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KERNPUNTEN

Vereniging "De Oude Dorpskern" te Noordwijk
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WAAR WAT ZATERDAG ZONDAG KAART
Voorstraat en Lindenplein Markt onder de Linden 10:00–17:00 11:00–17:00 Centrum

Muziektent Lindenplein

Divertimento 10:30–11:00
11:30–12:00

11:00–11:30
12:00–12:30

Centrum

de Jongens 13:00–13:30
14:00–14:30

Multisono 15:00–15:15

Levitation 15:30–16:00
16:10–16:30

Rough Diamonds  -  
Hilary Davies

12:30–13:00
13:30–14:00

Fritsie Duikelaar, pop-
penkast (voor 3–8 jaar) 14:00–15:00

Zeemanskoor ‘Overal’ 15:00–15:30
16:00–16:30

HRC Royal

Vera Marijt Kwartet 12:00–14:00

Centrum: E
Square Jazz Band 14:00–17:00 12:00–15:00

Vera Marijt Kwartet & 
Sanne Mans 15:00–17:00

Westeinde Westend Story 19:30–21:30 Centrum: K

Oude Jeroenskerk

Open tuin 10:00–17:00 12:00–17:00 Centrum: 1

Kerk geopend 10:00–17:00 Niet geopend
Centrum: J

Toren beklimmen 12:00–16:00 12:00–16:00

Voorstraat 49b Open tuin 10:00–17:00 12:00–17:00 Centrum: 2

Offemweg 15 Open tuin 10:00–17:00 Niet geopend Centrum: 3

Offemweg 5 Open tuin 10:00–17:00 Niet geopend Centrum: 4

Voorstraat 16/16a Open tuin 10:00–17:00 Niet geopend Centrum: 5

Gemeentehuis Open tuin/Kunst 10:00–17:00 12:00–17:00 Centrum: 6/I

Wilhelminastraat 50 Open tuin 10:00–17:00 12:00–17:00 Centrum: 7

IJmuiderstraat Open tuin 10:00–17:00 12:00–17:00 Centrum: 8

St. Jeroensweg 63 Open tuin 10:00–17:00 Niet geopend Noordwijk: 9

St. Jeroensweg 65 Open tuin 10:00–17:00 12:00–17:00 Noordwijk: 10

Leeuwenhorstlaan 16 Open tuin 10:00–17:00 12:00–17:00 Noordwijk: 11

Willem van Beelenstraat 8 Open tuin 10:00–17:00 Niet geopend Noordwijk: 12

Van Panhuysstraat 76 Open tuin 10:00–17:00 Niet geopend Noordwijk: 13

Hoogtij 165 Open tuin 10:00–17:00 Niet geopend Noordwijk: 14

Laagtij 14 Open tuin 10:00–17:00 12:00–17:00 Noordwijk: 15

Schelpenhoek 1 Open tuin 10:00–17:00 12:00–17:00 Noordwijk: 16

Museum Veldzicht Museum 14:00–17:00 14:00–17:00 Noordwijk: 17

Achterweg 21 Open tuin 10:00–17:00 12:00–17:00 Noordwijk: 18

Achterweg 15 Open tuin 10:00–17:00 12:00–17:00 Noordwijk: 19

Hogeweg 20 Open tuin Niet geopend 12:00–17:00 Noordwijk: 20

Boekerslootlaan 7 Open tuin 10:00–17:00 Niet geopend Centrum: 21

Douzastraat 49 Open tuin/Kunst Niet geopend 12:00–17:00 Centrum: 22/B

Voorstraat 95 Open tuin 10:00–17:00 Niet geopend Centrum: 23

Voorstraat 83 Open tuin/Kunst 10:00–17:00 12:00–17:00 Centrum: 24/G

v. Limburg Stirumstraat 40 Open tuin Niet geopend 12:00–17:00 Centrum: 25

Bronckhorststraat 41 Open tuin/Kunst 10:00–17:00 13:00–17:00 Centrum: 26/A

Voorstraat 114/116 Kunst 10:00–17:00 11:00–17:00 Centrum: C

Voorstraat 82 Kunst 10:00–17:00 11:00–17:00 Centrum: D

Lindenplein 1 Kunst 10:00–17:00 11:00–17:00 Centrum: F

Voorstraat 71 Kunst 10:00–17:00 11:00–17:00 Centrum: H
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Voor u ligt het programmaboekje van de 24ste Markt onder de Linden die de 
Vereniging “De Oude Dorpskern” organiseert. De markt is in Noordwijk-Binnen 
op zaterdag 20 van 10:00–17:00 uur en op zondag 21 juni van 11:00–17:00 uur. 
De Evenementen-commissie, een team van leden en vrijwilligers, heeft ook 
deze tuinmarkt met plezier voorbereid. Het belooft een uniek evenement te 
worden met veel extra activiteiten rond de markt.

Het middelpunt is de vertrouwde markt met zo’n 85 kramen, waar u alles 
vindt voor en rond uw tuin. Er zijn kramen met veel mooie en bijzondere 
tuinplanten, rozen, tuingereedschap, meubels, serviesgoed en nog veel meer. 
In de muziektent op het Lindenplein en in de Voorstraat zijn optredens met 
een breed aanbod van licht klassiek, jazz en zeemanskoor. Er zijn verschillende 
gezellige terrassen, waar u kunt genieten van een hapje, drankje en muziek.

Er zijn in totaal 26 open tuinen, tuinen van liefhebbers die belangeloos hun 
tuin openstellen, de St. Jorisdoelen en de tuin van de Oude Jeroenskerk. Er 
zijn negen tuinen alleen geopend op zaterdag en drie alleen op zondag. Uw 
toegangsbewijs voor de open tuinen is op beide dagen geldig. Let u op dat 
op zondag de particuliere tuinen om 12:00 uur openen. Nieuw dit jaar in de 
route is het Streekmuseum ‘Veldzicht’ dat op vertoon van uw toegangsbewijs 
gratis toegang biedt. 

De kunstroute voert u langs een bijzondere en gevarieerde verzameling 
kunstwerken van zorgvuldig uitgekozen kunstenaars. Niet alleen in galeries 
en ateliers, maar ook in verschillende tuinen en in een meer dan 150 jaar 

oude bollenschuur. Verspreid over de 
verschillende locaties kunt u kennismaken 
met ondermeer schilderkunst, 
beeldhouwkunst, keramiek en sieraden. 
U zult merken dat elke locatie zijn eigen 
sfeer en specialiteit heeft.

Voor het eerst tijdens de tuinmarkt 
is dit jaar de kerktoren van de Oude 
Jeroenskerk geopend voor publiek, 
zowel op zaterdag als op zondag. Beklim 
de 110 (gerestaureerde) treden van de 
40 meter hoge Toren en geniet van het 
prachtige uitzicht van de Noordzee tot 
aan (bij heel helder weer) de Domtoren 
in Utrecht! De openingstijden zijn van 
12:00–16.00 uur (laatste beklimming om 
16:00 uur). De beklimming vindt plaats 
onder begeleiding van een gids. Kinderen 
onder de 16 jaar alleen toegang met 
begeleiding. Kaartjes zijn voor euro 3,00 
per persoon verkrijgbaar bij de kraam van 
de vereniging “De Oude Dorpskern.

De Evenementencommissie wenst u veel 
plezier!

Inleiding
Annemarie Boonstra
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Van de Voorzitter
De Tuinmarkt onder de Linden wordt dit jaar gehouden op zaterdag 20 en 
zondag 21 juni. Een jaarlijks evenement wat inmiddels al voor de 24ste keer 
plaats zal vinden. Ook dit keer heeft de evenementencommissie zich kosten 
noch moeite gespaard om er weer een unieke happening van te maken. Muziek 
en hapjes completeren het geheel waardoor een dagje Tuinmarkt een uitje 
wordt. Zoals ieder jaar duimen we voor mooi weer en daar hebben we zeker 
de laatste jaren niet over te klagen.

Noordwijk-Binnen mag dan nog niet helemaal klaar zijn met alle 
bouwactiviteiten met alle parkeerperikelen erbij, toch is dit evenement de 
enige in z’n soort in de omgeving en nemen de bezoekers de parkeerproblemen 
voor lief. Overigens zal volgend jaar gebruik gemaakt kunnen worden van de 
parkeergarage van de Digros die dan in z’n geheel beschikbaar is. 

Naast de Voorstraat doet ook de 
Kerkstraat dit jaar weer mee, en de 
kwaliteit van de kraampjes zal op een 
hoger niveau liggen.

Wilt u vooraf meer informatie over de 
Tuinmarkt? Kijk dan op onze site:
www.deoudedorpskern.nl.  Heeft 
u ideeën of opmerkingen (over de 
Tuinmarkt), laat het ons weten via ons 
e-mail adres op de site.

Ik zie u graag op 20 en of 21 juni op 
onze Tuinmarkt.

VERDER
Naast de Markt onder de Linden zijn er 
nog twee evenementen die uw aandacht 
verdienen. Ten eerste het Korenfestival 
dat op zaterdag 20 juni in de R.K. St. 
Jeroenskerk van 9:30–17:15 uur voor de 
vierde keer wordt gehouden. Er treden 
14 koren en een fluitensemble op. Het 
festival staat in het teken van VIAE 
VITAE. Deze stichting  ontwikkelt en 
ondersteunt hulpprojecten in Indonesië 
voor armen en kanslozen. 

Dan is er op zaterdagavond 20 juni 
de “Westend story” o.l.v. Herma van 
Piekeren. Op het Westeinde zal vanaf 
verschillende balkons muziek gemaakt worden. Het programma begint om 
19:30 uur en zal vanaf 21:30 uur afgesloten worden door het Kleijnkoor . Zij 
nemen u zingend mee naar beroemde steden over de hele wereld. De toegang 
is vrij en u kunt uw eigen stoel meenemen.

Gerard van Stijn
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OPEN TUINEN
Bij de marktkraam van de vereniging “De Oude Dorpskern” (voor de water-
pomp aan het Lindenplein) kunt u een toegangssticker voor de open tuinenroute 
kopen voor het bedrag van euro 3,50 per persoon. De prijs is inclusief program-
maboekje met beschrijving van de open tuinen, kunstroute en muziekpro-
gramma en geeft ook toegang tot het onlangs geopende Museum Veldzicht.

De tuinen zijn geopend op zaterdag van 10:00 – 17:00 uur en op zondag van 
12:00 – 17:00 uur, tenzij anders vermeld.

1. DE TUIN BIJ DE OUDE JEROENSKERK
Langs de scheidingsmuur van de kerk liggen een aantal verschillende biotopen; 
zure, schrale, kalkrijke en zilte milieus maken het mogelijk dat er een grote 
verscheidenheid aan planten groeit. In de bloemrijke weidegedeelten bloeit 
in het voorjaar massaal de sleutelbloem; een derde gedeelte biedt gelegenheid 
aan, inmiddels zeldzaam geworden akkeronkruiden als klaproos, korenbloem 
en ganzebloem. Zowel de esthetische vormgeving als het voorkomen van 
zeldzame planten maken deze tuin uniek. Bij de aanleg werden in principe 
gebruikte materialen verwerkt: de aangebrachte wapens betreffen personen, 
die de aanleg van deze tuin financieel mogelijk hebben gemaakt. De aanleg 
van de tuin is het jarenlange project van nagenoeg één persoon geweest en 
wordt nu onderhouden door een aantal vrijwilligers. De kerk is alleen op 
zaterdag geopend voor het publiek. Het prachtige interieur van deze kerk 
is zeker de moeite van het bezichtigen waard. Let speciaal op de kansel, de 
doopvont en het onlangs gerestaureerde Knipscheerorgel. 

2. FAMILIE VAN DER HOEVEN-VERWEIJ, VOORSTRAAT 49B
Een kleine, besloten en gezellige tuin met in 
de carport een aantal schilderwerken van 
de vrouw des huizes. Aan de ene kant een 
vaste plantenborder en daar tegenover een 
verzameling potten, o.a. met vetplanten, 
rozen, kruiden, hortensia’s, hosta’s en 
nog veel meer. De buxus in potten geven 
structuur aan de tuin. In juni zullen 
waarschijnlijk de twee prachtige wisteria’s 
(een lila en een witte) uitgebloeid zijn, maar 
er zullen genoeg planten bloeien. De twee 
vijgenbomen zijn altijd onderwerp van 
gesprek en het lijkt alsof je door de muur 
heen kunt kijken? Verder nog een aantal 
klimrozen, waarvan een paar heerlijk 
geuren en voor de kenners een sarcococca in 
een grote mooie terracotta pot.

3. SCHUTTERSHOF VAN HET GILDE 
VAN ST. JORIS, OFFEMWEG 15
De Broederschap of Gilde van Sint Joris, 
welke vermoedelijk in de periode tussen 
1375 en 1380 is ontstaan, is het oudste 
voetbooggilde van Nederland dat een 
ononderbroken geschiedenis kent. De 
Schuttershof van het Gilde is de enig 
overgebleven schuttershof, in zijn originele 
vorm, van Nederland en sinds 1554 
gevestigd op de huidige locatie.
De Hof is omsloten door een groot aantal 
geleide lindebomen, waarvan enkele reeds 

Ingang via de Offemweg, 
tegenover de St. Jorisdoelen 
onder de appartementen door

Alleen geopend op zaterdag; 
die dag wordt hier het zomer-
schieten gehouden, waar een 
ieder welkom is. Wel dient 
men zich te houden aan de 
veiligheidsmaatregelen, die 
getroffen worden tijdens het 
schietfestijn.
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uit het begin van de 19e eeuw stammen, met aan de zijde van de weg een 
doorlopende ligusterhaag. Aan de rechterzijde bevindt zich “de laan”, die 
vroeger diende als horizontale schietbaan. Deze werd destijds gemarkeerd 
door houten panelen gemonteerd op betonnen blokken om afzwaaiende 
pijlen op te vangen. Men schoot op een baanlengte van ca. 26 meter op een 
grote witte schijf, genaamd ‘De Doel’. Aan het einde van de “laan” staat de 
schijvenloods. Het overige deel van het terrein is een restant van het originele 
complex, wat in 1554 ongeveer vijf maal groter was dan het huidige terrein. 
Tijdens de recent beëindigde restauratie is de Hof aangepast naar de vorm, 
zoals deze in vroeger jaren gangbaar was. De entree van de schietweide wordt 
nu gemarkeerd door twee hardstenen palen met als opschrift “Privatieve 
Jagt van den Koning”. Deze aanduiding geeft de bezoeker aan dat alleen de 
Broeders van het Gilde toegang hebben tot de schietweide. De grens wordt 
verder bepaald door een beukenhaag. Ter bescherming is tussen de bomen 
van de laan een ligusterheg aangebracht. De Hof is alleen toegankelijk via 
het kleine toegangshek naast de grote poort. Op het huidige schietveld is de 
schietpaal met een lengte van ca. 26 meter geplaatst met in de top de houten 
gaay, waarop in de zomer elke vrijdagavond geschoten wordt., In de Hof treft 
men verder aan het gildenhuis met aanpalend de voormalige dienstwoning 
en de kegelbaan.

4. FAMILIE GERRITS, OFFEMWEG 5
Deze tuin is in het voorjaar van 2001 aangelegd. Aantasting van de 
fruitbomen door bacterievuur maakte vernieuwing nodig. Op de plaats van 
de fruitbomen tegen de oude ‘offem’ muur staan nu drie groenblijvende 
Magnolia Grandiflora Galissoniere bomen en tegen de zuidmuur zijn drie 
leifruit bomen in een u-vorm gesnoeid geplaatst, twee appels en een peer. 

Alleen geopend op zaterdag
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Op het terras zijn acht vakken gevuld met kruiden en oude rozen, David 
Austinvarianten die alle gekozen zijn op sterke geurkwaliteit. De tuin biedt 
perspectief door de paden en de verzonken ligging. In de rest van de tuin 
is gebruik gemaakt van veel verschillende hortensia’s, geraniumsoorten, 
vrouwenmantel, euphorbia, viburnums, anemonen, hosta’s en andere 
planten, die een Engelse sfeer geven. De kleurstelling is voornamelijk in 
blauw, wit en roze en er bloeit het hele jaar door wel iets, zelfs in de winter 
wanneer helleborus en winterbloeiende viburnum opvallen. De catalpa’s 
op het terras achter in de tuin geven hoogte, evenals de grassoorten en het 
gebruik van eupatorium en hortensia Annabelle.

5. FAMILIE RUIGROK-VERLOOPVOORSTRAAT 16/16a
Een aan de westkant gelegen tuin, met veel oud-Hollandse planten. Twaalf 
jaar geleden lag hier een betonnen plaat…De bewoners zijn begonnen met 
de bouw van het muurtje van oude steentjes en de buxushaag, die volledig 
van stekken werd samengesteld. De bestrating, in ronde vormen, bestaat 
uit kleine steentjes, afkomstig uit de vloer van de stal (Voorstraat 16). Zo 
is de basis gelegd voor de huidige tuin, waar hoogzomer voor het grootste 
gedeelte alleen de middagzon schijnt. Toch is het elk jaar weer een feest om 
te zien wat een verscheidenheid aan planten hier weelderig staat te bloeien. 
De tuin wordt begrensd door een 19e eeuwse gevel van metselwerk, waarin 
de datum 1821 is verwerkt. 

6. DE BINNENTUIN VAN HET GEMEENTEHUIS
Achter het Gemeentehuis ligt heel verrassend deze geheel omsloten 
binnentuin. Het is een onderhoudsarme tuin met veel groenblijvende 
planten en een aantal mooie bomen. 
Voor de ambtenaren van de gemeente is het een heerlijk rustpunt om bij 
mooi weer te genieten van hun pauze. In deze tuin is tijdens de tuinenmarkt 
ook kunst te bewonderen.

7. FAMILIE BRINKS V/D MEER, WILHELMINASTRAAT 50
In de Wilhelminastraat, op loopafstand van de Voorstraat, ligt een sfeervolle 
beschutte tuin. De tuin is ongeveer 14 jaar oud en iedere plant, boom, bol 
of knol is door de bewoonster zelf geplant. In de afgelopen jaren is er 

veel veranderd aan de tuin 
door middel van lijnen, 
v e r r a s s i n g s e l e m e n t e n , 
grotere groepen met planten 
om zo meer rust te creëren. 
De tuin is verdeeld in een 
boven- en ondertuin. Het 
bovenste gedeelte wordt 
gekenmerkt door haagjes 
van buxus met daarachter 
weelderige borders met op de 
achtergrond een schitterende 
moerbei. Eén van deze 
borders is per seizoen 
verschillend. In het voorjaar 
is het klein Keukenhof, in de 
zomer bloeien de eenjarigen, 
in de herfst de dahlia’s en in 
de winter is het een stllleven 
afhankelijk van de trend 
en de creativiteit van de 
bewoonster. Met twee treden 

Alleen geopend op zaterdag
Ingang Heilige Geestweg, 
naast de dansschool

Ingang via de bruine poort op 
het parkeerterrein
Ook onderdeel van de kunst-
route
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loop je naar het achterste gedeelte van de tuin. De treden van de trap zijn 
betegeld met de orginele tegels uit de hal en voorgevel van het huis. Hier staat 
een schitterende dakplataan waaronder je op een zomerse dag heerlijk in de 
schaduw kan zitten. Verder staan hier hortensia’s, rozen, pioenen, anemonen 
en vrolijke zomerbloeiers. Op het terras is het heerlijk genieten van het 
uitzicht op de vaste planten.

8. OPENBARE TUIN AAN DE IJMUIDERSTRAAT
Naar een idee van de “Tuinclub Noordwijk” en na veel overleg met de 
gemeentelijke plantsoenendienst werd er in 1997 een begin gemaakt met 
de renovatie van een oud en verkommerd parkje aan de IJmuiderstraat. 
Besloten werd een deel van de tuinclubkas beschikbaar te stellen voor dit 
doel. Het moest een “kijkparkje” worden voor de ernaast wonende bejaarden 
en de moeders met kinderwagens op weg naar de winkels. Een rustpunt met 
banken in de zon, waar elk seizoen iets te zien moest zijn. Centraal ligt een 
bestrate cirkel als een pleintje. In het midden staat een brede, lage bak, waarin 
de beplanting per seizoen wordt aangepast in overeenstemming met de 
paarse, roze en grijze tinten van de achterliggende border. Een hoge metalen 
pergola met Rosa ‘New Dawn” en kamperfoelie sluit deze hoek af. Vanuit het 
pleintje lopen symmetrisch vier paden naar de omringende trottoirs. De drie 
tussenliggende vakken zijn voornamelijk beplant met heesters en groepen 
planten. Het grootste, vierde vak is een vaste plantenborder met vier groepen 
Engelse rozen. Hier is te zien wat met overleg en enthousiaste inzet bereikt 
kan worden! De twee banken zijn geschonken door de vereniging ‘De Oude 
Dorpskern’.

9. FAMILIE BRANDS-BRAUN, ST. JEROENSWEG 63
Huize Winterrust is omstreeks 1901 gebouwd door de grootvader van de 
huidige bewoners. Het was van oorsprong een bloembollenbedrijf en stond 
vrij aan de rand van het dorp met eromheen bloembollenland. Later is het 
pand in tweeën gesplitst en de huidige bewoners van de twee huizen zijn 
zussen. De links naast het huis gelegen romantische tuin is verdeeld in 
verschillende “tuinkamers”. O.a. een buxustuin met de Austinroos The 
Charmian, de Cercis Canadensis Forest Pansy en de Pyrus Salicifolia, een 
met buxusvakken verdeelde tuin met diverse planten en een terras van oude 
klinkertjes en de veranda. Een tuinkamer met een oude gemetselde vijver 
met bamboe en diverse bladplanten en een blauw-grijs-witte border. Door de 
rozenboog met verschillende clematissen en rozen komt u in het verlaagde 
zitgedeelte met de Escallonia en de roze border met diverse Persicaria’s. Via 
een paadje komt u in het achterste deel van de tuin met de oude appelboom, 
waarin de rambler Lykefund groeit. Daar vindt u de wit/zachtgele border en 
het theehuisje. Alle “bouwwerken” zijn zelf ontworpen en gemaakt door de 
heer des huizes.

10. FAMILIE HECKMANN-BRAUN, ST. JEROENSWEG 65
Zoals u al heeft gelezen is Huize Winterrust gebouwd in 1901 in opdracht 
van grootvader Braun. De twee kleindochters zijn de huidige bewoners van 
de nummers 63 en 65. Tot in de jaren ‘70 was het een bollenbedrijf, wat nog te 
zien is aan de bouwstijl. Via de oude oprijlaan, begrensd door een taxushaag, 
bereikt u de achtertuin. U loopt als het ware tegen een rode beukhaag, 
waarachter diverse hortensia’s met in het midden het appelboompje Golden 
Delicious. In de achtertuin vindt u een groot zonneterras met grote potten 
hosta’s, de gele roos Polka en de druif ‘Boskoops Glorie’, begrensd door 
een geelgrijze border en een varentuintje. Wat dieper gelegen de vijver, 
buxusbollen, de grote Crambe, vele soorten irissen en Sisyrinchium. Via 
smalle paadjes, die zijn gemaakt van het puin van de verbouwing uit 1990, 
komt men op het achterterras, omringd door een oude taxus en verschillende, 

Alleen geopend op zaterdag
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gemengde bloemenborders, waaronder Campanula, Requieni, Galega 
Orientalis, stamrozen Bonica en de mooie Annabelle. De vooral groene tuin, 
met veel schaduw, wordt gedomineerd door de grote oude meidoorn.

11. FAMILIE KOEK, LEEUWENHORSTLAAN 16
Hoewel het nog wat vroeg in het seizoen is voor fuchsia’s en ze dus nog niet 
allemaal in bloei staan of hangen, krijgt u hier een goed beeld van de grote 
verscheidenheid aan fuchsia soorten: struiken, stamfuchsia’s en heel veel 
hangers. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden gecreëerd. In de voortuin is een 
boom van roestvrijstaal met daarin 25 stuks fuchsia’s een echte blikvanger. 
Boven de garagedeuren en langs de garage-ingang ziet u ook een rijke 
sortering. Vanuit de voortuin loopt u naar de achtertuin via een pad waarlangs 
zich een grote verscheidenheid aan vaste planten bevindt. Eenmaal door 
de poort naar de achtertuin zult u versteld staan van de mooie hoekjes en 
terrassen die hier zijn gemaakt. Van de oude pergola’s waren, na bijna 20 jaar 
stand te hebben gehouden, enkele staanders door de wind bezweken en dus 
is er een nieuwe pergola gemaakt. Deze hangt nu vol met fuchsia’s en vormt 
een mooi pad van schuur naar kasje. Verder vindt u in de hele tuin werkelijk 
een overvloed van deze “bellenplanten” zoals ze ook wel worden genoemd.

12. FAMILIE VAN TOL, WILLEM VAN BEELENSTRAAT 8, DUINPARK
In de wijk Duinpark, op loopafstand van de zee, is door de huidige bewoner 
in 1995 na het volgen van een cursus ” zelf uw tuin ontwerpen” een nieuw 
tuinplan gemaakt. Uitgangspunten waren hierbij: geen gras, maar veel water, 
en een strak ontwerp met veel ruimte voor de liefhebberij vaste planten. 
Tuinieren dicht aan de kust heeft  zijn beperkingen. Daarom hebben veel 
nieuwe soorten, afkomstig  van diverse tuinreizen,de aanpassing aan het 
Noordwijkse klimaat ondanks intensieve verzorging helaas niet overleefd. 
Gelukkig bestaan er ook voldoende vaste planten die wel tegen een stootje 
kunnen. Ondanks de soms zeer heftige zoute wind, kan het tuinieren op 
deze locatie ook vaak tot heel bevredigende resultaten leiden. In deze tuin 
treft u geen architectonische hoogstandjes aan, maar zijn wel meer dan 
100 verschillende plantensoorten aanwezig. Ook is een kleine collectie 
geurpelargoniums te bewonderen, die in het aanwezige muurkasje vostvrij 
de winter kunnen overleven. Een beperkt aantal rozen, zoals Rush, Mutabilis, 
Kathleen, Golden Border en Rhapsody in Bleu geven ook de nodige kleur.

13. FAMILIE FAASE-VAN MASTRIGT, VAN PANHUYSSTRAAT 76,
Deze grote tuin, circa 1800 vierkante 
meter, is een open tuin waar de wind 
vrij spel heeft. De voortuin bestaat uit 
veel vaste planten en verschillende 
buxussen. De achtertuin is te 
bereiken via een pad rechts van het 
huis. De achtertuin is nog in opbouw. 
Alleen de elf  appelbomen van het 
ras Mantet zijn 35 jaar oud. Twee jaar 
geleden zijn hier drie  verschillende 
klimrozen tegenaan geplant. Vijf 
jaar geleden is een begin gemaakt 
met de moestuin. De moestuin bevat 
veel aardbeien, bramen, tomaten en 
groenten. Een pluktuin met Cosmea 
en Malope makt deel uit van de 
moestuin. De borders op kleur zijn 
circa vier jaar, waarvan een deel 
twee jaar oud. Een nieuwe border 

Alleen geopend op zaterdag
Gelegen naast Bowling
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in de kleuren rood, geel en oranje is vorig jaar van start gegaan. De roze 
blauwe borders bestaan vooral uit Echinacea’s, Floxen, Delphiniums en nog 
vele andere vaste planten. De meerste planten zijn gezaaid of gestekt. Ook 
lieve medetuiniersters hebben planten cadeau gedaan. Dit jaar werd reeds in 
februari binnenshuis begonnen met zaaien van vele vaste eenjarige planten, 
die via drie koude bakken de tuin bereikten. De zaden werden verkregen via 
het ruilen op internet.

14. FAMILIE OUDSHOORN, HOOGTIJ 165
Een oude bekende, na een totale metamorfose terug van weggeweest. 
Destijds een liefhebberstuin met ronde lijnen, en een natuurlijke beplanting/
begrenzing. Tegenwoordig een strakke indeling, lijnen van het huis 
doorgetrokken in het tuinontwerp en rechte lijnen afgewisseld met ronde 
vormen. Een grote vijver en een heerlijk verdiept terras. 
De wind direct over de duinen heen maakt het hier de beplanting moeilijk, 
alleen de sterkste soorten houden het vol. Door gebruik te maken van 
groenblijvende hagen is er nu ook sprake van een mooi wintersilhouet. Aan 
een windbestendig beplantingsplan wordt hard gewerkt, een tuin is nooit af 
maar zeker al de moeite waard om te komen kijken! 

15. FAMILIE V.D. BERG, LAAGTIJ 14
De stadstuin van de familie V.d. Berg ligt in het Vinkenveld. Het hoekhuis 
heeft door de jaren heen een aantal verbouwingen ondergaan. Daarna was het 
tijd voor de tuin. De coniferen die het huis omzoomden werden gekapt, zodat 
de tuin meer ruimte en lucht kreeg. Omdat het gezin nog vrij jonge kinderen 
heeft, werd besloten om toch nog een stukje gras te behouden. Alle lijnen in 
de tuin zijn nu veranderd van rechthoekig naar rond. Er is gekozen voor een 
grote variëteit aan vaste planten, zodat het geheel in de zomer een kleurrijk 
geheel vormt. Verder staan er rozen zoals Guirlande d’Amour, New Dawn, 
Golden Shower en stamroos Ballerina. Daarbij ook verschillende soorten 
clematissen en kamperfoelie. Diverse hosta’s in potten maken het geheel 
compleet. Kortom, u ziet dat een kleine tuin toch een verrassend geheel kan 
geven.

Alleen geopend op zaterdag
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16. FAMILIE DE RIDDER, SCHELPENHOEK 1
De tuin van de familie De Ridder ligt in het Vinkenveld, een wijk gebouwd aan 
de rand van Noordwijk. De bewoners hebben de tuin zelf aangelegd nadat zij 
in 1986 het huis betrokken. De naam van het huis “Trevarrack”- het huis van 
de ridder – weerspiegelt de liefde van de bewoners voor Engeland en in het 
bijzonder Cornwall met zijn mooie glooiende landschap en mooie tuinen. Het 
is een zogenaamde jaarrond tuin met de groenblijvers voor de winter zoals de 
verschillende coniferen, buxus, de dennenboom, ceder en hulststruiken. Met 
in het voorjaar de gele forsythia, de roze camelia en de diverse bolgewassen. 
Bij de ingang van de tuin wordt u aan beide kanten begroet door de geur 
van lavendel en leidt een pad van Waalse klinkers u aan de zijkant van het 
huis naar de tuin achter het huis. Daar vindt u, gelegen aan het water, in de 
glooiende borders een verscheidenheid aan vaste planten, waaronder diverse 
soorten geraniums, salvia’s, hosta’s, veronica’s, hortensia’s, euphorbia’s, 
dianthus, astilbe, lavendel en tijm. 

17. STREEKMUSEUM VELDZICHT, HERENWEG 114
Het museum is gevestigd in een oude boerderij, waar u een beeld krijgt uit 
vroeger tijden over de kruidenteelt, het bloembollen bedrijf en de blaarkoppen 
(koeienras).  Noordwijk vormde lang een centrum van de teelt en verwerking 
van geneeskrachtige- en keukenkruiden. Ook wordt er aandacht besteed aan 
de geschiedenis van de bollenteelt in Noordwijk, speciaal het kweken van 
hyacinten. Voor de boerderij is een kruidentuin aangelegd. Naast de boerderij 
ligt een vogelbosje met gevarieerde onderbegroeing en nestgelegenheid voor 
vogels.

18. FAMILIE VAN OOSTEN, ACHTERWEG 21
Oorspronkelijk stonden hier kassen, waarin verschillende gewassen werden 
geteeld. In 1996 is de familie van Oosten overgegaan op het telen van 
Hosta planten voor het snijden van de bladeren. De tuin bestaat uit drie 

gedeelten: twee siertuinen en 
een schermhal. De schermhal 
is geplaatst om de teelt van 
Hostablad te realiseren. 
Na het beëindigen van de 
professionele teelt, in 2006, 
is in de schermhal de privé 
verzameling van vele soorten 
Hosta’s ondergebracht. Deze 
privé verzameling bestaat 
uit 175 soorten Hosta’s van 
de allergrootste Sieboldiana 
Elegans tot aan de allerkleinste 
Pandorra Box. In de 'kleine' 
siertuin zijn verschillende 
varianten te zien van de 
Hemerocallis. De opzet is om 
het jaar rond kleur in de tuin 
te behouden door bloeiende 
struiken en vaste planten 
te combineren. In de 'grote' 
siertuin vindt u, naast een 
grote verscheidenheid aan 
struiken en vaste planten, een 
volière met sierkippetjes en een 
natuurvijver.

19. FAMILIE VAN ALKEMADE, ACHTERWEG 15
Aan de rand van Noordwijk, naast de waterzuivering, woont de familie 
Alkemade. De tuin, vlak aan de weg gelegen, bestond tot 2006 uit niet 

Toegangsprijs euro 2,50, 
kinderen euro 1,00. Met uw 
tuintoegangssticker heeft u 
dit weekend gratis toegang 
tot het museum. Het museum 
is beide dagen geopend van 
14:00–17:00 uur.
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meer dan een gazon en een aantal populieren. Het gazon deed dienst als 
speelveldje voor de kinderen. Door een uit de hand gelopen hobby van de 
vrouw des huizes is het nu een prachtige tuin met circa 100 verschillende 
soorten planten. Van begin april tot eind oktober bloeien weelderige planten 
in alle kleuren van de regenboog. Mevrouw Alkemade is vaak aan het begin 
van de avond in haar tuin te vinden. Ze geniet van alle positieve reacties die 
ze ontvangt van passerende bewonderaars.

20. FAMILIE GERRITSE, HOGEWEG 20 (de eerste woonark)
Achter het landgoed Offem, aan de doodlopende Hogeweg, bij de eerste 
woonark ligt een echte 
liefhebberstuin. Een uniek 
plekje, want er is aan alle kanten 
uitzicht, maar ook veel wind! 
Vóór de woonboot ligt, oplopend 
naar de weg, een door borders 
omzoomd gazon. Daarnaast de 
‘moestuin’ met koude kasjes 
voor de kweek. Hierin worden 
dahlia’s, gladiolen, fresia’s 
of irissen overgehouden of 
voorgetrokken. Het schuine 
randje naar het water toe, zou 
je een soort rotstuintje kunnen 
noemen. Vanuit de boot geeft dit 
een vrolijke aanblik. Vervolgens 
glijdt de blik over het water, 
onder een groene koepel door, 
richting Offem. Aan de andere 
kant van de boot is een stukje 
water afgeschermd tegen 
de zwanen, om planten als 
waterlelies de kans te geven te 
gedijen. Aan de voorkant van 
de tuin is een besloten zithoekje, 
hier staat de koffie klaar. De 
borders zijn in cottagestijl 
beplant. Tussen de vaste planten 
worden de gaten met éénjarigen 
opgevuld. Mevrouw Gerritse houdt van een mooi dichtgegroeide tuin, 
waarin alles luchtig in elkaar overgaat. Ook de overkant van de weg wordt 
bijgehouden. In het vroege voorjaar staan hier de narcissen te bloeien.

21. FAMILIE VAN KESTEREN, BOEKERSLOOTLAAN 7
Deze tuin ligt achter één van de 6 nieuwbouwwoningen die vorig jaar maart 
zijn opgeleverd. Deze moderne tuin is onder architectuur aangelegd en is 
voor een nieuwbouwtuin verrassend volwassen. Vanuit de woonkamer is er 
een mooi uitzicht op de tuin onder de twee dakplatanen door naar de twee 
strakke vijvers. Door de verhoging achter in de tuin oogt het geheel heel 
ruimtelijk. De borders zijn gevuld met diverse bomen en struiken, vaste en 
eenjarige planten. Alle bloemen in de tuin zijn uitsluitend wit.

22. FAMILIE VAN VUGT, DOUZASTRAAT 49
Het karakteristieke huis dateert uit het begin van 1900. Achter de enorme 
hortensia bij het hek bevindt zicht de poort en de achterdoorgang naar het 
terras en de tuin. De tuin is te omschrijven als een stadstuin omgeven door 
oude muren. De ligging is pal op het zuiden en geniet daardoor de gehele dag 
van de zon. Bij binnenkomst treft u links een zitterras met pergola omzoomd 
met borders met daarin klim- en treurrozen (o.a. Madame Alfred Carriere en 
Alberic Barbier). Een kleine kruidenborder ligt dicht tegen de keuken aan, 

Alleen geopend op zaterdag

Alleen geopend op zondag

Alleen geopend op zondag
Ook onderdeel van de kunst-
route
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wat bij het bereiden van de maaltijden erg praktisch is, ook bij slecht weer. In 
de hoek achterin de tuin bij de waterspuwer bevinden zich in de schaduw van 
de berkenboom zeer veel variëteiten aan hosta’s. Om de oude muren meer 
te accentueren zijn leifruit bomen (appels) aangeplant. We treffen hier naast 
de verscheidenheid aan planten veel oude geurende rozen op stam aan zoals 
Apricot Nectar, Peace en Yvnne Rabier. Dit is gedaan om ook onder de rozen 
de grond te benutten. De enkelbloemige Windrush is in een obelisk geplaatst, 
waardoor deze roos in plaats van over de grond nu in de hoogte bloeit. In de 
tuin en voor het huis staan en liggen diverse beelden. Willem heeft zijn grote 
wensdroom kunnen vervullen, het beeldhouwen uit boomstammen. Voor het 
huis staat een totempaal van circa 2,5 meter hoog, 60 cm in doorsnee en weegt 
circa 90 kilo. De stam is van een Iep en is bewerkt naar oude motieven van de 
noord-amerikaanse Indianen.
 
23. FAMILIE BONSEE-VAN DEN BERG, VOORSTRAAT 95
De geschiedenis van het huis gaat terug tot 1647. Het pand is vele malen 
verbouwd en gebruikt voor het uitbaten van verschillende beroepen, zoals 
een kaarsenmakerij, stalhouderij, winkelhuis , bakkerij, rijwielhandel en 
electricien. De tuin heeft nog steeds de monumentale tuinmuren die je hier 

veelvuldig vindt. De huidige 
indeling van de tuin dateert 
uit 2006 en sluit in karakter 
beter aan bij het huis en de 
omgeving van de oude kern 
van Noordwijk Binnen. De 
tuin bereik je via een poort aan 
de Voorstraat met klinkerpad, 
dat langs buxusboxen en 
roze stamrozen voert, en 
leidt naar de tuin achter het 
huis. Over het pad zijn drie 
pergola’s gebouwd waar  
klimrozen in zachtroze en 
wit groeien en bloeien, die 
de eerste blikvangers zijn als 
je de tuin betreedt. De kleine 
tuin is geheel ommuurd. Eén 
zijde is bekleed met klimop 
en de andere zijde heeft een 
klimhortensia  en een afdak, 

dat plaats biedt aan de zandbak en schommel en waar een druif tegenaan 
groeit die goed fruit draagt. Er is een terras met leistenen tegels waar omheen 
een vakkenverdeling met verschillende vaste bloeiende planten en waarvan 
sommige omrand zijn met buxus. De vakken zijn onder andere gevuld met een 
mengeling van Hosta Francee, Agastache Blue Fortune, Calamintha Nepeta, 
GeraniumJohnson Blue, Echinacea Purpurea, Veronica’s, Phlox, Centranthus 
en kruidensoorten. Het vak gevuld met de rozen heeft gele Charles Austin en 
perzikkleuringe Mary Webb’s. En natuurlijk mogen de geurende lavendels 
in deze klassieke tuin niet ontbreken. Verder vind je er hortensia’s, een zeer 
gezichtsbepalende Taxus, een seringenboom en een Viburnum. De tuin is 
bijzonder praktisch met daarin voldoende ruimte voor kleine kinderen, een 
konijn en om lekker te zitten.

24. FAMILIE DE MOOIJ-BOONSTRA, VOORSTRAAT 83
Deze tuin is een ‘dorpse variant’ van een formele stadstuin. Het centrale punt 
in de tuin is de vijver. Het beeld in de vijver is voor deze plek ontworpen. 
Achter de vijver wordt een hoge schoorsteen van de buren aan het zicht 

Ingang via de garage in de 
Zwanensteeg; ook onderdeel 
van de kunstroute

Alleen geopend op zaterdag
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onttrokken door een hartbladige els. In de tuin zijn verder wat fruitbomen 
opgenomen, drie sierappels, een mispel en een kwee. De laatste is overigens 
zeer aan te raden, want jam en chutney van 
kweeperen zijn een delicatesse. Langs het terras 
staat een klimroos: Alister Stella Gray. In 2006 is de 
indeling van de tuin ingrijpend aangepast. Eén en 
ander heeft gevolgen gehad voor de indeling van de 
tuin van voor tot achter en over de gehele breedte. 
Haagbeuk en een haagje van Lonicera nitida zijn 
ruim een meter naar achteren verplant en moeten 
weer op hoogte komen. Midden voor het terras is 
een vak beplant met allerlei rozen, die onder meer 
zijn uitgezocht op hun geur. Langs de oude muur 
is een smalle border van ongeveer 17 meter lang 
aangelegd met schaduwplanten. Tegen de hoge 
muur van het notariskantoor zijn verschillende 
klimmers geplant, die het tegen een noordmuur 
zouden moeten doen.

25. FAMILIE VERKADE-VERHAGEN, VAN LIMBURG STIRUMSTRAAT 40
Deze tuin was vroeger een moestuin. De oude appel, peer en braamstruiken 
herinneren nog aan die periode. Via de oude tuinmuur gaat het groen over 
in dat van de kerktuin en het schoolplein. Al dit hoge groen geeft de tuin een 
besloten karakter. Vaste planten bepalen het beeld rondom het gazon met de 
zonnewijzer. Veel zaailingen blijven staan op de plaats waar zij opkomen en 
zorgen voor een bont tuinbeeld. De taxussen en olijfwilgen zorgen ervoor 
dat de tuin het hele jaar door groen blijft. Ieder jaar wordt een deel van de 
tuin onder handen genomen en soms opnieuw ingedeeld. Dit jaar is in het 
grote middenperk een vijvertje aangebracht. Hieromheen werden nieuwe 
planten gezet, waaronder zeekool, in de hoop bepaalde soorten vlinders aan 
te trekken. Het tuintje van de kinderen is inmiddels weer op de schop gegaan. 
Zij hebben er nu een buitenverblijf voor de cavia’s gemaakt.

26. FAMILIE TAVENIER-VREE, BRONCKHORSTSTRAAT 41
Deze tuin doet voor de derde keer mee met de open tuinendagen. De bouw 
van de nieuwe huizen van de Binnenhof verandert de tuin. De tuin en de 
bollenschuur steken af bij de oud aandoende gevelpartijen van de nieuwe 
huizen, en dat heeft wel wat. Temeer omdat men het karakter van de oude 
dorpskern heeft willen bewaren. In de tuin zijn ook de hulstbomen weg, de 
kunstzinnige schutting van gerecycled hout is beter zichtbaar en een paar nu 
nog kleine boompjes krijgen de kans, en schermen de tuin in de toekomst af 
tegen de huizen naast de tuin. 
Beschrijving van de tuin: Veel heemplanten, veel zitjes en hoekjes, muurtjes 
en een vijvertafel van oude stenen. Er is veel hergebruikt oud materiaal 
te vinden in de tuin, aan en in de gebouwen. Er staan twee voormalige 
bollenschuren, één daarvan heeft karakteristieke en mediterrane kleuren: 
oker en lavendelblauw, en een balkon, met druiven begroeid. Door de tuin 
lopen schelpenpaden, die ons eraan herinneren dat we bij zee wonen. In 
de ander schuur zijn exposities te zien, o.a. eigen werk, maar ook zullen in 
de tuin wat kunstwerken geplaatst worden door gastexposanten voor deze 
gelegenheid. In de tuin loopt een toompje kippen te scharrelen, heel gezellig, 
maar wilt u daarom géén honden meenemen in de tuin en het hek naar de 
straat gesloten houden.

Alleen geopend op zondag
Ingang via grijze poort aan het 
parkeerterrein ten zuiden van 
de kerktoren van de R.K. St. 
Jeroenskerk

Kitty Warnawa

Ook onderdeel van de kunstroute; 
let op: zondag vanaf 13:00 uur ge-
opend
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KUNST RONDOM DE TUINMARKT 2008
De kunstroute tijdens de Markt onder de 
Linden in Noordwijk voert u langs een 
bijzondere en gevarieerde verzameling 
kunstwerken van zorgvuldig uitgekozen 
kunstenaars. Niet alleen in galeries en 
ateliers, maar ook in verschillende tuinen en 
in een meer dan 150 jaar oude bollenschuur. 
Verspreid over de verschillende locaties 
kunt u kennismaken met ondermeer 

schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek en sieraden. U zult merken dat elke 
locatie zijn eigen sfeer en specialiteit heeft. De route concentreert zich rond de 
oude dorpskern van Noordwijk-Binnen en kan te voet worden afgelegd. De 
plattegrond in het boekje vergemakkelijkt het zoeken. De kunstenaars zullen 
u graag ontvangen en desgevraagd informatie geven. 
Deze kunstroute is zéér de moeite waard.

De locaties van de kunstroute zijn geopend op zaterdag van 10:00–17:00 uur 
en op zondag van 12:00–17.00 uur, tenzij anders vermeld.

A. Bronckhorststraat 41
Bij kunstenaarsechtpaar Daniël en Carolien Tavenier-Vree is zowel de kunst 
als de tuin het bezoeken waard.
Daniël Tavenier laat zijn nieuwste schilderijen zien. Hij werkt momenteel 
met oude schildertechnieken: zelf gemaakte verf en pigmenten. De schilderijen 
zijn soms klassiek, met name de portretten, maar ook modern en eigentijds. 
Hij zal ongetwijfeld in actie zijn en het schilderen met de zelf gemaakte verf 
demonstreren. www.d.tavenier.com
Carolien Vree creëert niet alleen de bijzondere sfeer op het erf en in de tuin 
maar schildert ook op klassieke wijze iconen. Carolien heeft een persoonlijke 
kunst-kijkkast gemaakt die onderdeel is van haar expositie.

Rob van Leeuwen zal  zijn materiewerken 
en oerlandschappen laten zien en er graag 
over vertellen aan geïnteresseerden. Hij 
werkt met natuurlijke materialen. Het is  
zeer interessant zijn atelier op de eerste 
verdieping van de bollenschuur te bezoeken. 
www.robvanleeuwen.com
Han en Ans Schillemans hebben hun 
atelier ook op de eerste verdieping. Deze is  
in art-deco stijl ingericht. Zowel het atelier 
als de schilderijen zijn te bezichtigen.
Jacomine Vooijs uit Katwijk laat in de tuin 
beelden zien. Zij maakt kleurrijke beelden 
met een gevoel voor humor.
Verder zullen er gastkunstenaars hun werk 
presenteren en zal er in de tuin van alles te 
beleven zijn, maar dat blijft nog even een 
verrassing.

B. Douzastraat 49
Willem van Vugt – Beeldhouwer. Als kind was hij al gefascineerd door de 
cultuur van de Noord Amerikaanse Indianen. In 2003 kwam een omslagpunt 
in zijn leven en besloot hij zich te gaan toeleggen op het maken van beelden 
uit boomstammen (“geef de boom zo een tweede leven”). Hij werkt op het 
terras achter het huis aan stammen van gemiddeld 2–4 meter lang en 600–800 
kg zwaar. Tijdens de kunstmanifestatie 'Kunstinduin' in het Piet Florisdal in 

Let op: op zondag vanaf 
13:00 uur geopend.
Ook onderdeel van open 
tuinenroute.

Alleen op zondag geopend
Ook onderdeel van open 
tuinroute

Tulp
Astrid van der Horst

Vlucht
Ageeth van den Oever
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2008 (waarvan hij medeoprichter is) stond het beeld “De Boodschap” op de 
rotonde van de Duinweg. Het afgelopen half jaar heeft hij gewerkt aan het 
beeld “Greed Kills” wat te zien zal zijn op de Koningin Wilhelmina Boulevard 
tijdens de Beelden Boulevard 2009. 

C. Bloembollenbedrijf van Eeden, Voorstraat 114/116
Dit authentieke bollenbedrijf is nog steeds in gebruik en tijdens de markt is de 
ruim 150 jaar oude Bollenschuur te bezichtigen. Er staat nog een oude bollen-
sorteer-machine. Let u op de typische bouw van een bollenschuur; waarbij het 
dak rust op de droogrekken. Hier exposeren drie kunstenaars.
Astrid van der Horst; In het schilderwerk van Astrid van der Horst 
ontdekt men verschillende hoofdstukken, waaronder: landschap, sprookjes, 
portretten en andere werkelijkheden. Van der Horst: ‘Alles wat ik waarneem, 
in de natuur en de mensenwereld om mij heen, laat sporen achter in mijn 
herinnering en daar kan een schilderij uit ontstaan. Het kan ook een tekst zijn 
die me treft, een tekst van een gedicht of alleen zomaar een woord dat het 
beeld oproept. Ik maak niet veel onderscheid tussen figuratief en abstract. 
Ook vormen die op zich niet realistisch zijn kunnen toch een realistische 
uitstraling hebben. Elk schilderij is zijn eigen werkelijkheid.’ In voorgaande 
jaren heeft zij ook ruimtelijk werk gemaakt.  Voorbeelden daarvan zijn te zien 
op: www.astridvanderhorst.nl 
Ageeth van den Oever werkt met natuursteen en 
bij voorkeur in marmer en hardsteen. Het werk is 
bestand tegen alle weersomstandigheden en dus 
heel geschikt om in de tuin te plaatsen.
Wat de vormgeving betreft zoekt Ageeth een 
evenwicht  tussen strak en organisch, ruw en 
gepolijst. Voor meer informatie www.ap-oever.nl
Margareth van Efferink. Haar eerste liefde geldt 
het portretschilderen: graag zit zij uren voor de 
ezel om de persoon in verf- en penseelstreek zo te 
ontrafelen dat er een innerlijk naar buiten zichtbaar 
wordt in de gelijkenis van de geportretteerde. 
www.kunstkring88.nl

D. Galerie/Atelier JIL’s Art, Voorstraat 82
Dit is het atelier van beeldend kunstenaar Janine Lamers. Zij maakt 
schilderijen, tekeningen en portretten in alle gangbare technieken.en ook 
moderne etsen in kleur. Bij het maken van vrij werk gaat haar voorkeur uit 
naar het schilderen met eitempera, een oeroude verfsoort die zij zelf maakt. 
Ze bewerkt de verfhuid door er in te krassen, te tekenen en te schuren. 
Eigenlijk net zoals gebeurd bij het maken van een etsplaat. Haar bijzondere 
werk is over het algemeen figuratief, aangevuld met geabstraheerde vormen 
en straalt een diepe gevoelswaarde uit. www.janinelamers.nl
Henny Bal laat bijzondere engobe plastieken zien: scherven van fijne 
witte chamotte klei, gedroogd en beschilderd met 
water verdunde kleisoorten (rood, zwart, cobalt). 
De voorstellingen zijn met metalen pen bekrast. De 
kunstwerken zijn gebakken in een keramische oven 
op 1060°C. De engobe-techniek werd al gebruikt bij de 
oude Grieken en de Aboriginals in Australië.
Fred van de Siepkamp. Het centrale thema in zijn 
beelden is ‘de architectuur in de mens’ en ‘mens en 
stad’. Over het algemeen zijn de grotere beelden 
van chamotte klei ringen opgebouwd en bij hoge 
temperatuur gebakken, daardoor tussen de 2 en 3 cm 
dik. Het thema is breed en aan constante vernieuwing 
onderhevig. Ondanks dat de beelden complex zijn, is er 

In-vloed
Janine Lamers

Henny Bal
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veel openheid zodat vaak ook het binnenste goed te 
zien is. www.siepkamp.com

E. Hotel “Royal”, Voorstraat 76
Riet Rosier. De Schilderijen van Riet Rosier uit 
Valkenburg zijn grotendeels ontsproten uit haar 
fantasie. Zoals zij zelf zegt: ‘Het zijn belevenissen 
van vorm en kleur, een vermenging van droom 
en werkelijkheid, met als absolute hoogtepunt de 
emotie’. Riet woont en werkt op haar immense schip 
‘Rijndam’, gelegen in de Oude Rijn in Valkenburg 
(Z-H) en ze is te bereiken op tel:071-4016114 en e-
mail: rietrosier@art-ship.nl

F. Familie van der Wiel, Lindenplein 1
Twee giraffen van 4 á 4,5 meter hoog sieren de 
prachtige tuin van  familie van der Wiel aan het 
Lindenplein. De beelden zijn naar ware grootte 
gemaakt. De giraffen  komen oorspronkelijk uit 
Italië, maar zijn gekocht bij een antiquair  in Zuid-
Frankrijk. Er is echter niets bekend over de maker of 
de leeftijd van de beelden. De goede kijker ziet dat 
de nog jonge giraffen verschillend zijn. Eén van de 
giraffen heeft een extra knobbel op het hoofd. Dat 
is het mannetje. De beelden zijn twee jaar  geleden 
geplaatst en een bijzondere aanwinst voor de mooie 
kern van Noordwijk Binnen. 

G. Voorstraat 83, ingang Zwanensteeg (garage links,  vóór nr. 1)
Hier kunt u kennis maken met prachtige sculpturen in brons van Kitty 
Warnawa. Zij exposeert hier met nieuw werk met stukken van zo’n 90 cm. 
Van realistisch tot geabstraheerd tot slechts een afspiegeling van de realiteit. 
Herkenning van en liefde voor dieren is een sleutel in haar werk. Elke stap in 
het proces van schetsen tot boetseren tot het gieten en de bewerking van het 
brons is voor haar even belangrijk. www.warnawa.nl

H. ARTelier van Heidy Rätz, Voorstraat 71
Ook dit jaar stelt edelsmid Heidy Rätz haar atelier weer open voor publiek. 
Voor deze gelegenheid is door haar een verkoop tentoonstelling ingericht van 
een aantal speciaal geselecteerde unieke sierraden. Tevens is er informatie te 
vinden over workshops en edelsmid lessen. www.kunstkring88  

I. Het gemeentehuis, Voorstraat 42
In de tuin achter het gemeentehuis exposeert Jurriaan van Hall.
Jurriaan van Hall studeerde aan de Rietveld Academie Amsterdam,  de 
Rijksacademie Amsterdam en de Royal College of Art London. Hij was mede 
oprichter van het roemruchte schildercollectief After Nature, dat begin jaren 
negentig de nationale en internationale kunstwereld bestookte met hun vaak 
omstreden schilderperformances. Bejubeld en verguist, in ieder geval niet 
onopgemerkt gebleven, viel de groep in 1993 uiteen, waarna een ieder zijn 
eigen weg ging. In 1997 verscheen de lijvige monografie “Jurriaan van Hall” 
bij zijn overzichtstentoonstelling in Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden. 
In 1999 maakte van Hall een reis naar Tahiti en de Marquises om zes weken 
lang in het voetspoor van Gauguin te werken. Hierna volgden twee reizen 
naar Japan en bezocht hij op uitnodiging van UNICEF Zuid-Soedan. In 2004 
werd van Hall verkozen tot Kunstenaar van Jaar. Naast het schilderen houdt 
hij zich de laatste jaren  in meerdere mate bezig met de beeldhouwkunst. 

Fred van de Siepkamp
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Jurriaan van Hall

In 2008 vervaardigde hij in opdracht van de Rijksbouwmeester een achttal 
beelden voor het Ministerie van LNV. De beelden die in de tuin getoond 
worden zijn voorstudies van de opdracht voor LNV. Het zijn ‘opengewerkte’ 
portretten, waardoor er een binnen en buitenwereld zichtbaar wordt. 
www.jurriaanvanhall.nl

K. Atelier Bannink & Co, Hoogwakersbosstraat 12, Noordwijk-aan-Zee
Hier exposeren zes kunstenaars uit Noord- en Zuid-Holland en één uit 
Frankrijk. Het zijn: Lies Verdenius, Herman Mulder, Marijke Bannink, 
Peter Meeuwisse, Marga Dubie, Antoinette Peperkamp en Soraya Touat. 
De kunstenaars tonen heel verschillend werk qua materiaal en qua 
onderwerpkeuze. U ziet onverwachte collages, strakke vormen met een 
knipoog naar de architectuur, afbeeldingen van de natuur en dromerige 
organische vormen, ongebruikelijke toepassing van de (aquarel)techniek; en 
een paar staaltjes van hyperspecialistische, ambachtelijke lithografie, met een 
passie voor zand, zee & schelpen.

MUZIEK ROND DE MARKT ONDER DE LINDEN 2009
komen uit het zeemanskoor ‘Overal’ uit Sassenheim. 
‘De Jongens’ staan echter volledig los van het 
zeemanskoor en vormen een eigen groep. Om 
beter te kunnen zingen hebben zes zangers van het 
zeemanskoor extra zangles genomen bij Monique 
Houben in Noordwijk. Tijdens deze lessen is het idee 
geboren om samen een totaal ander repertoire te gaan 
zingen. Tijdens de lessen is ook de naam van de groep 
ontstaan. Toen Monique vroeg welke naam ze moest 
noteren voor de volgende les, zei een van de mannen: 
“de Jongens”. En dat is het ook gebleven sinds april 
2008. De groep bestaat uit: zang Hein Hoogervorst, 
Eduard van Belle, Ferry van der Sijde, Aad van der 
Luit, Jos Waasdorp en Hans Mooij. Begeleiding: Cees 
van Duin keyboard en Henk Brinks gitaar & muzikale 
leiding. Zij zingen nummers van onder andere 
Robert Long, Toon Hermans, Benny Neyman, Harry 
Bellefonte, Harrie Jekkers, Ted ter Braak en Gerard 
Cox. De nummers zijn merendeels Nederlandstalig 
met enkele evergreens en Ierse ballades. Sommige 

Divertimento is een ensemble bestaande uit tien 
blazers: fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot. De naam 
is gekozen omdat deze refereert aan een muziekvorm 
en ook aan ‘ontspanning, en een plezierige tijd met 
elkaar doorbrengen’, dit ervaren de musici zelf tijdens 
het musiceren en dat wensen zij ook hun publiek toe 
bij het luisteren. In de zomer van 2007 is gestart met 
repeteren. De leden komen uit Leiden en omstreken 
en hebben hun sporen verdiend in diverse ensembles 
en orkesten. Het repertoire bestaat uit Ouvertures, 
Serenades, Divertimenti, Suites, Dansen, Symfonietta’s 
vanaf de tijd van Mozart tot de hedendaagse muziek. 
Zij spelen deze muziek op concerten, ontvangsten, 
openingen, recepties, jubilea, etc. Bij gelegenheid 
spelen wij ook in kleinere bezetting. De dirigent is 
Paul van der Reijden, hij studeerde viool, kerkorgel en 
orkestdirectie. www.divertimento10.nl

'De Jongens’ is een zanggroep van zes zangers 
met begeleiding van één keyboard en één gitaar. Zij 
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nummers zijn wat pikant andere zijn luisterliedjes, 
liefdesliedjes of meezingers.  Contactpersoon: Hans 
Mooij  van Wassenaarstraat 20  2361 KJ Warmond  
071-3012209

Multisono betekent: veelstemmig of veelklank. Het 
ensemble doet haar naam eer aan. Het ensemble 
bestaat uit zes fluitisten (Danielle Horneman, Claudia 
Jansen, Irene Kuijpers, Jacqueline van Oosten, Liselore 
van Rietschoten en Sandra Verbeek) en wordt al 
vele jaren muzikaal gecoacht door Karin de Jong. Er 
wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten 
fluit, te weten piccolo, dwarsfluit, altfluit en basfluit. 
Deze combinatie zorgt voor een mooi stuk muziek. 
Multisono is sinds een groot aantal jaar een vast 
ensemble. Dat begonnen is in 1996 onder de naam 
Zoetermeers Fluitensemble met een live-uitvoering 
in het radioprogramma ‘Het Muziekcafé’ van de 
NCRV. In maart 1998 nam het ensemble voor het eerst 
deel aan het Nationaal Fluitconcours. Onverwacht 
werd de eerste prijs en ook nog de dagprijs voor de 
categorie fluitgroepen in de wacht gesleept. Deelname 
in de navolgende jaren leverde altijd een plaats op 
bij de eerste drie (1999 derde, 2003 tweede plaats). In 
december 2000 heeft  ‘Multisono’ haar eerste eigen 
concert gegeven dat op CD is opgenomen en op 19 
februari 2005 is dit voor de tweede keer gebeurd 
onder de noemer “Multisono & Friends”.

Levitation is een kersverse jonge band, de naam 
betekent zwaartekracht. De band wil het publiek een 
ware lift geven met hun muziek. De bezetting telt vier 
bandleden en is een melange uit Europese landen. Zo 
komt de bassist Daniel Lottersberger uit Oostenrijk, de 
drummer Niels Engel uit Luxemburg, de gitarist Elco 
Jongind uit Spanje en de zangeres/songwriter Niambi 
Summers uit Nederland. Zij ontmoetten elkaar op 
het conservatorium waar ze allemaal in het laatste 
jaar zijn. Bij een gelegenheidsoptreden vorig jaar 
zomer klikte het zowel muzikaal als sociaal goed en 
is besloten een vaste band te vormen. Niambi is al een 
tijd bezig met het schrijven van eigen repertoire. Het 
is een mix van jazz, soul waar echt haar passie ligt. 
Naast deze stukken speelt en zingt de band ook covers 
van artiesten als Alicia Keys, Jamie Lidell, Moloko, 

Erykah Badu,  Angie Stone, Sam Sparro, Red Hot 
Chili Peppers, Michael Jackson en Joss Stone. Maar 
bij voorkeur speelt Levitation haar eigen repertoire en 
hebben ze grootste plannen voor de toekomst.

Vera Marijt Kwartet; Vera Marijt, opgegroeid 
in Noordwijk, is pianiste en studeert sinds 2007 
Jazz Piano bij Jasper Soffers aan het Koninklijk 
Conservatorium. Hier ontmoette zij vier geweldige 
muzikanten die sinds afgelopen november steeds 
vaker met elkaar optreden. Het kwartet, bestaande 
uit een groep jonge muzikanten van allen onder 
de 24, speelt een mix van bekende Jazz Standards, 
Bossa Nova’s en Latin Stukken. Op saxofoon speelt 
de Belgische Marjan van Rompay. Zij studeert 
o.a. bij John Ruocco en bespeelt zowel alt- als 
sopraansaxofoon. De drummer, Niels Engel, komt uit 
Luxemburg en speelt sinds zijn 3e drums. Hij heeft 
les van Eric Ineke, Stefan Kruger en Joost Patocka. 
Op contrabas speelt Lennart Heyndels. Na jaren cello 
te hebben gestudeed begon hij zijn studie contrabas 
bij o.a. Hein van de Geyn. Op zondagmiddag wordt 
het Vera Marijt Kwartet aangevuld met de zangeres, 
Sanne Mans. Ook zij studeert aan het Koninklijk 
Conservatorium en krijgt les van o.a. Rachel Gould, 
Lydia van Dam en Sanna van Vliet. Inmiddels is 
het een hechte groep vrienden geworden. Dit heeft 
misschien ook te maken met de Papestraat. Hier 

wonen Vera, Marjan en Niels, 
maar ook Lennart en Sanne 
zijn er vaak te vinden en dan 
worden er jamsessies gehouden 
tot in de vroege uurtjes...

De Square Jazz Band is een 
dixielandorkest waarvan de 
‘roots’ in Den Haag liggen. De 
naam van de band is ontleend 
aan het bekende Haagse ‘Plein’, 
de plek waar de band in 1976 
het levenslicht zag. Maar let op: 
anno 2009 is de band nog altijd 
meer dan swinglevend! Bekende 
klassiekers, verrassende 
composities maar ook stukken 
met een knipoog naar een 
‘moderne’ tijd. Alles gespeeld 
in de zo herkenbare stijl van de 
Square Jazz Band welke zich het 
best laat omschrijven als soepel 
swingende dixieland  in de 

traditie van de ‘Haagse stijl’. De band heeft onlangs 
een personele wisseling ondergaan; na 7 jaar is 
trompettist Wim Oversier weer terug  bij het orkest. 
De overige gezichten zijn vertrouwd: Fons de Rouw, 
clarinet, saxen en leider van de band, Hugo Tiel, 
trombone. De ritme sectie speelt al meer dan 25 jaar 
samen en bestaat uit: Koos Montfoort, bas, Theo van 
der Helm, banjo en Peter Janssen, slagwerk. Haagse 
jongens met een Noordwijks accentje!

Rough Diamonds  - Hilary Davies; Hilary Davies is 
dirigent van drie koren die Engelse en Wereld muziek 
zingen. In 2005 hebben zij contact gelegd met een 
koor van mijnwerkers in Zuid Afrika. De drie Engelse 
koren besloten op dat moment om samen te gaan 
werken en het Zuid Afrikaanse koor in Engeland uit 
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te nodigen voor een bezoek van twee weken. En het 
is gelukt!  Twee weken van samen zingen en muziek 
uitwisselen volgden met als resultaat een mooie 
vriendschap. In april vorig jaar ben is de dirigent 
met een aantal leden van de drie koren op bezoek 
gegaan in Zuid Afrika. Het project dat hen verbindt 
met het Zuid Afrikaanse koor heeft de naam ‘Choir in 
Harmony’. Zijzelf heten ‘ Rough Diamonds’ en deze 
naam maakt duidelijk dat zij een sterke vriendschap 
hebben met het Zuid Afrikaanse koor ‘Diamond 
Choir’. Daarnaast zegt de naam dat zij niet alleen 
mooi klinken, maar dat zij ook een ruige kant hebben.

Zeemanskoor Overal; Show- en amusementskoor 
uit de Kust-, Duin- en Bollenstreek is opgericht 
op 23 april 2003 door een aantal ex-Koninklijke 
Marinemensen uit de diverse dienstvakken van de 
Koninklijke Marine, aangevuld met burgers die de 
Koninklijke Marine een warm hart toedragen en 
graag zingen binnen dit koor. De naam van het koor 
is ontleend aan het hoornsignaal ‘Overal’, welk bij de 
Koninklijke Marine ‘s morgens om 07.00 uur werd 
geblazen om te ontwaken. Het koor en combo staan 
o.l.v. de basgitarist Henk Brinks, gepensioneerd 
Adjudant der Koninklijke Marine. Het koor en combo 
bestaat momenteel uit zo’n 35 leden. Het combo is 
samengesteld uit: 2 accordeonisten, een gitarist, een 
basgitarist, een drummer, verder aangevuld met 3 
percussionisten. Het koor valt met hun repertoire 
onder de categorie Zeemanskoren, met dien 
verstande dat zij een eigen uitstraling hebben die zich 
onderscheidt van de meeste koren. Het koor zingt 
over alles wat met water, varen en de Koninklijke 
Marine te maken heeft en zij hebben dan ook een 
zeer uitgebreid repertoire van zo’n 100 liederen, 
zowel in het Nederlands, Engels, Duits, Spaans en 
Maleis. Het koor beschikt over een eigen professionele 
geluidsinstallatie en een mobiel podium zodat zij 
overal kunnen optreden, zowel binnen als buiten, 
kleine- en grote evenementen. In de loop der jaren 
heeft het koor vele optredens verzorgd, zowel binnen 
de Bollenstreek als ver daar buiten. In verschillende 
bejaarden- verzorging- en seniorenhuizen binnen 
de Bollenstreek is het koor geen onbekende. Ook 
voor grotere evenementen heeft het koor regelmatig 
opgetreden, zoals Branderfeesten te Schiedam, 
Visserij/havendagen te Den Helder, Breskens, Den 
Over en Ijmuiden, maar ook voor de Kamer van 
Koophandel en het Carlton Ambassador te Den Haag. 
Op 9 juli a.s. treden zij op tijdens de Veteranendagen 
van de Koninklijke Marine te Den Helder waar zo’n 
3000 oud-gedienden aanwezig zullen zijn.
 
Fritsie Duikelaar, poppenkastspeler, speelt in heel 
Nederland poppenkast: “Nu in Noordwijk. Kinderen 
vermaken is het mooiste wat er is. De fantasie van de 
kinderen gebruiken, in je verhaal, en met je poppen. 
De kinderen mogen tijdens de voorstelling reageren, 
die ruimte is er. Daardoor kan een verhaal soms wel 
eens een andere wending krijgen, maar dat houdt het 
juist erg leuk.”




