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Internationale keuken 
met een 'Touch of Dutch'

DUTCH! is vernieuwend, fris en toch vertrouwd! 
Onze chef-kok geeft een speelse ‘Touch of Dutch’ 

aan dagverse streekproducten. 

Preparé à table!
Bij Restaurant DUTCH! neemt u letterlijk 

een kijkje in de keuken.
Veel gerechten worden aan uw tafel bereid en geflambeerd.

Reserveren via www.dutchnoordwijk.nl (online) 
of via 071 367 68 54

Life’s too short 
to drink bad wine

Voor alle wijnliefhebbers is er 
aadenwijn.nl

  aadenwijn.nl

  aad@aadenwijn.nl

  071-3615416

  facebook.com/aad.enwijn

  De betere stoffeerders maken het!

Kijk op onze site voor actuele acties en aanbiedingen

NOORDWIJK 
Lindenplein 7, tel: (071) 361 67 31, e-mail: noordwijk@bergenberg.nl

WWW.BERGENBERG.NL

tapijt - laminaat - PVC vloeren - vinyl - marmoleum 
zonwering - shutters - horren - vloerkleden - gordijnen - behang - verf
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V A N  H E T  B E S T U U R
Bij de aanvang van dit jaar had nie-

mand kunnen vermoeden hoe dit Covid 
19 virus het hele openbare leven plat zou 
leggen. Gezond blijven is ineens priori-
teit nummer 1 geworden. Dat geldt ook 
voor onze leden en we hopen dat u allen 
gezond deze bizarre periode door komt.

Ook voor onze vereniging betekent 
het een aantal aanpassingen. Een aantal 
activiteiten en evenementen zullen ge-
schrapt of aangepast moeten worden. Bij 
het verschijnen van deze Kernpunten is 
het nog allerminst zeker hoe de komende 
maanden er uit gaan zien, maar we berei-
den ons zo goed mogelijk voor. 

ALV
Op de ALV van 24 maart stond het af-

scheid van Paul de Vreede op de agenda en 
de benoeming van Pieter Jan Barnhoorn als 
zijn opvolger. Bovendien lag er een voor-
stel om Frans Bruinzeel en Thea Janson te 
benoemen als bestuursleden. Na de pauze 
stond Hein Verkade op het programma 
met een verhaal over de geschiedenis van 
de Oude Jeroenskerk. Dat laatste houdt u 
ongetwijfeld te goed, bij welke gelegenheid 
of in welke vorm dan ook. 

Dan is er ook nog de verantwoording 
voor het financiële beleid van het bestuur, 
dat door de ALV dient te worden goed-
gekeurd. Het ziet er nu naar uit, dat er 
in ieder geval nog dit jaar, bij voorkeur 
in juni, maar desnoods in september een 
sobere ALV zal plaatsvinden. Niet geheel 
volgens de statuten, maar nood breekt wet. 
We houden u op de hoogte.

Afscheid van Paul de Vreede
Verderop in deze Kernpunten treft u het 

afscheidsinterview met Paul de Vreede 
aan. Reeds gepland voor de Coronacrisis. 
Echt definitief weg is hij nog niet, want 
het officiële afscheid laat nog even op zich 
wachten.  

We maken vanzelfsprekend nog graag gebruik van 
zijn kennis en kunde, dus helemaal weg is hij nog niet. 
Bovendien blijft hij voorlopig nog betrokken bij de 
redactie van Kernpunten, iets waar we erg blij mee zijn, 
want zeker wat dat betreft gaat er veel kennis verloren 
met zijn vertrek. 

Evenementen
Met pijn in het hart hebben we moeten besluiten om 

een aantal evenementen te schrappen  en andere uit te 
stellen, waaronder het abseilen van de toren van de  
Torenklimcommissie en de 1 mei lezing over 75 jaar 
vrijheid.  Deze beide evenementen zullen in ieder geval 
na de zomer plaatsvinden. Ook  de Markt onder de 
Linden zal dit jaar helaas niet plaatsvinden, evenals de 
viering van het 40-jarig jubileum van de Historische 
Rondwandelingen. Op pagina 4 vindt u een aangepaste 
Cultuuragenda. Houdt u de website en onze facebook 
pagina in de gaten. Daarin houden we u op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen.

R.O. en Erfgoed:
Recentelijk zijn er door het college een aantal ingrij-

pende beslissingen genomen: ten eerste de definitieve 
vergunning voor de verbouwing van Voorstraat 114-116, 
een klassiek bollencomplex, in 6 appartementen. Het 
lijkt erop, dat de nieuwe eigenaar weg komt met illegale 
sloop van bollenerfgoed. Een tweede vergunning is 
verleend voor het bouwen van een 2e supermarkt in de 
Raadhuisstraat. In beide gevallen zouden nog rechtsza-
ken kunnen volgen. Ten slotte is afgekondigd dat men 
medewerking wil verlenen aan de sloop van de laatste 
boerderij in de kern, zijnde  Voorstraat 88/Douzastraat 
2 met aansluitend de bouw van twee woningen. 

Voor het slopen binnen een ‘Beschermd Dorpsgezicht’ 
is een omgevingsvergunning vereist. Het bestuur  
beraadt zich op een reactie.

Tot slot
Het belangrijkste is nu om deze periode gezond te 

overleven. Dus ons te houden aan de voorschriften, te 
wennen aan een rustige oude kern zonder levendigheid 
en terrasjes, afstand te houden en elkaar, indien nodig, 
een handje te helpen. Het ga u allen goed.

                                Het bestuur.
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In verband met de Corona-crisis zijn ook bij de DOD alle evenementen 
tot 1 september afgelast:
l Torenklimmen: De opening van het Klimseizoen met de Paasklim 
 en alle volgende torenbeklimmingen zijn voorlopig uitgesteld.
l  Het abseilen van de Toren  van de Torenklim 
 gaat naar 5 september.
l Historische Rondwandelingen: De reguliere Rondwandelingen 
 op de dinsdagavonden in juni, juli en augustus, alsmede 
 de geplande viering van het 40-jarig jubileum zullen dit jaar 
 geen doorgang vinden.
l  Markt onder de Linden op 13 en 14 juni: gaat niet door.
l  De Voorjaarslezing gepland op 1 mei over 75 jaar Vrijheid 
 door Koen Marijt verschuift naar de Najaarslezing van de DOD  
 op 13 november.
Bij het samenstellen van deze Kernpunten zijn we er voorlopig van uit 
gegaan, dat evenementen na 1 september wel doorgang zullen vinden.  
Het is dus raadzaam om de websites en facebookpagina’s van de DOD 
en diverse organisaties vooraf te raadplegen.

Op vrijdag 13 november 2020 geeft Koen Marijt een lezing 
over de nieuwe gemeente Noordwijk in de periode 1940-1945. 
Diverse onderwerpen komen aan de orde. Zo zal worden in-
gegaan op de bestuurlijke ontwikkelingen tijdens de bezetting. 

Welke rol hebben 
burgemeesters Van der 
Mortel, Van Iersel en 
Musegaas gespeeld?

 En hoe zit het met de 
rol van wethouders en 
gemeentebeambten?

Ook de diverse verzets-
activiteiten in Noordwijk 
én de bombardementen 
komen aan bod. Afslui-
tend zal de bevrijding in 
mei 1945 en de schaduw-
kant daarvan besproken 
worden. 

Najaarslezing DOD

ZATERDAG 12 SEPTEMBER. 

HET LANDELIJK THEMA LUIDT  ‘LEERMONUMENTEN’

Open monumentendag

In het woord ‘Leermonument’ zitten allerlei woorden verscholen:
Leer – van leren
Nu – omdat het een eenmalige activiteit is
Monument – de plaats waar gaat gebeuren
Leermoment – de beleving in het monument
Noordwijk heeft een rijke geschiedenis op het gebied van 
kostscholen en had zelfs de eerste lagere school in de regio aan 
het eind van de 14e eeuw. Het idee is om vanuit deze historie 
een accent aan te brengen bij Open Monumentendag 2020.
 

5 SEPTEMBER

De Oude JeroenToren heeft als uitkijktoren (schuilen en waar-
schuwing voor onvoldoende verduisterde woningen) voor de lo-
kale bevolking een belangrijke rol gespeeld in de oorlog.

Daarom is het juist bijzonder, dat de torenklimgroep in het  
kader van 75 jaar vrijheid dit evenement gaat organiseren. 

Mariniers  zullen met een op de trans van de toren gebouwde 
stellage tokkelen (afdalen) naar de tuin. Op het kerkplein staat een 
informatiestand van de "Meet the Marines" en er is een mini kids 
obstakel run op kerkplein Heilige Geestweg/Raadhuisstraat.

Dit evenement vindt 
plaats onder auspiciën 
van de vereniging  
“De Oude Dorpskern” 
en het inhuren van 
een deskundige partij 
“Meet the Marines”.

Tokkelen vanaf 
De Oude Jeroenstoren

VERPLAATST VAN 5 MEI NAAR 13 NOVEMBER
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De viering van het 75ste Bevrijdingsjaar 

na de 2e Wereldoorlog voltrekt zich in 

minder gelukkige omstandigheden nu het 

coronavirus heeft toegeslagen en ons land 

en heel de wereld in zijn greep houdt.

Het leidt tot minimaal uitstel en waarschijnlijk af-
stel van vrijwel alle  festiviteiten die met veel enthou-
siasme door vele organisaties zijn georganiseerd.

Ook wij hadden het zo mooi bedacht: Voor de 
tweede keer een gezamenlijk project van het Genoot-
schap Oud Noordwijk (GON)  en onze DOD: Een 
tweede Kerndotter (een samentrekking van  Kern-
punten en Blauwdotter). De eerste ging over 150 jaar 
Badplaats, de tweede over Noordwijk in Oorlogstijd. 
Het geheel zou gepresenteerd worden tijdens een  
1 mei lezing  gehouden door historicus Koen Marijt 
in de Oude Jeroen. Tijdens die avond zou het eerste 
exemplaar worden overhandigd aan de burgemeester 
en daarna zou het fraai uitgevoerde tijdschrift wijd 

verspreid worden in Noordwijk. Kerk gereserveerd, 
posters en flyers gedrukt, borden langs de weg gere-
serveerd. Maar helaas, ook de feestelijke 1 mei lezing 
gaat niet door. 

Gelukkig heeft de DOD in november elk jaar de 
traditionele Najaarlezing. We gaan er van uit, dat  
dan de situatie weer normaal zal zijn. Op vrijdag  
13 november krijgt Koen Marijt alsnog de gelegenheid  
om zijn lezing met heel veel oude  foto’s  over  
Noordwijk in oorlogstijd te houden. 

Wat wel is doorgegaan is het schrijven van de vele 
verhalen over Noordwijk en Noordwijkers in oorlogs-
tijd. De 2e Kerndotter was op tijd -  voor 1 mei -  klaar. 
Het is een mooie en boeiende uitgave geworden, waar 
de redactie met recht trots op is. Het leek ons niet 
zinvol om  het verspreiden van de 2e Kerndotter on-
der onze leden ook uit te stellen tot november. Het is 
niet onmogelijk dat DOD leden  het al op de deurmat 
hebben gevonden nog voor de Kernpunten in de bus 
viel. Nu dus alle tijd om het tijdschrift uitgebreid te 
lezen en op 13 november het vervolg van Noordwijk 
in oorlogstijd. Veel leesplezier!

De 2e kerndotter:75 jaar bevrijding
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  1  

DE LAATSTE MAANDEN  

VÓÓR DE OORLOG

VLAK VOOR HET BEGIN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG BESCHOUWDE NEDERLAND ZICHZELF  

ALS EEN NEUTRALE MOGENDHEID, MAAR DIE VERONDERSTELLING BLEEK GEBASEERD OP DRIJFZAND.  

ER WERD WEL BEWAPEND EN GEMOBILISEERD EN MET BEHULP VAN DIT MILITAIR VERTOON ZOUDEN  

VREEMDE MOGENDHEDEN MOETEN AFZIEN VAN EEN AANVAL OP HET NEUTRALE NEDERLANDSE 

GRONDGEBIED. MET DE INVAL VAN DUITSLAND IN TSJECHOSLOWAKIJE EN VAN ITALIË IN ALBANIË IN  

MAART 1939 BEGON DE NEDERLANDSE REGERING ZICH MEER EN MEER ONGERUST TE MAKEN.  

DE HERBEWAPENING WERD VERDER OPGEVOERD EN VIA EEN ZGN. BUITENGEWONE OPROEPING 

UITWENDIGE VEILIGHEID WERDEN GROOTVERLOFGANGERS UIT DE VERSCHILLENDE LEGERONDERDELEN  

OP 11 APRIL 1939 OPGEROEPEN ZICH BIJ KAZERNES DOOR HET HELE LAND TE MELDEN. 

Door Peter Mulder

De oproep gold ook voor de verlofgangers van het 4e Regiment  

Infanterie, die zich ogenblikkelijk naar de Morspoortkazerne in Leiden 

dienden te begeven. Hier kregen zij te horen dat zij bij de  

4e Reserve Grens Compagnie waren ingedeeld. Dit betekende dat  

de opgeroepenen feitelijk dit onderdeel gingen vormen. 

De betreffende ‘grens’ lag niet ver van Leiden, namelijk aan de 

Noordzeekust. De helft van de compagnie werd in Katwijk  

gelegerd. De andere helft werd verdeeld over Noordwijk,  

Noordwijk-Radio (NORA), bij Noordwijkerhout en na enige maanden 

ook een klein detachement aan de Wassenaarse Slag.

Koningin Wilhelmina neemt militair defilé af op de Noordboulevard, 4 april 1940.

26
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BEVRIJDINGSDAG IN  

NOORDWIJK

VRIJDAGAVOND 4 MEI 1945 IS HET, NA VIER JAAR BEZETTING, EINDELIJK ZOVER. ALLEREERST  

EEN GERUCHT MAAR AL SNEL WERKELIJKHEID. BETROUWBARE BERICHTEN DAT DE  

DUITSE STRIJDKRACHTEN IN NOORD-DUITSLAND, DENEMARKEN EN NEDERLAND CAPITULEREN. 
Door Jeroen Verhoog

G. Slats, de latere auteur van een boek over 

de bezettingsjaren in Noordwijk, in een in-

terview over die gedenkwaardige avond: We 

liepen naar buiten, kijken, komt dat gerucht 

al door, en toen kwam er een Duitse soldaat 

- een wat oudere man, want d'r waren hier 

veel oudere soldaten natuurlijk die onge-

schikt waren voor het front, of ongeschikt 

geworden - die kwam op ons toe slenteren 

met het geweer op z'n schouders en die 

maakte duidelijk dat we toch binnen moes-

ten zijn, want het was al acht uur geweest en 

toen vertelde ik 'm in mijn beste Duits dat de 

Duitsers hadden gecapituleerd. En de man 

kon niks anders zeggen als "Gott sei Dank".

ROOD-WIT-BLAUW

De capitulatie gaat in op zaterdagmorgen 

5 mei, om 8 uur. Twee dagen later volgt de 

onvoorwaardelijke Duitse overgave, maar 

voor Nederland blijft 5 mei Bevrijdingsdag!  

 
Omdat Noordwijk ver achter de frontlinie  

in bezet gebied ligt, ontstaat er op zaterdag-

morgen de vreemde situatie dat de bezet-

ting weliswaar is beëindigd, maar de Duitse 

troepen er gewoon nog zijn en de geallieer-

den nog ver weg. Officieel zijn de Duitsers 

zelfs nog steeds verantwoordelijk voor de 

ordehandhaving. Maar daar trekt niemand 

zich wat van aan. Het uitgaansverbod wordt 

genegeerd en de Duitse bewegwijzering 

wordt weg gesloopt en in brand gestoken. Er 

heerst een feeststemming en het rood-wit-

blauw gaat voor het eerst in vijf jaar weer in 

top. De Duitsers houden zich wijselijk op de 

vlakte. ’s Avonds wordt er gefeest en ge-

danst. De leden van de Binnenlandse Strijd-

krachten in hun blauwe overalls gaan de 

straat op, een vreemd, maar hoopvol gezicht 

na vijf jaar Duitse uniformen. In deze eerste 

dagen is er nog gebrek aan alles, vooral 

voedsel. Het voormalige verzet bereidt ar-

restaties voor van NSB’ers en andere verra-

ders en neemt het bestuur van de gemeente 

over van NSB-burgemeester Musegaas. 

Bevrijdingsoptocht in de Zeestraat 7 mei 1945.
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De vier mannen achter Hilversum III.

Door Koen Marijt
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‘GEEN LOGEN HEEFT HIER KANS’:  

DE ILLEGALE PERS 

IN NOORDWIJK

IN NOORDWIJK WORDEN TIJDENS DE BEZETTINGSTIJD EEN TWEETAL VERZETSKRANTEN  

UITGEGEVEN. HET ZIJN ILLEGALE KRANTEN DIE HET NIEUWS BRENGEN DAT NIET DOOR DE DUITSE 

BEZETTER WORDT GECONTROLEERD. ‘HILVERSUM III’ EN ‘DE VRYE CRONYCK’ WORDEN IN DE  

DUIN- EN BOLLENSTREEK RONDGEBRACHT EN DOOR VEEL STREEKGENOTEN GELEZEN.   

 

In het geheim komen de vrienden Jan, Jaap, Theo en Leo in augustus 

1943 bijeen in huize De Wra in Noordwijk. Het huis is eigendom van 

de vader van Jan en Jaap, dokter Versélewel de Wit Hamer, die ge-

neeskundig directeur is van de psychiatrische inrichting Sancta Maria. 

Deze katholieke instelling voor ‘geestelijk gestoorde vrouwen’ ligt  

op de gemeentegrond van Noordwijk, maar behoort kerkelijk  

gezien bij de parochie Noordwijkerhout. De vier vrienden maken een 

verzetskrantje. Dat zij hiertoe besluiten is niet zomaar. Jan en Jaap 

studeren medicijnen aan de Leidse Universiteit tot deze instelling op 

last van de Duitse bezetter eind 1941 wordt gesloten. 

De broers zetten hun studie voort in Amsterdam. Maar dat duurt  

niet lang. In maart 1943 besluit de Duitse bezetter om alle  

Nederlandse studenten de loyaliteitsverklaring te laten tekenen.  

In die verklaring moeten de ruim 15.000 studenten beloven om zich  

te ‘onthouden van iedere tegen het Duitse Rijk gerichte handeling.’  

De studenten hebben tot 10 april om te tekenen. Wie niet tekent,  

mag geen college meer volgen, maar moet zich melden voor de 

Arbeidsinzet. Jan en Jaap weigeren te tekenen en duiken onder, om 

werken voor de Duitsers te ontlopen. Zo hebben zij tijd om verzets- 

activiteiten te ontplooien.  

50
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Kasteel Leeuwenhorst vóór de oorlog in al zijn pracht en praal.

  10 
 

DE TELOORGANG  

VAN KASTEEL  

LEEUWENHORST

OUDE ANSICHTKAARTEN, SOMS INGEKLEURD EN AL, VAN HET VOORMALIGE KASTEEL LEEUWENHORST 

ZIJN NIET ALTIJD EVEN HELDER OVER DE PRECIEZE LOCATIE ERVAN. SOMS HEET HET DAT HET KASTEEL IN 

NOORDWIJK STOND, SOMS IN NOORDWIJKERHOUT EN IN EEN ANDERE GEVAL ‘NABIJ NOORDWIJK.’ 

Laatstgenoemde versie komt dichterbij de 

werkelijkheid, maar feitelijk stond het 

kasteel niet alleen ‘nabij Noordwijkerhout’, 

maar zelfs ‘ in Noordwijkerhout.’ Nu resteert 

alleen – analoog aan eenzelfde soort plek in 

Noordwijk – ‘het Gat van Leeuwenhorst, want 

het kasteel bestaat simpelweg niet meer.  

Het kasteel werd begin jaren tachtig van de 

negentiende eeuw gebouwd door de Leidse 

architect W.C. Mulder in opdracht van Mr. 

Frederik Albert Govert Graaf van Limburg 

Stirum. De graaf - zelf woonachtig in Noord-

wijk op Huize Offem – was deels eigenaar 

van het landgoed Leeuwenhorst.  

Het huis was bedoeld voor de voorziene 

erfgenaam van de graaf, jonkheer A.D.Th.  

Gevers van Kethel en Spaland. Maar jonk-

heer Gevers stierf al in 1890 en het huis 

kwam in bezit van diens zoon, die het tot 

leven wekte met veel evenementen en ont-

vangsten. Tot 1940.

Door Peter Mulder & Kees Verweij

deKernDotter
75 JAAR BEVRIJDING

MEI 2020

Mei 2020
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Een activiteit  van

Een activiteit  van

KernJournaal

CORONAJOURNAAL

wVWy

Hans van der Hoeven (73) is actief binnen veel besturen en 
verenigingen; veelal in de culturele hoek. Hij wordt ook wel de 
‘penningmeester’ van Noordwijk genoemd - hoewel hij dat zelf 
een wat overdreven kwalificatie vindt. “Ik behoor qua leeftijd 
wel bij de risicogroep, maar zo voelt dat niet. Ik ben enorm 
actief en voel me jong. En ik beleef de quarantaine tot op heden 
relaxed. Ik volg het nieuws op de voet en ben zeer betrokken 
als belegger. Dat maakt dat ik me zeker zorgen maak om de 
economie. Maar ik heb zo’n optimistische kijk op het leven, dat 
ik zoiets heb van: uit deze crisis komen we ook wel weer! En 
misschien nog wel beter dan voorheen. Milieubewuster, sociaal-
bewuster.” Hans denkt dat we het ‘gewoon’ moeten uitzitten. 
“Het duurt een jaar, misschien langer, maar dan zijn we er wel 
weer uit.” Samen met zijn vrouw en een van de kleinkinderen 
reist hij jaarlijks naar Engeland, waar hij ooit woonde. “Dat 
zouden we eind april hebben gedaan maar dat is nu verzet naar 
oktober. En de vakantieplannen voor mei naar Griekenland, 
hebben we uitgesteld naar 2021. Ik ervaar dat niet als een grote 
teleurstelling. Gezond blijven! Dat is het belangrijkste.”

Femke van der Lippe  (47) is de oudste dochter 
van Jo en Anja van der Lippe. Ze valt qua leeftijd 
niet in een risicogroep, maar… “qua gezondheid 
wel, want ik heb astma”, laat ze weten. “Dat maakt 
alles wat gecompliceerder. Ik ben heel voorzichtig. 
Mijn vriend Peter doet de boodschappen en ik ben 
sinds de quarantaine niet meer in winkels geweest. 
Natuurlijk kom ik wel buiten, maar die uitstapjes 
beperken zich tot onze tuin, een wandeling over het 
strand ’s avonds of in een stukje verlaten duin. Het 
milieu spint natuurlijk echt garen met deze crisis. 
En dat is heel positief om te zien, want voor de 
economie is het te hopen dat dit snel over is.” Qua 
werk ‘zit’ Femke tussen twee banen in. “Ik werkte 
voor een Amerikaans bedrijf en ben gewend aan een 
thuiswerksituatie. Ik ben al een poosje op zoek naar 
iets nieuws. Ik doe wat vrijwilligerswerk, achter de 
schermen bij Kunstklank en breek de dagen met 
klussen in huis. Begin juni was het de bedoeling om 
naar Kroatië te gaan. “Ik houd nog hoop, maar ik 
verwacht dat we dat uit moeten stellen naar volgend 
jaar. Zo dramatisch is dat ook weer niet.”

De maatregelen die van overheidswege zijn opge-

legd om het Coronavirus in te dammen, zorgen voor 

een heel bijzondere tijd. Een tijd waarin we aan de 

zijlijn moeten afwachten op wat morgen ons brengt. 

In Noordwijk zitten, net zoals in de rest van het land, 

mensen zoveel mogelijk binnen en zijn horeca en  

scholen (nog) gesloten. We bellen met een viertal  

Binders om te vragen hoe zij deze Coronatijd beleven.

Hans nog steeds actief en 
verder gewoon uitzitten

Femke is heel voorzichtig 
en aan klussen in huis

Tekst: Caroline Spaans
Foto’s: selfies



Kernpunten

KernpuntenKernpuntenKernpunten

KernpuntenKernpuntenKernpunten

KernpuntenKernpuntenKernpunten

KernpuntenKernpunten 7

Een activiteit van

Een activiteit van

KernJournaal

KERNJOURNAAL

wVWy

Politica Marie José Fles (62) is oud-wethouder en sinds juli 
2018 actief bij de Provincie Zuid-Holland. “Ik werk natuurlijk ook 
al weken thuis en vergader op allerlei moderne manieren: via de 
vergaderen-op-afstand-methoden Zoom en Teams bijvoorbeeld, 
maar ook via Skype en ‘gewoon’ via de telefoon. Het was even 
zoeken naar de juiste werkwijze, maar het lukt. Hoewel ik het wel 
vermoeiend vind, want er gebeurt van alles tegelijk. Het is fijn dat 
het technisch mogelijk is, maar ik zal blij zijn wanneer we elkaar 
weer ‘gewoon’ in de ogen kunnen kijken.” In het begin van de 
crisis volgde Marie José al het coronanieuws, maar ze merkte dat 
het haar erg raakte. “Het is natuurlijk heel ernstig. Maar pas zag 
ik weer iets over de bevrijding van concentratiekampen na WOII. 
Dan denk ik: laten we ons alsjeblieft met z’n allen realiseren dat 
we nu nog heel veel kunnen en mogen.” Haar zorg ligt ook bij 
haar 86-jarige moeder die nog zelfstandig woont in Oegstgeest. 
“Zondags wandelen we altijd samen, nu met 1,5 meter tussen 
ons, en merk ik dat ze veel praat over de oorlogscrisis.”  
Marie José houdt al jaren vast aan het adagium: koop lokaal en 
Fairtrade dan steunen we elkaar en dat is ook beter voor het 
milieu. “In wat voor wereld leven we straks na Corona?  
Met die vraag houd ik me heel erg bezig,” besluit ze.

Martha Baalbergen (58) is zakelijk leider van Kunstklank 
en was tot 2018 eigenaar van boekhandel Van der 
Meer en het Cultuurcafé. “Ik ervaar de quarantaine op 
verschillende niveaus. Privé gaat het prima. We wonen 
in het buitengebied en kunnen zo de duinen inlopen. 
Kunstklank slokt voor mij nu de meeste tijd op. De 
voorstellingen van Winterreis hebben we in maart 
halverwege af moeten breken, maar wèl vijf keer uit 
kunnen voeren. De uitvoeringen van Zomerreis stonden 
gepland voor juni en zijn helemaal in een nieuw jasje 
gegoten op een andere locatie. We moeten tot 20 mei 
wachten of deze door mogen gaan ja of nee.” Martha 
vindt het belangrijk om Noordwijk iets te bieden. Zeker 
nu. “Mensen hebben de behoefte om elkaar te ontmoeten, 
ook al is dat op veilige afstand.” Ze heeft geen angst om 
het virus te krijgen. “Ik ben gelukkig gezond, voel me fit 
en kan veel van de buitenlucht genieten dichtbij huis. 
Maar mijn vader van bijna 85 en mijn zus zitten in de 
risicogroep. Dus bij hen kijk ik extra goed uit.” Martha 
denkt dat deze crisis iedereen een soort reflectie biedt. 
Ze noemt het: stiltetijd. “Wat is nu werkelijk belangrijk? 
Geniet van de mooie dingen om je heen! 

We wonen hier echt in een klein paradijs in vergelijking 
met zoveel andere plekken in Nederland en daarbuiten!” 

‘Uit deze crisis 
komen we 

ook wel weer’

Marie Jose druk aan het 
‘Zoomen’ en in de zorg

Martha bezig met projecten 
en geniet van stiltetijd
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Een kleine 6 weken na de aanstelling van Wendy Verkleij 

als burgemeester van Noordwijk, was de Oude Dorpskern in 

persoon van komend voorzitter Pieter-Jan Barnhoorn, bij haar 

te gast in de geliefde burgemeesterskamer met uitzicht op 

de Voorstraat. Met ferme hand wilde de burgemeester haar 

gasten begroeten, maar verexcuseerde zich gelijktijdig voor 

de zojuist verkondigde overheidsmaatregel elkaar niet meer 

de hand te geven vanwege het coronavirus.

Verkleij: “Ik moet hier nog wel even aan wennen, 
zeker nu ik met zoveel mensen kennis wil maken”. 
Niet wetende dat deze maatregel slechts het 
begin zou zijn van de virusbestrijding. Nog geen 
veertien dagen later zou  de zojuist aangetreden 
burgemeester  in een televisie-interview het besluit  
toelichten om – indien de situatie hierom zou 
vragen – het Noordwijkse strand af te sluiten voor 
bezoekers in verband met de bevolen anderhalve 
meter afstand tussen personen ter voorkoming van 
de virusbesmetting. Zij oogstte veel waardering 
voor haar televisieoptreden en zonder directe 
intentie gaf zij hiermee haar visitekaartje af 
aan de Noordwijkers, die op deze manier “live” 
kennis maakten met hun “eerste” vrouwelijke 
burgemeester.

Reeuwijk: start politieke carriere 
Ongetwijfeld zal Verkleij dubbele gevoelens 

hebben gehad bij het afsluiten van het strand. De 
zee en het strand omschreef zij in ons gesprek 
als “een bijzonder toegevoegde waarde”  aan dit 
burgemeesterschap. Voor Verkleij de tweede 
burgemeesterspost, na vijf jaar het ambt 
te hebben bekleed in de Noord-Hollandse 
Gemeente Uitgeest, waar de laatste 
burgemeester van Noordwijkerhout, 
Gerrit Goedhart, het stokje kortgeleden 
overnam als waarnemend burgemeester.  

Wendy Verkleij-Eimers, zoals zij voluit heet, 
laat zich het liefste alleen Wendy Verkleij 
noemen. Zij vertelde dat zij oorspronkelijk 
afkomstig is uit Wageningen en is opgegroeid 
in Bennekom (Gelderland). Toen zij haar 
echtgenoot Kees leerde kennen, die afkomstig 
is uit Reeuwijk, was de keuze om zich aan 

de Reeuwijkse Plassen te vestigen, voor haar 
als waterliefhebster vrij gemakkelijk. Via de 
plaatselijke tennisvereniging werd zij opgenomen 
in de Reeuwijkse gemeenschap en kwam zij 
als secretaris in aanraking met het openbaar 
bestuur. Haar interesse voor de politiek werd 
aangewakkerd door commissiewerk te gaan 
doen voor een lokale partij. En vervolgens 
werd Verkleij als gemeenteraadslid verkozen in 
Reeuwijk. Daar speelde in 2010 de fusie tussen 
de gemeentes Reeuwijk en Bodegraven. In deze 
tijd kwam Verkleij al heel even in aanraking met 
Noordwijk, omdat de waarnemend burgemeester 
Jan-Pieter Lokker toen de overstap maakte naar 
Noordwijk. De lokale partij van Verkleij mocht 
toen deelnemen aan het eerste college van B&W 
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. En zo 
werd zij in 2011 aangezocht als wethouder, met 
als werkterrein met name het Sociaal Domein 
en  verantwoordelijk voor onder andere sport,  
verenigingen en het accommodatiebeleid. De 
ontwikkeling van de Centrumvisie en het daaruit 
voortkomende nieuwe winkelcentrum in Reeuwijk 

was voor haar een interessant en 
ook leerzaam dossier, dat op haar 
bord kwam. Het ging haar partij 
in de  gemeenteraadsverkiezingen 
in 2014 voor de wind. Van 4 naar 7 

zetels. Als (in-) formateur droeg Verkleij bij aan de 
samenstelling van het nieuwe College, waarin zij 
haar wethouderschap mocht voortzetten. 

Van Uitgeest naar Noordwijk 
Via haar bestuurslidmaatschap van de 

Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) 
was Verkleij inmiddels in aanraking gekomen 

“Vooral de diversiteit 
van de vier kernen 

spreekt mij aan” 

Tekst: Jos Westgeest
Foto’s: Monica Stuurop 

Wendy Verkleij
Noordwijks eerste vrouwelijke burgemeester
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met de burgemeestersvacature in de Gemeente 
Uitgeest, waar zij in 2015 werd aangesteld, nu 5 
jaar geleden: “Net als Noordwijk en Reeuwijk een 
waterrijke gemeente. Dus trok Noordwijk mij vorig 
jaar enorm aan. Ook vanwege de uitdaging om vier 
totaal verschillende kernen samen één gemeente 
te laten zijn. Vooral die diversiteit spreekt mij aan. 
En zo ook het kernenbeleid, waarin ieder voormalig 
dorp zijn eigenheid kan blijven koesteren, binnen 
een stedelijke omgeving, die Noordwijk en ook de 
Bollenstreek zo’n unieke positie geven. Een positie 
die met de fusie alleen maar sterker kan worden. 
Dit geldt ook voor de onderlinge verbondenheid 

van de kernen. Hier zie ik het als mijn taak vooral 
als verbinder op te treden. Een luisterend oor te 
zijn of de helpende hand te bieden. 
Wat de ene kern niet heeft, heeft 
de ander misschien een beetje meer 
en andersom. Door dat met elkaar 
in contact te brengen, helpt ons als 
gemeenschap verder om een betere 
speler te zijn in het veld. Maar ook 
om interesse te ontwikkelen en begrip te hebben 
voor elkaars verscheidenheid, zowel op straat als in 
de prachtige bedrijven en unieke verenigingen die 
Noordwijk rijk is. 

“Noordwijk 
trok mij 

vorig jaar 
enorm aan”

“Ik wil vooral een 
benaderbare 

burgemeester zijn” 

➤
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“Ik wil graag 
met zoveel mogelijk mensen 

kennismaken”

➤

Voorstraat 50A | Postbus 101 | 2200 AC  Noordwijk ZH
T 071 366 0660  I  WWW.LUIJER.NU

Deze moeten we hebben!
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Om nog maar  niet te spreken over de vele 
evenementen die er in Noordwijk zijn. Iets waar 
ik persoonlijk enorm naar uitkijk als straks het 
seizoen weer gaat beginnen zijn natuurlijk de 
bloeiende bollenvelden en het bloemencorso, maar 
ik heb inmiddels ook begrepen dat er cultuur-
historisch nog veel meer valt te beleven. Zoals hier in 
Noordwijk Binnen, waar ik mij graag met familie en 
vrienden binnenkort een keer laat rondleiden. Ikzelf 
ben nog steeds donateur van de Oudheidkamer 
Reeuwijk, vergelijkbaar met het Genootschap Oud-
Noordwijk, dus heel geïnteresseerd in geschiedenis 
en cultuur.*) 

Prioriteiten
Ook in het College en de Gemeenteraad zal ik 

als voorzitter vooral de rol van verbinder vervullen. 
De Noordwijkse Raad staat niet echt bekend als de 
meest gemakkelijke. Soms willen de emoties hier 
nog weleens de overhand hebben. Maar dan zie ik 
het als mijn taak niet de verschillen te benadrukken, 
maar juist de overeenkomsten op te zoeken om 

tot elkaar te komen. Er is mij 
verteld dat er wel wat pijndossiers 
liggen. Uiteraard is dat aan het 
College en de Raad om deze, 
waar mogelijk, vlot te trekken.  
Aan mij de taak om openingen 

te zoeken en hulp te vinden om verder te komen. 
Uiteindelijk is de Raad eindverantwoordelijk. Ik 
heb mijzelf als prioriteit gesteld om een sfeer te 
scheppen, waarbinnen de Raad zo goed mogelijk z’n 
werk kan doen met behulp van een goed draaiende 
ambtelijke organisatie. En uiteraard mijn wettelijke 
taken, zoals op het gebied van de openbare orde, 
zo goed mogelijk uit te voeren. In een gemeente 
als Noordwijk, waarin zowel het welzijn van de 
inwoners als die van toeristen en congresgangers 
aandacht vragen, heb je als burgemeester een meer 
dan grote verantwoordelijkheid, waarvoor ik volledig 
aanspreekbaar moet zijn. Daarnaast wil ik met 
zoveel mogelijk mensen kennis maken, of het nou 
tijdens evenementen is, met bedrijfsbezoeken of bij 
de inwoners thuis. Ik wil vooral een benaderbare 
burgemeester zijn en het gevoel geven dat ik er voor 
de Noordwijker,  Noordwijkerhouter en Zilker ben. 

Inmiddels woon ik in de Kerkstraat in Noordwijk 
Binnen en doe ik met plezier m’n boodschappen in 
de buurt. En als het zo uitkomt maak ik graag een 
praatje. Ik voel mij dus al een beetje Noordwijker, 
thuis in de Oude Dorpskern.” 

De coronacrisis houdt gemeente Noordwijk in zijn ban. 
Wendy Verkleij hierover (9 april 2020): “De impact 

is groot. Iedereen lijdt eronder. Samen moeten we 
er doorheen. Ik ben er trots op hoe we dat doen. 
Al maak ik mij ook zorgen over de lange termijn. 
Dit is niet over een paar weken weg. We moeten 
met elkaar in gesprek over hoe we samenwerken 
en samenleven ten tijde van corona. Inwoners, 
ondernemers, verenigingen, religieuze instellingen 
en maatschappelijke organisaties: met elkaar bepalen 
we hoe we doorgaan en hoe we vormgeven aan 
Noordwijk. Er is een brede maatschappelijke coalitie 
nodig.” 

*) Op het moment van het interview was het nog niet bekend dat er 
strenge maatregelen zouden volgen ter bestrijding van het coronavirus en alle 
evenementen tot in elk geval 1 september 2020 zouden worden geannuleerd.  

“Een sfeer scheppen 
waarbinnen de Raad 

zo goed mogelijk 
zijn werk kan doen”

➤

“Ik wil graag 
met zoveel mogelijk mensen 

kennismaken”

Noordwijk trok mij ook vanwege de uitdaging om vier totaal 
verschillende kernen samen één gemeente te laten zijn.

Parallel Boulevard 214c
Noordwijk aan Zee. 

071 368 18 18
boss@bureaubooy.nl
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De vorige keer liepen we  in de Bronckhorststraat, 

maar nu steken we de Zeestraat over en komen 

in de Molenstraat terecht. De Molenstraat zelf 

is al eeuwen oud en maakte deel uit van een 

verbindingsweg tussen de Pickéstraat en de 

Buurweg, die naar Noordwijkerhout liep. 

De naam “Molenstraat” is duidelijk ontleend aan 

de molen “De Eendracht”, die tot 1922 stond 

op de hoek Molenstraat/Wilhelminastraat. 

Maar hierover later meer.

Tekst: Kees Verweij  
Fotografie: collecties Kees  
Verweij, Ronald Crama  
en Genootschap Oud  
Noordwijk.

Bij het oversteken van de Zeestraat naar de 
Molenstraat zien we op de hoek cafetaria ‘De 
Buurman’, voorheen shoarmazaak “De Nijl”. 
Dit pand heeft hiervoor verschillende eigena-
ren gehad, waaronder Ben Zonneveld, die hier 
een textielwinkel had onder de naam “Baby-
huis”. Zoals de naam al aangeeft kon men hier 
babykleren kopen, maar ook onderkleding voor 
volwassenen. Later vestigde zich hier voor een 
paar jaar de poelier Willem de Winter. Rechts 
zien we het begin van een vrij nieuwe wijk 
“Vreewijk” genaamd, die tegen het einde van de 
vorige eeuw hier gerealiseerd werd.  
Op deze plek, langs de vroegere trambaan,  
was  het tuincentrum van Peschier gevestigd.  
Voor de sanering van dit gebied verhuisde dit 
tuincentrum naar een zijweg tussen de Van 
Panhuysstraat en de Dahliastraat. Daar is dit 
bedrijf ook al weer verdwenen.            

Fietsen, sport en loodgieters
We lopen een stukje verder de Molenstraat in 

en zien links de grote fietsenzaak van Steen-
voorden. Vroeger was deze zaak schuin aan de 
overkant gevestigd, toen nog grotendeels onder 
de naam van De Lange. Toen de bouwmarkt van 
Berkhout, die hiervoor in dit pand zat, in 2016 
werd opgeheven, verhuisde deze fietsenzaak 
hierheen. Het voormalige pand van Steenvoor-

Karakteristieke torentjes sierden de hoek. Rechts is duidelijk te zien waar de straat zijn naam aan heeft te danken.

De bollenschuur maakte plaats voor fietsenwinkel Steenvoorden.

Dit stuk van de Molenstraat kenmerkte zich door een diversiteit aan winkels.

Straten vol bedrijvigheid: Molenstraat en St.Jeroensweg
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den/De Lange heeft sindsdien diverse 
bestemmingen gehad.  
De naam De Lange leeft nog voort in 
de winkel “De Lange Sport”, die naast 
de vroegere fietsenzaak ligt. We blijven  
aan de rechterkant lopen langs de  wijk 
Vreewijk. In zo’n dertig jaar is hier heel 
veel veranderd. Zo was hier o.a. de win-
kel van loodgietersbedrijf Schrier, dat 
voor de renovatie van dit gebied naar 
de Bronckhorststraat verhuisde en daar 
inmiddels ook al weer verdwenen is. 

Molensteeg met bouwvallige huisjes
Even verder lag  een smalle zijweg, de 

Molensteeg genaamd. Het was een smal 
stoffig weggetje, dat uitkwam op de voor-
malige Tramsteeg. Hier stonden kleine 
bouwvallige huisjes, waarvan verschil-
lende al onbewoonbaar waren verklaard. 
Onbegrijpelijk, dat er zelfs gezinnen 
woonden met 10 kinderen. Op de hoek 
van dit steegje en de Molenstraat woonde 
destijds de bekende handelaar in lompen 
en metalen Hulst, bijgenaamd “Tok-
kie”. In  de buurt woonde ook nog een 
karakteristieke dame, die door het leven 
ging als “Stoute Kee”.  Haar bijnaam werd 
ontleend aan het feit, dat zij heel gauw 

kwaad werd en daarom veel door de jeugd 
geplaagd werd. In feite was zij niet stout, 
maar de lieve jeugd, die haar steeds uit de 
tent lokte.

 
Aardappelen, groente en schoenen

Voorbij de winkel ”De Lange Sport” 
lagen in de vorige eeuw nog drie zaken, 
die nu verdwenen zijn:  Het fotoatelier 
van Jan Steen, later de aardappelenhan-
del van Van der Wiel, de groentezaak 
van Augustinus en de schoenenzaak van 
Bosman.  Even verder stond de  kap-

perszaak van Van Houten, een van de 
vele kapperszaken, die Noordwijk rijk 
was. Ook dit stukje Molenstraat werd 
opgenomen in de nieuwe wijk “Vree-
wijk”;  nu staan er  enkele woonhuizen. 

De nieuwtjes van Jaap
We naderen de kruising en op de hoek 

van de Molenstraat/Wilhelminastraat 
stond vroeger een kleine, maar heel 
bekende sigarenzaak van Jaap Vink. Het 
was er altijd dringen geblazen, want er 
was maar weinig ruimte. 

Karakteristieke torentjes sierden de hoek. Rechts is duidelijk te zien waar de straat zijn naam aan heeft te danken.

Kruispunt Molenstraat, Scheveningse straat, Wilhelminstraat, St. Jeroensweg.

Straten vol bedrijvigheid: Molenstraat en St.Jeroensweg
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Jaap was een gezellige verteller en veel 
klanten bleven lang staan om te luiste-
ren naar de verhalen en nieuwtjes van 
Jaap. Deze zaak dateert uit de twintiger 
jaren van de vorige eeuw. Daarvoor 
stond hier de molen “De Eendracht”, 
waar koren en later ook schelpen 
werden gemalen. De gemeente vond 
deze molen te gevaarlijk, 
want de wieken draaiden 
vlak achter de omhei-
ning in  het rond. Een 
kleuter, die door de heg 
was gekropen, moest zijn avontuur met 
de dood bekopen. Toen was de maat 
vol en in 1922 werd de molen gesloopt. 
De schelpenmaalderij van de fam. De 
Groot werd toen verplaatst naar het 
einde van de Voorstraat op het terrein, 
waar nu het Gritpad ligt.

De Molenstraat aan de linkerkant
Aan de linkerkant zijn we gebleven 

bij de fietsenzaak van Steenvoorden. 
Even verder, naast de ingang naar een 
parkeerterrein ligt  Galerie Coiffure, 
een  dameskapperszaak. In de vorige 

eeuw stond hier een bakkerswinkel, een 
zg. coöperatieve bakkerij, “De Verbe-
tering” genaamd. Even verderop is nu 
de herenkapper “De Barbier” gevestigd. 
Dit pand heeft in de loop der tijd nog 
verschillende andere eigenaren en 
bestemmingen gekend. Zo kenden we 
hier in de vorige eeuw de drogisterij van 

Berkhout en later de vishandel 
van “De Puk”. Daarnaast  de 
bouwmarkt, die nu de naam  
HUBO draagt. Voorheen sprak 
iedereen over de zaak van Van 

der Loo, de ijzerhandel. 

Van Expert naar Poolse super
Op de hoek Molenstraat/Schevening-

se straat staat een groot pand, waar nu 
een Poolse Supermarkt zit. Zo’n 10 jaar 
geleden, was hier de elektrozaak Expert 
van De Lange gevestigd, maar deze ging 
op een gegeven moment failliet. Het 
gebouw werd in 1901 gesticht  door 
Bernard Paardekooper, die hier een 
melkzaak begon. In 1924 werd het  een 
kruidenierszaak van de Coöperatieve  
Vereeniging “Door Samenwerking Sterk”, 

in het dagelijks leven “De Coöperatie” 
genoemd. We naderen  het einde  
van de Molenstraat en komen bij de  
St. Jeroensweg.

De St. Victorbrug, een van de  
vijf heilige bruggen

We zijn aangekomen bij het kruis-
punt Molenstraat, Scheveningsestraat,  
St. Jeroensweg en Wilhelminastraat. 
Het gaat hier om een bijzonder histori-
sche plek, waar volgens de overlevering 
St. Jeroen  via de St. Jeroensweg zijn 
laatste traject liep naar het martelveld 
op  het landgoed Calorama, waar hij in 
856 door de Noormannen werd ver-
moord. De tocht zou zijn gegaan langs 
de zg. vijf heilige bruggen, waarvan 
deze St. Victorbrug de laatste was, 
voordat hij naar zijn executieplaats 
werd gebracht. De brug als zodanig is 
niet meer herkenbaar, want de water-
gang, die loopt van de Weteringkade 
naar het Schie, is in het begin van de 
vorige eeuw geheel overkluisd. Op de 
bijgaande ansichtkaart uit 1905 is links 
nog een  deel van de brugleuning te 

De bakkerij maakte 
plaats voor een 

dameskapperszaak

In de sigarenwinkel van Jaap kon men ook terecht voor de laatste nieuwtjes.

Een vooroorlogs doorkijkje van beide kanten van de Molenstraat. Linksonder is duidelijk de brug te zien.

Van kruidenierszaak naar Poolse supermarkt.
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zien. De lijdensweg van St. Jeroen  is 
het voorbeeld geweest voor de bede-
vaarten, die in vele eeuwen daarna in 
Noordwijk hebben plaatsgevonden. In 
1997 is deze traditie in ere hersteld 
in de vorm van de Jeroens- 
ommegang, die jaarlijks de lijdens-
weg van Jeroen loopt met momen-
ten van bezinning en gebed. Sinds 
2010 heeft deze ommegang  een 
oecumenisch karakter gekregen.

Van school naar de ‘Wieken’
Direct links zien we een groot 

complex, bestaande uit het diensten-
centrum “De Wieken” en een aantal 
appartementen voor ouderen. Deze 
plek heeft een lange geschiedenis. 
In de tweede helft van de 19e eeuw 
werd hier een openbare lagere school 
gebouwd, die tot omstreeks de der-
tiger jaren van de vorige eeuw dienst 
deed. Toen kreeg deze Openbare 
Lagere School een nieuw gebouw aan 
de Van Panhuysstraat, een opvallend 
gebouw met z’n rieten dak. Het oude 
schoolgebouw diende daarna als on-
derkomen voor de R.K. Muloschool. 
Ook deze mulo-school verhuisde 
later naar de Van Panhuysstraat. 
Deze nieuwe school is  inmiddels ook  
afgebroken. Hierna heeft dit gebouw 
dienst gedaan als onderkomen van 
het jeugdwerk van de Stichting JOIN 
(Stichting Jongeren Initiatief Noord-
wijk). Uiteindelijk  werd dit gebouw  
in 1985 gesloopt, waarna de Stichting 
Join verhuisde naar het leeggekomen 
schoolgebouw aan de Zeestraat. 
Ook dit voormalige schoolgebouw is 
inmiddels gesloopt en vervangen door 
een winkel en appartementen.

“Huize Bijdorp”
We komen bij de splitsing. Links is 

het begin van de Boerenburgerweg en 
rechts is het vervolg van de St. Jeroens-

weg. Precies  op deze splitsing 
staat  een vrij oud woon-
huis met enkele schuren 
Dit complex staat vanouds 
bekend onder de naam “Huize 
Bijdorp” en wordt bewoond 
door twee familieleden van 

Van der Meer. Achter het huis staat nog 
een grote houten bollenschuur, die in 
1905 werd gebouwd. Het is  een van de 
weinige houten bollenschuren, die in 
onze streek zijn overgebleven. 

Veel winkels aan de St. Jeroensweg 
We gaan weer even terug naar het   

begin van de St. Jeroensweg. Rechts zien 
de verschillende winkels, zoals de  
pizzeria AK-AL, een groente-speciaal-
zaak, de kaashandel van Den Elzen, 
de winkel voor woninginrichting van 
Rotteveel, de Slagerij Knijnenburg en uit-
eindelijk op de hoek St. Jeroensweg /De 
la Bassecour Caanstraat een bankfiliaal. 
Vroeger waren hier nog drie belangrijke 

winkels:  de schoenenwinkel  van Van 
den Berg, de bakkerij van Van Rossum en 
de fotozaak van Van Kampen. De schoe-
nenzaak is enige tijd geleden opgeheven, 
de bakkerij werd uiteindelijk een filiaal 
van de Regiobank en de fotozaak van  
Van Kampen is verhuisd naar de Keuvel.

Aan de overkant van het bankgebouw 
ligt de grote verfwinkel van Lassooy, die 
hier in 1971 werd gevestigd.

Slotwoord 
Vooral de Molenstraat/begin  

St. Jeroensweg is een weg, waar tot op 
heden nog steeds een grote bedrijvig-
heid heerst. Het is na de Kerkstraat de 
belangrijkste winkelstraat in Noord-
wijk Binnen. In het verleden heeft de 
gemeente Noordwijk lange tijd gepoogd 
dit winkelgebied samen te voegen met 
de Kerkstraat , maar dit is niet gelukt. 
Het is overigens de vraag of men hier-
aan behoefte heeft . Het zal zo’n vaart 
niet lopen, want op de hoek  van de 
Kerkstraat en de Bronckhorststraat 
ligt nog steeds een terrein  braak, waar 
recentelijk een vergunning verleend is 
voor de bouw van een supermarkt.

Op de splitsing 
staat nog een 

houten 
bollenschuur

Links van de splitsing begint de Boerenburgerweg, rechts loopt de St. Jeroensweg door.

Linksonder is duidelijk de brug te zien.

Van kruidenierszaak naar Poolse supermarkt.

Op de St. Jeroensweg
vindt nog steeds 
grote bedrijvigheid 
plaats.

Na de Kerkstraat is 
dit de belangrijkste 

winkelstraat van 
Noordwijk Binnen

gebleven
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‘Spanningen 
doorbreken met 
een grap, daar 
hou ik wel van’
Hij háát het om zichzelf te omschrijven. En met een haast 

trotse glimlach aan het einde van ons gesprek zegt hij:  

“Ik heb jouw vraag weten te omzeilen over hoe mijn 

vrienden me zouden omschrijven.” Maar hij vertelde het wel 

degelijk, tussen de regels door. “Een  snelle beelddenker 

en een gedreven  generalist. Maar ook een af en toe lekker 

drammerige perfectionist. Ik heb in de voeding gewerkt, in  

de schoonmaak, de textiel en in de papierverpakking. En 

zonder mijn ambitie had ik nooit bereikt waar ik ben gekomen.”

Tekst: Caroline Spaans
Foto’s: Monica Stuurop 
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Ik spreek Paul de Vreede op een zonnige lentedag, 
midden in de coronastorm. We hebben afgesproken 
ons te houden aan de aangescherpte regels om verdere 
verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan en 
loggen in via FaceTime op onze iPads. 

“Ik ben een beelddenker,” begint hij haast veront-
schuldigend. “Dat betekent dat woorddenkers mij niet 
altijd kunnen volgen. Want ik kan heel snel van beeld 
naar beeld switchen, dus soms ga ik te snel. Rem me 
maar af!” Dat doe ik niet. Ik peins er niet over. Deze 
beelddenker is heerlijk op dreef en ik laat hem lekker 
zijn gang gaan. 

Jubileum
Na zeven jaar legt hij de voorzittershamer neer. 

Waarom eigenlijk? “Eerst wil ik vertellen hoe het be-
gon”, zegt hij. Het is duidelijk dat hij gewend 
is om in charge te zijn. Een leider pur sang. Ik 
luister. “Ik werd in 2010 benaderd door (des-
tijds) penningmeester Hans van der Hoeven, 
met wie ik later bevriend werd. Hans kende 
mijn vrouw Cobie vanuit het bestuur van het 
Genootschap Oud Noordwijk. Ik was begin 60 
en had zoiets van: wat zal ik eens gaan doen na mijn 
pensionering?

Het bestuur van de vereniging De Oude Dorpskern 
zocht een vicevoorzitter om het 25-jarig jubileum, in 
2012, te organiseren. Festiviteiten opzetten, de pr doen 
en een website maken. Dat leek mij wel wat. En… het 
jubileum werd een succes. We hebben een prachtig 
boek laten maken, waarin veel bijzondere Noordwijks 
Binse verhalen zijn gepubliceerd. Samen met  Babs 
(Cassee, secretaris, Red.) heb ik de vele input die hier-
voor binnenkwam, doorgespit. Een tijdrovende, maar 
heel mooie  klus om met elkaar te doen.”

Hij benadrukt een aantal keren tijdens ons gesprek 
dat hetgeen bereikt is, te danken is aan een hele goede 
samenwerking en inzet van al die mensen die de DOD 
een warm hart toedragen. 

Op de voorgrond
“In die periode was Gerard van Stijn nog voorzitter, 

maar hij stopte in 2013; eerder dan voorzien. Ik vond 
toen dat ik helemaal nog niet klaar was om hem op te 
volgen. Want het is lastig voor iemand als ik om op de 
voorgrond te werken, want ik ben best verlegen.” 

Verlegen? Dat moet hij even uitleggen. Want Paul 
komt – zelfs in deze letterlijk afstandelijke setting –  

allesbehalve afstandelijk of verlegen over. Hij lacht.
“Dat introverte, die verlegen natuur. Tja. Dat is de 

aard van het beestje. Maar ik heb het grotendeels over-
wonnen. Dat moest ook wel, omdat ik vroeger in het 
zakenleven geen andere keus had. En als voorzitter kan 
dat natuurlijk óók niet. Dan wordt juist verwacht dat je 
op de voorgrond treedt.”

Een binder in De Zuid
“Ik heb, na mijn aanstelling als voorzitter, ook wel 

eens ergens gelezen: ‘Een voorzitter bij de DOD uit 
die kakwijk De Zuid, dat kán toch niet? Moet dat geen 
Binder zijn?’

“Kijk,” verduidelijkt hij, “ik woon wel in De Zuid 
maar ben een Binder van geboorte, mijn vader zag 
het levenslicht op Douzastraat 19. Mijn grootvader is 

daar begin 20ste eeuw gaan wonen om een 
aannemersbedrijf op te zetten. Hij had een 
grote loods, tussen de Douzastraat en de 
Boekerslootlaan in en bouwde onder andere 
het nieuwe ‘schip’ van de St. Jeroenskerk. 
Mijn vader heeft het bedrijf van mijn opa 
overgenomen.” 

De foto’s die op deze pagina’s staan, zijn genomen 
op locaties die voor Paul heel belangrijk zijn. “Hier 
komen veel emoties samen. Bij het gemeentehuis, 
waar ik trouwde, Voorstraat 50 waar ik woonde en 
waar een van onze kinderen is geboren en bij de Oude  
Jeroenskerk waar de uitvaartdienst was van mijn in 
2015 overleden vrouw Cobie. En als begeleider van de 
rondwandelingen heb ik heel veel uren daar doorge-
maakt. Ik heb zóveel herinneringen in dit gedeelte van 
Noordwijk binnen.”

Familieman
Als kind groeide Paul op in ‘bedrijfsachtige omstan-

digheden’; hij zag zijn vader begrotingen maken in 
het weekend en hij was, na zijn studie economie, ook 
betrokken bij de zaak. “Ik heb twee broers en ben een 
‘typische’ oudste: lekker eigenwijs, verantwoordelijk-
heid nemen en dóórzetten. Elkaar helpen waar je kan. 
Het was een verzuilde tijd: een typisch katholiek gezin 
van na de oorlog. 

Het leven stond in het kader van: alles moet nu beter 
en geef de jeugd haar kansen. Mijn ouders hebben mij 
waanzinnig gesupport  in alles wat ik deed of wilde 
doen. Ik kreeg vertrouwen en nam verantwoordelijk-
heid en ging daar heel serieus mee om.  

Het bestuur 
van DOD 

voelt als familie

Ik woon wel in 
De Zuid maar 

ben Binder van 
geboorte

Tekst: Caroline Spaans
Foto’s: Monica Stuurop 
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Ik hoop dat ons 
ledental tot boven 

de 500 stijgt

Binnen DOD 
heb je natuurlijk 

te maken met 
veel vrijwilligers

Veel te serieus misschien. Of nee, toch niet, ik ben ambi-
valent. Ha!  
En ik heb een macaber soort humor. Monty Python 
bijvoorbeeld en Jiskefet. Geweldig. Spanning doorbreken 
met een grap, daar hou ik wel van. Maar dat waardeert 
niet iedereen. Dan wordt vaak gedacht: hij is niet meer 

serieus. Ik ben ook zeker geen loltrapper hoor, 
maar ik hou wel van humor!” 

Paul heeft drie kinderen en vier kleinkin-
deren en een nieuwe liefde: Lous. Hij ziet 
zich als een echte familieman. “Ik ben veel 

emotioneler dan mensen denken”. Is dat niet inherent 
aan het ouder worden? “Nee. Ik denk dat dat komt 
omdat je meer je zekerheden durft los te laten.” Paul is 
het bestuur van DOD door de jaren heen ook een beetje 
als familie gaan zien. “Dat hebben mijn bestuursfuncties 
mij zeker gebracht. Ik zal iedereen missen!” 

Trots
Zijn zakenskills kon hij bij DOD goed gebruiken, 

maar echt ‘de baas’ zijn, kon natuurlijk niet. “We had-
den nogal eens discussie over het eindtijdstip van de 
vergaderingen. Als het uitliep, tja. Dan dacht ik so be it. 
Maar binnen DOD heb je natuurlijk wel te maken met 
vrijwilligers en kan je kwalijk mensen iets verplichten. 
Dat is ook logisch. Laat het wel duidelijk zijn dat we een 
geweldig team aan bestuursleden hadden en hebben. We 
vertrouwen elkaar en geven elkaar de ruimte. En dat is 
heel belangrijk!”

Waar ben je trots op?  “Vóór het jubileum zagen we het 
ledenaantal teruglopen naar onder de 300 en inmid-

dels zitten we weer ruim boven de 400. Daar hebben 
we enorm veel voor gedaan. Op markten, huis-aan-huis 
reclame gemaakt en heel veel activiteiten georganiseerd. 

Ik ben ook al negen jaar hoofdredacteur van ons blad 
Kernpunten. In die tijd is dat in totaal achttien keer 
uitgekomen. Het bedenken van de onderwerpen, zoeken 
van schrijvers, de lay-out,  fotomateriaal bij elkaar zoe-
ken….  En vorig jaar hebben we het boekje: ‘Wandeling 
door de historie van Noordwijk Binnen’ uitgegeven.  
Ik wilde zo graag iets over Noordwijk Binnen publice-
ren. De totstandkoming, in nauwe samenwerking met 
Dirk-Jan Booij, Harrie Salman en Hein Verkade, de 
verspreiding onder de leden en de verkoop daarvan,  
Ja, dat zie ik wel als een kroon op heel veel werk.”  

Paul is ook trots op de enquête, die in 2012 en 2013 is 
gehouden onder de bewoners. “Ik wilde de band met 
onze leden versterken. We zijn huis voor huis langs ge-
gaan met formulieren en hebben discussieavonden geor-
ganiseerd. Bloed zweet en tranen heeft het gekost, maar 
daar zijn drie heel belangrijke punten uit naar voren 
gekomen: het belang van  cultuur en evenementen, het 
belang van het erfgoed en het belang van de leefbaar-
heid. En deze drie punten zijn nog altijd een leidraad 
voor wat de Noordwijk Binder wil en dat is voor het be-
stuur én voor de gemeente een enorme houvast. En last 
but not least: in november 2019 is de eerste erfgoedprijs 
uitgereikt, een super klus van Karel Reekers.

Verwachting
“Ik hoop dat ons ledental tot boven de 500 uit stijgt 

en wens het bestuur drive en ambitie. Het is belangrijk 
om met ons gemeentebestuur op één spoor te komen 
en daar te blijven, zodat het erfgoed behouden blijft en 
evenementen zoals de tuinenmarkt en de historische 
rondwandelingen blijven bestaan. En ik hoop van harte 
dat de kerstmarkt weer terug komt. 

“En nu heb ik genoeg gedaan,” besluit Paul, terwijl 
ik op het iPadscherm zie dat hij zijn woorden met een 
breed armgebaar kracht bijzet en achteroverleunend in 
zijn stoel vervolgt: “Ik ga nu écht met pensioen. Het is 
hollen of stilstaan. Ik ken geen tussenweg. Ik heb een 
stapel boeken, sport graag, op de racefiets, ik golf en heb 
eindelijk voor alles méér tijd.” 

De bedoeling was dat hij samen met Lous naar Teneri-
fe zou gaan, begin april. Maar dat is door de coronacrisis 
afgeblazen. Ook de kampeerreis met de nieuwe caravan 
naar Noord-Italië in mei gaat niet door. “Proefslapen op 
de oprit dan maar,” lacht hij.

Het bestuur ben ik als familie gaan zien. Ik zal iedereen 
missen.
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De dichtgetimmerde schuur.

Op 8 november 2019 werd het pand 

Douzastraat 42 de winnaar van de 

eerste Erfgoedprijs van De Oude 

Dorpskern. Initiatiefnemers van dit 

project zijn Sebastian (Bas) van 

Houten en Margriet van Hal.  

Zo’n project start je niet zomaar, 

reden om met Bas en Margriet naar 

hun verhaal te gaan luisteren.

Tulipa,
een juweeltje aan de Douzastraat

Tekst: Leo Bartelse. 
met dank aan Hein 
Verkade.

Beeld: collectie 
Margriet van Hal 
en Sebastiaan van 
Houten.

Eigenlijk begint het verhaal al ruim 12 jaar 
geleden. Bas en Margriet waren op zoek naar 
een karakteristieke bollenschuur, als werk-
ruimte voor interieurontwerper Bas en zo 
mogelijk ook om in te gaan wonen. Zij beke-
ken verschillende bollenschuren, maar von-
den niet de ideale schuur voor een passende 
prijs. Wat zij wel vonden was een leuk oud 
huis in de Douzastraat waar zij inmiddels 12 
jaar wonen. Bij het opknappen van dat huis 
stonden de en-suite deuren behoorlijk in de 
weg, dus zochten ze een plek om die tijdelijk 
te kunnen stallen. Dat kon bij een oud-
tante, die aan de Van Limburg Stirumstraat 
woonde met daarachter een leegstaande en 
dichtgetimmerde bollenschuur aan de Dou-
zastraat. Zij realiseerden zich toen pas dat dit 
de schuur was die zij zochten!
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Bijzonder plekje
De Douzastraat is eerst vooral aan 

de zuidzijde bebouwd geraakt. De 
andere kant, achter de van Limburg 
Stirumstraat bleef tot in de 19e eeuw 
grotendeels onbebouwd. Op de ka-
dastrale kaart uit 1822 is te zien dat 
er dan enkele huizen staan. De rest 
zijn kavels voor tuinen en opslag. In 
de punt van de kruising van wat nu 
de Douzastraat en de Van Limburg 
Stirumstraat zijn, stond in 1820 een 
woning. De rest van de punt is nog 
niet bebouwd. 

  

Op een schilderij uit het begin 
van de 20e eeuw staat het huis 
dat precies in de punt is gebouwd 
prominent in het beeld. Het is een 
schilderij van Daniël Noteboom 
(1877-1943). Het huis is ongeveer 
100 jaar geleden gesloopt. Achter 
het huis op kavel 633 wordt rond 
1900 een bollenschuur gebouwd, de 
schuur waar het hier om gaat. 

Op de punt wordt door de familie 
Trompert-Steenvoorden in 1930 
het huis gebouwd dat er nu nog 
staat. Het zijn bollenkwekers en 
de bewuste schuur is hun bollen-
schuur. Dertig jaar later bouwen 
hun dochter en haar echtgenoot 
Warmerdam een huis op kavel 633 
aan de Van Limburg Stirumstraat. 
Dan is de hele kavel volgebouwd. 
Jaren later wordt het huis in de punt 
verkocht. Het nieuwe woonhuis en 
de bollenschuur blijven bij elkaar en 
de nazaten van de familie hebben 
er altijd gewoond. De schuur heeft 
tientallen jaren dichtgetimmerd 
gestaan, veel Noordwijkers weten 
zelfs niet anders. 

Oude schuur te koop
Circa 4 jaar geleden kwamen het 

nieuwe huis en schuur tezamen in 
de verkoop. De schuur was na al 

die jaren zonder gebruik een van de 
slechtste gebouwen op de voorlo-
pige gemeentelijke monumentenlijst 
geworden. De gordingen van de kap 
waren los gerot van de gevel en ook 
stukken van de gevels dreigden in 
te storten. De slechte staat van het 
pand bracht alles in een stroomver-
snelling, waardoor Bas en Margriet 
de schuur apart konden kopen. 
Later is het woonhuis aan een ander 
verkocht. 

Met de aanschaf van de bollen-
schuur kan de uitvoering van de 
gemaakte plannen van start. De erf-
goedwaarde van de schuur zit vooral 
in de kenmerkende gevels en de 
voormalige functie. Die moet vooral 
behouden en herkenbaar blijven, bij 
de binnenkant heb je dan meer vrij-
heid bij de inrichting. 

Aan de slag
Gedeeltelijk slopen. Daarna een 

nieuwe betonvloer beneden. De 
vloer, de kap en de gevels zijn door 
Bas samen met een in renovaties ge-
specialiseerde aannemer uitgevoerd. 
Daarna was de binnenkant nog aan 
de beurt.

Na een jaar ging de steiger met 
het groene doek dat erop zat weg en 
kwam er een prachtige en bijzon-
dere gevel onder vandaan. Daarmee 
kwam ook de verbazing en lof van 
de buren en voorbijgangers! 

De gevels en het dak zijn prachtig 

De gordingen van de kap waren losge-
rot van de gevel.

de schuur was al jaren 
een van de slechtste 

gebouwen op de voorlopige 
monumentenlijst

Bij de aanschaf verkeerde de schuur in een deplorabele staat.

Een kadastrale kaart uit 1822  toont de                                                                  
kruising Douzastraat/Pickéstraat/Bronckhorst-
straat/Van Limburg Stirumstraat.
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De binnenzijde van de gevel voor de verbouwing.

De planken van de droogstellingen werden 
opnieuw gebruikt.

De inmiddels gerealiseerde werkkamer op de benedenverdieping.

De eerste en 
bovenste 

verdieping zijn 
omgetoverd tot 

een prachtige 
B&B

Op 8 november 2019 is de eerste  
Erfgoedprijs van De Oude Dorpskern uit-
gereikt aan Margriet van Hal en Sebastiaan 
van Houten voor de renovatie van het pand 
aan de Douzastraat 42.

De Vereniging De Oude Dorpskern (DOD) 
stelt zich onder meer ten doel de historische 
nalatenschap in de kern van Noordwijk Binnen 
te koesteren en te bewaren voor het nageslacht, 
door behoud, bescherming, restauratie en 
documentatie van erfgoed. Ter aanmoediging 
van initiatieven op het gebied van het erfgoed 
in de kern van Noordwijk Binnen reikt de 
vereniging de DOD Erfgoedprijs eens in de twee 
jaar uit. De prijs is een schild voor aan de gevel 
(ontwerp K.Reekers).

Uitreiking Erfgoedprijs De Oude Dorpskern 2019
gerestaureerd en ook binnen is het 
een heel bijzonder gebouw geworden. 
Het hout wat nog bruikbaar was werd 
schoon gemaakt en in het interieur 
verwerkt. Zo zijn de planken van de 
oude droogstellingen nu de vloer van 
de bovenste verdieping. En ook de 
vloer van de eerste verdieping is terug-
geplaatst. 

De bestemming
Bas en Margriet hebben lang gepuz-

zeld welke bestemming ze aan het pand 
konden geven. Doordat de schuur dicht 
op de andere gebouwen staat, is er geen 
buitenruimte. En vanwege de monu-
mentenstatus was het maken van een 

inpandig balkon ook geen optie. Daardoor 
ontstond het idee om naast een kantoor op 
de begane grond, mensen de mogelijkheid 
te bieden om in een monumentale bollen-
schuur te overnachten.  
De eerste en bovenste verdieping zijn dan 
ook verbouwd tot een prachtige B&B onder 
de naam ‘Tulipa Noordwijk’. Het vakantie-
huis is geschikt voor families of groepen tot 
10 personen.

De begane grond wordt het kantoor en 
de werkruimte van Bas voor zijn bedrijf 
'Soul Design'. 

Met liefde en oog voor  details is de 
bollenschuur een prachtig gebouw gewor-
den. Met recht is Tulipa een juweel in de 
Douzastraat!
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In opdracht van de Gemeente 
Noordwijk en een aantal onderne-
mers, ontwikkelde Art Connectors 
in samenwerking met beeldend 
kunstenaar Pauline Bakker, een 
‘pad van beeldende Lichttegels’ 
met als titel: ‘Walk of History 
Noordwijk Binnen’. De acht tegels 
zijn geplaatst in de bestrating van 
de Kerkstraat. Zij verbinden de 
historie van de Kerkstraat/Keuvel 
met de Oude Dorpskern op een 
hedendaagse en educatieve manier. 
Wethouder Roberto ter Hark ver-
richtte de opening.   

De Wandeling
De wandeling langs de tegels 

start aan de zijde van de Oude 
Jeroenskerk. Als je de tegels volgt 
tot en met nummer 8,  zie je 
historische gebouwen, de kruiden-
teelt rond landgoed Calorama en 
een aantal bekende Noordwijkers. 
Maar ook cultureel erfgoed en druk 
bezochte Noordwijk ‘Binse’ evene-
menten zijn afgebeeld. De laatste 
tegel maakt een verbinding met 
Noordwijk aan Zee. 

Hierbij lichten we 3 tegels uit, 
van de uit 8 tegels bestaande serie.

TEGEL 1: Sint Jeroen en 
 de Jeroenskerken 

De Oude Jeroenskerk stamt uit de 
13e eeuw en werd gebouwd ter ere 
van de martelaar St. Jeroen. Hij werd 
door de Vikingen vermoord. Sindsdien 

kwamen bedevaarten op gang. In 1429 
werd Noordwijk aangewezen als bede-
vaarsplaats, wat zorgde voor een grote 
bloeiperiode. De architect Nicolaas 
Molenaar ontwierp de RK. St. Jeroens-
kerk, die stamt uit 1925.

Tekst: Renée Korbee
Foto: Barteld de Jong 

Hoe sluit het Koopcentrum Noordwijk Binnen’ beter 

aan bij de sfeervolle, historische Oude Dorpskern? 

En hoe creëer je een duidelijk begin en einde 

van de Kerkstraat/Keuvel? Een uitdaging voor 

kunstproducenten Renée Korbee en Marja 

Koomen van Art Connectors.

(www.artconnectors.nl)

Walk of History Noordwijk Binnen 
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Renee Korbee en Marja 
Koomen van Art 
Connectors, poseren trots 
bij het fraaie resultaat.

Walk of History Noordwijk Binnen 

Met afbeeldingen van 
cultureel erfgoed en druk 

bezochte Noordwijk Binse 
evenementen

TEGEL 5: Cultureel erfgoed
Noordwijk heeft de oudste (1420) nog altijd func-

tionerende schutterij van Nederland:  het Gilde van 
Sint Joris. Het gilde is het enige schuttersgilde dat nog 
beschikt over een originele schuttershof en gildehuis. 
In 1816 werden op de plek van het huidige Wilhel-
minahofje 12 armenwoningen gevestigd. Het hofje is 
grondig gerestaureerd in 2005 . Oude bollenschuren 
vormen industrieel-agrarisch erfgoed. Vissers en zeil-
schepen hebben touw nodig dat geproduceerd werd 
door touwslagers op lijnbanen. Ten tijde van de VOC 
waren er zo’n honderd succesvolle lijnbanen.  

TEGEL 7: Ontwikkeling Kerkstraat Koopcentrum
De Kerkstraat dateert uit de tijd dat de Oude Jeroenskerk 

werd gesticht, vermoedelijk de 13e eeuw. Vanaf de 19e eeuw 
woonden er ambachtslieden zoals een koperslager, her-
borist, goudsmid, veehouder, schoenmaker en loodgieter. 
Een belangrijke impuls tot volwaardig winkelgebied is het 
in 2010 opgeleverde Hof van Noortwijck bestaande uit een 
supermarkt, winkels en appartementen. Het complex staat 
op de resten van het Sint Barbara-Sint-Catharinaklooster 
uit circa 1430. 

Walk of History Noordwijk Binnen is tot stand gekomen 
door financiële bijdragen van Gemeente Noordwijk en de 
Winkeliersvereniging Noordwijk Binnen. Dank is verschuldigd aan: 
Wim Baalbergen: Antiquariaat Moby Dick, Willem Baalbergen: 
coördinator Museum Veldzicht, Hein Verkade en Willem van den 
Haak: kenners historie Noordwijk en Huibert van der Bent voor zijn 
niet aflatend enthousiasme.

Meer informatie: www.noordwijk.info en www. artconnectors.nl



Hotel Royal is een gezellig familiehotel, gelegen in de oude en historische dorpskern van Noordwijk-Binnen 
dat buiten een perfecte service de ideale ruimte biedt voor het vieren van al uw familie-, huwelijksfeestjes, recepties, babyborrel of gewoon 

een gezellige bijeenkomst. Graag verzorgt Hotel Royal met smaak uw buffet of diner en het schenken van de borrel 
is uiteraard bij een kastelein met zoveel jaar ervaring in goede handen.

Op vrijdag, zaterdag en zondag opent Restaurant Hotel Royal haar deuren en dekken wij onze tafels op voor het diner 
zodat u kunt proeven en genieten van de overheerlijke gerechten die onze koks Edwin Onderwater en Michael Spiekerman bereiden.

Culinair genieten à la carte en een speciaal ROYAL-(maand)menu, uiteraard onder begeleiding van passende dranken. 

Voorstraat 76 • 2201 HZ  Noordwijk-Binnen • T 071 364 65 12  • www.hotelroyal.nl • www.royaletenendrinken.nl

VOORGERECHT HOOFDGERECHT DESSERT

➤


