
1

EDITIE 103 | DECEMBER 2022                                                                                37e JAARGANG | € 3,25

NIEUWE  
BUREN:

OFFEM ZUID

WETHOUDER EBERHARTER

KRUISPUNT VOORSTRAAT/OFFEMWEG

BRRRR, K-K-KOUD!

DE RODE SCHUUR



2 3

Colofon, nr. 103 
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 
Portefeuille Erfgoed & R.O.: 
Karel Reekers 

Portefeuille Leefbaarheid: 
Frans Bruinzeel
P.R.: Ingrid Slabbaert 

SECRETARIAAT 
De Oude Dorpskern 
Postbus 364
2200 AJ Noordwijk 
www.deoudedorpskern.nl 

REDACTIE
Pieter-Jan Barnhoorn
Dirk-Jan Booij
Babs Cassee
Thea Janson
Ingrid Slabbaert
Helmus Wildeman

EINDREDACTIE
Dirk-Jan Booij
Babs Cassee
Helmus Wildeman
Paul de Mooij 

INTERVIEWERS/ 
REDACTEUREN 
Caroline Spaans
Thea Janson 
Kees Verweij
Helmus Wildeman
 
FOTOGRAFIE/ 
ARCHIEFMATERIAAL 
Hans van der Hoeven
Michel van Dam

Kees Verweij
G.O.N. (Historisch Archief) 
Gemeente Noordwijk
Barteld de Jong
Caroline Spaans
Ingrid Slabbaert

VORMGEVING: 
Bureau Booy 
Dirk-Jan Booij  

DRUK: 
4allprints 

Voorstraat 85 • 2201 HP Noordwijk zh
Tel. 071 - 364 01 00 • Fax 071 - 361 94 75

info@notariskruissweere.nl • www.notariskruissweere.nl

Voorstraat 52 | 2201 HW Noordwijk . T 071 - 36 160 94 
info@accountantspraktijkhouwaart.nl
www.accountantspraktijkhouwaart.nl

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

Kernpunten 103 ligt voor u.  Het bestuur 
constateert met genoegen dat het de redactie 
van Kernpunten weer is gelukt om een zeer 
gevarieerd nummer samen te stellen. 
Met artikelen over De Rode Schuur, een 
kennismaking met de nieuwe wethouder 
Alois Eberharter en de  aansluiting van de 
oude dorpskern met de Nieuwe Voorstraat. 
Kees Verweij belicht nog een kruispunt in de 
Voorstraat en met de mevrouw Carla Van 
Wetten kijken we terug naar de tijd dat we onze 
huizen nog verwarmden met kolen.  
De erfgoedprijs is inmiddels voor de 2e keer 
uitgereikt tijdens de Najaarslezing en tenslotte 
onze vaste rubriek ‘Bijzondere huizen in de 
Voorstraat’. 
Wij wensen u veel leesplezier in deze dagen 
voor Kerst.

Onzekere  tij den

In het vorige nummer waren we opgelucht dat 
we de Coronaperikelen achter ons hadden 
gelaten.  Maar dat is niet helemaal waar. Het 
RIVM vraagt ons nog steeds om de nodige 
gezondheidsadviezen op te volgen en de 
volgende coronavaccinatie ronde wordt ons 
door de overheid aangeboden. 
We leven in een onzekere wereld. De oorlog 
in Oekraïne, de energietransitie, de stikstof-
problematiek, de opwarming van de aarde, 
oplopende inflatie en niet te vergeten de 

energiecrisis waar we middenin zitten. Laten we 
hopen dat de vrede, rust en oplossingen voor 
de problemen snel worden gerealiseerd.

Di e  mooi e  zom er

Met elkaar kijken we terug op een mooie 
zomer met tal van activiteiten die werden 
georganiseerd door De Vereniging de Oude 
Dorpskern. Zo was er de hele zomer weer 
de mogelijkheid om de toren van de Oude 
Jeroen te beklimmen, rondwandelingen op het 
Landgoed Calorama te maken en waren er 
de historische rondwandelingen in de kern van 
Noordwijk-Binnen. Duizenden bezoekers hebben  
de “Markt Onder de Linden” bezocht en ook dit 
jaar  was er  een Voorjaars- en Najaarslezing in 
de Oude Jeroenskerk.  
Op 2 december is de sfeerverlichting op de 
Voorstraat en het Lindeplein ontstoken en 
vindt niet te vergeten de Kinderkerstwandeling 
plaats op 23 december. De vele activiteiten 
zijn alleen maar mogelijk dankzij de tientallen 
vrijwilligers. Hulde aan hen, want geen 
verenigingsactiviteiten en  evenementen zonder 
vrijwilligers. 
De verschillende commissies zijn al volop bezig 
met het organiseren van evenementen voor 
het jaar 2023. Wij als bestuur wensen hen veel 
inspiratie toe.  
Wij wensen u een vreedzaam en voorspoedig 
2023.
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Planontwi kkeli ng

De eerste plannen voor de wijk 
dateren uit 2001. Voorlopige 
schetsen groeiden al gauw uit 
tot concrete plannen, waarbij 
vanaf het begin al veel aandacht 
was voor de koppeling van 
Offem-Zuid aan  Noordwijk-
Binnen.

In de Integrale Ruimtelijke Visie 
(IRV) Nieuw Oost uit 2009 
wordt al gepleit voor goede 
verbindingen met Noordwijk-
Binnen om de wijk maximaal te 
laten aansluiten bij de bestaande 
historische kern met al zijn 
voorzieningen. Het doortrekken 
van de Voorstraat werd daarbij 
als cruciaal beschouwd. 
Daarvoor was het verwerven 
van het perceel van Garage 
Otto (zie afbeelding hiernaast) 
noodzakelijk. Dat heeft enige 
tijd geduurd, maar is uiteindelijk 
gelukt. Daardoor staat niets 
meer de aanleg van een 
‘langzaam verkeer verbinding’ 
tussen de Voorstraat en de 
Nieuwe Voorstraat in de weg.  

Bestem m i n gsplan- 
procedu re
Onlangs is een 
bestemmingsplanprocedure 
gestart om woningbouw en de 
‘langzaam verkeerroute’ mogelijk 
te maken. Hiervoor heeft het 
voorontwerp bestemmingsplan 
ter inzage gelegen en zijn er 
inspraakreacties ontvangen die 
nog in behandeling zijn, maar 
waarvan de verwachting is dat 
deze in het definitieve plan 
kunnen worden meegenomen. 
In een gemeenteraadsverga-
dering van j.l. oktober is 
een z.g. coördinatiebesluit 
genomen, waardoor de 
omgevingsvergunning voor het 
bouwplan gelijktijdig met het 
bestemmingsplan kan worden 
behandeld. Het gelijktijdig ter 

inzage liggen van bestemmingsplan en bouwplan 
geeft een beter inzicht, waardoor eventuele 
wensen tot wijziging eenvoudiger kunnen worden 
gecoördineerd en toegepast.

Bestemmingsplan en de omgevingsvergunning 
liggen sinds kort ter inzage en omwonenden 
kunnen in de wettelijk daarvoor vastgestelde 
periode eventuele bezwaren indienen. 

Poort van Offem

Aan het begin van de Nieuwe Voorstraat staat het 
appartementengebouw ‘Poort van Offem’ gepland. 
Het gebouw is in opdracht van de ontwikkelaar 

Nieuwe buren
Offem-Zuid, de nieuwste wijk van Noordwijk, krijgt steeds meer body. Zo ook de 

Nieuwe Voorstraat die als een levensader door de wijk in opbouw loopt.  

De bouwstijl van de straat haakt aan bij de vormgeving van de nog veel 

voorkomende bollenschuren in onze streek en is ontwikkeld door het Noordwijkse 

architectenbureau Van Manen.

N i e u w e   V o o r s t r a at    v e r b i n d t   O f f e m - Z u i d   m e t   N o o r d w i j k - B i n n e n

impressie Nieuwe Voorstraat.

Tekst: Helmus Wildeman 
Beeld: Gemeente Noordwijk

“Langzaam verkeersroute” van Voorstraat en Nieuwe 
Voorstraat via het perceel van voorheen Garage Otto.

Gezicht op de zuidzijde van de ‘Poort van Offem’.

Aansluiting zal plaatsvinden via de ‘Poort van Offem’.
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Het gebouw is in opdracht van 
de ontwikkelaar ontworpen door 
architectenbureau Van Manen uit 
Noordwijk.  
De vormgeving doet denken aan 
twee authentieke, gekoppelde 
bollenschuren.  In het kleinschalige 
complex van drie bouwlagen 
met een hoogte van negen 
meter worden al in 2023 dertien 
appartementen gerealiseerd. 
Het bouwplan staat uitgebreid 
beschreven in de  website  
www.poortvanoffem.nl. 
Van Manen tekent ook voor het 
ontwerpen van een groot aantal 
woningen in Offem-Zuid. De sfeer 
daarvan sluit aan bij  de historische 
bebouwing van de Voorstraat. 

H et kru ispu nt

Het nieuwe kruispunt is de 
kruising van de Voorstraat/Nieuwe 
Voorstraat met de Herenweg.  
De ‘langzaam verkeersverbinding’ 
loopt van de Voorstraat langs 
het appartementengebouw naar 
Offem-Zuid. Deze is tevens 
bestemd als calamiteitenroute 
voor hulpdiensten als brandweer, 
ambulance en politie. 
Ter wille van een eenduidige 
visualisatie wordt de 
klinkerbestrating van de Voorstraat 
doorgetrokken via het kruispunt 
naar de Nieuwe Voorstraat. 
Dat wordt nog versterkt door 
de plaatsing van eenzelfde 
straatverlichting in beide straten. 
Zo wordt een esthetische koppeling 
van het oude Noordwijk met een 
stukje ‘Nieuw Noordwijk’ tot stand 
gebracht.

Het bouwplan voor de aanpassing 
van het kruispunt zal worden door-
gesproken met de buurtbewoners. 
Als vanzelfsprekend staan hierbij 
veiligheid en functionaliteit voorop

 Plattegrond van de wijk  
Offem-Zuid in ontwikkeling. 
De Nieuwe Voorstraat loopt 
in het midden van de wijk 
van begin tot eind.

E e n   e s t h e t i s c h e    ko p p e l i n g  
t u s s e n  h e t   o u d e   e n  ' n i e u w e   N o o r d w i j k '

Tekst: Karel Reekers  
Beeld: Barteld de Jong  
en Museum Boymans  
van Beuningen.

Bouwhistoricus Michel van Dam over zijn onderzoek.

Net als elk jaar organiseerde De Oude 

Dorpskern onlangs zijn najaarslezing over 

een cultuur-historisch thema met een link 

naar de Noordwijkse geschiedenis. 

Deze 21ste lezing vond plaats op 18 novem-

ber en de locatie was traditiegetrouw de 

prachtige Oude Jeroenskerk.

Dit jaar was daarmee ook meteen 
het onderwerp gegeven: de kerk 
zélf! In een goedgevulde kerk 
nam bouwhistoricus Michel van 
Dam ons mee in het onderzoek 
dat hij al 15 jaar uitvoert naar de 
bouwgeschiedenis van Noordwijk. 
In het nieuwe onderzoek vormt de 
Oude Jeroenskerk de belangrijkste 
bron. Michel vertelde met veel 
enthousiasme en aan de hand 
van mooi beeldmateriaal over het 
onderzoek, de nieuwe inzichten 
over de bouwgeschiedenis en de 
verschillende bouwfasen die het 
heeft opgeleverd. Daarbij vertelde 
hij ook meer over de functie en het 
gebruik van de kerk, bijvoorbeeld dat 
je er naar de kapper kon en gokken. 
Maar ook over de bouwkundige 
opzet (onderlinge verhoudingen), 
ouderdom van de gebouwdelen, en 
de gevolgen van de Noordwijkse 
brand in 1450.  
Het onderzoek levert ook weer 
nieuwe vragen op. Over de Oude 
Jeroenskerk is met gemak een 
spannende bestseller te schrijven! 
Het onderzoek van Michel zal in 
elk geval resulteren in een mooie 
publicatie over het gebouw. 

bestseller
Aansluitend was er een gezellig 
moment om met elkaar door te 
praten over de Oude Jeroenskerk,  
de uitreiking van de Erfgoedprijs  
(zie de volgende pagina’s) en het leven 
in het algemeen. Met een drankje in 
de hand heerlijk in gesprek met oude 
én nieuwe bekenden.

Jan Vermeer van Haarlem 
- detail van ‘Gezicht op 
Noordwijk’ uit 1502.

Een onderzoek

h e t   o n t s ta a n   va n   d e   O u d e   J e r o e n s k e r k
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Tekst: Karel Reekers  
Beeld: Barteld de Jong

Op 18 november is, voorafgaande aan de najaarslezing van de 

DOD, ‘De Oude Dorpskern Erfgoedprijs 2022’ uitgereikt.  

De winnaar bleek dit keer de stichting Calorama te zijn:  

de opdrachtgever voor de recente restauraties en herstelwerk-

zaamheden van de buitenplaats Calorama aan de Gooweg 21.

Baron Taets van Amerongen van 
Renswoude bracht Calorama bij 
leven onder in deze stichting.  
Bij diens overlijden in 2015 
bleek uit zijn testament de wens 
om het openbaar toegankelijk te 
maken. De stichting Calorama 
Taets van Amerongen heeft deze 
niet eenvoudige wens opgepakt 
en er op een fantastische manier 
invulling aan gegeven. Uit het 
juryrapport: “door de wijze van 
renoveren, de openbaarstelling 
en inzet van de vele vrijwilligers, 
levert de buitenplaats 
Calorama met tuin en park een 
uitzonderlijke bijdrage aan de 
gemeenschap, de oude kern en 
haar beschermde dorpsgezicht in 
het bijzonder”. 

Er kan er helaas altijd maar 
één de winnaar zijn. En dat 
terwijl ook de twee andere 
genomineerde bouwprojecten 
ook zo indrukwekkend zijn. 
Beide eigenaren ontvingen dan 
ook een prachtige oorkonde 
voor hun nominatie. Bij de 
entree van de oude dorpskern is 
er allereerst, door toedoen van 

de familie Schulte, een pareltje 
bijgekomen! Deze familie heeft 
een pand uit circa 1905 aan 
de Heilige Geestweg nr. 59 - 
voorheen een bedrijfsruimte 
met bovenwoning - omgetoverd 
tot een woning die klaar is 
voor de toekomst. Met zoveel 
zorg en oog voor detail dat 
de karakteristieke kenmerken 
volledig zijn behouden. En 
de jury prees ook de familie 
Kruythoff die één van de meest 
karakteristieke rijksmonumenten 
van Noordwijk aan de Voorstraat 
nr. 69 net op tijd prachtig heeft 
gerestaureerd. Aan alles is te 
zien dat dit met deskundigheid, 
vakmanschap en enthousiasme 
is gebeurd. Vooral veel lof 
verdienen de ingrepen aan het 
monument ten aanzien van 
verduurzaming. De renovatie 
heeft een indrukwekkende 
positieve uitstraling op de 
eeuwenoude Voorstraat. 
Het huis is klaar om nieuwe 
geschiedenis te gaan schrijven!

Fantastische 
invulling 

U i t r e i k i n g   D O D   E r f g o e d p r i j s   2 0 2 2

Over  de  Erfgoedprijs
De vereniging De Oude 
Dorpskern stelt zich onder 
meer ten doel de historische 
nalatenschap in de kern van 
Noordwijk-Binnen te koesteren 
en te bewaren voor het 
nageslacht. De vereniging 
DOD kent de Erfgoedprijs 
eens in de twee jaar toe aan 
de ontwikkelaar/ eigenaar 
die met een bouwproject 
een bijzondere bijdrage heeft 
geleverd aan de oude kern en 
het beschermd dorpsgezicht. 
Dit was de tweede keer dat de 
prijs is uitgereikt. Door corona 
heeft de DOD een jaar moeten 
overslaan. In de jury van 
2022 zaten vijf mensen met 
expertise in erfgoed:  Harry 
Salman, Annemarie ten Cate, 
Hein Verkade en  Ferry Bock.  
Voorzitter (niet stemgerechtigd) 
was Karel Reekers, namens het 
bestuur van de DOD.

9

De drie 
genomineerde 
panden in de  
oude dorpskern.

Juryleden,  
genomineerden 
en winnaar bij 
de uitreiking.
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In de reeks bijzondere huizen in de Voorstraat staat deze keer nummer 9 centraal

Mien en Dick Schoneveld wonen al meer 

dan 50 jaar op Voorstraat 9. Van de 

oorspronkelijke woning, stammend uit 

1618 is, behalve de uiterlijke vorm, vooral 

bepaald door de voorgevel (monument), niet 

veel meer over. 

Zoals bij veel Noordwijkers gebruikelijk, komen 
de bezoekers bij de familie Schoneveld meestal 
binnen door de achterdeur. In het geval van 
Voorstraat 9 betekent dit dat we door garage 
annex werkplaats, via de keuken binnenkomen 
in de gezellige woonkamer met uitzicht op de 
Voorstraat. Dat uitzicht moest wel op de gemeente 
worden bevochten, want tijdens de algehele 
restauratie van de woning stuitte Dick Schoneveld 
op een ambtenaar die een verbreding van de 
raampartij met 50 cm niet wilde toestaan. Door 
een tekening van de voorgevel uit te vergroten 
viel het grotere raam niet meer op en werd alsnog 
toestemming verkregen.

Dick Schoneveld kocht het pand met ruim erf in 
1962 voor Fl. 5.000,- en had slapeloze nachten 
van deze ‘mega-aankoop’. Verkoper was aannemer 
van der Loo, waar Dick toen in dienst was. Piet 
Lindhout van de Bondsspaarbank Noordwijk en 
Omstreken stond borg en daardoor durfde hij de 
aankoop uiteindelijk aan.

Dick en Mien trouwden in 1963, maar woonden 
de eerste jaren van hun huwelijk op Voorstraat 5. 
Dat huis huurden ze van Hendricus van Rijn. De 
restauratie en verbouw van het gekochte huis op 
no. 9 was na 1,5 jaar zover dat ze daarnaartoe  
konden verhuizen. Dick heeft het hele huis, op 
het loodgieterswerk na, in zijn eentje verbouwd: 
metselwerk, betimmering, tegelzetten, riolering en 
aanleg van elektriciteit. Drie vrienden hielpen bij 
de afvoer van puin en afval.

Muziek en vrijwilligerswerk staan centraal bij de 
Schonevelds. Dick was ondercommandant bij de 
Noordwijkse Brandweer en speelde basklarinet 
bij harmonie  Crescendo. Hij schildert graag 
landschappen. Mien is kerkelijk tot op de dag van 
vandaag zeer actief bij PKN Noordwijk.

Hun drie kinderen zijn heel 
prettig en zorgeloos opgegroeid 
in het kleine huis aan de 
Voorstraat en wonen alle drie 
nog ‘op het dorp’, zoals dat heet.

H istori e van h et pan d

Het oudst bekende gebruik 
van Voorstraat 9 is dat van een 
schoenmakerij. Daarna wonen 
er een tijd lang hoefsmeden 
om opgevolgd te worden door 
timmerlieden, daggelders 
en slachter Klaas van Rijn 
(1846). Landbouwer Nicolaas 
van Bohemen woont er vanaf 
1858. Hij ruilt in 1880 het huis 
met de boerderij van Jacobus 
Zandbergen in de Klei die bij 
deze ruil Fl.1.800 extra krijgt. 
In 1884 verkoopt zoon Leendert 
Zandbergen huis en erf aan 
timmermansknecht Johannes 
van der Loo. Hij en zijn nazaten 
houden het lang in hun bezit 
tot de verkoop in 1962 van 
Abraham van der Loo aan Dirk 
Schoneveld.   

voorstraat 9
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Mien en Dick Schoneveld bij hun “knusse” woning.

Voor en na de verbouwing.

De oude situatie met smal raam.
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“Ik ben geboren in Katwijk in 
1938. In ieder vertrek van mijn 
ouderlijk huis was een kachel of 
haard en in de woonkeuken een 
groot fornuis. Bij veel andere 
gezinnen was dat anders, daar 
was vaak maar één kachel in 
huis. Dan kreeg je ’s winters een 
kruik in je bed, een extra deken 
en droeg  je warme kleding. 
Zelf kwam ik er op kostschool 
pas goed achter hoe koud het ’s 
winters kan zijn. Daar sliepen 
we op een grote zolderverdie-
ping en had iedereen een cham-
brette met daarin een lampet 

stel om je ’s morgens mee te 
wassen. In de winter was het 
water daarin bedekt met een 
vlies ijs. Dat was heel koud maar 
je was ook direct goed wakker. 
De winter was voor veel mensen 
een beroerde en zware tijd.   
De kachel ging ’s morgens aan 
en dan moest je de hele dag 
opletten dat hij aanbleef. ’s 
Avonds deed je spelletjes of ging 
je kaarten of werkte je aan de 
administratie.”

Kolen han del 
 van  Wetten
“Na mijn opleiding voor onder-
wijzeres kwam ik voor de klas 
in Noordwijk. In 1960 ben ik 
getrouwd met Wim en moest 
ik mijn baan opzeggen; een ge-
trouwde vrouw mocht toen nog 
niet voor de klas staan. Wim en 
ik namen samen de kolenhandel 
van zijn ouders over. Het was 
hard werken en zeker in de 
winter werkten we ieder 60 tot 
70 uur per week. Zes uur op en 
zeven uur het hek open. 

Onze kolen werden in trein- 
wagons aangevoerd bij Piet Gijs 
en handmatig overgeschept in 
onze kolenwagen. De koudste 
winter was in 1963. Toen moes-
ten we bij Piet Gijs de vast- 
gevroren wagondeuren in brand 
steken om de kolen te kunnen 
lossen. Er lagen bergen sneeuw 
op en langs de weg. Thuis sloe-
gen we de kolen op in een grote 
loods en een schuur in de  
Tramsteeg en ook bij bollen- 
handelaars op grond waar zij 
geen gebruik van maakten. 

In de zomer voorzagen we 
klanten van hun bestelde winter-
voorraad. Maar we hadden  
’s winters ook klanten aan wie 
we per week een paar mud  
kolen leverden.  
Eén mud is honderd kilo kolen, 
in zakken van 40 tot 50 kilo. 

Nu er problemen zijn met de gastoevoer door 

de maatregelen tegen Rusland is het het 

gesprek van de dag: Hoe komen we deze winter 

door? Maar hoe ging dat vroeger eigenlijk? 

Toen er nog geen gas was? We hebben het 

gevraagd aan mevrouw Carla van Wetten. 

Zij was 60 jaar lang getrouwd met Wim van 

Wetten, dé kolenboer van Noordwijk-Binnen.

Twee jaar geleden overleed hij. Hiernaast het 

verhaal van een leven lang in de kolen.

H O E  K WA M E N   W E  V R O E G E R   D E   W I N T E R   D O O R ? 

Het oer-bedrijf van Van Wetten aan de Heilige Geestweg.

De kolenhandel aan  
de Kerkstraat

Tekst: Thea Janson 
Beeld: Archieven van Wetten en 
Genootschap oud Noordwijk

1963 was 
de koudste 
winter

En er waren klanten die haalden ’s morgens en 
’s avonds een kitje kolen. Alles ging handmatig 
en dat was beslist niet goed voor de gezondheid, 
maar daar denk je verder niet over na. De lopende 
band en kiepvrachtwagens waren al een prachtige 
vooruitgang.” 

Plezi er 

“Het was hard werken, maar we maakten ook 
grappige dingen mee. Zo moest mijn man de win-
tervoorraad bij een klant brengen. Ze waren met 
zijn drieën en moesten nogal lang wachten voor de 
mevrouw open deed. Ze wees de mannen naar het 
kolenhok en ieder had een zak op zijn schouders. 
Gelukkig stond de ladder al klaar tegen het hok en 
konden ze de zakken snel legen. Vervolgens kwam 
er een hoop gevloek en getier uit het kolenhok. 
Dat bleek het liefje van mevrouw te zijn die zich in 
het kolenhok had verstopt bij het horen van man-
nenstemmen. Voor hem een hard gelag, voor de 
mannen veel plezier.”

Geldzaken

“Op basis van schattingen werd de energie vooruit 
betaald. De klanten betaalden contant of 1x per 
jaar. Dat waren meestal bollenhandelaren of parti-
culieren die hun vakantiegeld hiervoor gebruikten. 
Er waren ook klanten die ’s zomers iedere week 
afbetaalden en natuurlijk waren er ook ‘oninbaren’. 
Daar legden we ons bij neer, dat was gewoon niet 
anders. 

Met de komst van het aardgas 
klapte onze hele handel in el-
kaar. Wij hebben het geluk ge-
had dat ik weer voor de klas kon 
gaan staan en mijn man heeft 
echt van alles aangepakt om 
maar iets bij te verdienen. We 
waren gelukkig gezond en dan 
kun je alles aan. Financiële bij-
stand van het rijk bestond niet, 
we moesten onze eigen broek 
ophouden. Dat is tegenwoordig 
wel anders, overal is financiële 
bijstand voor, we zijn een land 
van melk en honing.” 

Tot slot

“Het is momenteel een zorgelijke 
en nare tijd met meer negatieve 
dan positieve berichten in de 
media. Het is belangrijk om er 
dan voor elkaar te zijn, tevreden 
te zijn met wat we wel hebben 
en wie we zijn. Ik denk dan al-
tijd aan de spreuk van een goede 
vriendin: Vaar op de wind van 
vandaag, op de wind van gisteren 
kom je niet vooruit en de wind 
van morgen blijft misschien wel 
uit.”
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g e z e l s s c h a p s s p e l 
v o o r   k n u s s e  
w i n t e r av o n d e n

Tegenwoordig worden we 

van alle kanten gestimuleerd 

om ons gebruik van gas te 

verminderen. Nog geen eeuw 

geleden gebeurde precies het 

omgekeerde. Toen wilde men 

de mensen maar wat graag 

‘aan het gas krijgen’. 

Om dit voor elkaar te krijgen 
is onder andere Het Gasspel 
bedacht. Dit spel is in 1926 
landelijk ontwikkeld, maar 
een stad of dorp kon de 
eigen naam op het spel 
laten drukken en het aan de 
inwoners verstrekken. Het 
spel dat u op deze pagina 
ziet is de Haagse versie. Het 
is een grappig spel, lees de 
spelregels maar eens.  
En het schetst een mooi 
tijdsbeeld. 

Dit historische spel maakt deel 
uit van de verzameling van 
onze plaatsgenoot Eric van 
Waarden. Eric is in februari 
2021 overleden. Gedurende zijn 
leven was hij een enthousiast 
en gedreven verzamelaar 
van bordspellen. Pas na zijn 
overlijden werd duidelijk hoe 
omvangrijk en indrukwekkend 
zijn verzameling is. Het 
grootste deel van de collectie 
heeft Eric nagelaten aan Het 
Spellenarchief in Brugge. Een 
klein, maar interessant deel 
van zijn spellen was onlangs 
te bezichtigen in het Koetshuis 
van Calorama. De redactie 
van Kernpunten ontdekte 
daar Het Gasspel en vond 
het toepasselijk om dit in deze 
Kernpunten tegelijkertijd te 
publiceren met het artikel over 
kolenhandel van Wetten. 



16 17

Van Fransche 
School tot 
groene oase
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In het vorige nummer bespraken we het kruispunt Offemweg/

Voorstraat/Douzastraat, dat als ondertitel droeg ‘Flink 

veranderd’. Deze keer gaan we naar het andere kruispunt aan 

de Voorstraat en wel het kruispunt Offemweg/Voorstraat/

Wilhelminastraat. Hier valt ’t op dat er de laatste tijd,  

althans aan de buitenkant, nauwelijks iets veranderd is

Verder is het hier vrij rustig, dit in tegenstelling tot het andere kruis-
punt, waar veel meer verkeer is. We lopen even rond in de “Over-
tuin” en kijken naar de overkant, waar een tweetal statige woningen 
(nrs. 23 en 25) het beeld bepalen.

De  Fransch e  School

De zojuist genoemde statige woningen ontleenden hun grootste  
bekendheid aan  de periode, waarin hier de z.g. Fransche School 
was gevestigd. Deze school en kostschool stond  in de periode van 
1773 tot 1812 onder leiding van Joseph de Veer. Deze school is nog 
niet zo lang geleden meermalen in het nieuws geweest vanwege de 
uitgave van de dagboeken van de Engelse kostschoolleerling John 
Skinner, die samen met zijn broer hier in 1788 en 1789 op school 
heeft gezeten. Hij schreef vele brieven in dichtvorm aan zijn familie 
in Engeland, waarin hij regelmatig inging op de toenmalige gang van 
zaken in Noordwijk en omgeving. De leerlingen werden onder meer 
onderwezen in de Franse, Engelse en Nederduitse taal. Verdere   
vakken waren rekenkunde, boekhouden en geografie. De kosten per 
jaar bedroegen per leerling f 400,-, een behoorlijk bedrag in die  
dagen, zodat zo’n opleiding slechts voor de elite was weggelegd.  
Lange tijd vormden beide panden één geheel. Pas in 1947 vond er 
een splitsing plaats, zodat er twee wooneenheden ontstonden.  
De voorgevel dateert uit het begin van de 19e eeuw, maar het pand 
zelf is  van een veel eerdere datum. Vermoedelijk dateren beide  
woningen al uit de 16e en 17e eeuw. Na het vertrek van Joseph  
de Veer verdween de Fransche School. Het gebouw ging regelmatig 
in andere handen over. Zo was Wigbold van der Does, Graaf  
van Limburg Stirum ook enige tijd eigenaar van dit pand.  
Beide panden hebben nu een woonfunctie.

H e t   a n d e r e   k r u i s p u n t   a a n   d e   V o o r s t r a at

Enigszins frêle bomen sieren de straat.

Het kruispunt met rechts de winkel van Tissing.
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eigenaar  gewisseld. Uiteindelijk 
werd dit pand in 1909 op last 
van de toenmalige eigenaar, 
de veldwachter Martinus Gool, 
afgebroken. Daarna werd aan 
de Voorstraatzijde een groot 
winkelpand gebouwd, dat aan de 
achterzijde werd begrensd door 
een  herenhuis met  een erf, tuin 
en schuur langs de Wilhelmina-
straat. In 1920 werden Egbert en 
Jan Tissing eigenaar van het hele 
complex. Onder de naam Tissing  
werd het winkelbedrijf vermeld 
als de handel in manufacturen, 
bedden, tapijten, meubelen en 
aanverwante artikelen. In 1975 
neemt Jacob Groenhuizen het 
pand over en richt daar een fo-
tostudio in. Hieraan kwam een 
einde toen in 1982 Hadriaan 
(Hak) van Nes het pand over-
nam. Vervolgens kwam daar  de  
balletstudio van Nancy Geerdes.  
Hak en Nancy (zijn partner) 
woonden er boven. In september 
2014 kwam het pand in gebruik 
bij Martine Zeeman, die er een 
bescheiden theater inrichtte. 
Sindsdien  hebber er verschillen-
de succesvolle theaterproducties 
plaatsgevonden. Kortom er is in 

de afgelopen eeuwen van alles gebeurd, maar we 
hopen dat het culturele gebruik nog een lang leven 
is beschoren.

De Overtu i n

De laatste hoek op deze kruising wordt ingenomen 
door een fraai plantsoen, de zg. “Overtuin”. Tot het 
midden van de 17e eeuw stond hier een smederij 
en een woonhuis. Het vermoeden bestaat, dat 
destijds de heer van Noordwijk het complex heeft 
laten afbreken om een vrij uitzicht te krijgen op 
de hem toebehorende Noordmolen. Daarna is de 
vrijgekomen grond meermalen van eigenaar ge-
wisseld. In 1703 werd een gedeelte van deze tuin 
benut voor de aanleg van een verbinding tussen 
de Voorstraat en de latere Wilhelminastraat. Lange 
tijd bleef het hier rustig tot in 1985 de Gemeente 
Noordwijk de mogelijkheid wilde openen om de 
Overtuin te laten bebouwen. Er kwamen tal van 
protesten van de omwonenden, de Stichting  
Kritisch Noordwijk en de Vereniging voor Natuur- 
en Vogelbescherming Noordwijk. Het is zelfs zo, 
dat dit voornemen van de gemeente mede aanlei-
ding is geweest tot de oprichting van de Vereniging  
De Oude Dorpskern. In 1987  besloot de gemeen-
teraad geen bebouwing meer toe te laten. Daarna 
werd in overleg met alle betrokkenen besloten tot 
een nieuw inrichtingsplan en werden er afspraken 
gemaakt over het onderhoud. En zo ontstond er 
een weliswaar bescheiden maar toch fraaie groene 
oase in ons dorp. 

Van  wi n kel  i n 
com esti bles  en 
kolon iale  waren  tot 
grafisch Bu ro  Bi n n en
Op de openingsfoto op de vorige 
pagina’s zien we het winkel-
pand van J. Vegt op de hoek 
Offemweg/Voorstraat. Dit pand, 
zoals het er nu nog min of meer   
uitziet, dateert in deze vorm uit 
1860. Destijds liet Willem Pieter 
Jacob Verhaar het oude huis 
afbreken en  vervolgens ver-
vangen door het huidige pand. 
In het oude pand was in het 
midden van de 19e eeuw nog 
een schoenwinkel gevestigd. Van 
1860 tot 1919 was dit pand een 
woonhuis. Daarna werd dit huis 
verkocht aan Johannes Vegt, die 
hier zijn kruidenierszaak inricht-
te. Dit is op een tweetal foto’s 
duidelijk te zien. In 1965 werd 
deze winkel in het openbaar 
verkocht aan de heer J.L.M. van 
Tulder, die de kruidenierszaak 
tot 1992 voortzette. Vervolgens 
kwam hier de winkel van de 
“Versspecialist”.  Vanaf 2011 was 
hier Buro Binnen voor grafische 
ondersteuning en fotografie 
gevestigd onder leiding van 
Pauline de Ruiter en Thomas 
Steenvoorden. Mede dankzij 
dit bureau zijn er verschillende 
publicaties over Noorwijk en 
omgeving tot stand gekomen  
en wordt het tijdschrift “Leef”  
uitgegeven. Op dit moment staat 
het pand leeg.

Van  bazar  tot th eater

Aan de overkant  zien we een 
bescheiden theater, dat onder 
leiding staat van Martine Zee-
man. Ook dit pand heeft een 
rijke historie. Vermoedelijk werd 
dit al tijdens de middeleeuwen 
bewoond, maar pas in 1649 
wordt  voor het eerst melding 
gemaakt van een woonhuis. 
Het toenmalige pand werd in 
dat jaar verkocht aan een ze-
kere Pieter Claesz. Slachvelt. 
Daarna is het vele malen van 

d e   o v e rt u i n   l e i d d e   t o t   o p r i c h t i n g   va n   d . o . d .

Het redden van de Overtuin leidde tevens tot het ontaan van vereniging De Oude 
Dorpskern.

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

➤
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Hier zit ik dan, 
totaal ongepland
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Aloïs Eberharter is de nieuwe wethouder voor de Partij voor de Inwoners. De 

geboren en getogen Noordwijker werkte de afgelopen elf jaar bij het Ministerie 

van Defensie als jurist. “Ik hoorde dat Alfons Morssink mensen zocht voor een 

nieuwe partij  met als speerpunten:  ‘Transparantie’, ‘Menselijke maat’, ‘Nieuwe 

bestuurscultuur’ en een ‘Open houding’. En dat allemaal in mijn dorp!” 

Als ‘Adviseur Transparantie’ en ‘Projectleider Herstel menselijke 
maat’ bij de overheid, kent hij het klappen van de zweep. 
Aloïs: “Ik dacht: laat ik die partij eens een mailtje sturen.” 
Dat mailtje bracht hem op de 4e plek op de kieslijst van de 
Partij voor de Inwoners die prompt vier zetels kreeg.  
“Alfons Morssink liet tijdens de coalitieonderhandelingen 
weten dat hij de rol van fractievoorzitter fijner vond en ik 
werd gevraagd om na te denken over een wethouderfunctie. 
En hier zit ik dan! Totaal ongepland dus, maar ik heb er 
enorm veel zin in.”

60  uu r

In zijn nieuwe functie streeft hij onder meer naar een  
betere balans tussen werk en privé. “Werkweken van  
60 uur zijn eerder regelmaat dan uitzondering. Commissie- 
en collegevergaderingen lopen vaak uit en ik hoor dat 
ambtenaren ook in het weekend volop aan het werk zijn. 
Je moet naar mijn idee op een normale manier tijd kunnen 
steken in je privéleven. Ik ben heel erg van die balans in  
het leven. Dat zorgt wellicht ook voor betere prestaties op  
de werkvloer.”

Eerste  li efde

Hij noemt zich een product van de jaren ’80 en kan 
verdrinken in een boek (‘Onderuit op de bank lezen, tien uur 
achter elkaar. Maar daarvoor heb ik nu geen tijd meer, ha!’) 
“Als je in die jaren koos voor een studie die je écht ambieerde 
- voor mij was dat geschiedenis - dan kreeg je te horen dat 
je werd opgeleid tot beroepswerkeloze. Dus je ‘ging’ voor 
Economie, Bedrijfskunde of Rechten. Ik ging dan maar 
Rechten doen. ‘Maar’ klinkt misschien iets te plat, want ik 
heb mijn hele leven ook interesse gehad in recht, onrecht, 
rechtvaardigheid en rechterlijke verhoudingen. Toch was 
geschiedenis mijn eerste liefde.”

J eroen

Historie en cultuur hebben dus 
zeker zijn interesse. Vanuit zijn 
werkkamer in het gemeentehuis 
kijkt hij zo op de Jeroenskerk. “Ik 
ben dol op die kerk. Ooit beklom 
ik de toren en eenmaal boven 
wees de gids me op de Witte 
Kerk van Noordwijkerhout en de 
Andreaskerk in Katwijk. Hij zei dat 
dát de normale formaten kerken 
zijn, passende bij een dorp uit die 
tijd. Maar het is natuurlijk logisch 
dat ‘De Jeroen’ zo imposant werd 
uitgevoerd. De mensen waren 
extra gemotiveerd. De kerk is 
een oprecht eerbetoon aan een 
prominente heilige. Noordwijk 
Binnen was een belangrijk 
bedevaartsoord in het katholieke 
Nederland. Menig pelgrimstocht 
leidde hier naartoe. Dat verklaart 
de omvang!” 

[Van maart tot en met september 
staan torengidsen voor bezoekers 
klaar voor de klim van 110 treden 
naar de 40 meter hoge toren. 
Boven heb je een prachtig 
uitzicht over Noordwijk, de 
omgeving en de Noordzee. 
Tijdens de beklimming vertelt een 
gids allerlei wetenswaardigheden 
over de geschiedenis van de kerk, 
het uurwerk en de klokken, Red.]

Wethouder   eberharter ' D i e  b a l a n s  t u s s e n  w e r k  e n  p r i v e  v i n d  i k  h e e l  b e l a n g r i j k '`
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H ete  Bri nta

Aloïs is een echte ‘binder’. “Als je de Voorstraat uitloopt (hij 
wijst in zuidelijke richting), loop je zo tegen de flat waar 
mijn wieg stond, op de bovenste etage. Pas toen ik een jaar 
of 5, 6 was, verhuisden we naar Zee. Eén van mijn vroegste 
herinneringen is echter in die flat, waar je vanuit het 
keukenraam de Voorstraat in kon kijken. Ik ben nog van de 
generatie dat je Brinta-pap voor ontbijt kreeg. Warme pap. 
Héte pap. Die moest eerst afkoelen voordat je ‘m kon opeten. 
En dan dikte die brij een beetje in. Ik vond dat zó vies! Maar 
ik moest blijven zitten tot m’n bord leeg was. Soms zat ik wel 
een uur die Voorstraat in te turen. Vreselijk!”

Vreem deli n g

Ondanks dat het gezin Eberharter naar Zee verhuisde, bleef 
Aloïs op de St. Jeroensschool zitten. Tot zijn studietijd woonde 
hij in Noordwijk en studeerde vervolgens in Amsterdam, 
Leiden en Den Haag. “Ik ben zo’n 25 jaar uit mijn dorp 
geweest. In 2012 kwam ik terug en merkte dat ik als een 
soort vreemdeling door mijn geboortedorp liep. Er waren hele 
wijken bijgekomen. Gezichten op straat die me vaag bekend 
voorkwamen. We waren allemaal ouder geworden…” 
Hij kwam tien jaar geleden terug voor het strand, de zee en de 
duinen, maar ook voor de familie van zijn vriendin Astrid die 
hier woont. Daarbij vindt hij het wonen in het dorp waar je 
bent geboren ‘gewoon heel prettig’. Toch gaat hij nog enigszins 
anoniem over straat omdat hij al die jaren in Den Haag is 
blijven werken. Tegenwoordig woont hij aan de Heilige 
Geestweg. “Ik wandel ’s avonds veel. Ik houd ook van de sfeer 
van de Douzastraat en de Offemweg. Vroeger reed ik paard 
bij de Noordwijkse manege, waartegenover vroeger nog zo’n 
typisch kruidenzaakje zat, op de splitsing bij de Pickéstraat, 
ook zo’n mooi stukje in ‘binnen’.”

Omgevi ngsvisi e

De nieuwe wethouder heeft vijftien portefeuilles, waaronder 
Omgevingsvisie en Omgevingswet. “Ik heb me laten vertellen 
dat de Oude Dorpskern nauw is betrokken bij het Noordwijkse 
erfgoed. Op dit moment levert de DOD een burgerlid bij de 
erfgoedcommissie aan. Ook bij de nieuwe adviescommissie 
Omgevingskwaliteit is er direct contact op dit gebied 
mogelijk. Wat ik landelijk heb gezien is dat de overheid niet 
alle oplossingen voor de samenleving kan aandragen zonder 
hulp vanuit de samenleving zelf. Lokaal is dat precies zo. Met 
alleen die pakweg 300 ambtenaren lukt het niet. Mijn insteek 
is dan ook om creatief om te gaan met de vele netwerken 
die er al zijn en de kennis die er is. En ik hoop vurig dat 
de omgevingswet straks kaders stelt en uitgangspunten 
verwoordt en niet tot in het detail wordt uitgekauwd.” 
Tot slot wil hij graag dat ik opschrijf dat mensen wat 
verdraagzamer moeten worden: “Inwoners moeten oog 
houden voor elkaars doelen en belangen!”Met alléén die 300 ambtenaren lukt het niet...

'i k   b en  zo'n  25  jaa r  u i t  m ij n  d o r p  w eg g ew eest ' 

Voorstraat 79, 2201 HP Noordwijk
tel. 071-7600095

www.hofvanhollandnoordwijk.nl

Restaurant met terras

Lunch • borrel • diner

Koffi  e met appelgebak • cheesecake • brownie 

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



24 25

Wanneer ik aanbel bij zijn bijzondere huis aan de 
Bronckhorststraat doet hij de deur met een zwaai 
open. Met een grote armbeweging ondersteunt hij 
zijn woorden: ‘Welkom! Wat leuk dat je er bent!’  
Lachende ogen achter zijn ronde brillenglazen.  
Hij oogt jonger dan de foto op zijn Facebookprofiel.

Via de woonkamer (veel kleur, veel hout, veel meu-
bels en nog meer warmte), loop ik achter hem aan. 
naar de weelderige tuin, waarin ik opnieuw warmte 
ervaar. En dat is niet alleen omdat de zon schijnt.  
Hij vertelt inmiddels aan één stuk door over waar ik 
precies ben: via een van de oude, omgebouwde  
bollenschuren zijn we nu in de tuin. Háár tuin.  
Een weelderige tuin, waarin ik opnieuw warmte  
ervaar. En dat is niet alleen omdat de zon schijnt.

Daniël leidt me rond en wijst op 
wat herfstbladeren en takken 
van een hazelaar: “Daar maak-
ten we altijd hele heel mooie 
dingen van.” De verleden tijd en 
‘wij’? “Mijn vrouw is overleden”, 
zegt hij. Ik zie de bewolking over 
zijn zonnige gezicht trekken. 
Het verhaal van zijn grote liefde 
Carolien, is onlosmakelijk ver-
bonden met deze plek, waar ze 
zoveel intense momenten heb-
ben gekend. “Je kreeg een soort 
‘moeder-aarde’ gevoel van haar. 
Ze gaf harmonie en was enorm 
vrouwelijk in haar wezen. Dat 
mis ik zó erg. Ik moet eigenlijk 
zeggen: mijn huis, mijn schuur, 
ik maak mooie dingen… maar ik 
kan het nog steeds niet uit m’n 
keel krijgen.”

Van Bollensch uu r 
naar Rode Sch uu r
Even terug naar het begin:  
dit stuk van Noordwijk was 
vroeger allemaal bollenterrein. 
In 1929 werd hier een woonhuis 
gebouwd, een beetje in art deco 
stijl: de ramen in de hal zijn ge-
graveerd met afbeeldingen van 
de narcis, tulp en hyacint. Toen 
Hans en Carolien Blankenstein 
en hun gezin in 1992 het huis 
en de schuren kochten, sloeg 
het noodlot toe: Caroliens vader 
overleed, haar man Hans over-
leed plotseling in datzelfde jaar 
en liet Carolien achter met zeven 
kinderen, waarvan de jongste 
net geboren was. De verbouwing 
was al volop aan de gang en het 

Daniël Tavenier
Voor wie zijn naam niets zegt: Daniël Tavenier, 

kunstenaar, schilder, tekenaar, lithograaf, 

leraar, poëet …. Maar ook vriend, vader, opa, 

echtgenoot, weduwnaar en gelukkig opnieuw 

(of misschien wel met name) een dankbaar en 

gelovig levensgenieter.

" E e n  g r o t e  
o m s c h a k e l i n g , 
m a a r  h e t  b e s t e  
wat  m e  o o i t  
i s  o v e r ko m e n . "

Teksten: Caroline Spaans, Helmus Wildeman 
Foto’s: Caroline Spaans, Ingrid Slabbaert

k u n s t e n a a r ,  s c h i l d e r ,  t e k e n a a r ,   l i t h o g r a a f ,  l e r a a r ,  p o e e t
:

“Ik moet eigenlijk zeggen; 
mijn huis, mijn schuur....”
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wiegje stond tussen de verfrollen en behangtafels. 
Daniël noemt het een ‘surrealistische situatie’.

“Samen met een grote groep vrienden zijn we 
haar gaan helpen. Zelf was ik vanuit Katwijk naar 
Groningen verhuisd, waar ik me net een beetje aan 
het vestigen was. Logistiek was dat allemaal niet 
zo handig. Lang verhaal kort: Carolien en ik von-
den de liefde. Een grote omschakeling voor mij, 
maar het beste wat me ooit is overkomen.”  
Samen kregen ze nog een dochter en er zijn  
inmiddels twaalf kleinkinderen. “Hoewel er geen 
bloedband is, zijn we een heel hechte familie. 

Arts  an d  Crafts

In de tuin en het atelier ernaast werd voordat  
Carolien overleed, veel geschilderd en werden  
creatieve workshops gegeven. Na het overlijden 
van Carolien is de culturele bestemming gehand-
haafd en verder uitgebreid als een Arts and Crafts  
beweging: ruimte en tijd voor kunst en ambacht. 

Sinds kort werkt Daniël, samen met zijn vrienden 
en familie, verder aan de ontwikkeling van dit con-
cept onder de naam ‘De Rode Schuur’. Op 1 mei 
2022 was de open dag en ging de website  
www.derodeschuur.com in de lucht. Op de Open 
Monumentendag bezochten ruim 250 geïnteres-
seerden de Rode Schuur: “Peter, een goede vriend 
van mij, had gelijk: er zijn ook heel veel jonge 
mensen die interesse blijken te hebben om in deze 
ruimte hun kennis en kunde te etaleren.” 

Mon u m ent

Een aantal jaren geleden zijn de 
gebouwen officieel als Gemeen-
telijk Monument aangewezen. 
Daniël: “Het is tweeledig. Want 
ik moet wel conform de regels 
verder. Aan de andere kant: de 
geschiedenis blijft bewaard en 
de panden blijven gespaard van 
de sloophamer.” Daniël deelt 
zijn ruimte graag met anderen: 
“Iedereen die zich in het doel en 
de missie van de Rode Schuur 
kan vinden, is welkom. We heb-
ben geen geld, maar helpende 
handen zijn welkom in ruil voor 
bijvoorbeeld een mooie litho of 
workshop. Het is fijn als mensen 
met ons meedenken over de 
toekomst van deze bijzondere 
locatie!” 

Na de dood van Carolien heeft 
Daniël een jaar niet kunnen 
schilderen, maar hij heeft ‘een 
taak’, volgens de overtuiging  
van Carolien die hem dat zei  
op haar sterfbed.  
“Schilderen doe ik weer volop 
en ik geef lessen, hier in de Rode 
Schuur.” En zijn mooiste werk? 
“Dat moet ik nog maken!”

“Ruimte en tijd voor kunst en ambacht”.

Diverse oliën dienen tot 
basis-ingrediënt voor verf.

Het woonhuis is geheel in 
harmonie met z’n omgeving.

Het schildersatelier is een  
ideale werkplaats.

de  rode  schuur

i e d e r e e n  i s  w e l k o m

" Z o n d e r  Ca r o l i e n 
was  d e  
R o d e  S c h u u r  
n i e t  z o a ls  
h i j  n u  i s " 

gesch i eden is   
en  gebru i k  
De Rode Schuur maakt deel 
uit van een complex van 
bollenschuren annex woonhuis, 
gebouwd in 1929 in een mooie 
‘nieuwe zakelijkheid’ stijl. 
Naaste buren van dit agrarisch 
gebiedje aan de toen nog 
open Dinsdagse Wetering 
waren hyacinthenkwekers, de 
Zaadhandel Vink en de boerderij 
van Wassenaar, geboorte- en 
later ook woonhuis van Jo 
Kaptein-Wassenaar, kleindochter 
van bakker-historicus Jan Kloos.

De panden werden gebouwd 
in opdracht van de familie de 
Groot: vader, moeder met twee 
zonen en twee dochters, die een 
bollenbedrijf runden.

De ouders waren zeer kritisch op 
mogelijke huwelijkskandidaten 
van hun kinderen. De één na de 
ander werd niet goed genoeg 
bevonden. Zo kon het gebeuren 
dat alle kinderen ongetrouwd en 
kinderloos tot hun dood in het 
ouderlijk huis bleven wonen. 
In een door notaris Punt in 

1952 opgemaakt testament 
benoemden de vier kinderen 
elkaar als erfgenaam waardoor 
uiteindelijk  de langstlevende 
Petronella Maria de Groot  
de enige bezitter werd van 
perceel en gebouwen. Toen zij 
in 1990 overleed, bleek uit een 
testament, opgemaakt door 
notaris Janbroers in 1988, dat zij 
haar bezit had nagelaten aan 
een neef en nicht in Wassenaar 
die het geheel in 1991 verkochten 
aan Anton le Clercq Holding. De 
bedoeling was om de uitbreiding 
van de lampenfabriek van le 
Clercq op het perceel van  
1750 m2 te realiseren, maar dat 
bleek al gauw geen verstandig 
idee en daarom verkocht le 
Clercq in 1992 het perceel, minus 
een strook die wel bruikbaar 
was, door aan Hans en Carolien 
Blankenstein die het een ideale 
stek vonden voor hun grote gezin. 
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winter/voorjaar 
concerten 2023

Zondag 12 februari 15.00 uur Blokfluitkwartet BRISK 

Zondag 5 maart 15.00 uur Cappella Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss

Zondag 16 april 15.00 uur Pieter Wispelweij, cello 

Dinsdag 25 april 12.30 uur Lunchconcert  

Dinsdag 2 mei 12.30 uur Lunchconcert

Dinsdag 9 mei 20.15 uur Lunchconcert

Dinsdag 16 mei 12.30 uur Lunchconcert 

Zondag 21 mei 15.00 uur Kwintet Noordwijks Kamermuziek Festival  

Dinsdag 23 mei 12.30 uur Lunchconcert

Dinsdag 30 mei 12.30 uur Lunchconcert  

Zaterdag 24 juni 20.15 uur Vocaal Ensemble MUSA o.l.v. Peter Dijkstra 

TOEGANG LUNCHCONCERTEN IS GRATIS 
Zie voor toegangsprijs overige concerten www.muziekinjeroen.nl

1122MIJ_Leaflet A5_Winterserie concerten 2022.indd   1 17-11-2022   13:45

Koningin Wilhelmina Boulevard 106 | Noordwijk

info@beachclubo.nl | www.beachclubo.nl

T. 071 367 68 94

Beleef spectaculaire feestdagen
in een fenomenale entourage

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

of ga naar www.deoudedorpskernnoordwijk.nl/lidworden Scan de QR-code 
en word lid!


