OPENING- UP 2021!
Een nieuwe start
Eindelijk, het mocht weer! Op 28 september heeft een vijftigtal bezoekers gevolg
gegeven aan onze oproep om bij te praten over de activiteiten van De Oude Dorpskern
tijdens de coronaperiode en vooruit te kijken naar het jaar 2022. Voor het eerst weer live
en .. het moet gezegd: het beviel goed! Voorzitter Pieter Jan Barnhoorn vertelde - na een
voorstelronde van het bestuur waarin inmiddels een aantal wisselingen heeft plaats
gevonden – hoe het onze vereniging tijdens de coronaperiode is vergaan. Het bestuur
heeft niet stil gezeten. Er werd maandelijks online vergaderd en de jaarlijkse ALV heeft
twee keer digitaal plaats gevonden. We hebben gevierd dat de 100e Kernpunten is
uitgekomen en het was bijzonder dat hierna ons ledenaantal flink is gestegen. Op dit
moment tellen we 458 leden.
De commissies
In de afgelopen corona-periode waren het alleen de Historische Rondwandelingen, die
mondjesmaat doorgang konden vinden met alle corona-maatregelen die daarbij hoorden.
Alle plannen van de overige commissies moesten voorlopig in de ijskast. Na de inleiding
gaf de voorzitter daarom het woord aan vertegenwoordigers van de commissies om te
vertellen hoe het er op dit moment voorstaat, wat de plannen zijn voor het komend jaar en
of er behoefte is aan nieuwe commissieleden.
Nick Duindam voerde het woord namens de commissie Muzikale Kerstwandeling. Deze
wandeling heeft in 2020 niet plaats gevonden en zal ook in 2021 niet doorgaan. De
commissie bestaat op dit moment nog uit drie leden en kan goed een aantal nieuwe leden
gebruiken. Ook zijn ideeën om alsnog iets te doen rond de kerstdagen welkom. Eén
aanwezig meldde zich al aan om deel te gaan nemen en twee anderen denken daar nog
over na.
De Torenklimcommissie bestaat uit een hechte groep mensen. Zij hadden leuke plannen
die stuk voor stuk geen doorgang hebben kunnen vinden. Op 29 september is een eerste
live-activiteit gepland in de Hotels van Oranje met o.a. een lezing gehouden over de
Nederlandse Dakota. De commissie zal tevens alle belangstellenden informeren over de
voorgenomen activiteiten. Tijdens de Paasdagen zal onze Jeroenstoren weer voor het eerst
open zijn.
De commissie die Tuinmarkt onder de Linden organiseert was van plan om, nu de
jaarlijkse tuinmarkt twee keer geannuleerd moest worden, een kerstmarkt te organiseren.
Helaas zijn de risico’s nog dusdanig dat ook daar van af is gezien. De commissie verheugt
zich daarom des te meer op het organiseren van een tuinmarkt in 2022 en hoopt dat
belangstellenden zich melden om mee te doen.
Een andere geliefde activiteit is de Kinderkerstwandeling. Deze commissie bestaat uit
een afvaardiging van Kleynkoor Academy, leden van de Oude Dorpskern en een
afvaardiging van Stichting Calorama. De eindverantwoordelijkheid voor het artistiek
gedachtegoed ligt bij Kleynkoor Academy. Op de avond zelf meldde zich al een aantal
mensen om in de toekomst mee te helpen en inmiddels heeft deze commissie in de
nieuwe samenstelling al een keer vergaderd. Een positieve ontwikkeling!

Een belangrijk onderdeel van onze vereniging is het redactieteam van Kernpunten. In
dit team hebben onze voorzitter Pieter Jan, ons bestuurslid communicatie Ingrid Slabbaert
en Babs Cassee, de scheidend secretaris, zitting. En Dirk Jan Booij van Bureau Booij is
onze onmisbare ontwerper. Ook dit team kan versterking gebruiken. Door het vertrek van
Paul de Vreede is de rol van ‘eindredacteur’ vacant en ook zijn een paar goede schrijvers
welkom.
Commissie Erfgoed
Een van de grootste en bijzonderste kwaliteiten van Noordwijk Binnen is het erfgoed, een
voorstelling van onze dorpskern zonder het erfgoed is niet te maken. De tientallen
monumenten, de straten, de pompen en dat allemaal in een van rijkswege beschermde
dorpsgezicht.
Maar tegelijkertijd is het erfgoed ook de meest kwetsbare kwaliteit van het dorp. Het
beschermen ervan is lastig, de uitstraling wordt graag gebruikt maar erin investeren is
minder aantrekkelijk.
De commissie erfgoed van onze vereniging komt graag op voor het belang van ons
erfgoed: in de politiek, in de erfgoedcommissie van de gemeente en in de pers. De
thema’s zijn: de cultuur- historische waardenkaart, de omgevingsvisie, ruimtelijke
ontwikkeling, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en welstand. Dat doet de
commissie met adviezen, zienswijzen en rapporten. Tenslotte zetten we het erfgoed graag
in een bijzonder daglicht met nieuwe boekjes of met de Erfgoedprijs. Kortom altijd wat
nieuws bij het erfgoed! En daarbij maken we graag gebruik van de uitgebreide kennis bij
velen van onze leden over architectuur, bouw en cultuurhistorie. Maar ook juridische
kennis is welkom. Dus als u (soms) mee wilt denken dan kunt u zich melden bij ons
bestuurslid Karel Reekers.
Commissie Leefbaarheid
Nieuw was het voorstel tot het instellen van een commissie Leefbaarheid n.a.v. het
verzoek hiertoe van een aantal leden van de vereniging. Nadat eerder al een aantal leden
zich hiervoor hadden aangemeld meldden zich nog een zevental kandidaten. De nieuwe
commissie Leefbaarheid gaat aan de slag om een plan van aanpak op te stellen. Vanuit het
bestuur zal Frans Bruinzeel dit proces begeleiden.
Afscheid van Babs Cassee
Daarna was het tijd om afscheid te nemen van Babs Cassee, die het bestuur na 12 jaar
gaat verlaten. Haar taak als secretaris wordt overgenomen door Thea Janson. De
voorzitter sprak lovende woorden, die vergezeld gingen van een grote bos bloemen en
twee boeken. Ook oud-voorzitter Paul de Vreede meldde zich om de goede
samenwerking tussen Babs en hemzelf nog eens te benadrukken. Tot slot vroeg de
voorzitter de goedkeuring van de aanwezigen om Babs Cassee te benoemen tot erelid van
de Vereniging. Goedkeuring die door een grote meerderheid werd gegeven. Zichtbaar
verrast door deze eervolle onderscheiding benadrukte Babs in haar dankwoord dat ze al
die jaren met heel veel plezier heeft samengewerkt met de overige bestuursleden voor
deze prachtige vereniging in de mooie kern van Noordwijk Binnen.
Tot slot
Zoals bij ons gebruikelijk eindigde de avond met een drankje en bitterballen. En omdat
het zo gezellig was kwam er ook nog een tweede drankje op tafel.
Mocht u bij het lezen van dit verslag nu denken: ik wil mij ook wel melden voor
deelname aan een commissie of aan het redactieteam …, dan kunt u zich per mail melden
bij Thea Janson secretaris@deoudedorpskern.nl

