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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.

Voorstraat 85 • 2201 HP Noordwijk zh
Tel. 071 - 364 01 00 • Fax 071 - 361 94 75
info@notariskruissweere.nl • www.notariskruissweere.nl

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

Wij verzorgen jaarrekeningen,
financiële- en salarisadministraties en
doen belastingaangiften.

De Verfspecialist
F.C. Lassooy
Sint Jeroensweg 20, Noordwijk
Tel. 071 - 361 23 52

Lijsten
Glas
Verf
Behang
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Colofon, nr. 101
Kernpunten is een uitgave
van vereniging
De Oude Dorpskern
te Noordwijk Binnen.
ISSN 1384-377X
BESTUUR
Voorzitter:
Pieter-Jan Barnhoorn
Secretaris:
Thea Janson
Penningmeester
en ledenadministratie:
Wil Steenvoorden

Voor u ligt Kernpunten 101. De nieuwe vormgeving en lay-out van
Kernpunten 100 is door u met enthousiasme ontvangen en is nu
de ‘huisstijl’ van onze vereniging.
De ledenwerfactie n.a.v. het uitbrengen van de 100ste Kernpunten
heeft geresulteerd in 35 nieuwe leden die wij hartelijk welkom
heten. Het totaal aantal leden komt daarmee op 458.
Het bestuur heeft na enkele digitale vergaderingen gelukkig ook
weer fysiek kunnen vergaderen. Het elkaar weer live ontmoeten
gaf veel inspiratie en zin om ons in te zetten voor de vereniging.
Het afgelopen half jaar is er veelvuldig digitaal overleg geweest
met verschillende gemeentelijke werkgroepen op het gebied van
Cultureel Erfgoed en Leefbaarheid.

Corona
Corona heeft ons het afgelopen jaar flink parten gespeeld.
Zo konden de evenementen van de Torenklim, Markt Onder De
Linden, Muzikale Kerstwandeling en Kinderkerstwandeling geen
doorgang vinden. Alleen de Historische Rondwandelingen in
de Oude Dorpskern en op het landgoed Calorama hebben
coronaproof plaats gevonden.

Een nieuwe start
Eindelijk mocht het weer en op 28 september
jl. heeft een vijftigtal leden gehoor gegeven
aan de uitnodiging van het bestuur om
gezamenlijk te praten over de activiteiten van
De Oude Dorpskern. Het onderlinge contact
en de gesprekken over onze gezamenlijke
drijfveer “De Oude Dorpskern” deden ons
goed.

Voorstraat 52 | 2201 HW Noordwijk . T 071 - 36 160 94
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Na 12 jaar
zegt Babs
Cassee
het bestuur
vaarwel.

Op de bijeenkomst van 28 september hebben
we afscheid genomen van Babs Cassee die
het bestuur na 12 jaar heeft verlaten.
Met het vertrek van Babs verliest de
Vereniging de Oude Dorpskern een
nauwgezet en gedreven secretaris.
Zij was het geheugen van de vereniging,
actief, altijd inzetbaar, geïnteresseerd in
anderen, een spin in het web, opgewekt,
kleurrijk, bevlogen en energiek.
Op voorstel van het bestuur om Babs tot
erelid te benoemen, stemden de leden met
applaus in. Het afscheid werd genomen met
cadeaus en bloemen voor een zichtbaar
verraste en ontroerde Babs .

Erfgoed
Het erfgoed in de oude kern is 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 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. Daarbij
maken we graag gebruik van de uitgebreide
kennis bij velen van onze leden over
architectuur, bouw en cultuurhistorie.

Plannen voor 2022
Mogelijk is de Corona-epidemie volgend jaar
onder controle omdat het grootste gedeelte
van de bevolking is gevaccineerd.
De verschillende commissies zijn alweer
bij elkaar geweest en zijn gestart met het
organiseren van evenementen in 2022.
Zo heeft de commissie Markt Onder De Linden
al gemeld dat zij in het tweede weekend
van juni 2022 (11 en 12 juni) weer de bekende
tuinenmarkt gaat organiseren en zijn de overige
commissies bezig om hun evenementen te
plannen. Op de vergadering van 28 september
hebben alle commissies in een korte pitch
aangegeven wat hun plannen zijn voor het
komend jaar. Een aantal (nieuwe) leden heeft
zich spontaan gemeld om mee te gaan doen
in de commissies.

Commissie Leefbaarheid
Op verzoek van een aantal leden is op de
bijeenkomst voorgesteld om een commissie
Leefbaarheid op te richten. Daarvoor heeft een
groot aantal leden zich aangemeld. De nieuwe
commissie gaat aan de slag om een plan van
aanpak op te stellen. Vanuit het bestuur zal
Frans Bruinzeel dit proces begeleiden.
Veel lees- en kijkplezier,
Het Bestuur
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voorstraat 69

d e n i eu w e b ewo n d ers va n

"conserveren,
repareren,
vernieuwen
en zo mogelijk
hergebruiken"

Sabine Kruythoff, de nieuwe eigenaresse, ontvangt
ons hartelijk en begint meteen enthousiast te vertellen. De energie spat er van af. Bijzonder dat ze nog
tijd voor ons heeft vrijgemaakt, want aan het einde
van de week vertrekt ze voor langere tijd naar Zuid
Afrika. Vlak voor dit vertrek laat ze speciaal voor
Kernpunten zien hoe mooi dit historische pand er nu
bij staat.

fantastische historisch e plek

’n Complete
metamorfose

Tekst: Babs Cassee
Beeld: Hans van der Hoeven

De voordeur van Voorstraat 69 zwaait open.

We (Frans Bruinzeel als side-kick en trait d’union
vanuit het bestuur en ik) stappen de drempel over.
Aan de ene kant vertrouwd: het uitzicht op de tuin
door de openslaande deuren aan het einde van
de gang met het prachtige beeld van Maja van
Hall er voor. Aan de andere kant een complete
metamorfose. Wanden, plafonds en vloer zijn
volledig gerestaureerd en zien er prachtig uit.
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De blauwe kamer
bleef de blauwe
kamer maar werd
werkruimte.

Dit is het verhaal van conserveren, repareren, zo
nodig vernieuwen en indien mogelijk hergebruiken.
Dat alles in balans met eigentijdse duurzame ingrepen. Dat viel niet altijd mee. “We hadden gerekend
op een jaar, het werden er drie. Alles viel tegen,
er viel nooit iets mee. Ik heb wel eens wanhopig
op de vloer in de gang gezeten, alles deed pijn, ik
wist het niet meer. Maar terug was geen optie. Ik
zat op een rijdende trein.” Ze vertelt over het herstelde marmerimitatie schilderwerk, alles met de
hand gedaan, het houtwerk en de deuren, die uit
verschillende houtsoorten bleken te bestaan en dus
geschilderd moesten worden. Dan komt Monumentenzorg om de hoek kijken. Historisch verantwoorde
kleuren, verplicht! Vloeren die allemaal vervangen
en geïsoleerd moesten worden. En dan de oude
keuken. Tot onze verrassing is die nog bijna intact.
Wel zijn alle ‘witjes’ (antieke tegeltjes) van de muur
gehaald, zo nodig hersteld en, als het niet anders
kon, vervangen door nieuwe. “Alles is door mijn
handen gegaan”, zegt Sabine. De oude kast staat
er nog en onder de oude kookplaat bleken nog originele Delftsblauwe tegeltjes te zitten, nu prachtig
verlicht. De oude gootsteen is er ook nog, die mocht
niet weg. “Een fantastische historische plek”, zegt
Sabine, “Als ik vriendinnen op bezoek heb staan we
hier met een glas en maken we op het werkblad met
elkaar de hapjes klaar. Ik ben er heel blij mee.”

gerestaureerde studeerkamer
Het trappenhuis achter de keuken oogt opeens monumentaal, waarschijnlijk door de verhoogde leuning (onder streng toezicht van Monumentenzorg),

die vroeger belachelijk laag
was. De ‘blauwe’ slaapkamer
van Eylard en Maja met uitzicht
op de tuin is nog steeds blauw,
maar is nu de prachtig gerestaureerde studeerkamer van haar
man. Naast de open haard staan
links en rechts twee indrukwekkende manshoge krijgers uit China. “Mijn man Kees heeft zich
voorgenomen om iedere dochter
(dat zijn er vijf) een krijger mee
te geven als ze definitief het huis
uitgaan. Om hen te beschermen.
Dat betekent dus dat we er nog
een aantal uit China moeten
halen”.

we zorgen er
goed voor
De oude werkkamer van Maja,
links naast de voordeur is nu de
spelletjeskamer. “Kijk”, wijst Sabine, “Herken je deze piano?” En
daar staat het rode pianootje van
Maja, waar zo veel op gespeeld
en bij gezongen is op uitbundige
bijeenkomsten en feesten bij de
familie van Hall. Zij konden ‘m
niet meenemen naar hun appartement, maar misschien wil één
van hun kleinkinderen hem wel
hebben later. We hebben de piano dus in bruikleen. We zorgen
er goed voor.”

alle kamers
stralen rust uit
Voor we neerstrijken aan de tafel
in de nieuwe keuken bezoeken
we eerst de bovenverdiepingen.
Die zijn nauwelijks te herkennen. De wiebelige trappen, de
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ik keek naar
binnen en
ik was verkocht

Vanuit de slaapkamer zicht op de toren.

golvende vloeren en de vele deuren en hokjes zijn
verdwenen. Twee prachtige verdiepingen, wit geschilderd. Alle kamers stralen rust uit. Een royale
studio voor de twee oudste dochters uit het eerste
huwelijk van Kees als ze komen logeren. “Ze zijn
het huis al uit, maar al komen ze hier met hun
hele jaarclub, het kan allemaal. Ik vind het heerlijk
als het hele huis intensief gebruikt wordt”, zegt
Sabine, “Overdag werkt de secretaresse van Kees
hier. De twee jongsten slapen op zolder. De balken
van de zolderverdieping zijn verhoogd, het was
hier zo laag, maar nu is het dak hoog genoeg.
Het is nu een volwaardige verdieping. We hebben
zelfs een stuk van de zolder, dat Jurriaan nog
nooit had gezien, onderhanden genomen.
Het zat ergens verstopt achter een houten wand”.

veel gangen, kamers en hoekjes
Een heerlijke plek om daar je slaapkamer te hebben. Romantische raampartijen, een trapje om
naar buiten te kijken en in één van de kamers
een kastenwand, gemaakt van hergebruikte oude
planken. Een extra trap zorgt voor de nodige
veiligheid. Of we bij een tweede bezoek meteen
feilloos de weg zouden kunnen vinden is nog maar
de vraag. Het blijft, net als in de oude situatie, een
huis met veel gangen en kamers en onverwachte
hoekjes.
De nieuwe keuken is het centrum van het huis.
Het is de oude tussenkamer met als blikvanger
het prachtig gerestaureerde schilderij boven de
schouw in rococostijl. De keuken is van alle moderne gemakken voorzien.
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“Ik heb bewust gezocht naar een spanning tussen
modern en oud. Dat doe ik zelf. De stoelen rond
de tafel zijn van Wehkamp en de kussentje van
de Xenos. Het hoeft niet altijd duur te zijn.
Ons hele verleden vind je terug in het huis.”
Dat is zichtbaar en voelbaar in alle kamers.
Het ziet er uit of het al jaren bewoond is.
Sfeervol, en comfortabel.

onzeker avontuur
Als we tenslotte aan tafel zitten, stel ik de vraag,
die me al even bezig houdt:
“Waarom heb je je, wonend in een comfortabel
appartement aan zee, in dit onzekere avontuur
gestort?”
Sabine: “We hebben heel wat jaren over de wereld
gezworven. Toen het er naar uitzag dat Kees in
Nederland zou komen te werken, besloten we
hier een pied à terre te zoeken. We hebben in het
buitenland bijna altijd in oude huurhuizen gewoond, dus uitgangspunt was: Nooit meer een oud
huis en niet in Noordwijk. Mijn familie woont in
Noordwijk en Kees zei altijd ‘Niet al te dicht bij je
familie, we gaan op enige afstand zitten’.
We zochten in Warmond en Oegstgeest. Toen ik
mijn paspoort moest verlengen, parkeerde ik mijn
auto toevallig in de Voorstraat. Nieuwsgierig door
het bordje ‘te koop’ keek ik naar binnen en ik was
verkocht. ‘Nou ja’, zei Kees, toen ik hem belde
om te vertellen dat ik verliefd was geworden op
dit huis, ‘het zijn tenslotte wel twee verschillende
postcodes’. We besloten het avontuur aan te gaan.
Het klikte meteen geweldig tussen ons en de familie van Hall, we deelden de liefde voor het huis.

De keuken: het hart van het huis.

Bij het koopcontract vloeiden er tranen, van beide
kanten. We hebben het koetshuis nog lang in stand
gehouden als atelier voor Maja. Nu is het een
prachtplek voor de kinderen geworden, waar ze
kunnen chillen en feesten. De bok van Maja staat
in de tuin, evenals sommige van haar beelden.
De watertrog voor de paarden wordt gebruikt bij
tuinfeesten om de drank koel te houden. Zo geven
we de geschiedenis door.

het enthousiasme daalde snel
“Het was wel heftig voor de buren”, zucht Sabine.
“Toen we hier kwamen, was iedereen enthousiast.
We kregen zelfs bloemen, zo blij was iedereen dat
het huis niet in handen van een projectontwikkelaar was gevallen, maar dat er een gezin zou komen wonen. Maar het enthousiasme daalde snel.
Het veranderde in ‘Hoe lang gaat het nog duren’.
Ik snap het, het moet echt vreselijk geweest zijn,
maar er was geen weg meer terug. Maar het is
goed gekomen. Wat ik voor ogen had was een echt
familiehuis voor ons patchwork-gezin, met plek
voor familie en vrienden. Daar zijn we, denk ik,
wel in geslaagd”.

we zijn zigeuners
De toekomst is nog onzeker. Kees is nu CEO van
LIVEKINDLY, een wereldwijd bedrijf in opbouw
dat zich richt op een duurzame samenleving door
de voedselconsumptie op de schop te nemen, met
hoofdkantoren in Zwitserland en New York. Hij
promoot (met Ali B als boegbeeld) een ‘vegan movement’. Het loopt geweldig; binnenkort gaat het

Achter de hergebruikte planken
een verborgen doorgang.
bedrijf naar de beurs. “We zijn
zigeuners”, lacht Sabine. “We
pakken onze koffers en vertrekken weer. Eerst een aantal
maanden naar Zuid Afrika, waar
we lang gewoond hebben. Daar
komt ook onze pleegdochter
vandaan. Daarna? We weten
het nog niet. Het is een nieuwe
spannende weg.

Klaar voor
de volgende eeuw
Maar onze basis ligt hier in dit
prachtige historische pand. Ik
voel soms nog de aanwezigheid
van alle mensen die hier in de
voorbije eeuwen hebben gewoond. Maar nu is het huis klaar
voor de volgende eeuw, we geven het stokje straks door aan ’n
volgende generatie, zoals wij het
overnamen van Eylard en Maja.”

Uitzicht op de tuin met zwemvijver.

Maja’s atelier: Nu vergaderen feestruimte.

het is heerlijk
als het hele huis
intensief
gebruikt wordt
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blog noordwijk

B l o g g er va n h et eerst e u u r

“Eigenlijk is het bij toeval begonnen. Ik had twee
artikeltjes gemaakt voor de Blauwdotter van het
Genootschap Oud Noordwijk over J.B. Charles
(dichter) en Isadora Duncan (danseres), die niet
geplaatst waren. De Volkskrant lanceerde toen
net een blog – iets heel nieuws in die tijd – , waar
iedereen met een inlogcode iets op kwijt kon. Dat
leek me leuk: snel iets plaatsen en een onverwacht
groot bereik. Ik zette die artikeltjes met nog een
paar andere verhalen op zo’n blog, maar het hing
wel als los zand aan elkaar. Het moest een beetje
‘smoel’ hebben, vond ik. Het moest wel ergens
over gaan. Noordwijk werd de grootste gemene
deler: kleine stukjes die ‘iets’ met Noordwijk
van doen moesten hebben en waar mensen ook
op konden reageren. Ik werd vaak getriggerd
door oude foto’s, vooral van de website Erfgoed
Leiden, die je toen nog mocht gebruiken. Maar
ook schilderijen en kunstwerken (‘Liebermania’),
verhaaltjes uit de historie, uit de oorlog, de
literatuur, de sport: ik googlede van alles bij elkaar
en ging op zoek naar de verhalen er achter”.

Een luciferdoosje of
een affiche van de BlauwE Tram

Peter Mulder
Mulder: “ik googlede van alles bij elkaar en ging op zoek naar de verhalen er achter”.

Hij won er in 2014 de Jan Kloosprijs mee (vanaf
1995 toegekend door Boekhandel Van der
Meer). Uitgereikt aan personen die een bijdrage
leverden aan het levend houden van de rijke
geschiedenis van Noordwijk. Voor zover we
Tekst: Babs Cassee
Foto: arhief Mulder

konden nagaan was Peter de laatste die de
prijs in ontvangst nam [een mooie Parkerpen

Ik heb hem nog steeds
e n i k b e n e r t r ots o p.
met inscriptie.]
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“Met een beetje slim zoeken – ook op bijvoorbeeld
verkoopsites op internet – vind je de gekste
dingen: ansichtkaarten, lepeltjes, vingerhoedjes,
vlaggetjes, een lucifersdoosje of een affiche van de
Blauwe Tram. Dat inspireert me tot verhalen over
Noordwijk. Ik speur niet het dorp rond, op zoek
naar die verhalen, maar vind alles op de computer,
gewoon thuis in Den Haag”.
“Ik ben geboren in Noordwijk, op de
Boerenburgerweg en woonde later aan de
Zeestraat. Ik zat daar op de kleuterschool, de
lagere school en ging daarna naar toen nog
seminarie Leeuwenhorst. De bedoeling was om
kapelaan te worden, maar zo ver ben ik nooit
gekomen, ik geloof dat er van al die jongens van
die hele school uiteindelijk maar een stuk of vier
de eindstreep hebben gehaald. Ik dus niet. Ik
maakte de school af, ging studeren in Leiden,
ben er jaren blijven wonen en nu al weer heel
lang in Den Haag”.

mijn jeugd. Noordwijkers kunnen nogal zeuren,
er is altijd wel iets wat niet deugt. Maar aan de
rand van het voetbalveld heb je een leuke middag.
Vrolijkheid, lachen en humor, veel humor.
Wat ook mijn belangstelling heeft is architectuur.
Er is hier zoveel verdwenen. Doodzonde. Mooie
huizen van Hendrik Jesse en H.P. Berlage, Co
Brandes die het Palace Hotel met het iconische
rode pannendak tekende (door brand verwoest).
Men is er slordig mee omgegaan. In mijn blogs
heb ik altijd gepleit voor bescherming en
behoud van al die karakteristieke panden, voor
een gemeentelijke monumentenlijst.
De nieuwe ‘Noordwijk Stijl’ is niet slecht, beetje
postmodern, de menselijke maat. Een beetje
eclectische stijl past wel in een badplaats, maar
helaas, veel van de panden in die stijl zijn
verdwenen en komen nooit meer terug”.

Nieuwe blogs
“De blogs ‘Je bent een echte Noordwijker
als…’ en ‘Je bent een keune Noordwijker’ zijn
aardige bronnen voor inspiratie, maar soms
ook van treurig vermaak: veel hondenpoep en
parkeerbonnen. Geduld om een boek te schrijven
heb ik niet, dat laat ik graag aan anderen over.
Die hele bloggenreeks is eigenlijk een vorm van
‘zap-geschiedenis.’ Een leuke manier om door de
rijke geschiedenis van Noordwijk heen te lopen.
Soms ook als inspiratiebron voor een verhaal in
De Blauwdotter. En zo’n verhaal wordt dan wél
geplaatst, want ik heb tegenwoordig een stevige
vinger in de redactie-pap van dat blad”.

Voetbal en architectuur
“Noordwijk is me altijd blijven boeien. Niet de
politiek, daar heb ik me nooit mee bemoeid, maar
er waren genoeg andere onderwerpen om me in
te verdiepen. Sport bijvoorbeeld en dan vooral
voetbal. Zowel SJC als VV Noordwijk hebben een
rijke geschiedenis met grote namen, helden uit

BlogNoordwijk telt inmiddels een
kleine 13.000 pagina’s en het einde
is nog lang niet in zicht.
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P

en er i s m e e r. ..

Meer over noordwijk
Het Noordwijkblog van Peter Mulder bestaat dik
25 jaar. Inmiddels is er heel wat bijgekomen aan
internetpagina’s over Noordwijk. Hiernaast staat
een keuze aan allerhande webpagina’s met
informatie over Noordwijk.

o p n i eu w o n t w i k k e l i n g e n

WEBSITES:
deoudedorpskernnoordwijk.nl
hetnoordwijkblog.com
noordwijksevillas.blogspot.com
blikopnoordwijk.nl
bollenstreekomroep.nl/category/nieuws/noordwijk/

In Kernpunten nr 3 uit
1987 wordt reeds gewag
gemaakt van het
probleem waar heden
ten dage nog steeds
geen oplossing voor is
gevonden.

behoeften en wensen van de
eerder genoemde gebruikers.
Het idee over hoe groot de
mobiliteit is en/of hoe groot
die moet zijn verschilt sterk per
gebruiker. Zo ook de oplossingen
waaraan wordt gedacht.

maxliebermannnoordwijk.nl

Uitgebreide
inventarisatie

denoordwijker.nl
noordwijknu.nl
nexmagazine.com/magazines
FACEBOOK PAGINA’S
Je bent een echte Noortukker als……
facebook.com/groups/359149774200154/
Geschiedenis van Noordwijk en omstreken
facebook.com/groups/260289994999143
Verloren en gevonden in Noordwijk
facebook.com/groups/601883139944627
Noordwijkers helpen elkaar
facebook.com/groups/494227974111054
DementievriendelijkNoordwijk
facebook.com/DementievriendelijkNoordwijk
Keun Man!
facebook.com/groups/232724688061044
Gratis ruilen, kopen in en om Noordwijk
facebook.com/groups/536853549704538
Noordwijk Nu
facebook.com/NoordwijkNu
Noordwijk is genieten

verkeerscirculatie en het parkeren terug.
Dat valt op wanneer je de oude Kernpunten op de site van De Oude Dorpskern
doorneemt, een aan te bevelen tijdverdrijf overigens. Er is vrijwel in elke uitgave

Noordwijk international

sprake van een nieuw rapport dat gaat verschijnen of zojuist is verschenen. En

facebook.com/groups/noordwijkinternational

elk rapport is vol enthousiasme en met deskundigheid opgesteld, samen met de

Je bent een keune Noortukker

bewoners, winkeliers, instellingen en de gemeente. En telkenmale wordt gemeld

Vermiste/Gevonden dieren Noodwijk e.o.
facebook.com/groups/109244932762917

10

Steevast komen in elke editie van de Kernpunten de problemen met de

facebook.com/groups/noordwijkisgenieten

facebook.com/groups/492272384260919

er valt online nog
veel te ontdekken
over noordwijk

Een weerkerend
probleem

Kopen en verkopen Noordwijk
facebook.com/groups/802231016557978
Scheveningsestraat in Noordwijk
facebook.com/groups/433805801048660

hoe de problemen gaan worden opgelost.
Tekst: Karel Reekers
Beeld: Archief Kernpunten

Maar wordt alles opgelost? Nee, de vele rapporten
hebben nog niet het ei van Noordwijk opgeleverd.
Blijkbaar heeft ons eeuwenoude dorp een straatinrichting waar een enkele handkar of paard
en wagen de maat was. En die is nauwelijks
verenigbaar met de huidige mobiliteit. Of sterker,
ze zijn niet verenigbaar. Het vraagstuk wordt nog
eens complexer gemaakt door de verschillende

Met die voorgeschiedenis heeft
het bureau Iv-infra de opdracht
gekregen om de mobiliteitsvraagstukken in Noordwijk
Binnen te inventariseren.
En daarna de vraagstukken
proberen te voorzien van
mogelijke oplossingen.
In de zomer is gestart met een
enquête onder alle bewoners.
Vervolgens is er een werkgroep
gestart waaraan bewoners,
verenigingen, de school,
ondernemers en ambtenaren
deelnamen. Ook de Oude
Dorpskern heeft daaraan
deelgenomen. Er zijn vier grote
thema’s naar voren gekomen:
het Jeroensplein (inrichting
en onveiligheid), het parkeren
(tekort aan plekken voor de
bewoners), de verkeerscirculatie
(onvoldoende doorstroming
en teveel ongewenst verkeer)
en de verkeersveiligheid (veel
onveilige plekken in de kern).

Mogelijke oplossingen
Tot op heden zijn de problemen
uitgebreid verkend, en is
gezocht naar mogelijke
oplossingen. In de volgende
sessie zal het bureau mogelijke
oplossingen aangeven.
Een eindrapportage zal worden
voorgelegd aan de werkgroep
en vervolgens aan het college.
Wij zullen u in de Nieuwsbrief
vanzelfsprekend inlichten
over de ontwikkelingen en de
rapportage.

11

de winnaars

u i ts l a g fotow ed st r ij d
Tekst: Thea Janson

Ter gelegenheid van de 100e
Kernpunten, een feestelijke
gebeurtenis, heeft de
redactie een fotowedstrijd
uitgeschreven. De opdracht
was ruim: onze oude dorpskern
vastleggen in al haar kracht
en schoonheid.

1e prijs: Het gemeentehuis weerspiegeld in een vensterraam - Henk Koerten.

3e prijs: Voorstraat in de sneeuw - Joost Numan.
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Onze oproep heeft twaalf
inzendingen opgeleverd. Alle
inzendingen zijn beoordeeld
door een jury bestaande uit
Ingrid Slabbaert en Babs
Cassee namens de redactie van
Kernpunten en Thea Janson
namens het bestuur van De
Oude Dorpskern. Deze drie
mensen zijn geen van allen
professioneel fotograaf en
zij hebben puur op basis van
persoonlijke smaak hun keuze
gemaakt. Dat die smaken
verschilden werd duidelijk, er
waren meerdere bijeenkomsten
nodig om tot een unaniem
gedragen besluit te komen.
De jury heeft drie prijswinnaars
gekozen en wil daarnaast een
eervolle vermelding geven.

2e prijs: Boom op het Jeroensveld - Barteld de Jong.

De schoonheid
en kracht
van de Kern
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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.

VOORGERECHT

HOOFDGERECHT

DESSERT

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

" Een aparte,
artistieke
en daardoor
spannende
foto"
De eervolle vermelding is voor
een foto die veel gespreksstof bij
de jury opriep. Het betreft een
aparte, artistieke en daardoor
spannende foto. Anders dan
alle anderen. Het is een mooie
compositie van de schoorsteen
van het oudste huis van
Noordwijk met een heldere,
prachtige lucht erachter. Deze
eervolle vermelding is voor
Hans Klein. Hij ontving het boek
‘De schilders van de Duin- en
Bollenstreek’.
De derde prijs, een waardebon
en hetzelfde boek, ging naar
een prachtige, indrukwekkende
foto van onze mooie Voorstraat
in de sneeuw. Genomen in
februari van het afgelopen
jaar. Met name de heldere
sterrenlucht boven de Voorstraat
maakt de foto heel bijzonder.
Een schitterend winterplaatje!
Deze foto is gemaakt door Joost
Numan.

De vier winnende foto’s
zijn sinds 15 november,
in groter formaat, te
bekijken in
de etalage van foto van
Kampen. Vereniging
De Oude Dorpskerk is
bijzonder blij met alle
inzendingen. Ze laten
weer eens zien in wat
voor prachtig dorp wij
wonen!

Een speciale eervolle vermelding en het boek was er voor Hans Klein.

De tweede prijs, ook een bon
met boek, was voor een foto
die is gemaakt op landgoed
Calorama, ook onderdeel
van onze dorpskern. Op de
foto staat een boom omgeven
door boshyacinthen, op het
Jeroensveld, ook wel martelveld
genoemd. Het is een prachtige
foto, indrukwekkend van kleur
en vanuit een laag standpunt
genomen, waardoor een heel
mooie compositie is ontstaan.
Een verdiende tweede prijs voor
Barteld de Jong.

Tot slot de winnende foto. Van
meet af aan was duidelijk dat dit
de winnaar moest zijn, hier was
geen discussie voor nodig. Het
is een bijzondere en prachtige
foto, die in één beeld de waarde
van onze mooie oude dorpskern
samenvat: het gemeentehuis in
spiegelbeeld in een raam van het
huis aan de overzijde, gemaakt
door Henk Koerten. Ook hij
ontving een mooie waardebon
en het boek ‘De schilders van de
Duin- en Bollenstreek’.

Ingrid Slabbaert
van de redactie,
met winnaar
Henk Koerten
en zijn winnende
foto.

➤
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h o ek vo o rst r a at, o ffem w eg, d o u z ast r a at

Uiterst rechts de nering van rijwielhandel Vink.

Fiks veranderd
We zijn bij de kruising Voorstraat/Offemweg/Douzastraat en
we kunnen duidelijk zien, dat er de afgelopen tijd heel wat is
gebeurd. Het overgrote deel van de Voorstraat oogt ouder en
er zijn panden bij, die aan de buitenkant sinds de 17e en
18e eeuw bijna niks veranderd zijn.

Wat e r z i c h
a ll e m a a l r o n d
een kruising op
d e V o o rst r a at
ka n a fs p e l e n
Tekst: Kees Verweij
Beeld: collecties Verweij en
Genootschap Oud Noordwijk
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Maar hier zijn voor het oog nog
niet zo lang geleden behoorlijke bouwkundige ingrepen
gepleegd. We staan bij het
pand op de hoek Offemweg/
Voorstraat, dat nu een woonhuis
is, dat zo’n twintig jaar geleden
geheel opnieuw is gebouwd.

De rijwielhandel
van F. Vink
Op deze plek stond aan het begin van de vorige eeuw een winkel in koloniale waren, tabak en
sigaren van P.C. van Rijn. Helaas
had de heer van Rijn niet zoveel
succes met zijn winkel, want hij
had grote moeite met zijn hypotheekverplichtingen. Uiteindelijk
kon hij zijn schulden niet meer

voldoen: het winkelpand
werd in 1915 verkocht aan W.L.
Koudijs, die er een rijwielhandel
in begon. Na 15 jaar verkocht hij
de zaak aan Balthazar W. Zoet
en F. Vink, die deze rijwielhandel voortzetten. Na de oorlog in
1945 bleef de heer Vink als enige eigenaar over, hij ging nog
geruime tijd door met deze zaak.
Tegen het einde van de vorige
eeuw was het met deze rijwielhandel gebeurd. Daarna is er
gedurende twee jaar een galerie
in gevestigd. Vervolgens werd de
voormalige winkel gesloopt en
verrees het huidige woonhuis.

De Beurs

Café-restaurant De Beurs, voorheen Café De Zwaan.

Koffiehuis De Zwaan
Aan de overkant, evenzo op
de hoek Offemweg/Voorstraat,
staat nu een vrij nieuw complex,
dat uit een viertal woningen
bestaat. Ook deze plek heeft een
rijke geschiedenis, die nog vele
eeuwen teruggaat. Zover gaan
we niet. Liefhebbers die verder
willen spitten, kunnen hiervoor

gegevens vinden in het boek
“Van karrenspoor tot klinkerweg”,
dat geheel aan de geschiedenis
van de Voorstraat is gewijd.
We beginnen hier bij het midden
van de 19e eeuw, toen kastelein
Hendrik Heemskerk in 1858 het
toenmalige pand, dat op deze
plaats stond, aankocht en daarbij het recht kocht om sterke
drank te verkopen. Dit bleef zo,
totdat het pand in 1901 werd
verkocht aan Engel Bakker, die
dit pand verder inrichtte als
koffiehuis, waarbij ook sterke
drank mocht worden verstrekt.
En zo ontstond hier het toenmalige koffiehuis “De Zwaan”.

Voorstraat hoek Douzastraat naar het noorden gezien
Links huisje van Mevr. Zwitser , winkel fournituren.

In 1916 nam de heer W.G.H.
van Erp de zaak over en liet
het pand naderhand vergroten.
In 1929 nam Commissaris van
politie de heer Gool het bedrijf
over en je kunt je voorstellen,
dat men bedenkelijk tegen deze
transactie aankeek: een politiecommissaris, die een cafébedrijf
aankocht. De diepere bedoeling
hiervan bleef in het duister. In
1931 verkocht hij deze zaak aan
bloemenkweker Willem Vink.
Naast het voeren van het cafébedrijf trachtte hij in zijn pand een
beurs te organiseren voor bloembollenhandelaren. Dit bleek
achteraf niet zo’n succes. Het
enige succes was de naam, want
de naam “Beurs” werd hierbij in
het leven geroepen en zou nog
tot het einde toe de naam aan
deze horeca-instelling geven.
In 1942 nam zijn zoon, Carel J.
Vink, de zaak over. In 1950 werd
een zoon van Carel Vink, Willem
Vink, de nieuwe eigenaar. In
de tijd daarna werd de “Beurs”
regelmatig uitgebreid, zodat er
activiteiten konden plaatsvinden als dansen, bruilofts- en
jubileumvieringen, dorpsfeesten
e.d. Het werd een van de meest
bekende horeca-instellingen van
Noordwijk Binnen.
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er was veel meer bedrijvigheid dan nu

De betere stoffeerders maken het!
tapijt - laminaat - PVC vloeren - vinyl - marmoleum
zonwering - shutters - horren - vloerkleden - gordijnen - behang - verf

NOORDWIJK
Lindenplein 7, tel: (071) 361 67 31, e-mail: noordwijk@bergenberg.nl
W W W. B E R G E N B E R G . N L
Kijk op onze site voor actuele acties en aanbiedingen

In 1978 stapte de familie Vink
uit dit bedrijf en werd het verkocht aan Martinus den Hollander. In 1992 stopte Martinus
den Hollander met zijn zaak.
“De Beurs” werd gesloopt en in
plaats daarvan ontstonden er
vier nieuwe woonhuizen, die er
thans nog staan.

Inmiddels was de Poort van Kleef in
Noordwijk een begrip geworden.
Velen hebben hier hun bruiloft
gevierd of een koffietafel na een
begrafenis bijgewoond. Omdat de
familie Wijsman geen opvolgers had,
verkocht men het pand aan Hugo en
Helen de Bruijne, die het verbouwden tot een mooi woonhuis.

Slagerij

Laatste boerenbedrijf
in de oude kern

Direct aan de overkant staat
een bescheiden appartementencomplex. Dit hoekcomplex heeft
lange tijd bekend gestaan als
een slagersbedrijf. Zo werd Cornelis Leenheer in 1920 eigenaar
van de slagerij, maar dit duurde
niet zo lang. In 1929 nam Nicolaas van Veen dit bedrijf over
en bleef hier werken tot 1954.
Daarna nam Hubertus van Knijnenburg de slagerij over, totdat
hij in 1981 met pensioen ging.
De zaak werd verkocht, waarna
het pand een woonfunctie kreeg.

In 1981 sloot slager Knijnenburg zijn deuren.

er was veel
meer
bedrijvigheid
dan nu

De Poort van Kleef

Restaurant met terras
Lunch • borrel • diner

Life’s too short
to drink bad wine
Voor alle wijnliefhebbers is er
aadenwijn.nl
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 aadenwijn.nl

 071-3615416

 aad@aadenwijn.nl

 facebook.com/aad.enwijn

Koﬃe met appelgebak • cheesecake • brownie

Voorstraat 79, 2201 HP Noordwijk
tel. 071-7600095
www.hofvanhollandnoordwijk.nl

We maken hierna een klein uitstapje naar de Douzastraat en
wel naar het pand, dat vroeger
bekend stond onder de naam “De
Poort van Kleef”, genoemd naar
een populair bierhuis in Amsterdam dat de naam “Die Port van
Cleve” droeg. Bij een verbouwing
van dat pand tot bierhuis werd
een gevelsteen met dat opschrift
gevonden.
De Amsterdamse exploitanten
gaven hun drinklokaal deze
naam die door veel eigenaars van
drankzaken in het land, waaronder de uitbater in Noordwijk,
werd gekopieerd. In 1888 werd
deze zaak overgenomen door de
heer K. Ham, die naast de exploitatie van dit bedrijf tevens een
handel in verschillende dranken
dreef. In 1939 wordt De Poort
van Kleef publiek te koop aangeboden. Uiteindelijk is het de familie Wijsman geweest, die deze
zaak tot 2006 heeft voortgezet.

Direct aan de overkant stond het
laatste boerenbedrijf in de bebouwde
kom van Noordwijk Binnen. De eigenaar was de heer Hoogeveen. die
een paar jaar geleden gestopt is. De
buren zullen het zeker niet jammer
gevonden hebben, want de bouwkundige staat was bepaald niet best
en verder was er de nodige stank- en
lawaaioverlast. Op het ogenblik zijn
er plannen om de aanwezige bebouwing te slopen en het geheel in te
passen in de reeds bestaande bebouwing.

Van manufacturenzaak
naar woonhuis

Bottelarij, handel in bieren én café
De poort van Kleef aan de Douzastraat.

De inmiddels gesloopte fourniturenzaak met pal
daarachter de boerderij van Hoogeveen.

We gaan weer terug naar de Voorstraat en kijken naar een groot nieuw
pand op de hoek Voorstraat/Douzastraat. Het pand, dat hier eerder
stond, werd in 1907 aangekocht door
mevr. Geertruida Prins, die helaas
niet veel plezier van dit huis heeft
gehad. Vrij spoedig hierna overleed
zij. Haar kinderen verkochten het
huis aan Jacobus Zwitser, die in 1954
is overleden. Zijn weduwe dreef in
dit pand een manufacturenzaak tot
1972. Daarna werd dit pand verkocht
aan Hubertus van Ammers, die het
na drie jaar verkoopt aan Pieter van
Ammers. Het huis raakt langzamerhand in verval en wordt begin deze
eeuw gesloopt en vervangen door
een nieuw woonhuis.
En zo zijn we het kruispunt rondgegaan, waarbij is opgevallen, dat er
vroeger in de Voorstraat veel meer
bedrijvigheid heerste dan nu. Op het
ogenblik heerst hier het karakter van
een rustige woonwijk.
19

Rooimeesters als 'Rijdende rechters'

Tuinmuren zijn eenvoudige bouwwerken met
een al even eenvoudige functie: het afbakenen
van de erfgrens. Net als in onze tijd was ook in
vroeger tijden de bepaling van wat bij het erf van
de buren hoorde en wat niet, een punt van strijd.
Kunnen wij ons nu wenden tot het Kadaster, dat
zijn oorsprong heeft in de negentiende eeuw, en
in het uiterste geval tot de Rijdende Rechter, vóór
de achttiende eeuw waren het de rooimeesters
die bindende uitspraken konden doen. Deze
rooimeesters waren meestertimmermannen of
-metselaars die door het dorpsbestuur waren
aangesteld om allerhande bouwzaken te reguleren.
Hoewel er dan al stenen tuinmuren in het
dorp voorkomen, wordt in de vroegste
bouwverordeningen, opgesteld in 1645,
alleen gesproken over houten heijningen. En
vrij uitgebreid! Het maakt duidelijk dat het
afbakenen van de erfgrens, en de wijze waarop,
tot gedoe en herrie in de buurt leidde, en dus
gereguleerd moest worden. Ook het probleem van
overhangende takken werd trouwens in de keur
van 1645 opgenomen!

Bakstenen: een dure
en duurzame oplossing

Tuinmuren
t ij d l o z e

Eén van de dichtgezette vensteropeningen in de tuinmuur tussen Voorstraat 48 en het kerkterrein.

Het bekende, en inmiddels wat sleets geworden,
spreekwoord “onbekend maakt onbemind” is op
veel manieren van toepassing op het gebouwde
erfgoed, zeker binnen de grenzen van Noordwijk.
Eén van de meest onbekende onderdelen van
Tekste en beeld:
Michel van Dam,
bouwhistoricus

het gebouwde erfgoed zijn ongetwijfeld de
tuinmuren die hier en daar nog in de dorpskern
van Noordwijk Binnen aanwezig zijn.
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Tuinmuren zijn er in verschillende uitvoeringen;
doorgaans niet al te hoog, en afgesloten met
een eenvoudige laag van bakstenen die op hun
kant zijn gelegd (een rollaag), of bakstenen die
zó zijn gemetseld dat ze een soort dakje vormen
(een ezelsrug). Aan de hand van het gehanteerde
baksteenmateriaal zijn de muren grofweg te
dateren, en aan de hand van bouwsporen, zoals
dichtgezette doorgangen, verraden de muren iets
over de eigendomssituatie van de aangrenzende
percelen door de eeuwen heen. Omdat baksteen
een zeer kostbaar materiaal was, en een goed
gemetselde muur doorgaans een prima stevigheid
had, kon van de tuinmuren handig gebruik
worden gemaakt als een huis aan de achterzijde
werd verlengd. De metselaars bouwden dan
gewoon voort op de rollaag. En omdat de muur
na het gereedkomen bepleisterd werd, zag
niemand (behalve de buren) dat men voor een
goedkope oplossing had gekozen. Tuinmuren zijn
relatief onderhoudsvrij en kunnen zo in relatieve
anonimiteit tot hoge ouderdom komen. Af en toe
wat herstelwerk, zoals een nieuwe voeg hier of
daar, en de muur kan weer jaren mee. Ook geeft
zo’n verweerde muur extra sfeer aan de tuin, meer
dan een nieuwe schutting van Intratuin of Gamma.
En ook dat zorgt ervoor dat de oude tuinmuren
niet zomaar verdwijnen. Onbekend, maar niet
helemáál onbemind dus.

De zijgevel van Voorstraat 52 werd opgetrokken
op een oude tuinmuur. De rollaag die de tuinmuur afsloot is nog duidelijk herkenbaar.

Oudste tuinmuren
De oudste tuinmuren in Noordwijk die mij bekend zijn, bevinden zich op de schuttershof van
het Sint Joris Gilde, de muur
die het achtererf van Voorstraat
69 en de Offemweg scheidt, en
natuurlijk de fenomenale muur
bij de Oude Jeroenskerk.
De historie van deze muur gaat
ver terug. Uit een onderzoek dat
ik een paar jaar geleden naar
deze muur uitvoerde, bleek dat
buiten de voor iedereen zichtbare dichtgezette doorgang, er ook
twee vensteropeningen in de

muur aanwezig zijn. Het baksteenformaat en de wijze waarop de vensteropeningen zijn gemaakt, wijzen op een bouwtijd
die rond het derde kwart van de
vijftiende eeuw ligt. Tuinmuren
die een tweede leven hebben
gekregen als bouwmuur voor
een huis, bevinden zich bijvoorbeeld bij Voorstraat 52 en 137
(niet zichtbaar vanaf de openbare weg). Tuinmuren die zijn
opgetrokken voor het kweken
van gewassen, en daarom een
verspringende of meanderende
lijn hebben, zijn er bij mijn weten niet (meer) in Noordwijk.
De oude
tuinmuur van
Voorstraat 69.
Afgesloten
met een
ezelsrug.

Een gezicht
op de Oude
Jeroenskerk,
met op de
voorgrond
diverse tuinmuren. Deze
waren ook
geschikt om
tegenaan te
plassen, zoals
rechts zichtbaar is.
Mócht u een pand met een historische tuinmuur
bezitten, dan kom ik graag eens langs om deze
te onderzoeken en fotografisch vast te leggen.
Mail naar: bouwhistorie@yahoo.co.uk
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In de komende nummers van Kernpunten

Verloedering en restauratie

worden een aantal markante panden aan de

Na 1986 slaat de verloedering toe. Het pand wordt
niet meer bewoond, maar gebruikt voor uiteenlopende bedrijfsactiviteiten. Zo is er een tijdlang
een kapsalon in gevestigd en daarna dient het huis
ook nog als hondentrimsalon. Nou ja, ook een
soort kapper.
Onderhoud wordt niet of nauwelijks gepleegd en
dat zorgt ervoor dat het eens zo karakteristieke
pand er steeds slechter uit gaat zien.
Ab van der Wiel, eigenaar van
Van der Wiel Bouw, ziet het verval van het pand met lede ogen
aan. In 2009 koopt hij het huis
met de bedoeling het grondig
te restaureren om zo de entree
van Noordwijk in oude glorie te
herstellen.

Voorstraat en het Lindenplein geportretteerd.
Het ligt voor de hand om de serie te starten
met het pand met huisnummer 1 aan de
Voorstraat van bewoonster Ingrid Slabbaert.
In 2003 verscheen het imposante boek ‘Van karrenspoor tot klinkerweg’, waarin de geschiedenis
van bijna alle panden aan de Voorstraat en het
Lindenplein zijn beschreven.. Het is een ‘must
have’ voor iedere Noordwijker die geïnteresseerd
is in het ontstaan en de ontwikkeling van de kern
van Noordwijk Binnen.
De verhalen en de foto’s uit dit boek zijn de basis
voor de nieuwe portretten van de panden, maar
er zal vooral ook aandacht worden besteed aan
de bouwkundige veranderingen en het huidig
gebruik.

Bewoners en gebruik
Voorstraat 1 kreeg zijn adres omstreeks 1680 toen
de systematische volgorde van de panden in de
Voorstraat in een speciaal kohier werd vastgelegd.
De eerste vermelding van het perceel dateert van
1617. Volgens de transportakte verkoopt de weduwe van schoenmaker Dirck Henricxz huis en
erve met barg en schuur aan haar zoon Henrick.
Het perceel wordt gebruikt als boerderij en slachterij. Maar door het uitdiepen van de wetering
naast het huis en de aanleg van een trekpad naar
de Leidse Trekvaart in 1665 blijkt de plek zeer
geschikt om er een schippersbedrijf in te vestigen. Zo wordt het huis tot 1820 een markt- en
schipperswoning. Daarna wordt kruidenkoopman
en herborist Pieter Groeneveld de eigenaar; zijn
schoonzoon Jacob van Tricht, grondeigenaar en
bloemist verkoopt het pand in 1862 aan Dirk Langeveld die er een kruidenierswinkel annex handel
in veevoederwaren uitoefent. Tot 1986 blijft een
kruideniersbedrijf (Familie van ’t Wout) in het
pand gevestigd. De verervingen niet meegerekend
verwisselt het pand in de loop der eeuwen vijftien
keer van eigenaar.
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Voorstraat 1

Het pand herbergde enige tijd
Kapsalon Annet Voetberg. In
de jaren daarna volgde
hondentrimsalon “Beauty”.

Inmiddels is het volledig herbouwde perceel weer in gebruik genomen als woonhuis.

het Historische entree
van Noordwijk

Bouwtechnisch onderzoek wijst
uit dat de staat van het pand
zo slecht is dat restaureren onbegonnen werk is. Samen met
de nieuwe bewoonster wordt
besloten om de vorm, materialen en klassieke onderdelen
nauwkeurig in kaart te brengen,
het huis af te breken en daarna
terug te bouwen in oude stijl. In
2017 wordt het pand gesloopt.
Met behulp van nieuwe technieken en materialen wordt een
pand gebouwd met van buiten
een identiek uiterlijk van het
historische huis, maar van binnen voorzien van alle comfort
en in overeenstemming met de
(duurzaamheids)eisen van deze
tijd. In 2018 is het project voltooid. Slechts de dakkapel heeft
uiterlijk een kleine, maar verantwoorde wijziging ondergaan.
Het huis is nu weer in gebruik
als woonhuis. De plek en de
ruimte eromheen dragen ongetwijfeld bij aan het woonplezier
van de nieuwe eigenaar.

Tekst: Helmus Wildeman
Beeld: archief Genootschap
Oud Noordwijk en Wildeman
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Word lid
van de Oude
Dorpskern

Daarmee steunt u cultuur, erfgoed en leefbaarheid van Noordwijk Binnen.
Als welkomstcadeau’s ontvangt u een verzilverd dorpspomp-lepeltje én
het boekje ‘Wandeling door de historie van Noordwijk Binnen’.
Bovendien krijgt u elk jaar 2 magazines met unieke informatie thuisbezorgd.
Word lid, mail naar: info@deoudedorpskernnoordwijk.nl
Scan de QR-code
en word lid!

ONTWERPT

BU R E AU
B O OY

of ga naar www.deoudedorpskernnoordwijk.nl/lidworden

DA’S
VAST
GOED!

071 - 368 18 18
Parallel Boulevard 214c
2202 HT Noordwijk
109
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