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Het afgelopen half jaar heeft het
bestuur veel tijd en aandacht besteed
aan het nieuwe beleidsplan. Aanleiding
was het feit dat we met name in de kern
van Noordwijk Binnen graag meer leden
zouden hebben om in contacten met de
gemeente en andere organisaties namens
velen te kunnen spreken. Het dwong het
bestuur om te zoeken naar de kernwaarden
van de vereniging. Die vonden we in onze
oprichtingsstatuten.
De begrippen Erfgoed, Cultuur en Leefbaarheid werden van het stof ontdaan en
dienen als leidraad voor onze activiteiten.
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Verkeers Circulatie Plan:
Als onderdeel van een klankbordgroep
leverde De Oude Dorpskern een flink
aantal punten aan, die vooral afkomstig
waren uit ons 100-puntenplan. Helaas is
er niet veel mee gedaan. Overigens is het
VCP nog steeds niet vrijgegeven voor inspraak, dus kennelijk is de Gemeenteraad
ook nog niet tevreden met het eindresultaat.

Platform voor cultuur:
Voortbordurend op eerder overleg
met alle in Noordwijk-Binnen cultureel
actieve clubs gaan we in deze Kernpunten
en daarna op onze website een actuele
culturele agenda presenteren, zodat een
groter publiek kan worden bereikt.

Verlichting Voorstraat:
De Kern Gezond:
In een aantal samenkomsten met de
werkgroep Winkeliers Kerkstraat en omgeving werden plannen voor de toekomst
van met name het Kloosterplein en het
Jeroensplein besproken. Ideeën zijn er
genoeg, maar de uitvoering kan uitsluitend
met behulp van de gemeente. Dat wil nog
niet erg lukken.

Platform Erfgoed:
Het in 2013 gevormde platform bespreekt
regelmatig alle erfgoed-onderwerpen die
actueel zijn, zoals voortgang in de gemeentelijke erfgoedcommissie, voorbereiding
nieuwe structuurvisie en een evaluatie van
ca 25 jaar ‘Beschermd Dorpsgezicht’.

De gemeente was genoodzaakt om dit
jaar alle verlichting uit de bomen van de
Voorstraat te verwijderen. De snoeren
groeiden vast in de bomen, die zeker een
jaar tijd nodig hebben om te herstellen. Helaas heeft de gemeente voorlopig
besloten om de verlichting niet terug
te plaatsen i.v.m. de hoge kosten die
daarmee gemoeid zijn. We zoeken met
elkaar naar oplossingen om de sfeervolle
verlichting te behouden. Ideeën zijn zeer
welkom!

Website Platform Cultureel Erfgoed
Noordwijk:
Van de gemeente heeft initiatiefnemer
Paul de Vreede € 5000.- gekregen om een
gezamenlijke website te (laten) ontwikkelen, waar alle activiteiten van de Erfgoedorganisaties op vermeld staan. Interactief
en beter dan een folder die snel veroudert. Bovendien een goed instrument
om de activiteiten van ons mooie dorp te
promoten.
Babs Cassee
secretaris
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“Iets meer reuring
in Noordwijk -Binnen
zou best mogen”

Dorine Holman werd op 2 januari jl. uitverkozen tot Noordwijker van het jaar 2013. Het hele
jaar 2014 mag ze deze eervolle titel voeren. Allen die Dorine van nabij kennen vinden haar
benoeming meer dan terecht en als je al haar activiteiten in verleden en heden nader bekijkt,
kun je je alleen maar afvragen waarom zij niet eerder voor deze prijs in aanmerking kwam.

Carrière
Dorine Holman is opgegroeid in
Oegstgeest. Als kind was ze al een echte
boekenwurm, die vanaf haar zevende
boeken verslond. Haar favoriete schrijver is
Jan Siebelink, van wie ze alle boeken heeft
gelezen.
Ze volgde een opleiding aan de middelbare
hotelschool en had in die periode een bijbaan
bij Hof van Holland als serveerster. Dat
was haar eerste echte kennismaking met de
Noordwijkse samenleving. Hof van Holland
was toen en ook later een ontmoetingsplaats
voor ondernemers en notabelen en Dorine
heeft ze allemaal voorbij zien komen. Ook
na haar afstuderen, want toen werd ze de
rechterhand van hotelier Joop van den Anker
en bleek haar organisatietalent. Of het nu
om bruiloften, congressen, begrafenissen
of grote feesten ging, Dorine regelde het
allemaal..

Een volgende stap was Leeuwenhorst Congres Centrum, waar
ze diverse functies had: van assistent bedrijfsleider, via hoofd
bediening met 70 medewerkers, tot salesmanager. Nu nog houden
enkele bedrijven en organisaties, door Dorine geworven, hun
congressen in Leeuwenhorst.
Na Leeuwenhorst volgden o.a. het Amsterdamse Hotel Okura
en het Foster Parents Plan (nu Plan Nederland). Bij de laatste
organisatie was Dorine hoofd van de 700(!) vrijwilligers, voor het
merendeel enthousiaste vrouwen met allerlei initiatieven. Ze reisde
het hele land door om deze initiatieven in goede banen te leiden.
De holding van de Stichting Centrum ’45 (hét landelijk behandelen expertisecentrum voor psychotrauma) was haar laatste
werkgever voor ze voor zichzelf begon. Als rechterhand van de
voorzitter van de Raad van Bestuur was ze o.a. verantwoordelijk
voor alle marketing en communicatie van de Arq Psychotrauma
Expert Groep. Tijdens deze laatste baan begon ze al met allerlei
literaire activiteiten, zoals interviewer van schrijvers, organisator
van literaire evenementen in en buiten bibliotheken en
boekhandels. Zelfs Dorine Holman werd de combinatie van een
vaste baan en talrijke nevenactiviteiten op den duur te veel en zo
besloot ze, nu drie jaar geleden, voor zichzelf te beginnen…

Veelzijdige
Noordwijker en ZZP-er

De unieke combinatie
van cultuurvrouw en
evenementenorganisator was daarbij
wel heel nuttig. Dorine: ‘Er komt heel
veel spontaan bij me binnen. Van
verzoeken om congressen voor te
zitten tot de organisatie van literaire
evenementen en festivals, je kunt het zo
gek niet bedenken’.
Het lezen van boeken is voor haar de
inspiratiebron voor alles wat ze doet:
‘Lezen vergroot het begrip voor andere
mensen en culturen en je leert daardoor
ook af om vlug te (ver)oordelen.’

Zee en Binnen

Dorine Holman

Dorine is in 2002 weer in Noordwijk komen wonen. De jaren
bij Hof van Holland en het Noordwijkse strand hadden haar al
een ‘Noordwijks hart’ bezorgd en ze vond het heerlijk om te gaan
wonen in een appartement in het hart van NoordwijkBinnen. Toevallig of niet, vanaf 2000 kent Noordwijk
een culturele opbloei. Opeens schoten vanaf dat jaar
allerlei nieuwe initiatieven als paddenstoelen uit de
grond en tot op heden bestaan de meeste daarvan nog
steeds. In een aantal daarvan heeft Dorine Holman
een zeer werkzaam aandeel gehad en nog. Om een
paar activiteiten te noemen: ‘Schrijvers Binnen’, ‘Henriëtte Roland
Holst-jaar’ van de Stichting Schrijvers Pantheon, bijdragen aan de
Stichting ‘Kunstklank’, bestuurslid van De Oude Dorpskern en de
oprichting van Het Cultuurcafé, samen met Martha Baalbergen.
‘Bergen aan Zee heeft de naam als culturele badplaats, maar in
Noordwijk doen we het’, zegt Dorine enthousiast. ‘Cultuur draagt
bij aan het welzijn van een stad of dorp en het levert uiteindelijk
ook economische meerwaarde op’, is haar overtuiging.
Omdat ze in 2011, toen de crisis op het dieptepunt was aangeland,
voor zichzelf begon, moest ze tegelijk ‘vol aan de bak’.

is Noordwijker van het jaar

Tekst: Helmus Wildeman • Fotografie: Monica Stuurop

Bergen aan Zee heeft
de naam,
maar in Noordwijk
dòen we het.
Dorine Holman is dit jaar Noordwijker van
het jaar. Vorig jaar interviewde ze Helmus
Wildeman die toen deze eer te beurt was
gevallen. En nu portretteert Helmus Dorine.
Een gesprek met uitzicht op het schoolplein
van de Bronckhorstschool en de oude
Brandweerkazerne.
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Tijdens het gesprek gebruikt Dorine
heel vaak het woord ‘SAMEN’. Samen
dingen doen levert volgens haar een
enorme meerwaarde op. Dat gaat dan
meestal over alle projecten die ze
organiseert, maar ook over Noordwijk
aan Zee en NoordwijkBinnen. Ze vindt dat
beide kernen geweldig
van elkaar kunnen profiteren. De
historische kern van Noordwijk-Binnen
is uniek. Dat vinden de schrijvers die
te gast zijn op ‘Schrijvers Binnen’ ook.
Tegelijkertijd is het heerlijk om zo dicht
bij het strand, de zee en de duinen te
wonen.
‘Er zijn zowel in Binnen als op Zee
zoveel mooie plekken, daar moet je
samen van genieten en profiteren’,
vindt Dorine. Maar iets meer reuring
in Noordwijk-Binnen zou best mogen.
Café Thomas en Hotel Royal zijn
gezellige etablissementen, maar het zou
prachtig zijn als Hof van Holland weer
een stukje van z’n oude glorie terug
krijgt.
Over een eventuele verhuizing van
Het Cultuurcafé naar NoordwijkBinnen laat Dorine zich niet uit.
Misschien zou het een verrijking van
De Oude Dorpskern zijn?!

“Samen dingen doen levert een enorme meerwaarde op”, aldus Dorine Holman.
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De Wilhelminastraat ontwikkelde
zich aan het begin van de vorige
eeuw tot een heuse winkelstraat

De Wilhelminastraat is, zoals
menigeen zal vermoeden,
vernoemd naar onze voormalige
koningin Wilhelmina.
Dit gebeurde in 1902, toen
koningin Wilhelmina al vier jaar
koningin van Nederland was.
Tekst: Kees Verweij. Beeldmateriaal: collectie Kees Verweij,
Noordwijk in Beeld en Genootschap “Oud Noordwijk”.

Voorheen de Kroftweg
Voor die tijd heette deze straat
Kroftweg, welke naam ontleend was
aan de duinbeek De Kroft. Deze
duinbeek liep vanuit de Noordzijder
polder langs de Weteringkade achter
de Scheveningse straat naar de Wilhelminastraat, totdat zij uitmondde in
het Schie. Officieel heette deze beek de
Dinsdagse Watering, maar over het tracé langs de huidige Wilhelminastraat
heette deze watering De Kroft. Tot
ongeveer 1905 was dit een smalle open
watering. De huizen aan de noordzijde
van deze Kroft waren met bruggetjes
met de straat verbonden. Na deze tijd
werd dit water overkluisd en werd deze
straat een stuk breder.

Wilhelminastraat
ooit de Kroftweg geheten
Op onderstaande foto uit ongeveer
1885 is dit duidelijk te zien. Deze foto
is genomen vanaf de voormalige korenmolen De Eendragt. Deze korenmolen
werd in 1703 gebouwd en stond op de
hoek van de Wilhelminastraat/Molenstraat.

Deze molen kwam in 1895 in bezit
van Pieter de Groot, die rond 1900
startte met het malen van schelpen.
De gemalen schelpen, ook wel
kippegrit genoemd, werd aan kippen gevoerd ter bevordering van de
spijsvertering.

Erfgoed ging verloren
In 1922 besloot de gemeenteraad van
Noordwijk, dat deze molen om verkeerstechnische redenen moest worden verwijderd, hetgeen door de firma De Groot
sterk werd aangevochten. Het mocht niet
baten, want niet lang daarna werd deze
molen afgebroken en moest de firma De
Groot uitwijken naar het Westeinde, waar
dit bedrijf zich tot ongeveer 1970 wist te
handhaven.

De markante molen De Eendragt
Op oude kaarten uit de eerste helft
van de 19e eeuw staat de Kroftweg al
aangegeven als een smalle weg langs
de Kroft. Deze weg was aan weerskanten nog nauwelijks bebouwd en liep
voor een groot deel nog dwars door
het tuinbouwgebied (kruidenkwekerijen
e.d.).
6

In de sigarenzaak van Jaap Vink werden
de laatste dorps-nieuwtjes uitgewisseld.

Sigaren van Jaap Vink
Precies op die hoek ontstond later
de bekende sigarenzaak van Jaap Vink,
waar menig Noordwijker zijn of haar
tabak, sigaretten, sigaren of andere
rookartikelen kocht. Deze zaak hield
tegen het einde van de vorige eeuw op
te bestaan, waarna deze winkel in een
woonhuis werd veranderd. Deze zaak was nauwelijks enkele vierkante
meters groot, maar je kon
er bijna van alles krijgen.
Het was vaak dringen
geblazen. Menige klant bleef graag een
poosje hangen, want Jaap Vink zat vaak
op zijn praatstoel en was bijna van alles in het dorp op de hoogte.

De Wilhelminastraat
was een
levendige straat

Wandeling langs de Zuidzijde

De Wilhelminastraat liep rond 1885 nog dwars door het Noordwijkse tuinbouwgebied.

Korenmolen De Eendragt.

Het is een echte “woonstraat” geworden.
Wanneer we vanaf de hoek Wilhelminstraat/Molenstraat een stukje de
Wilhelminastraat inlopen dan trof men
op Wilhelminastraat nr.55 de zuivelwinkel van Smit aan. Deze zaak hield naar
mijn herinnering op te bestaan tegen
het eind van de zestiger jaren.
De heer Smit sloot zijn zaak
en koos toen voor een geestelijk beroep als broeder. Even
verder op nummer 47 lag wel
een heel bijzondere winkel,
waarin hoofdzakelijk klompen werden
verkocht door de heer Minnée.
Ook deze zaak hield omstreeks deze
tijd op te bestaan. Het dragen van
klompen raakte steeds meer in onbruik
en van klompen alleen kon men geen
bestaan meer opbouwen. Zo verdween
deze kleine karakteristieke winkel,
waarvan ik mij nog de klompen herinner, die voor aan het raam lagen.
Op het ogenblik staan er twee
woonhuizen van het type, zoals die in
de nabijgelegen woonwijk Vreewijk te
vinden zijn.
➤

Het is opvallend, dat de Wilhelminastraat zich sinds het begin van de
vorige eeuw ontwikkelde tot een heuse
winkelstraat. Verder was er een school
en waren er ook nog enkele bedrijven.
Kortom: het was een levendig geheel.
Als je nu door de Wilhelminastraat
loopt dan is daar niets meer van over.
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Wilhelminastraat
van winkelstraat naar woonstraat

Op nummer 31
was een filiaal van de
Coöperatieve Raiffeisenbank
gevestigd

Ook de slagerij van Leenheer is inmiddels al weer een flinke tijd verdwenen.
Op Wilhelminastraat nr. 17 was de
slagerij van Leenheer gevestigd. Deze
zaak werd later overgenomen door
Kapel. Even verder lag de zaak van bakker Lindhout. Ook deze zaak is al heel
lang geleden verdwenen.

➤

De limonadefabriek:
“klein, rijn en fijn”
Op nummer 25 was zelfs een echt
café [“Nooitgedacht”] gevestigd
van Salman, die er tevens een
limonadefabriek op na hield.
Hij adverteerde zelfs in diverse
bladen met voor deze tijd wel grappig
uitziende advertenties, o.a. met het
motto “klein, rijn en fijn”. Zo was
er een afbeelding van een heer van
stand met hoed, die duidelijk toe was
aan een verfrissing van Salman.

8

“De Sierkan”
Op de hoek van de voormalige
Tramsteeg/Wilhelminastraat kwam de
volgende zuivelzaak van Hoogeveen,
“de Sierkan” genaamd. Deze zaak was
beduidend groter dan die van Smit,
maar ook deze zaak is ongeveer tijdens
de reconstructie van de Tramsteeg en
omgeving verdwenen. Opvallend was
de grote koperen kan,
die als blikvanger in het
midden van de etalage
stond. Boven de zaak
woonde destijds de
organist van de R.K. kerk St. Jeroen, de
heer Laros, die daar ook pianolessen
gaf. Even verder was de kapperszaak
van Zuidhoek gevestigd. Op nummer
31 stond een filiaal van de Coöperatieve Raiffeisenbank, dat onder leiding
stond van de heer Hiep. Deze bank
leeft nog voort onder de naam Rabobank. Het was een eenvoudig en klein
kantoor, waar de heer Hiep werkte en
met zijn gezin woonde. Als je de tegenwoordige kantoren van de Rabobank

ziet dan kun je je nauwelijks voorstellen, dat zich vroeger op zo’n kleine
schaal zich van alles afspeelde. In de
tweede helft van de vorige eeuw kwam
ook hier het einde.

Het St. Jeroensgesticht,
een begrip in Noordwijk
Tussen deze zaken in lag zo’n twintig jaar geleden de oude toegang naar
het St. Jeroensgesticht, zoals het na de
oprichting in 1914 werd genoemd. Het
comfort was zeker niet groot. Vooral
op de hoogste verdieping kon men
nauwelijks naar buiten kijken en was er
op de kamers nauwelijks slaapgelegenheid. Vrouwen en mannen
woonden apart en sliepen
ook apart op slaapzalen.
Dit gebouw deed dienst tot
rond 1970, waarna het werd
gesloopt en vervangen werd door een
geheel nieuw gebouw met een nieuwe
toegang aan de Raadhuisstraat. Ook
dit gebouw bleek in het begin van onze
huidige eeuw weer verouderd te zijn,
waarna het ingrijpend werd gerenoveerd.
Er staat nu weer een geheel nieuw
gebouw onder de nieuwe naam
Woonzorgcentrum Jeroen, waarin in
de afgelopen maand maart het 100jarig bestaan is gevierd.

Een grote koperen
kan als blikvanger
in de etalage

De Lourdesgrot in Noordwijk.

‘Lourdes in Noordwijk’
Achter het oude gebouw lag een
grote tuin, waar men onverwacht
stuitte op een grote replica van de
Lourdesgrot, waar de verschijning van
de Heilige Maagd Maria nog eens duidelijk in beeld werd gebracht. Dit was
zeker handig voor degenen, die graag
naar Lourdes wilden gaan, maar daarvoor niet het nodige
geld en de gelegenheid
hadden. Dan ging men
naar de Lourdesgrot
in Noordwijk. Deze
grot werd aangelegd tijdens de eerste
wereldoorlog, toen er een grote groep
Belgische vluchtelingen in het St.
Jeroensgesticht verbleef. Ook tijdens
Heilig Hartfeesten trokken er vele
stoeten met bruidjes langs deze grot.

Op de hoek van de Wilhelminastraat/
Heilige Geestweg staat nog steeds een
markant pand, dat Villa Mignon heet.
De oorspronkelijke bewoonster was
mevrouw Konijnenburg, die voorheen
in de villa aan de Gooweg woonde,
waar nu het architectenbureau van Van
Egmond gevestigd is. Toen mevrouw
van Konijnenburg dit pand verliet, nam
zij ook de naam van deze villa mee naar
haar nieuwe verblijfplaats op de hoek
van de Wilhelminastraat. Een tijdlang is
dit pand nog het kantoor geweest van
makelaar Jan Hiep. We steken de Heilige
Geestweg over naar een klein stukje
Wilhelminastraat aan de overkant.
Het pand staat nu leeg en is te koop.
Aan de overkant ligt de zg. Overtuin,
een leuk plantsoen als een kleine oase
tussen al de omringende gebouwen.
Aan de Voorstraat woonde destijds
Prof. Sobels, die ervoor zorgde, dat
deze tuin gehandhaafd bleef
om zodoende een vrij uitzicht
vanuit zijn woning te garanderen. Nadat hij was overleden
was het bijna gebeurd met deze
tuin. Er kwamen al dadelijk bouwplannen, maar door o.a. een krachtdadig
protest van de vroegere leefbaarheidsvereniging Kritisch Noordwijk bleef
deze tuin gehandhaafd en werd zij zelfs
nog verfraaid.

Aan de overkant bevindt
zich de Overtuin
als een kleine oase

Villa Mignon

Terug langs de Noordzijde: even
langs het café op nr. 2
We wandelen via de overkant terug
de Wilhelminastraat in en komen bij
een groot hoekhuis waar geruime tijd
de beide gezusters Van der Meer hebben gewoond. Op de gevel staat nog
de stichtingsdatum van dit huis nl.
1911. Ik heb mij laten vertellen, dat er
vroeger hier een café op nr.2 in heeft
gezeten. We lopen nu langs een aantal
kleinere huizen, die enigszins in de
diepte liggen. We kunnen hier nog een
klein beetje de oude loop van de Kroft
in herkennen, die hier in de diepte tussen deze huizen en de straat in stroomde. We komen nu bij enkele huizen die

➤

Oversteek naar de ‘Overtuin’
Direct na de oversteek was hier de
befaamde zaak voor tuinbouwzaden
en tuinbouwgereedschap van Braun.
Zelf kan ik mij nog goed herinneren,
dat ik hier met mijn vader zaad ging
halen voor de volkstuin. Direct daarachter lag een grote zaak van Tissing,
die gespecialiseerd was in woninginrichtings artikelen. Dit pand heeft
later nog lange tijd dienst gedaan als
de balletschool van Nancy Geerdes.

Op ‘t kruispunt
van Heilige
Geestweg en
Wilhelminastraat bevond
zich tegenover
de Overtuin
zaadhandel
Braun.
9
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Het gonsde al enige jaren in de kern van Noordwijk
Binnen. In het voormalig pand van schilder
van der Wiel, tussen Voorstraat en H. Geestweg,
zou een bordeel geëxploiteerd gaan worden.

Verontruste buren
bezoeken Voorstraat 24b

Nu wel
of geen bordeel?

Op de begane grond bevindt zich de verzameling old timers

➤

wat dieper naar achteren liggen. Hier
woonden verschillende kwekers als
Van Went, Bohemen en even verderop
Lindhout. Daartussen lag ook de
toegang naar de zg. gemeentetuin, waar
vroeger de gemeentetuinman Schipper
o.a. zijn perkgoed voor de
gemeentelijke plantsoenen
kweekte. Bij Wilhelminastraat 36 herinner ik mij
nog goed de garage van
het expeditiebedrijf Kooijmans. Elk jaar werden daar de producten van de zogenaamde huisbroei
tentoongesteld, de HUKAS genaamd
Onder leiding van de Koninklijke
Vereniging van Tuinbouw- en Plantkunde werden aan liefhebbers bollen
geschonken die ze op het moment van
de tentoonstelling zo mooi mogelijk
in bloei moesten krijgen. Degene, die
het mooiste resultaat wist te bereiken,
won ook vanzelfsprekend de hoofdprijs

en kreeg ook de meeste punten. Direct
in deze omgeving (Wilhelminastraat nr.
34) was tot aan het eind van de vorige
eeuw nog het bouwbedrijf van Beugelsdijk gevestigd. Ook dit is nu verleden
tijd. Nieuwe woningen zijn ervoor in
de plaats gekomen. En stukje
verderop lag een grote tuin,
die grensde aan de Wilhelminastraat, juist tegenover
de uitgang van de vroegere
Tramsteeg. Hier ligt nu de
toegang van het woonzorgcentrum “De
Eendracht”. Verderop stond de Prot.Chr. Lagere school, die in 1922 werd
geopend.
Deze school werd tegen het einde
van de vorige eeuw opgeheven, waarna
deze nog geruime tijd dienst deed als
onderkomen voor diverse jeugdactiviteiten. Uiteindelijk werd het schoolgebouw afgebroken om plaats te maken
voor enkele nieuwe woningen.

In café, lunchroom
“Het Hoekje”
kon men aangenaam
verpozen

Café “Het Hoekje” op nummer 2.
10

Aanpalend Klein Peterhof.

Klein Peterhof

We komen nu bij een aantal
woningen, die rond 1900
werden gebouwd. Een van deze
woningen heet Klein Peterhof,
dat verwijst naar de buitenplaats
Peterhof, die in 1900 werd
gesloopt. Deze buitenplaats lag
aan de Lageweg in de huidige
woonwijk Boechorst. Van de
stenen, die hierbij vrijkwamen,
bouwde men deze woningen.
We komen tot slot bij het
laatste pand aan deze kant op
de hoek van de St. Jeroensweg.
Oorspronkelijk was hier de
kruidenierszaak van Aengenent
gevestigd. Daarna heeft het nog
verschillende bestemmingen
gehad. Op het ogenblik is hier
een groenten- en delicatessezaak in gevestigd. En zo
staan we weer tegenover ons
uitgangspunt, de plek waar
de molen de Eendragt heeft
gestaan. Doordat vele panden
hier totaal verschillende
bestemmingen hadden is
hier ook een heel afwisselend
geheel ontstaan.
Hoewel het nu voornamelijk
een straat met woonhuizen
is, maakt het niettemin toch
een heel gevarieerde indruk en
onderscheidt deze straat zich
in positieve zin van vele andere
straten in Noordwijk.

Bij de direct omwonenden werd de vrees,
naarmate de tijd verstreek, steeds groter. Want
tijdens een langdurige verbouwing werd langzaam maar zeker een niet zo alledaagse autoshowroom met bovenliggende appartementen
zichtbaar. De bovenwoningen werden voorzien
van opvallende verlichting en op de terrassen
Cupido-beelden in Italiaanse stijl. Maar van
bewoners was nog geen sprake, wat voor menigeen de vraagtekens alleen maar groter maakte.
Enkele notabelen wisten het zeker: ‘Daar wordt
straks de betaalde liefde bedreven’.

Hardnekkige geruchten
Nog steeds geloofden heel veel Voorstraatbewoners het twee jaar geleden als 1 april-grap
geplaatste bericht in het glossy magazine NEX.
Daarin werd beweerd dat ergens in de Voorstraat een bordeel geëxploiteerd zou gaan worden. Dat dit een soort grap zou zijn geweest,
werd echter niet door iedereen geaccepteerd .
Ook niet toen 14 maanden geleden een krantenartikel werd gepubliceerd in ‘De Noordwijker’ waarin werd geschreven dat de vrees voor
het te vestigen´ huis van de liefde´ ongegrond
zou zijn. De angst bleef en ook de bijbehorende
geruchten bleven eveneens hardnekkig rondzingen. Zelfs in het Noordwijkse gemeentehuis
was men geneigd de geruchten
te gaan geloven, want ook van
die kant werden vragen gesteld
aan de eigenaar.

schouw te nemen. Tijdens een ´open huis´,
compleet met een glaasje, kon iedereen zelf
een kijkje nemen. In zijn welkomstwoord zei
makelaar van der Meer verwonderd te zijn
dat deze geruchten zo hardnekkig bleven.
De heer Tebbenhoff probeerde de aanwezigen te overtuigen door hen rond te leiden
door het gehele pand. Eerst op de begane
grond in de autoshowroom, waar een aantal
prachtige oldtimers staan te pronken. Op de
twee bovenliggende etages troffen de gasten
een tweetal appartementen, uitgevoerd in
een opvallende moderne interieurbouw met
veel glazen wanden, luxe badkamers en een
sauna.

Verbaasd
De heer Tebbenhoff richtte zich nog even
persoonlijk tot de aanwezige criticasters:
‘Zoals u ziet is uw angst geheel ongegrond.
Dat u de geruchten wilde geloven en dacht
dat ik hier een vergunning voor zou krijgen
verbaast mij hogelijk’ en hij besloot met
nadruk: ‘En nu drinken we nog een glas
en dan wil ik u er nooit meer over horen’.
Bij de buren was de vrees dat hier ooit een
bordeel zou worden gevestigd op zich wel
weggenomen, maar wie er dan uiteindelijk
gaan wonen houdt de gemoederen
nog steeds bezig. Tebbenhoff beantwoordde hierna nog een aantal vragen
van mensen die toch nog meer wilde
weten over de beweegredenen.
Daarbij bleek, dat er ook met de
naast gelegen panden aan de Voorstraat
nog plannen zijn. Deze zijn inmiddels door
de gemeente Noordwijk verkocht en zijn
nu ook eigendom van makelaar Jan van
der Meer. Ook de balletschool zou te koop
komen. We zijn benieuwd.

De geruchten
bleven hardnekkig
rondzingen

Open huis
Eigenaar van der Meer, die het pand verhuurt,
nam daarom het initiatief om de omwonenden
zelf te laten waarnemen hoe het pand verbouwd
was. In overleg met de huurder, de heer Tebbenhoff, werden daarom op vrijdag 4 april de omwonenden uitgenodigd om e.e.a. zelf in ogen-

Tekst en foto’s: Wim Siemerink

Op het hoekje de kruidenierszaak van Aengenent.
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Markt onder de LindeN
‘Een unieke plek in Noordwijk’

Op zaterdag 14 en zondag 15 juni is de Voorstraat en het

Aad Steenvoorden - Aad&Wijn

Lindenplein weer een fantastisch decor voor de Markt onder
de Linden, dit jaar voor de 28ste keer. Wat ooit begon als
een ‘plantjesmarkt’ is inmiddels uitgegroeid tot een groots
evenement. Vier standhouders vertellen wat deze tuinmarkt
voor hun zo bijzonder maakt.

‘Een echt dagje uit!’ Tinto & Bert Verhoog – Morning Glory

Redactie: Chantal Nugteren

Wat eens voor het huis van de dokter in de Voorstraat begon
groeide al snel uit tot een groot succes. ‘Met kleine hanging
baskets waren we binnen 1 tot 2 uur uitverkocht!’ Dat hadden
ze nog niet eerder mee gemaakt, Tinto en Bert Verhoog van
Morning Glory. Het enthousiasme van de bezoekers van de
Tuinmarkt heeft ervoor gezorgd dat het paar inmiddels al weer
15 jaar op de Noordwijkse tuinmarkt te vinden is!
Er komt altijd heel wat bij kijken om op de markt te staan.
De voorbereidingen, op- en afbouw vragen de nodige tijd maar
als ze eenmaal staan, is het voor hen ‘een echt dagje uit!’
Wat de markt zo bijzonder maakt is de geweldige sfeer
en muziek zegt Tinto. Daarnaast spreekt het assortiment
haar aan. Naast de verschillende bloemen en planten, leuke
home&lifestyle producten kun je jezelf verwennen met een
heerlijk broodje en een wijntje.
Dit jaar staan zij voor het laatst zelf op de tuinmarkt. De
kwekerij gaat gewoon door maar zij zelf stoppen ermee. ‘We
gaan de markt en de kwekerij missen, maar we krijgen wel wat
meer vrije tijd.’

12

‘Het mooiste straatje van Nederland’

Ineke Noort - Silk&Design

Ineke Noort van Silk & Design mag ook wel
ambassadrice van de Markt onder de Linden
genoemd worden. 15 jaar geleden heeft zij
voor het eerst een door haar felbegeerde
kraam op de tuinmarkt bemachtigd en is
sindsdien een graag geziene gast.
Inmiddels is zij geruime tijd lid van de
vereniging De Oude Dorpskern en voelt
ze zich erg betrokken bij de tuinmarkt.
Regelmatig komt ze een nieuwe voorraad
flyers halen, die ze aan klanten van haar
home&lifestyle winkel in Katwijk meegeeft of
op verschillende beurzen in het land uitdeelt.
Volgens Ineke zit de kracht van de
tuinmarkt in de diversiteit van het aanbod.
De standhouders staan er met hart en ziel en
iedereen doet zijn best om er iets moois van
te maken. Door de kritische blik waarmee de
marktmeesters de kwaliteit bewaken, slagen
zij er elk jaar weer in om een bijzondere
markt neer te zetten. Ook de locatie speelt
een grote rol want de Voorstraat met het
Lindenplein noemt zij ‘het mooiste straatje
van Nederland’. En wat misschien iets
kleins lijkt is voor Ineke erg belangrijk:
het enthousiasme van de bewoners van
de Voorstraat. Dankbaar maakt zij op
zaterdagavond gebruik van hun aanbod om
haar handelswaar in huis en tuin op te slaan.

‘Als je een hele dag in de tuin gewerkt
hebt, wil je daarna van het eindresultaat
kunnen genieten met een goed glas wijn!’
Met die gedachte in het achterhoofd stond
de Noordwijkse Aad Steenvoorden 18 jaar
geleden voor het eerst op de Tuinmarkt met
een selectie mooie wijnen.
Vroeger was Markt onder de Linden een
echte ‘plantjesmarkt’. De laatste jaren zie
je het aanbod op de markt veranderen en
komen er steeds meer nieuwe producten bij
zoals decoratie-artikelen en delicatessen.
De trend van het tuinleven beperkt zich
niet meer tot mooie bloemen en planten
maar is nu genieten van je tuin in de
breedste zin van het woord .
‘Markt onder de Linden is een gezellige,
sfeervolle markt op een unieke plek in
Noordwijk’ en in combinatie met de grote
aanloop van zijn - vooral ook Noordwijkse
- klanten is het voor Aad elk jaar weer een
feest om op de tuinmarkt te staan. Het
enthousiasme van zowel de standhouders als
de bezoekers werkt aanstekelijk en hij doet
dan ook zijn uiterste best om elk jaar weer
een mooi aangeklede kraam neer te zetten.

Een eigen ‘Markt onder de Linden Neut’

Femke van der Kuip & Marlies Heemskerk Pineut Likeur
Nieuwkomer op de Noordwijkse tuinmarkt
is Pineut Likeur. Zoals de naam al enigszins
doet vermoeden kan men hier zijn eigen
likeurtje maken. Aan de hand van kruiden en
specerijen kiest men een smaak waar alleen
nog thuis de alcohol aan toegevoegd dient te
worden. Vanuit hun interesse voor bloemen
en planten is de Noordwijkse tuinmarkt geen
onbekende voor deze dames. Wat hun debuut
op de Markt onder de Linden zo bijzonder
maakt is dat de meeste ingrediënten die
Pineut in haar neuten verwerkt, overal op de
markt terug te vinden zijn. Het is begonnen
als een creatief project dat inmiddels goed
aanslaat bij het grote publiek. Femke en
Marlies kijken er naar uit om de gezelligheid
en sfeer van de tuinmarkt te proeven en
het hart van de Noordwijkse bezoekers te
veroveren met een speciale Markt onder de
Linden Neutje!
13
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Foto: Henk van der Zon.
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Plaquette
eindelijk
gemonteerd
Na enige tijd van voorbereiding is de gedenkplaquette op het door de
DOD aangeboden beeld van
Charlotte van Pallandt op
het Jeroensplein bevestigd.
Nico Meeuwenoord Steengoed was de sponsor van de
plaquette en de sokkel. Ook
de overige sponsoren staan
op de plaquette vermeld.

10e Muzikale Kerstwandeling

Ontwikkeling een stap verder
Zoals iedereen weet zijn er grootse plannen voor het voormalig
hotel-restaurant Het Hof van Holland. Een viertal initiatiefnemers
willen daar herontwikkelen. Een groot gedeelte van het bestaande
pand wordt gesloopt. Op het terrein komen nieuwe gebouwen.
Van de kant van de gemeente is de voorwaarde gesteld dat er een
horecagelegenheid moet terugkeren. Dat gebeurt straks op beperkte
schaal. Verder zijn er plannen voor huizen en appartementen in de
sfeer van hofjes. De oude Noordwijkse gemeenteraad toonde zich
positief. Op initiatief van voormalig wethouder Vroom (CDA) werd
gedeputeerde Govert Veldhuizen uitgenodigd een kijkje te nemen.
Hij wilde niet vooruitlopen op een te nemen beslissing en zei dat
het vooral de geldende normen binnen de Gemeente Noordwijk zijn,
waaraan de provincie de plannen zal toetsen. Maar hij zei tevens er
in te geloven dat de plannen gerealiseerd kunnen worden. Later in
dit jaar zal een en ander pas duidelijk worden. Op de foto ontmoeten
initiatiefnemer Leon van Reisen, tezamen met wethouder Vroom
en gedeputeerde Veldhuizen, mevrouw van der Loo, die als kind
opgroeide binnen de muren van het Hof van Holland en nog steeds in
de achterliggende bungalow woont.
14

Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, daarom
is op 22 april een eerste
bijeenkomst gehouden over
de Muzikale Kerstwandeling 2014. Om het belang
van culturele manifestaties
als deze voor de samenleving te onderstrepen was
burgemeester Lokker de
gastheer in Hotel Royal.
Een gezellig aantal bewoners
van de Voorstraat was op de
uitnodiging ingegaan om
een start te maken met de
voorbereiding van de 10e
MKW, die dit jaar op zondag
14 december gaat plaats vinden. De burgemeester sprak
in het kader van de participatiemaatschappij over het
grote belang van dit soort
initiatieven, georganiseerd
door en voor de samenleving. Frans Bruinzeel, coördinator van de MKW, sprak
enthousiast over de rol van
De Oude Dorpskern als plat-

form waarop al veel culturele activiteiten tot ontwikkeling komen en sprak de wens
uit dat “Noordwijk-Binnen:
decor voor cultuur” het
motto wordt om dat aspect
verder te ontwikkelen. Wat
de 10e MKW betreft, die
moet iets bijzonders worden
en uw ideeën daarvoor zijn
welkom! Het plan is om het
openingsconcert eerder te
laten beginnen, waardoor er
wat meer tijd is om de verschillende locaties te bezoeken. Verder willen we graag
het Lindenplein er weer bij
betrekken en voor de wachtende bezoekers op straat
wat meer laten gebeuren. En
dan zouden we er graag nog
wat meer locaties bij willen
hebben, dus als u zich wilt
aanmelden, mail dan even
naar info@muzikalekerstwandeling.nl en er wordt
contact met u opgenomen!
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Het Torenboek aangeboden
Tijdens een groots evenement, bezocht door ongeveer
800 belangstellenden, werd
op vrijdag 21 maart in een
overvolle Oude Jeroenskerk
het boek ‘De Oude Jeroenstoren, 147 treden naar de top’
aangeboden door Hans van
den Berg, voorzitter van de
Torenklimcommissie en initiator van dit project. Burgemeester Lokker sprak als
eerste spreker zijn waardering
uit voor het genomen initiatief. In een gevatte toespraak
kregen de bezoekers onder
andere van hem te horen dat

er ondanks de vele onderzoeken nog steeds één mirakel,
onopgehelderd zal blijven en
dat is: Waar is het hoofd van
Sint Jeroen?
Schrijver Paul Jochemsz
memoreerde de vele bijeenkomsten met de torengroep
om een gedegen stuk werk af
te leveren. Tijdens een van de
vele toespraken kregen een
aantal klokkenluiders het certificaat dat ze verdiend hadden met de zware opleiding
om verantwoord de klokken
te mogen luiden.
GertJan Mol en Ellen Steen-

bergen overhandigden aan
initiatiefnemer Hans van den
Berg een albasten replica van
de torenkerk en onder leiding
van Herma van Piekeren
werden door het Kleijnkoor
aan kerkklokken gerelateerde
gezangen ten gehore gebracht. Ook een Gregoriaans
koor (onder leiding van Rens
Tienstra) verleende medewerking en Jaco van Leeuwen liet
de prachtige klanken van het
Knipscheerorgel door de kerk
klinken. De borrel na afloop
was geanimeerd en gezellig,
zoals gebruikelijk.
Onder grote
belangstelling
werd het nieuwe
boek ten doop
gehouden.

Hans van den Berg
onvangt een albasten
replica van de toren.

Jan Pieter Lokker ontvangt het
eerste exemplaar uit de handen
van schrijver Paul Jochemsz.

Klooster
in de kerk
‘Klooster | events, art
& design’ heeft met de
PKN kerkgemeente in
Noordwijk afgesproken de
commerciële evenementen
in de Oude Jeroenskerk
te gaan organiseren. Een
samenwerking, gebaseerd
op vertrouwen dat in de
afgelopen jaren is opgebouwd
bij de exploitatie van de Kerk
en Kapel aan Zee aan de
Hoofdstraat in Noordwijk
aan Zee. ‘Klooster’ is van
plan commerciële beurzen
te organiseren in de Oude
Jeroenskerk, maar zal in
eerste instantie nog de
meeste pijlen richten op de
zakelijke markt voor besloten
evenementen. De ruimte in
de Oude Jeroenskerk is door
Kloosters event stylisten
specifiek in te richten
voor seminars, recepties,
productpresentaties, diners,
etc.
Meer info;
www.kloosterinfo.com
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Gierzwaluwen zijn tropische vogels die de meeste

De vogels uit
de Douzastraat
waren de eerste
Nederlandse
gierzwaluwen
die met een
geolocator
op hun rug
richting Afrika
vlogen.

Waar komt de
naam vandaan?

tijd in Afrika doorbrengen. Dag en nacht vliegen
zij rond boven dit immense continent op zoek naar

Het
mysterie van de Gier zwaluw
ontrafeld…!?
insecten. Eind april wagen zij de grote oversteek
over de Sahara om in onze streken te broeden.

De naam van de
Gierzwaluw is een
combinatie van het
geluid dat hij maakt, het
zgn. ‘gieren’ en zijn vorm,
als van een zwaluw,
waar hij overigens geen
familie van is.

zastraat. Inmiddels zijn vanuit vele landen dergelijke
trekroutes bekend geworden. Alle Midden-Europese
vogels blijken vrijwel dezelfde weg te volgen. Een opmerkelijk gegeven voor een niet-grondgebonden vogel.
Zij volgen allemaal het gebied met de grote tropische
buiencomplexen dat over het Afrikaanse continent
schuift. Geheel nieuw was dat het kleine tropische regenwoud in Liberia een onmisbare schakel vormt op de
terugreis in het voorjaar. De Nederlandse en Engelse
vogelbescherming zijn daarom druk doende de laatste
restjes van dit snel slinkende woud te behouden.
Aan de Voorstraat 116 vindt een broedend
Succesvolle inzet van neststenen door de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming
paartje genoeg ruimte tussen gevel en dakgoot. Noordwijk; Digros/Raadhuisstraat en Binnenhof 1.
Dit broeden gebeurt alleen onder dakpannen of
in holtes van gebouwen. Zij zijn hiervoor dus geheel
afhankelijk van mensen geworden. De vogels worden
tamelijk oud en broedvogels keren bijna altijd terug
naar hun nestplaats van het jaar ervoor. Deze plekken
zitten meestal vrij hoog in een gebouw en hebben
een vrije uitval. Zij zijn kampioen vliegen, maar bewegen zich verder nogal onbeholpen.

Het begon in Oxford kort na W.O. II
Ondanks hun aanwezigheid dicht bij de mens is
de gierzwaluw opvallend lang omringd geweest door
mysteries. Het was David Lack die de aanzet gaf tot
de ontrafeling hiervan. Hij was als bioloog verbonden
aan de universiteit van Oxford. De
toren van het monumentale College
bood onderdak aan een grote kolonie gierzwaluwen die hij kort na de
Tweede Wereldoorlog jarenlang heeft
bestudeerd. Hiervoor had hij zelf nestkastjes met een
raampje aan de binnenzijde gemaakt zodat hij ze van
zeer nabij kon volgen. Lack schreef er een geweldig
boekje over ‘Swifts in a Tower’. Het is nog steeds zeer
gewild en áls je deze ‘swiftbible’ al tegenkomt dan
moet je er flink voor in de buidel tasten.

Tekst: Hein Verkade • Foto’s: collectie Hein Verkade

Nestplaatsen
zitten meestal vrij hoog
in een gebouw
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De ‘Oxfordkastjes’
Deze zgn. ‘Oxfordkastjes’ werden ook in een schuur
in de Douzastraat geplaatst. Na 14 jaar observeren
weten we inmiddels veel van het leven van de Noordwijkse gierzwaluwen. Maar wat zich tijdens de trek en
in de winter in Afrika afspeelt bleef tot 2010 onbekend. In dat jaar waren de vogels uit de Douzastraat
de eerste Nederlandse gierzwaluwen die met een
geolocator op hun rug richting Afrika vlogen. Geolocators wegen slechts 0,7 gram en meten ruim een
jaar lang de daglengte. Hierdoor kan tot op honderd
kilometer nauwkeurig worden nagegaan waar de vogel zich iedere dag bevindt.Het is wel noodzaak om de
vogels na een jaar terug te vangen om de locator uit te
kunnen lezen. Groot was de vreugde toen de rugzakvogel een jaar later gezond en wel in dezelfde nestkast
terugkeerde.

Resultaat uit de rugzakjes
Enkele maanden later ontvouwde zich het geheim
van de eeuwig vliegende vogel. Een indrukwekkende
reis die via Senegal en Kongo naar het zuiden van Mozambique leidde. Op de terugweg vloog hij via Angola
en Kongo en daarna over de Atlantische Oceaan naar
Liberia. Daar werd bijgetankt voor de laatste grote
tocht over de Sahara rechtstreeks terug naar de Dou-

Niet te tellen!?
Het derde mysterie waar nog hard aan wordt gewerkt is dat van de populatiegrootte en –trend.
De gierzwaluw is het tot nu toe als enige algemene
broedvogel van Nederland gelukt om buiten deze statistieken te blijven. Dit domweg omdat het zo’n beetje
de lastigste soort is om te tellen. Het kost
zeeën van tijd om erachter te komen waar
zij broeden en om hoeveel paartjes het
dan gaat. Dit komt omdat zij vaak minder
dan 1x per uur op de nestplaats komen en
deze onaangekondigd en supersnel binnenvliegen. Vervolgens blijkt dat een deel van die plekken niet vanaf
de openbare weg zichtbaar is.
Toch werd in 1993 gestart met het inventariseren van
al deze invliegplekken in Noordwijk-Binnen. Gezien
het tijdrovende karakter en de plaatstrouw van de
vogels is gekozen voor een één telling in de vijf jaar.
Dit betekent dat er nu over de afgelopen twintig
jaar een unieke reeks van vijf complete tellingen zijn
van het aantal broedparen dat in Noordwijk-Binnen
beschikbaar is. Hiermee vervult ons dorp een voortrekkersrol in Nederland.

door afbraak en renovatie van bewoonde panden. Het
zwaartepunt van de kolonies bevindt zich ten westen van
de historische kern. Oude panden (o.a. bollenschuren)
met grote kolonies verdwijnen, waarna de vogels meer
verspreid in de omgeving worden teruggevonden.
Grote kolonies zijn zeldzaam geworden. In 2013 waren
die nog te vinden in de van Limburg Stirumstraat in het
parochiecentrum van de RK kerk, in de Offemweg bij de familie van Schie, in de Voorstraat bij
de familie van Eeden en bij de familie Verkade in
de Scheveningsestraat.
Wanneer er weinig aan een huis wordt veranderd kunnen de gierzwaluwen generaties lang van een
nestplaats gebruik maken. Zo betrok mevrouw Vink haar
woning in de Katwijksestraat in 1946. Zij vond toen een
nestelend paartje op haar open zolder. Tot op hoge leeftijd klom zij iedere zomer naar boven en zag hoe steeds
twee jongen werden grootgebracht. Dit plekje is dus al
minstens 68 jaar onafgebroken in gebruik!

De Noordwijk-Binse
gierzwaluwpopulatie
is opvallend stabiel

Noordwijk Binnen heel populair
Het resultaat is verrassend. Tegen de verwachting
in blijkt de Noordwijk-Binse gierzwaluwpopulatie
opvallend stabiel en schommelt steeds tussen de 150
en 170 paartjes. Wel zijn er grote verplaatsingen, deels

Offemweg 48 met in 2013 8 paartjes,
vooral in de knik van het dak.
17
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ERFGOED

Gebouw Sartorius,
onverwachte vondsten

ERFGOED

Kaasboerderij
in de Pickéstraat

pende verbouwing plaats van het
bekende gebouw Sartorius op de
hoek van de Doelensteeg en de
Voorstraat.
Hierbij kwamen een vijftiende-eeuwse kelder en een negentiende-eeuwse
beerkelder in het zicht, en op de verdieping een restant van een afwerking
uit 1899. De vondsten zijn in opdracht
van de gemeente bouwhistorisch onderzocht.1

Hergebruik van stenen

Een druipstrook voor regenafvoer
Tekst : Michel van Dam Fotomateriaal : Michel van Dam

Het vijftiende-eeuwse pand werd
gebouwd met een forse, diepe kelder aan de straatzijde en daarboven
zal het gebouw in hout opgetrokken
zijn geweest. Aan weerszijden van de
vijftiende-eeuwse bouwmuren werd
bij het bouwhistorisch onderzoek
namelijk een druipstrook van circa
24 centimeter breed aangetroffen.
Een druipstrook is een smalle ruimte
tussen twee huizen die ervoor zorgde
dat het hemelwater dat van de daken
liep, niet tegen de houten gevels zou
18
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wanden. Even interessant als uniek is
de waterput in de rechter hoek van de
kelder. Vooralsnog zijn in Noordwijk
geen andere kelders met een waterput
bekend. De huidige keldertoegang
dateert vermoedelijk uit de zeventiende
eeuw. De stenen kamer werd in die tijd
met een voorhuis en een werkkeuken
uitgebreid en zo verbonden met de stal
die in dezelfde tijd in steen werd opgetrokken. Om de opkamer te bereiken
werd een eenvoudige spiltrap geplaatst.
Het trapportaal werd afgewerkt met
een plint van Delftsblauwe tegeltjes met
een herdermotief. De stookplaats in
de opkamer kwam te vervallen en een
nieuwe zoldervloer werd aangebracht.

In januari 2014 vond een ingrij-

De vroegste vermelding van een huis
op deze locatie dateert uit de tweede
helft van de zestiende eeuw.2 Dit huis
stond op een perceel dat noordoostelijk grensde aan de huidige Voorstraat
55 en waarlangs aan de zuidoostzijde
een (brede) steeg liep. Naar het zich
laat aanzien werd dit pand, of een
voorganger ervan, rond het einde van
de vijftiende eeuw gebouwd. Voor
het optrekken van het muurwerk
werd ruim gebruik gemaakt van oude,
veertiende-eeuwse, bakstenen.3
Het hergebruik van bouwmateriaal
was vrij gebruikelijk. Anders dan in
onze tijd was bouwmateriaal kostbaarder dan mankracht.

Kernpunten

In 1770 verbouwing na de veepest

Het gebouw zelf is vernoemd naar
Johannes Sartorius, de grote geleerde, die
in de eerste helft van de 16e eeuw, het
onderwijs in Noordwijk introduceerde.
spatten, en zo de levensduur van deze
gevels zou bekorten.
Even na 1578 werd het pand aangekocht door metselaar Pieter Wenensz.
die mogelijk een nieuw pand liet optrekken, met behoud van de kelder.

De beerkelder werd dichtgezet
In 1828 werd het gebouw gesloopt,
waarna het braakliggende perceel bij de
tuin van Voorstraat 55 werd getrokken.
Kort daarna werd hier een beerkelder
aangelegd voor de nieuwe plee van
Voorstraat 55. In 1882 werd het perceel
aangekocht door de R.K. parochie die
er rond het einde van de negentiende
eeuw een schoolgebouw liet optrekken.
Het gewelf van de vijftiende-eeuwse
kelder werd gesloopt om één gelijkvloers niveau te maken (tot die tijd stak
de kelder namelijk boven de vloer van

de begane grond uit, waardoor er een
opkamer aanwezig was), en de beerput
van Voorstraat 55 werd dichtgezet. De
school werd gebouwd naar een neorenaissancistisch ontwerp met een zeer
zorgvuldig gedetailleerde voorgevel.
Wie de architect was is niet bekend.

Franse lelies, bewaard dankzij de
kachelpijp
De zaal op de verdieping had een
houten gewelf. De wanden waren afgewerkt met een rijke wandschildering
(grotendeels handgeschilderd) waarvan
een klein deel toevallig bewaard is
gebleven omdat er later een kachelpijp
voor geplaatst werd.
De schildering bestaat uit een
natuurstenen plint met daarboven
een opengeslagen doek of gordijn met
gestileerde Franse lelies.
Geraadpleegde literatuur
- Orsel, E.D., `Rijswijkers in Leiden. Algemeen overzicht
van bakstenen en metselwerk in Leiden en signalering van
zestiende- en zeventiende-eeuwse kenmerken’, Bodemonderzoek in Leiden 20, Leiden 2007.
- Schelvis, H.A., F.W. ´t Hooft en W.Th.J.M. Hekkens,
Van karrespoor tot klinkerweg, Noordwijk 2003.

1) BAAC Rapport B-14.0015, 2) De gegevens over de verkoop- en bewoningsgeschiedenis zijn afkomstig uit Hekkens, Schelvis en ’t Hooft, 2003, p. 70-71., 3) Het baksteenformaat: 28x13x7 cm/
27x15x7 cm/23x13x6 cm is in Leiden gangbaar tot aan het begin van de veertiende eeuw. Dat deze bakstenen zijn hergebruikt blijkt uit de vele halve stenen, koppen en specieresten.

In de zomer van 2013 heeft in
opdracht van de gemeente een
bouwhistorische verkenning
plaatsgevonden naar de voormalige
boerderij Pickéstraat 7.1
De oudste vermelding van een pand
op deze locatie dateert uit 1541.
Vanaf 1807 is de boerderij in bezit
van de familie Van der Plas.
“Stenen kamer” op het noordoosten
Het gebied waar zich de Pickéstraat
bevindt had van oudsher een agrarisch
karakter. De boerderijen waren doorgaans kaasboerderijen
die tot aan de zestiende
eeuw vooral een lokale
afzetmarkt hadden.
Vanaf het derde kwart
van de zestiende eeuw veranderde dit
toen de omringende steden groeiden
en ook van daaruit vraag kwam. Om

Na uitbraken van veepest in de
vroege achttiende eeuw ging het de
Noordwijkse boeren weer voor de wind.
Uitbreiding van de veestapel en veraan deze vraag te kunnen voldoen werd bouwingen aan de boerderijen werden
een goede, koele opslag en werkruimte doorgevoerd, ook bij Pickéstraat 7. In de
noodzakelijk. De (houten) boerderijen
opkamer werd een fraaie kastenwand
werden uitgebreid met een zogenaamde geplaatst, en de kapconstructie van het
“stenen kamer”: een bakgehele woonhuis werd
stenen aanbouw met een
vernieuwd. Opvallend en
kelder (voor de opslag van
zeldzaam bij de kapconstructie is de aanwezigmelk en de bereiding van
heid van stijltjes die in de
kaas), een opkamer waar de
kazen konden rijpen en een bergzolder. dekbalken gepend zijn en de gordingen
ondersteunen. Er zijn geen daksporen,
De kelder lag vaak georiënteerd op het
maar een vertikaal dakbeschot dat
koele noordoosten. In de zeventiende
direct over de gordingen is gelegd.
eeuw vond opnieuw schaalvergroting
plaats waarna de woonhuizen en de
De negentiende en twintigste eeuw
stallen “versteenden”. Door deze verPas ná 1832 werd aan Pickéstraat 7
bouwingen kregen de boerderijen een
L- of, T-vormig grondvlak dat gevormd een karnhuis met karnmolen toegevoegd. In de twintigste eeuw werd de
werd door het woonhuis en de aangewerkkeuken tot woonkamer verbouwd
bouwde stal.
Zo ook Pickéstraat 7.
en voorzien van een fraaie marmeren
schouw.

Ná 1832 werd een
karnhuis met karnmolen
toegevoegd

Boerderijen werden
uitgebreid met
een “stenen kamer”

Imposante kelder met waterput

Het linker deel van het woonhuis is de stenen kamer. Het heeft
een imposante kelder met een dubbel
kruisribgewelf en kaarsnissen in de
1) BAAC Rapport B-13.0157

Tekst : Michel van Dam Fotomateriaal : Michel van Dam.
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Literatuur en bronnen
- Salman, H. en M. van Dam, De Klei in Noordwijk,
een wandeling door 500 jaar geschiedenis, Noordwijk
2012.
- Scheffert, C., en R van Lit, Boerenerfgoed. Het
boerderijenboek van Voorschoten en Wassenaar,
Hollandsche Rading 2006.
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VERBORGEN KLANKEN

Vrijdagavonden v.a. 4 juli
t/m 22 augustus.
Concerten en voorstellingen op wisselende ‘verborgen’ locaties. Omlijst door
culturele rondleidingen
Sinds 2006 organiseert
KunstKlank tweejaarlijks in
juli en augustus Verborgen
Klanken: optredens op een
‘verborgen’ locatie in combinatie met een rondleiding.
Op een wisselende, van tevoren nog onbekende maar
altijd bijzondere locatie

worden door een diversiteit
van kunstenaars en musici
muzikale en/of theatervoorstellingen gegeven.
De voorstellingen worden
voorafgegaan en omlijst
door culturele rondleidingen. De wisselende thema’s
van die rondleidingen
sluiten aan op verschillende
lokaal-culturele begrippen
en evenementen.
Kaartverkoop: www.
kunstklank.nl & Boekhandel van der Meer
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Nachtlichtfestival

Zaterdag 21 juni

Historische wandelingen
2 weken vervroegd

Inmiddels met 6 gidsen
De wandelingen zullen
gaat de wandeling zijn 35e
als vanouds op de dinsdaglevensjaar in, verdeeld over
avond plaats vinden met als
Het beeld van twee
het historisch
centrum
van Noordwijk-Binnen
wordt sterk
bepaald
routes,
waarbij
o.a.
eerste
datum
17door
junitwee
totgrote,
en monumentale kerken. Beide gebouwen staan op vrij korte afstand van elkaar, hetgeen vrij uniek is voor
twee
kerken
en hethun
schutmet priester
19 augustus.
De aaneen dorpsgezicht.
Beide
kerken danken
naam aan de eerste
die in Noordwijk
werkzaam
was: Jeroen. Deze waarschijnlijk uit Ierland afkomstige geestelijke bracht halverwege de 9e eeuw het
tersveld worden bezocht.
vang is vervroegd omdat de
christelijk geloof naar dit deel van de Lage Landen. Hiervoor moest hij later wel de hoogste prijs betalen: na een invalOoit
door de
Noormannen
Jeroen
hen berecht
en onthoofd in
(856).
Volgens de
bedoeld
omwerd
hotel
- doorlaatste
dinsdagen
auguslegende werd pas ongeveer 120 jaar later het zoekgeraakte en onthoofde lichaam op wonderbaarlijke
en
pensiongasten
voor
de
tus
de
wandeling
altijd
wijze teruggevonden. Op de plek van de vondst werd een kerkje gebouwd, dat in de loopin
der eeuwen uitgroeideoude
tot hetdorpskern
monumentale te
kerkgebouw
Jeroenskerk
heet. Bij ditwerd.
kerkgebouw
interes-dat nu Oude
het donker
besloten
hoorde ook de massieve toren in romaanse en gotische stijl die wij nu kennen als Oude Jeroenstoren.
seren,
valt deheilig
wandeling
Deelnemers
te
De verering van
de inmiddels
verklaarde Jeroen nam
grootse vormenhoeven
aan. Iederniet
jaar trokken
vele pelgrims naar Noordwijk, dat zo een van de belangrijkste bedevaartplaatsen in het graafschap
steeds
meer
in
de
smaak
reserveren
en
kunnen
zich
Holland werd.
dorpsen streekgenoop betreffende
avonden
Hieraan kwambij
tijdens
de Reformatie
een einde. De kerk ging
over in protestantse
handen om
en werd
als ‘Grote Kerk’ aangeduid. De toren kwam in 1798 op last van de Franse bezetter in handen van de
ten.
Steeds
weer
ervaren
19.30
uur
melden
voor
het
gemeente. Pas in de loop van de 19e eeuw kregen de katholieken opnieuw een eigen kerkgebouw, dat
de naam Jeroende
kreeg.
In 1892de
werden
relieken van
toenmalige
katholieke
gidsen
verbazing
bij Jeroen overgebracht
Raadhuis.naar
Dedekosten
blijven
Sint-Jeroenskerk, die met pauselijke toestemming opnieuw bedevaartkerk werd. De kerk werd in de
de deelnemers
over
vele Sint-Jeroenskerk
€ 4,50 p.p. die
inclusief
een conjaren daarna verbouwd
en uitgebreid
tot dede
neogotische
wij nu kennen.
verassingen die Noordwijk
sumptie na afloop in Hotel
Beide monumentale kerken zijn getuigen van de verering van Jeroen, wiens naam onlosmakelijk met
Binnen
heeft.in de periodeRestaurant
Royal.zijn beide JeroensNoordwijk verbonden
is. te
Op bieden
zaterdagmiddag
1 april – 30 september

16 augustus: Jeroensvespers

belooft heel bijzonder te
worden. Dan gaan de bezoekers halverwege het concert
in de Oude Jeroenskerk naar
de honderd meter verder
gelegen R.K. St. Jeroenskerk, om daar het tweede
deel van het concert op de
daar onlangs geïnstalleerde
Maarschalkerweerdorgels te
beluisteren. Daarmee wordt
ook de verbondenheid van
de twee Jeroenskerken geïllustreerd.

Bij de middeleeuwse verering van Noordwijks eigen
heilige, Jeroen, behoorde ook
gezangen, waarin zijn lijden
en verdiensten bezongen
werden - gregoriaanse gezangen. De laatste paar eeuwen
zijn deze liederen echter in
het vergeetboek geraakt.
Geprikkeld door de mogelijkheid van het vinden van ‘n
muzikaal schatkistje vroegen
Rens Tienstra en de Schola
Gregoriana zich af of het mogelijk was deze muziek weer
tevoorschijn te toveren. Dat

onderzoek voerde naar talloze
archieven en manuscripten;
een spannende maar vooral
stoffige onderneming, die
uiteindelijk na veel speurwerk
resulteerde in het terugvinden
van veel van deze gezangen.
De Schola Gregoriana en een
groot aantal gastzangers brengen op 16 augustus (Jeroens
Feestdag) een selectie hiervan
ten gehore in de pas gerestaureerde RK St.-Jeroenskerk.
Deze “vergeten gezangen” klinken dan opnieuw in Vespers
voor Jeroen.

Kernpunten
Zomer 2014
Culturele Agenda
Noordwijk Binnen				
Meer info:
1) www.deoudedorpskern.nl
2) www.kunstklank.nl
3) www.knipscheerorgel-noordwijk.nl
4) facebook.com/pages/schola-gregoriana-noordwijk
5) Beide Jeroenskerken open van 13.00-16.00
5) Beklimmen Oude Jeroenstoren van 12.00-16.00 (zie ook 1))

kerken te bezichtigen. Ook is de Oude Jeroenstoren (april t/m oktober) onder leiding van een gids te
beklimmen met als beloning een prachtig uitzicht over Noordwijk en omstreken.

Orgelconcerten in
Oude Jeroenskerk

De Zomerserie Orgelconcerten op het Knipscheerorgel in de Oude Jeroenskerk is met zijn 77 jaar
de oudste, nog steeds
bestaande concertserie in
Nederland.
In de loop van de jaren hebben tal van toporganisten
uit binnen- en buitenland
hier acte de présence gegeven. Het laatste concert van
de Zomerserie door Jaco van
Leeuwen op 21 augustus

KunstKlank organiseert in samenwerking met het
Schilderfestival/Stichting ExpoZee dit jaar op zaterdag
21 juni het Nachtlichtfestival in Noordwijk Binnen.
Vanaf 19.00 uur biedt dit festival diverse relatief korte en
kleinschalige voorstellingen en activiteiten op bijzondere plekken.
Naast optredens van meer gevestigde namen wordt
een podium geboden aan jonge talenten, afstudeervoorstellingen,
nieuwe initiatieven en experimenten. Een prikkelend cultureel
Midzomernacht programma met o.a. theater, jazz, Gregoriaans
en ‘slam poetry’. Licht in al zijn facetten zal bij dit alles een
bijzondere rol spelen.
Toegang: €22,50, scholieren & studenten: €15,Kaartverkoop: www.kunstklank.nl & Boekhandel van der Meer
Meer info: www.kunstklank.nl
Parallel aan het Nachtlichtfestival staat diezelfde avond
een vrij toegankelijk straatfestival met kleinschalige optredens
van Noordwijkse amateurs en verenigingen op het programma.
Organisatie hiervan is in handen van Dorine Holman.

Gezamenlijke openstelling
Jeroensmonumenten
Openingstijden op zaterdagen:

1. Sint-Jeroenskerk: 13.00 - 16.00 uur - toegang gratis
2. Oude Jeroenskerk: 13.00 - 16.00 uur - toegang gratis
3. Oude Jeroenstoren: 12.00 - 16.00* uur - toegang € 3,50
*(= laatste start torenklim)

Met ingang van dit seizoen zullen de drie Jeroensmonumenten in Noordwijk-Binnen - de Sint-Jeroenskerk, de
Oude Jeroenskerk en de Oude Jeroenstoren – gezamenlijk
geopend zijn op de zaterdagmiddagen.
De drie monumenten vormen het dorpsgezicht van
Noordwijk-Binnen, ontstaan uit de historische band tussen
Noordwijk en zijn eerste pastoor, Jeroen van Noordwijk
(+856) . Gezien de gezamenlijke “roots” werd het initiatief
geboren de monumenten gezamenlijk te gaan promoten.
Het seizoen Openstelling Jeroensmonumenten loopt
van 5 april t/m 27 september 2014. Op zaterdagen zijn beide
Jeroenskerken gratis toegankelijk van 13.00 – 16.00 uur.
De Oude Jeroenstoren is geopend vanaf 12.00 uur.
Om 16.00 uur start de laatste torenbeklimming.
De toren-entrée bedraagt € 3,50.

dinsdag 3 juni 12.30
Orgelconcert Oude Jeroen
zaterdag 7 juni 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
zaterdag 14 juni 10.00-17.00 Markt onder de Linden
zaterdag 14 juni 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
zondag 15 juni 11.00-17.00 Markt onder de Linden
dinsdag 17 juni 19.30-21.30 Historische rondwandeling
zaterdag 21 juni 19.00-07.00 Nachtlichtfestival, Lindenplein
zaterdag 21 juni 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
dinsdag 24 juni 19.30-21.30 Historische rondwandeling
zaterdag 28 juni 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
zaterdag 28 juni 14.30
Koorconcert St Jeroenskerk
					
dinsdag 1 juli 19.30-21.30 Historische rondwandeling
vrijdag
4 juli ‘s avonds
Verborgen Klanken
zaterdag 5 juli 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
dinsdag 8 juli 19.30-21.30 Historische rondwandeling
vrijdag
11 juli ‘s avonds
Verborgen Klanken
zaterdag 12 juli 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
dinsdag 15 juli 19.30-21.30 Historische rondwandeling
donderdag 17 juli 20.15
Orgelconcert Oude Jeroen
vrijdag
18 juli ‘s avonds
Verborgen Klanken
zaterdag 19 juli 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
dinsdag 22 juli 19.30-21.30 Historische rondwandeling
donderdag 24 juli 20.15
Orgelconcert Oude Jeroen
vrijdag
25 juli ‘s avonds
Verborgen Klanken
zaterdag 26 juli 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
dinsdag 29 juli 19.30-21.30 Historische rondwandeling
donderdag 31 juli 20.15
Orgelconcert Oude Jeroen
					
vrijdag
1 aug ‘s avonds
Verborgen Klanken
zaterdag 2 aug 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
dinsdag 5 aug 19.30-21.30 Historische rondwandeling
donderdag 7 aug 20.15
Orgelconcert Oude Jeroen
vrijdag
8 aug ‘s avonds
Verborgen Klanken
zaterdag 9 aug 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
dinsdag 12 aug 19.30-21.30 Historische rondwandeling
donderdag 14 aug 20.15
Orgelconcert Oude Jeroen
vrijdag
15 aug ‘s avonds
Verborgen Klanken
zaterdag 16 aug 19.00
Vespers voor St Jeroen,
				
St Jeroenskerk
zaterdag 16 aug 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
dinsdag 19 aug 19.30-21.30 Historische rondwandeling
donderdag 21 aug 20.15
Orgelconcert Oude Jeroen
vrijdag
22 aug ‘s avonds
Verborgen Klanken
zaterdag 23 aug 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
zaterdag 30 aug		
KunstKlank Jubileum
zaterdag 30 aug 12.00-16.00 Jeroensmonumenten open
zondag 31 aug		
KunstKlank Jubileum

3)
5)
1)
5)
1)
1)
2)
5)
1)
5)

1)
2)
5)
1)
2)
5)
1)
3)
2)
5)
1)
3)
2)
5)
1)
3)
2)
5)
1)
3)
2)
5)
1)
3)
2)
4)
5)
1)
3)
2)
5)
2)
5)
2)
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Veiligheid in
de Oude Kern

Voor voetgangers is het soms een crime om over te steken in de straten van de Oude Dorpskern.

In de Oude Dorpskern is het over

het algemeen goed toeven. Maar de
verkeersveiligheid kent hier
en daar nog wel een paar
knelpunten. Met name

op de kruising Lindenhofstaat – Douzastraat is het oppassen geblazen.

Tekst: Wim Siemerink . Fotografie: Wim Siemerink, Dirk-Jan Booij, Huig van Duijn.

Ook de Raadhuisstraat en de Heilige
Geestweg zijn straten waar geen gevoel
van veiligheid wordt ervaren. Integendeel. menigeen beweegt zich daar met
weinig zelfvertrouwen in het verkeer.
Grote vrachtwagens rijden af en aan en
boezemen de vaak oudere mensen, al
of niet zich voortbewegend achter een
rollator, angst in. Maar ook moeders
met kinderwagen zie ik vaak niet zonder moeilijkheden de oversteek wagen.

Komt er nou een zebra of niet?
Al veel eerder werd in het kader van
het Verkeers Circulatie Plan met de
politiek gesproken over maatregelen
betreffende de verkeersveiligheid in het
gebied, wat inmiddels nog nergens toe
heeft geleid. Of het moet de toezegging zijn dat er ter hoogte van de
entree van woonzorgcentrum Jeroen
een zebrapad zal worden aangelegd.
We spraken met enkele bewoners
van Jeroen. ‘ Ik durf bijna niet over te
steken’, vertrouwde Mevrouw van der
Zalm ons toe. Bijgevallen door een
daarnaast zittende dame, die zegt:
“En nog erger is het om met de rollator
over die hobbelige keien richting Lin22

denplein te gaan. Ik kies er maar voor
om mijn wandelingetje in de Wilhelminastraat te maken”.
Inderdaad lijkt het niet erg eenvoudig om met rolstoelen of een rollator
de oversteek daar te maken.

Schooljeugd, pas op!
Maar het zijn natuurlijk niet alleen
de bewoners van Jeroen. Ook voor de
schoolgaande kinderen is het oppassen geblazen want de kruising nabij de
Molenstraat is nog steeds niet ideaal.
Auto’s, maar ook te hard rijdende
scooters maken het de schooljeugd
vaak moeilijk.
In de Raadhuisstraat
zelf is ook het vrachtverkeer regelmatig een
probleem. Tijdens het
noodzakelijke laden
en lossen doen zich
naar onze waarneming meer dan eens
onveilige situaties voor. Eenvoudige
oplossingen blijken er niet te zijn. Natuurlijk moeten de winkels bevoorraad
worden. In het hedendaagse vrachtvervoer zijn supergrote vrachtwagens
gebruikelijk geworden. Winkels zoals

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
Digros en Action zijn afhankelijk van
een goede bereikbaarheid.

Gaat het nieuwe college knopen
doorhakken?
Wethouder Vroom had al toegegeven dat de omstandigheden verre van
ideaal zijn maar dat hij daar persoonlijk
niet verantwoordelijk voor wil worden
gehouden en wijst daarmee nadrukkelijk naar zijn voorganger.
Wethouder van Duin gaf eerder toe
dat er bij de aanleg van wegen rondom
het Jeroensplein in het verleden
verkeerde keuzes zijn gemaakt. Vooral
de keuze van de bestrating en de zeer
bekritiseerde betonnen palen
zijn ook hem een doorn in het
oog. Hij zei erop te vertrouwen
dat een nieuw college van B&W
samen met de nieuwe gemeenteraad zal kiezen om hier
ingrijpende maatregelen te treffen. Hij
wilde er niet op vooruit lopen wat die
maatregelen precies kunnen inhouden.
Bewoners en bezoekers van de Oude
Kern in Noordwijk Binnen kunnen niet
wachten tot dat die maatregelen zijn
getroffen.

Er wordt in de oude
dorpskern geen gevoel
van veiligheid ervaren

Wist u dat:
-Wij een stichting zijn zonder winstoogmerk
-Wij lokale goede doelen steunen
-Wij grote spullen kosteloos bij u ophalen
-Wij ook huizen bezemschoon leeghalen

kringloopwinkel noordwijk
-Wij gevestigd zijn in de Van Limburg Stirumstraat 48
-Wij open zijn op woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 ,
donderdagavond van 18.00 tot 21.00 en zaterdag van 10.00 tot 16.00
www.kringloopwinkel-noordwijk.nl
tel nr: 06-16171883

14 juni en 15 juni 2014
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