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Van de voorzitter
2009 was een bijzonder jaar. Een jaar dat de geschiedenisboeken zal
ingaan als het jaar van de crisis en onzekerheid over de toekomst.
De Oude Dorpskern kan dat gelukkig niet zeggen. Zeker als we
terugkijken op het succes van de opening van de toren van de Oude
Jeroenskerk op 16 mei 2009, waar tot op heden ruim 1900 mensen een
bezoek aan hebben gebracht. Langs deze weg willen we nogmaals alle
sponsoren bedanken voor hun medewerking en donaties. Ook dank
aan de gidsen en alle anderen die bijgedragen hebben aan deze aanwinst voor Noordwijk-Binnen.
De website www.deoudedorspkern.nl is dit jaar voor het eerst
in de lucht en wordt frequent gebruikt, al is het zeker voor het bestuur
en de commissieleden nog wennen om alle gegevens te vermelden en
de website up to date te houden. Mocht u informatie kwijt willen op de
site, stuur de informatie op naar onze webmaster. Voor 2010 stellen we
ons ten doel meer gebruik te maken van de site en de emailadressen
van onze leden.
Samenwerking is dit jaar tot stand gekomen door het oprichten
van het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk, waarin vertegenwoordigd zijn Genootschap Oud Noordwijk (gon), Museum Veldzicht,
Atlantik Wall en De Oude Dorpskern (dod). Deze samenwerking heeft
er toe bijgedragen dat cultureel erfgoed beter is opgenomen in de
Cultuurnota die 30 september 2009 is aangenomen.
De kern van Noordwijk-Binnen zal zeker komend jaar een
stuk opknappen met de herbestrating van het Raadhuisplein en de
Raadhuisstraat, het gereed komen van de Digros bouwput, en de laatste afwerking van Huize Jeroen. Nu de Kerkstraat nog aantrekkelijker
maken met meer plezierige en kwalitatieve winkels, samen met een
vernieuwd plan Hoogvliet. Daar hoort ook een goed verkeerscirculatieplan bij wat er toe bijdraagt dat de kern voor iedereen goed te bereiken is. Uiteraard is voldoende parkeergelegenheid essentieel voor de
Kerkstraat en omgeving als attractief winkelcentrum.
De najaarslezing zal ook dit jaar weer in de Oude Jeroenskerk
gehouden worden, op vrijdag 27 november om 20.00 uur. Dit keer
door Anton van der Lem. Zijn lezing gaat over de “Bibliotheek van de
Noordwijkse Pastoor” die thans in de Universiteitsbibliotheek Leiden
staat. Een interessant onderwerp over de historie van ons prachtige dorp.
Wij rekenen op uw komst bij deze unieke najaarslezing. En introducés zijn welkom!

Gerard van Stijn

Winterpuzzel
Er is meer tussen hemel en aarde – of wat prozaïscher gezegd, er is
meer tussen etalages en wolken in een beschermd dorpsgezicht. Door
het nummer heen vindt u negen foto’s van ‘bezienswaardigheden’ in
Noordwijk-Binnen. Zie maar of u ze allemaal thuis kunt brengen. De
goede antwoorden staan op blz. 15.

1

Paul de Mooij

Van de redactie
In Kernpunten nr. 14, van juni 1990, veranderde de vormgeving van
de pagina’s van twee kolommen in één kolom. De toenmalige redactie
schreef: “Het is even wennen, niet in de laatste plaats voor de redactie,
die ook eens wat anders wilde.”
Na een flinke periode waarin de redactie van tijd tot tijd van
samenstelling wisselde en de lay-out min of meer in stand bleef, gaat
het roer nu weer eens om: de redactie blijft en de lay-out wordt wat
aangepast. Voortschrijdende technische ontwikkelingen maken het
makkelijker om meer variatie aan te brengen in de opmaak van het
blad. Dat er nu al een derde nummer van Kernpunten in kleur verschijnt – met dank aan de gemeente Noordwijk voor het Torennummer
en aan het bestuur van De Oude Dorpskern voor de overige nummers
– vormt voor de redactie uiteraard een extra stimulans om er wat moois
van te maken. We doen ons best om een plekje op uw salontafel te
bemachtigen.
Maar het gaat natuurlijk niet alleen om uiterlijke schoonheid; een
boeiende inhoud is evenzeer van belang. In dat verband heeft de roep
van de redactie in 1990 om ‘copij’ zonder twijfel eeuwigheidswaarde.
Wel zouden wij in het huidig tijdsgewricht onder kopij ook fotomateriaal willen verstaan. Kernpunten in kleur vraagt bij voortduring
om relevante foto’s van vroeger en nu. Zonder nu een nieuwsblad
te worden, willen wij u zo nu en dan toch op de hoogte houden van
ontwikkelingen in onze oude kern. Vandaar de artikelen van Richard
van Triest, bestuurslid commissie ruimtelijke ordening. Graag wijzen
wij u ook op de website van De Oude Dorpskern voor meer dagelijks
nieuws: www.deoudedorpskern.nl
Hebt u mooie foto’s van bijzondere plekjes in de oude kern of
interessante artikelen beschikbaar? Laat het ons weten, wellicht kunnen wij uw foto of tekst gebruiken voor een van de volgende nummers
van Kernpunten.
Wij wensen u veel leesplezier.

De ‘kerstkat’
hiernaast stond
ook al in nr. 74,
maar in zwart-wit;
nu dan in kleur.
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Aankondiging Najaarslezing 2009:
Anton van der Lem over “Een Noordwijkse pastoor met een rijke boekerij”
De gemeente Noordwijk en de vereniging De Oude Dorpskern nodigen u van harte uit voor de Najaarslezing 2009. Om 20.00 uur start in
De Oude Jeroenskerk de lezing van de heer Anton van der Lem over
“Een Noordwijkse pastoor met een rijke boekerij”. De lezing wordt
afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje waarin u niet
alleen gezellig kunt napraten, maar ook nieuwe contacten kunt leggen
en oude banden kunt aantrekken. Zien wij u de 28e?
Hierbij alvast een korte vooruitblik over wat u dan kunt
verwachten.

Een Noordwijkse pastoor met een
rijke boekerij.
Conservator Anton van der Lem presenteert een Noordwijkse bibliotheek
Bijna drie eeuwen lang stond in de pastorie van de Sint-Jeroensparochie
in Noordwijk een kostbare bibliotheek. Het waren de
boeken van pastoor Theodorus Groenhout, die in 1716
overleed. Hij liet een boekerij achter van ongeveer 500
banden. De Historische Commissie van de parochie
vond het een paar jaar geleden niet meer verantwoord de
boeken nog langer in de pastorie te bewaren: een brand
zou dit alles kunnen vernietigen. Sinds 2008 hebben de
boeken een veilig onderkomen gevonden in de Universiteitsbibliotheek Leiden als langdurig bruikleen. Het afgelopen jaar zijn de boeken gecatalogiseerd. Met de
signatuur groenh zijn ze alle op te vragen in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek. Elke belangstellende
is van harte welkom in de UB Leiden om de boeken op te
vragen en in te zien in de “Leeszaal Bijzondere Collecties”.
Dit is een mooie aanleiding voor Dr. Anton van der Lem,
conservator oude drukken, om de collectie aan het
Noordwijkse publiek te presenteren.
Over pastoor Groenhout zelf is maar weinig
bekend: hij was de zoon van een Haarlemse advocaat
en stond voor zijn komst naar Noordwijk eerst in Edam en Limmen.
Zijn financiën stelden hem in staat een mooie boekerij aan te leggen op
theologisch terrein. Hoe intensief hij deze boeken las, is niet bekend: er
zijn geen publicaties van Groenhout bekend en evenmin brieven. We
moeten hem dus leren kennen uit de boeken die hij bezat. De spreker zal
ons aan de hand van verschillende criteria de boeken presenteren. Hoe
kwam Groenhout aan zijn katholieke boeken in de officieel protestantse
Republiek? Wat is de herkomst van zijn boeken geweest? Welke thema’s
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Anton van der Lem

verzamelde hij wel en wat verzamelde hij niet? Welk belang heeft deze
collectie voor de Leidse Universiteitsbibliotheek? Ten slotte zal hij ons
informeren over de mogelijkheid om een boek uit de Groenhout-collectie
te adopteren: boeken die in meerdere of mindere mate gerestaureerd
dienen te worden, kunnen door inwoners, verenigingen of bedrijven in
of buiten Noordwijk worden geadopteerd. Behalve de foto’s die Van der
Lem zal tonen zullen er ook vitrines aanwezig zijn, waarin u enkele bijzondere exemplaren uit de Groenhout-collectie kunt bewonderen.
Wilt u alvast weten welke titels in de collectie aanwezig zijn, ga dan
naar: http://catalogus.leidenuniv.nl. Kies voor “eenvoudig zoeken”. In
de eerste zoekregel ziet u de aanduiding: “woord(en) uit alle velden”.
Als u klikt op het driehoekje naast die woorden, klapt er een keuzemenu
open. Ga naar “Plaatsingscode / Signatuur” en klik dat aan. Vervolgens
tikt u in de zoekregel rechts daarvan “groenh ?”. Dus de eerste zes letters van Groenhout, gevolgd door een spatie en een vraagteken. Klik
op “zoek”. U krijgt dan 486 titels. Deze staan in volgorde van publicatie:
het nieuwste boek staat bovenaan. Klikt
u op “jaar”, dan staan ze weer in chronologische volgorde, maar het oudste jaar
bovenaan. Maar wanneer u klikt op het
woord “auteur” of “titel”, wordt het overzicht herschikt en staan de boeken in alfabetische volgorde op auteursnaam of de
titel van het boek. U kunt ook kiezen voor
“uitgebreid zoeken”. U kiest opnieuw
in de eerste zoekregel voor “Groenh ?”.
Vervolgens kunt u in de tweede zoekregel een auteur intikken, bijvoorbeeld
Erasmus, of een woord uit de boektitel bijvoorbeeld “catechismus”. Geef “enter” en
u ontdekt dat er vier boeken van Erasmus
in de collectie zitten en negen boeken met
het woord catechismus in de titel. Met de
voltooiing van de catalogisering is de collectie dus toegankelijk voor onderwijs en
onderzoek. U bent van harte welkom!

De bovenstaande afbeelding van de pastorie –
toen nog met de boeken van pastoor Groenhout – is overgenomen van een ansichtkaart,
die uit 1971 of eerder stamt. Weet u meer van
dit bloemenmozaïek, of heeft u er zelfs foto’s
van, dan houdt de redactie zich aanbevolen.
Bij deze afbeelding ligt het voor de hand om
te beginnen over het rijke Roomse leven en de
bloemetjes buiten zetten, maar de redactie laat
deze kans maar lopen.

Winterpuzzelvraag 1
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Kerstmarkt 2009
Nauwelijks zijn de kramen van onze Markt onder de Linden opgeruimd,
of de evenementencommissie gaat alweer aan de slag om de Kerstmarkt
voor te bereiden. Ongetwijfeld bent u er al meerdere keren geweest
en geniet u net als wij van deze sfeervolle markt in de prachtige Oude
Jeroenskerk. Maar een oude kerk heeft ook zo zijn beperkingen.

Daar liepen we dit jaar behoorlijk tegenaan en het had ook niet veel
gescheeld of de markt had geen doorgang kunnen vinden. Want wat
is het geval? Door gebeurtenissen zoals in Enschede en Volendam,
worden openbare gebouwen opnieuw beoordeeld in het kader van de
brandveiligheid.
Het probleem met de Oude Jeroenskerk is, dat de deuren van de
kerk naar binnen open gaan en niet naar buiten. Bij een kerkdienst of een
concert is dat volgens de voorschriften aanvaardbaar, gelet op de brandrisico’s en het aantal uitgangen in verhouding tot het aantal bezoekers. Bij een
evenement als de Kerstmarkt leggen de
voorschriften de veiligheidslat wat hoger.
Er staan dan tafels die mooi aangekleed
zijn met allerlei kerstartikelen en er zijn
(hopelijk) veel bezoekers in de kerk. Die
combinatie doet de risico’s wat toenemen,
en daarom moet er een uitgang zijn, waarvan de deuren naar buiten toe opengaan.
U denkt misschien, toch geen probleem
dan hangen we de deuren even om. Maar
dan rekent u buiten Monumentenzorg,
die elke ingreep aan de deuren verbiedt.
Gelukkig zijn er altijd weer inventieve
geesten die een oplossing weten te vinden, waar zowel Monumentenzorg als
de brandweer tevreden over zijn. Voor
de deuren die vanuit het hoofdportaal toegang geven tot de kerk zullen glazen deuren worden geplaatst, die naar buiten toe opengaan. De
oude houten deuren staan dan gewoon open de kerk in en we gebruiken de glazen deuren als afsluiting. De buitendeuren van het portaal
moeten ook open blijven en daar zullen geen glazen deuren komen. Om
de temperatuur toch een beetje aangenaam te krijgen, kijken we of het
mogelijk is om een tent voor de ingang te plaatsen met verwarming.
Natuurlijk gebeurt dit allemaal in nauw overleg met de brandweer en de
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Annemarie
Boonstra

kerkrentmeesters. En nu
maar duimen dat alles
op tijd gereed is voor de
Kerstmarkt op 9 en 10
december.
Namens de evenementen
commissie nodig ik u van
harte uit om samen met
ons de Kerstmarkt weer
tot een succes te maken.

Ontwikkelingen in de Kern van
Noordwijk-Binnen
Verkeersluw
Richard van Triest,
bestuurslid Ruimtelijke
Ordening

De vereniging De Oude Dorpskern heeft – achteraf met succes – bezwaar
gemaakt tegen het autovrij maken van het stuk Zeestraat voor het
gemeentehuis. In het kader van de herinrichting van de kern wordt het
kerkplein uitgebreid en opgewaardeerd tot een multifunctioneel stadsplein. Om deze herinrichting te laten functioneren is het de bedoeling
om dit plein verkeersluw te maken. Het autovrij maken van dit deel van
Zeestraat werd beschouwd als eerste stap in deze richting.
Achteraf met succes, omdat het bezwaar ontvankelijk, maar ongegrond is verklaard. In samenwerking met de Noordwijkse Ondernemers
Vereniging (nov) en Hein Verkade zijn wij in gesprek gegaan met de
Noordwijkse politiek. Vervolgens hebben cda en vvd zich achter ons
standpunt geschaard; deze partijen hebben met succes een amendement
ingediend. Het besluit is nu dat de herinrichting plaatsvindt en de verkeersbewegingen vooralsnog onveranderd blijven. Maar waarom is het
autovrij maken van dit stukje Zeestraat zo bezwaarlijk?
De vereniging De Oude Dorpskern is mede opgericht om
de leefbaarheid in de kern te bevorderen. Een mooi verkeersluw

Winterpuzzelvraag 2
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Raadhuisplein lijkt de leefbaarheid te bevorderen. Er zijn echter twee,
nee eigenlijk drie, motieven om deze plannen te herzien:
Verkeerscirculatieplan, of liever het ontbreken van een verkeerscirculatieplan
Om draagvlak voor de herinrichtingsplannen te krijgen, zijn belanghebbenden en delen van het projectteam ‘De Kern Gezond’ in juni uitgenodigd door de wethouder. Zo ook
de vereniging De Oude Dorpskern. Op
deze bijeenkomst werden, naast de fraaie
herinrichting, de mogelijke toekomstige
verkeersstromen gepresenteerd. Op het
kruispunt van Raadhuisstraat/Zeestraat
en de Heilige Geestweg zijn op dit
moment twaalf richtingen waar verkeer
vandaan kan komen of naar toe kan gaan.
Om de herinrichting als multifunctioneel
stadsplein met een grand café en eventueel de weekmarkt te laten slagen, is de
wens van de gemeente om hier maar acht
richtingen toe te laten. In discussies over
de mogelijke uitwerkingen bleek echter al
snel dat de totale verkeercirculatie in de
kern, met name rond de Kerkstraat, hiermee overhoop wordt gehaald. In de ontwerpen is de bevoorrading van de Digros
en de bereikbaarheid van de parkeergarage onder deze supermarkt goed uitgewerkt, maar dat is maar een klein deel van
de verkeersstroom in de kern. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat de overige winkels in de Kerkstraat bevoorraad moeten
worden via de Lindenhofstaat. Deze forse
ingreep in de verkeerscirculatie kan volgens ons niet zonder een breed gedragen
circulatieplan. De Oude Dorpskern heeft de gemeente opgeroepen een
speciale commissie samen te stellen waarin alle belanghebbenden zijn
vertegenwoordigd. We hebben natuurlijk aangeboden om actief mee te
werken aan het tot stand komen van het verkeerscirculatieplan.
De tweede motivatie van het bezwaar is de timing.
Door de vele forse bouwactiviteiten wordt de aantrekkelijkheid van de
Kerkstraat niet bevorderd. Alle winkeliers – behalve diegenen die de
bouwvakkers van een lekkere lunch kunnen voorzien – hebben last van
al deze activiteiten. De stroom van klanten is bijna droog komen liggen.
De winkeliers vinden het op dit moment niet verstandig om obstakels
te maken in de mogelijke klantenstroom. Als de klanten (met auto) de
Kerkstraat weer hebben gevonden, en de straat floreert zoals bedoeld en
verwacht, is dát het moment om de circulatie te veranderen. Dan kan de
kern ook aantrekkelijk gemaakt worden voor langzaam verkeer. Want
de vereniging De Oude Dorpskern wil wél graag een aantrekkelijke
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verkeersluwe kern, maar ook graag een breed winkelaanbod, en daarom
investeren wij in een paar jaar geduld om de Kerkstraat (nadat de grootste bouwactiviteiten zijn opgeleverd) de kans te geven om regionaal ontdekt te worden.
De derde motivatie is de kans voor het Lindenplein.
Op dit moment is dit mooie historische dorpsplein ingericht als parkeerterrein: waarschijnlijk Nederlands mooiste parkeerterrein. Natuurlijk
vinden de kernbewoners en -gebruikers de auto belangrijk, maar er zijn
grenzen. Als er voor de Oude Jeroenskerk een verkeersluw plein met
horeca wordt ontwikkeld is de kans klein dat het Lindenplein ooit nog
op een hoger plan komt. Het Lindenplein is op dit moment al verkeersluw, het heeft een mooie historische stedenbouwkundige wand, prachtige bomen, een muziektent en het Hof van Holland. In de nota ‘De Kern
Gezond’ wordt er voor gepleit om de leefbaarheid en de levendigheid
van de kern te bevorderen door meer restaurants in de historische kern
te vestigen. Verwacht wordt dat een breder aanbod het (restaurant)
bezoek in de kern zal doen toenemen. Hier ligt wat de vereniging De
Oude Dorpskern betreft de kans voor het Lindenplein; het zou een klein
Vrijthof kunnen worden met aantrekkelijke terrassen en op zomeravonden een muzikale opluistering vanuit de muziektent.
Natuurlijk moet er nog veel water door de Woensdagse Wetering,
maar wij brengen deze mogelijkheden graag onder de aandacht. Van
de wethouder hebben wij al wel een algemene toezegging voor meer
horecabestemmingen op geschikte panden in de oude kern (Voorstraat,
Lindenplein).
Afsluitend, als de verkeerscirculatiecommissie actief is zullen de leden
van de vereniging De
Oude Dorpskern op de
hoogte worden gehouden. U kunt uw visie of
bezwaar kenbaar maken
aan mij, uw bestuurslid
voor ruimtelijke ordening.
Dit kan op het e-mailadres:
ruimtelijkeordening@
deoudedorpskern.nl

Winterpuzzelvraag 4,
een makkie tussendoor
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De Kern geraakt
Wat speelde er zoal in de kern van Noordwijk-Binnen in de afgelopen
tijd? Graag willen wij als redactie aandacht besteden aan opvallende
zaken, van diverse aard, die hebben plaats gevonden in de oude kern
van ons mooie dorp. Grappige zaken, maar ook hinderlijke of zelfs
ronduit ergerlijke zaken. Hebt u een suggestie? Laat het ons weten.
Wellicht kunnen wij er aandacht aan besteden in het volgende nummer
van Kernpunten. Richard van Triest, bestuurslid en portefeuillehouder
Ruimtelijke Ordening doet de aftrap:

‘Lindeleed’ in Noordwijk-Binnen
Afgelopen zomer zijn veel bewoners uit de oude kern geconfronteerd
met de schaduwkant van onze lindebomen. Voor zover bekend is er niet
eerder zoveel overlast geweest door het fenomeen honingdauw, veroorzaakt door bladluis. Waarschijnlijk door de bijzondere weersomstandigheden is het verschijnsel dit jaar zo extreem geweest. Overigens is hierna
de overlast van honingdauw heel lang weg gebleven en pas in september weer terug gekomen.
Maar wat is nu eigenlijk die bladluis?
De wetenschappelijke Latijnse naam is Eucallipterus tiliae (lindebladluis). In lanen met bomen zoals bij ons in de Voorstraat en directe omgeving, kunnen deze bladluizen voor veel overlast zorgen. Ze zuigen met

hun zuigsnuit sappen uit de bladeren van bomen en produceren als
afscheidingsproduct honingdauw. Deze honingdauw komt onder de
bomen op auto’s, terrassen en de straat terecht. Bovendien kan in de
honingdauw een roetdauwschimmel groeien, waardoor de bladeren
van de bomen zwart worden.
Enkele kenmerken van bladluis zijn:
• het volwassen vrouwtje is zwart met geel en 1,8–3,0 mm groot;
• in het voorjaar en de zomer zijn alle bladluizen vrouwelijk, gevleugeld en levendbarend (levendbarend wil zeggen dat ze levende jongen krijgen);
• in het najaar komen er ook mannelijke bladluizen. Op dat moment
zijn de vrouwelijke bladluizen ongevleugeld en de mannelijke luizen gevleugeld. De mannetjes paren met de vrouwtjes en de vrouwtjes leggen eieren. Deze eieren overwinteren;
• de nimfen zijn groen-geel met zwarte strepen;
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• de nimfen overwinteren d.m.v. wintereieren die in het najaar op de takken
van de lindeboom gelegd zijn.

Winterpuzzelvraag 5

De Nationale Bomenbank
is een particulier initiatief
waaruit een organisatie is
ontstaan die alle facetten
van levering, verplanting,
verzorging en bescherming
van bomen binnen haar
takenpakket rekent. (zie ook
www.bomenbank.nl).

De natuurlijke vijand van de lindebladluis
is het lieveheersbeestje (Dalia bipunctata).
Biologische bestrijding met lieveheersbeestjes is een kostbare aangelegenheid met slechts wisselend succes. In
Nederland zijn er meerdere plaatsen waar
de honingdauw overlast veroorzaakt en
daar wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van bestrijding. Sinds
enkele maanden wordt er bij de gemeente Cromstrijen gewerkt met een nieuwe
manier van het bestrijden van bladluis in
lindebomen: met knoflook! Kokers in de
grond naast de bomen worden gevuld
met knoflookextract. Aangezien de geur
van knoflook in onze cultuur niet de
meest gewaardeerde is, kunt u zich voorstellen dat een geconcentreerde versie van
deze lucht al helemaal niet prettig is. Toch is het leed na het vullen van
de kokers vlug geleden. De vloeistof wordt snel opgenomen door de
wortels en de enige die er dan nog last van hebben, zijn de luizen in de
bomen. Wanneer de luis via de boom in contact komt met de knoflook
blaast hij al snel de aftocht.
Het knoflookidee is afkomstig van de Nationale Bomenbank* en wordt
door enkele gemeenten in het noorden van het land en een aantal ecologische hoveniers gebruikt. En met succes, zo lijkt het. Of de knoflookbestrijding passend is in ons gemeentebeleid (‘stijlvol’ en ‘charmant’) valt
te bezien. Ik vrees dat de bewoners in de oude kern ook in de toekomst
wat vaker naar de wasstraat zullen moeten met hun geliefde blik.

Winterpuzzelvraag 6
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De toren van de Oude Jeroenskerk;
het eerste zomerseizoen beklimming
Na een jarenlange voorbereiding vond op 16 mei 2009 de officiële en
spectaculaire opening plaats van de toren van de Oude Jeroenskerk.
Vanaf 23 mei tot en met 26 september waren er op zaterdagen en bij bijzondere evenementen, zoals de Torenmarkt in de Kerkstraat op 30 mei,
de Markt onder de Linden op 20 en 21 juni en de Open Monumentendag
op 12 september, minimaal vijf gidsen aanwezig om de 1300 bezoekers
te begeleiden. En heel bijzonder in ons land: het hele seizoen, van de
eerste tot de laatste dag, is het alleen maar goed weer geweest.
Buiten de reguliere bezoektijden om, hebben nog zo’n 700 klimmers
de ongelijke tredes beklommen. Allen hebben genoten van de wetenswaardigheden, de expositie en natuurlijk het prachtige uitzicht. Bij de
echte Noordwijkers kwamen tijdens de
beklimmingen de tongen behoorlijk los
met allerlei anekdotes en herinneringen.
De sfeer onder de gidsen is ook zeer
bijzonder. Een ieder is met veel plezier
en inzet in de weer en staat voor elkaar
klaar. Wetenswaardigheden worden uitgewisseld en antwoorden op opgeworpen vragen van het publiek of gidsen
worden uitgezocht. Zoals bijvoorbeeld:
van wie is de melodie van de kerkklokken die elk kwartier te horen is? Maar
ook bouwtechnische zaken komen aan
de orde. Altijd enthousiast naar boven,
ook al is het met één gast. Ook worden
er extra vrijwillige bijdrages geleverd aan
Monumentendag, zoals Joop Beenakker
die als gids optrad op de paardentram.
Of op 15 oktober 2009, waar gidsen met
een informatiestand stonden en hand- en
spandiensten leverden bij de presentatie van de Monumentennota in de Oude
Jeroenskerk. De toren zal ook een rol gaan
spelen bij de kerstrondwandeling ten bate
van Amnesty International en kerstdorp
in Noordwijk-Binnen.
Gedurende de wintermaanden blijft het mogelijk om de toren te beklimmen, maar dan alleen op afspraak (als er een gids beschikbaar is en
tegen een speciaal tarief). Kijk hiervoor op de website: www.deoudedorpskern.nl op ‘activiteiten’ (telefoonnummers van contactpersonen)
of mail naar jeroentoren@gmail.com.
Voor volgend jaar zijn er alweer plannen met nieuwe invalshoeken, het
Torenproject is dynamisch en blijft in beweging. Nieuwe ontwikkelingen
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Ellen van Steenbergen,
Torenklimcommissie
Foto’s: Ruud Heemskerk

Beklimming van de toren
van de Oude Jeroenskerk
verruimt de blik tot ver
buiten de Noordwijkse
weteringen.

zullen tijdens de wintermaanden worden uitgewerkt. Zo zal de samenwerking met de kerk belangrijker worden en zullen er excursies voor
scholieren worden georganiseerd.
Kortom, het eerste zomerseizoen zit erop. De vaste beklimmingen op de
zaterdag zullen in het voorjaar 2010 weer van start gaan.

Winterpuzzelvraag 7
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Jaaragenda De Oude Dorpskern 2010
In 2010 zal De Oude Dorpskern weer op een aantal momenten van zich
laten horen. Schrijft u de data alvast in uw agenda?
Dinsdag 12 januari 2010
Dinsdag 11 mei 2010
Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010
Vrijdag 26 november 2010

Nieuwjaarsreceptie
Algemene Ledenvergadering
Markt onder de Linden
Najaarslezing 2010

Onder voorbehoud:
Zondag 12 december 2010
Woensdag 15 en donderdag 16 december 2010

Kerstwandeling
Kerstmarkt

Winterpuzzelvraag 8
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Muzikale oude Dorps-Kerstwandeling in sfeervol Noordwijk-Binnen
zondagmiddag, 13 december 2009
De baten zijn voor Amnesty International
Voor de vijfde achtereenvolgende keer vindt in rustiek Noordwijk-Binnen een uniek kerstevenement plaats. Honderden wandelaars zullen
weer op locatie genieten van:
• muziek in vele genres
• theater
• ballet				
• kerstverhalen en -gedichten
• koren
• straattheater
• kunst
kortom, een evenement waardoor u na
afloop geheel in kerststemming huiswaarts keert.
Het openingsconcert begint om 13.30 uur. Daarna kunt u om 14.30 uur
aan de hand van de aan u uitgereikte wandelgids zelf beslissen hoe u
deze wandeling wilt lopen.
Naar welke soort muziek gaat uw voorkeur uit? Welke schitterende accommodaties wilt u beslist bezoeken? Nog nooit in de oude
raadszaal van het gemeentehuis geweest? Ook dit jaar wordt daar weer
gemusiceerd.
Liefhebbers van kerktorens worden in de gelegenheid gesteld
de toren van de Oude Jeroenskerk te beklimmen, uiteraard begeleid
door ervaren gidsen. Het uitzicht over Noordwijk en de Bollenstreek is
adembenemend.
Gaat uw voorkeur uit naar kunst? Er zijn diverse open ateliers
waar u zo kunt binnenlopen.
Of wilt u genieten van korte balletvoorstellingen en/of jeugdtheater? Van Spaanse muziek en dans? Van Zigeuner- of Klezmermuziek?
Van vioolspel, klassieke gitaarmuziek of een pianorecital?
Noteert u zondagmiddag 13 december 2009 in uw agenda.
Voor meer informatie: www.kerstwandelingnoordwijk.nl.
Kaarten: volwassenen € 5,00
Kinderen t/m 10 jaar: € 2,50
U kunt nu al telefonisch reserveren onder nummer 071 361 08 13

14

Antwoorden winterpuzzel
1. Deze fraaie ramen kunt u zien bij Bronckhorststraat 79.
2. De hemelbestormende spitsen – nee, het gaat deze keer niet over
voetbal – bekronen Wilhelminastraat 23.
3. Makkelijk te overzien zijn deze elegante versieringen aan de gevel
van Voorstraat 67. Het licht moet er een beetje goed op vallen.
4. Om eventueel de moraal van de puzzelaar wat op te vijzelen na de
eerste drie opgaven een ‘inkoppertje’ tussendoor; het weeshuispoortje
is te vinden aan de zijkant van het Gemeentehuis, aan de kant van de
Voorstraat.
5. Meer dan eens verbaas ik me in het voorbijgaan over de merkwaardige vergroeiing aan deze linde; u vindt hem ongeveer tussen Royal en
Voorstraat 74.
6. Dit is Bronckhorststraat 69; u weet wel, dat karakteristieke pand
met dat hoge dakje. Volgens mij intrigeerde dit pand me al in mijn
kinderjaren.
7. Tamelijk hoog boven de (Voor)straat tuurt dit uiltje over het
Lindenplein. Hier hebben ze doorgeleerd; een pand voor doktoren en
notarissen.
8. Na de linde van opgave 5 nu nog een bewerkte boom. Hij siert de
voortuin van Douzastraat 47.
9. Ten slotte nog een detail van Wilhelminastraat 40. In het voorbijgaan
moet u maar eens letten op de verschillen tussen de ornamenten aan
deze gevel.

Een linde is niet meer
Op sommige plekken verwacht je dat alle dingen
zo blijven als ze al sinds
mensenheugenis waren;
maar het ogenschijnlijk
onveranderlijke blijkt toch
vergankelijk. Deze linde is
helaas gesneuveld.
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Torenklimprojectsponsors
van A tot Z (of andersom)
Zippy Mode
‘t Zeepaardje
Yvonne Segaar DH Makelaars
Woonhart
Wim ter Laak
Wildeman Consult
Weduwe Jaap Bedijn
Warenhuis de Boer (Hema)
Vivace Bloemen en zo
Vishandel Hoek
Vink Advies
Verkade Slaapgilde Lin-o-lux
Verfspecialist F.C. Lassooy
Van Veen Boy’s
Van Duyn Van der Geer Accountants
Van Duyn Acc. en Bel.
Van der Deijl Roses
Strandpaviljoen Beach End
Stichting Utrecht Toerisme
SNS Regiobank
Snackbar van Westerop
Snackbar Boerenburg
Slagerij Boks
Sjeurt Sjop
Sedelaar Beheer BV
Salman Ruimtelijk Advies
Restaurant Onder de Linden
Restaurant Hotel Villa der
Duinen
Reisbureau de Haan
Rabobank Bollenstreek Coöperatiefonds
RAB Timmerwerken
Putman Installaties
Proeflokaal Thomas
PR Bureau Marjolijn v.d. Jagt
Piet Verdegaal
Parochianen Bartholomeus
Voorhout
Padero Kappers
P van Wijk
Ouddeken Assurantiën
Oranje Vereniging Voorhout
Oranje Vereniging Noordwijk
Noortuks Ansichtkaartenhuis
Noordwijk in Beeld

Night-Force Muziek en
Geluid
NewDietCare
Muziekvereniging Excelsior
Music All Inn
mr. B.C. Punt
Marianne Johansson
Marcello’s Hoedenmode
Lucas Bols
Lionsclub Noordwijk
Lijstenmakerij Bumble Bee
LightMakers Decoratieve
Verlichting
Kromhout Makelaardij
Kok en Butler Catering
Klinkenberg Techniek
Keurslager Krijn v.d. Bent
Karakter Bouwadvies,
Kaasspecialist Peter den
Elzen
Jora Vision
John Ruigrok
Jil’s Art
Jan v.d. Meer Makelaars
Jaco van Leeuwen
J.G. de Witt
Houwaart Fitness Centrum
Hotels van Oranje
Hotel Restaurant Royal
Hotel Grand-Café Heeren
van Noortwijck
Hotel de Ossewa
Hans van Egmond Totaal
Architectuur
Hans Borkent
Hampshire Hof van Holland
GVB Architecten Warmond
Grootslagerij van Dorp
Graaf van Limburg Stirum
Globe Reisburo
Gerard van Stijn en Truus
Beuk
Gemeente Noordwijk
Foto van Kampen
Fixet v.d. Loo
Fairprice Witgoed
Engel van Jan/Ka Foundation
Eetcafé ’t Lieverdje
Doeland Dekker

Digros
Dierenspeciaalzaak Discus
Detailconsult Supermarkt
De Ridder Schoenen
De poppenkraam
Ben van Bohemen
De Blauwe Wereld Kledingreparatie
De Baak BV Stafafdeling
Contex Stoffen
Constructiebedrijf Beugelsdijk
Cees van der Meer
Cees Leynse
Buyze Pers / De Zeekant
Bruna
Brouwers Tours
Branding Beach
Boekhandel v.d. Meer
Bloemen/Plantenshop José
Beuk Touringcars (Koninklijke)
Noordwijkse Ondernemers
Vereniging
Bertram Interieur architectuur
Berkhout Doe Het Zelf Markt
Banketbakkerij Alex v.d.
Holst
Auto Bierman BV
Art Noordwijk
Architectenbureau Korbee,
AON verzekeringen
Anne Cor Groeneveld
Alexander Hotel,
Agrarisch Service Centrum
Administratiekantoor Kromhout
Accountantspraktijk Houwaart
Accountantskantoor Verdegaal
ABM Voorhout
Abin Financial Managers
Aannemingsbedrijf J. van der
Niet
Aad Nagtegaal Timmerwerken
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Colofon

te No ordwijk
Kernpunten is een uitgave van vereniging
De Oude Dorpskern te Noordwijk-Binnen.
issn: 1384-377x
Secretariaat:
Schiestraat 68
2201 at Noordwijk
www.deoudedorpskern.nl
Contributie:
Minimaal €15, meer is welkom
Bank: aan
rek.nr.
trap met maar
één61.88.55.866
zijde een leuning,
Giro: rek.nr. 13.19.964

van de vierde verdieping naar de
Redactie:
torenspits,Dorine
werdHolman
vervangen door een
Kees Verweij
nieuwe stevige
trap met twee leuningen.
Paul de Mooij
Ter verbetering
van het uitzicht werden,
Redactieadres:
Kloosterplein
124
ver genoeg van de borstwering,
op de
2201 kg Noordwijk
omloop een paar plateaus aangebracht.
Bestuur:
EveneensGerard
werd er
een
vast
trapje tussen
van
Stijn,
voorzitter
Babs
Cassee,
secretaris
de torenspits en de omloop aangebracht.
Aad Kapel, penningmeester, webmaster en
ledenadministratie
Ter verhoging
van de veiligheid werd de
Richard van Triest, portefeuille Ruimtelijke
verlichtingOrdening
verbeterd en noodverlichting
Ellen
van Steenbergen,
afgevaardigde
van de
aangebracht. Daarnaast
moesten
ook
torenklimcommissie
overige veiligheidsvoorzieningen, zoals
Evenementencommissie:
aanwijzingen
en brandblussers,
worden& PR
Annemarie
Boonstra, coördinatie
Mariëlle Caspers en Gerda Caspers, marktmeesters
aangebracht.
In de bouwvergunning
Annemieke
Passchier-Beugelsdijk, vrijwilligers
Greet
van den
Berg-Noordijke,
worden uitvoerige
eisen
gesteld ter open tuinen & groen
Caby Beuk, muziek
verhogingJanine
van de
veiligheid
van deStruik, kunst
Lamers
en Angelique
bezoekers.Druk:
Zo worden er eisen gesteld
Drukkerij Brummelkamp, Hoofddorp
aan het maximaal aantal bezoekers, het
Doelstelling De Oude Dorpskern:
aantal gidsen
etc.
De vereniging heeft ten doel: de bevordering en het
behoud van de leefbaarheid op zowel historische,
culturele als sociale grondslag, als op economische
We denken
dat de aanpassingen
samen
grondslag
in en rondom de- oude
dorpskern in
Noordwijk Binnen van de gemeente Noordwijk
met de voorwaarden
- de mogelijkheid
(…). Zij tracht dit doel te bereiken door actieve
samenwerking
met
bewoners en ondernemers in
schept om bezoekers op
een
genoemd gebied in nauw overleg met de overheid
verantwoorde
enalle
veilige
wijze
te laten
en door
andere
middelen
die het doel van
dienst kunnen zijn.

genieten van de spannende klim naar de
omloop van de spits.
De inspanning van de klim (34 meter!)
wordt beloond met een fantastisch
Foto’s
uitzicht over
hetomslag:
centrum van
De voorplaat is samengesteld met foto’s van Ruud
Noordwijk
en de wijde omgeving.
Heemskerk.
Ik nodig u uit om de klim een keer te
ondernemen!

BOUWBEDRIJF
’S-GRAVENDIJCKSEWEG 50
NOORDWIJK

RESTAURATIE VAN O.M.
DE LINDENHOF EN ABN-AMRO
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HOTELROYAL
Hotel | Appartementen | condoleances | Partijen

Voorstraat 76 | 2201 HZ Noordwijk
Tel. 071 - 3646512 | info@hotelroyal.nl

Voorstraat 133
2201 HS, Noordwijk
tel. (071) 362 31 97
fax. (071) 362 31 98
info@onderdelinde.com
(Niet om te reserveren)
Openingstijden keuken
Diner woensdag t/m
zondag 18.00 - 22.00 uur
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