Dit laatste 
afhankelijk van de te verkrijgen subsidie van de gemeente. 

Leefbaarheid: 
o Zienswijze Julianahofje 

 DOD dient een zienswijze in tegen de voorgenomen bouw Julianahofje. Het hofje is prima, de huizen 
ter compensatie zoals gebruikelijk te groot en te hoog. De kern versteent, de druk voor omwonenden 
wordt te hoog, met veel parkeeroverlast. 

o Herinrichting Jeroensplein: 
 De kruidenbakken zijn geplaatst, maar het geheel is nog niet afgerond. Afwachten wat het 

uiteindelijke resultaat zal zijn. 
o Nieuwe toekomstvisie voor heel Noordwijk: 

 DOD wordt aangemerkt als stakeholder. 
 Om onze kernwaarden te waarborgen is het zaak vanaf het begin betrokken te blijven bij de discussie 
 Ons bezwaarschrift, ingediend bij de eerste Omgevingsvisie is nog steeds actueel: te weinig ambitie. 
 Het is belangrijk onze leden te betrekken bij de discussie. 

o Sfeerverlichting: 
 Dankzij donaties kon de sfeerverlichting in de Voorstraat weer worden uitgebreid. 
 Een fraaie toevoeging aan onze mooie oude dorpskern. 
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2. Evenementen: 
Torenklimmen: 
o Nieuwe projecten: 

 Om het project levendig te houden worden nieuwe projecten bedacht: Paasklim en  Bevrijdingsklim. 
Halloween wordt wegens succes geprolongeerd, evenals de hoogste levende Kerststal. 

 Op 17 mei onthult waarnemend burgemeester Jon Vloed-Hermans het prachtig gerestaureerde 
uurwerk, dat in de toren staat, gerestaureerd door enthousiaste leden. Zij is onder de indruk van de 
activiteiten. 

 Zondag 24 nov. om 3 uur zijn de klokken handmatig geluid ter herinnering aan de drie omgekomen 
Noordwijkse redders van de KNRM exact 100 jaar geleden. 

 In 2020 krijgt de vermeende schedel van Jeroen een definitieve glazen deksel. Een mooie toevoeging 
aan het verhaal van Jeroen. 

o Veiligheid: 
 De brandweer heeft drie avonden geoefend, inclusief een ontruiming van de toren (in  halloween-

kleding!) 
 Het heeft geresulteerd in extra voorschriften om de veiligheid te waarborgen (met een scherpe 

handhaving)  
Historische Rondwandelingen: 
o Start seizoen: 

 Op 11 juni vindt de feestelijke start plaats met de officiële aanbieding van het boekje ‘Wandeling door 
de historie van Noordwijk Binnen’ aan wethouder van den Berg. De aanwezigen o.l.v. de gidsen maken 
een verkorte wandeling. De nieuw app met de wandeling er op wordt geïntroduceerd. Na afloop is 
nog de vernieuwede gids met uitleg beschikbaar, die behoort bij de reguliere wandelingen. 

o Thema’s: 
 De drie thema’s uit 2018 blijven gehandhaafd: De  bruggen en waterlopen van Noordwijk, 

demonstratie gaai schieten in de Doelen en landgoed Calorama.  Calorama blijft populair. Daarnaast 
blijven  de reguliere wandelingen bestaan. 

 Het is een succesvol jaar met iets meer wandelingen dat het jaar er voor.  
Markt onder de Linden: 
o Storm: 

 Voor het eerst in de geschiedenis van de markt moet die op zaterdag worden afgelast wegens een 
zware storm. Het levert geen grote problemen op. Het wordt zoveel mogelijk gemeld op facebook en 
website. Bezoekers die zich vergeefs melden, worden opgevangen. Mensen hebben begrip voor de 
beslissing. 

 Een prachtige zondag compenseert veel. Het blijft een uitermate succesvol evenement. 
Muzikale Kerstwandeling: 
o 3e Lustrum: 

 De viering met een overspanning op het Lindenplein maakt deze editie extra feestelijk. 
 De zandprinses in de RK Jeroen bij aanvang hield iedereen in de ban. 
 De huidige commissie neemt in haar geheel afscheid. Een nieuwe commissie staat in de steigers. 

Kinderkerstwandeling: 
o Uitverkocht: 

 Twee prachtige voorstellingen in de Oude Jeroen, eindigend op Calorama. Binnen een uur uitverkocht 
op de website. 

 Geweldig was de extra voorstelling op de Willem van de Bergh. Groot enthousiasme bij de bewoners. 
 Helaas gaat Henk Koerten afscheid nemen. We zijn op zoek naar een nieuwe coördinator van dit 

prachtige evenement. Henk heeft dit evenement met enthousiasme op de kaart gezet, waarvoor het 
bestuur hem graag wil bedanken. 

 
Het bestuur wil ook dit jaar weer alle vrijwilligers bedanken. De veelheid en de veelkleurigheid van al deze 
evenementen geven De Oude Dorpskern een extra dimensie. De inzet van zovelen blijft bijzonder. Heel veel dank 
daarvoor. 
Babs Cassee  
Secretaris   
februari 2020 


