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Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk stelt het op prijs om de
vrijwilligers van het genootschap periodiek schriftelijk op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen binnen het genootschap waaronder die in Museum
Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht. Als communicatiemiddel is gekozen
voor dit informatie bulletin dat in ieder geval drie keer per jaar wordt
samengesteld en met u wordt gedeeld.
Bestuurssamenstelling
Cora Vliet Vlieland-de Wit heeft aangegeven haar werk als secretaris van het
bestuur te willen beëindigen. Het bestuur betreurt haar beslissing maar wil
haar hartelijk danken voor haar inzet. Cora zal haar overige, vele activiteiten
voor het genootschap voortzetten.
Nieuwe bestuursleden. Naast het invullen van de vacature, die is ontstaan
door het aftreden van Cora Vliet Vlieland-de Wit wordt nagedacht over verdere
uitbreiding van het betuur. Mocht u kandidaten weten dan ziet het bestuur uit
naar uw suggesties.
Vrijwilligersdag
Op zaterdag 4 november wordt er met een aangeklede borrel een
vrijwilligersdag georganiseerd in Streekmuseum Noordwijk. Alle vrijwilligers
worden daarvoor met hun echtgenote/echtgenoot/partner persoonlijk
uitgenodigd. De inloop is vanaf 16.00 uur. De start staat gepland om 16.30 uur.
Einde is voorzien rond 19.30 uur. Aanmelden is verplicht en kan via
algemeen@g-o-n.nl.
Meer overleg met de vrijwilligers
Het bestuur wil serieus werk maken van de ontvangen geluiden dat de
communicatie tussen het bestuur en de vrijwilligers beter moet. Besloten is om
elke twee maanden met de coördinatoren van de werkgroepen om tafel te
gaan om zaken uit te wisselen. Aan de coördinatoren zal gevraagd worden om
de, voor hun werkgroepleden, relevante zaken door te geven.
Website

Er zijn voorbereidingen getroffen om de website nieuw leven in te blazen.
Hopelijk beschikken wij op korte termijn weer over actuele en vooral ook
interessante pagina’s. Voorwaarde is dat relevante content samengesteld en
aangeboden wordt voor plaatsing.
Tentoonstellingscommissie
Er zijn en worden stappen gezet om de tentoonstellingscommissie weer te
bemensen.
Wisseltentoonstellingen
In 2017 telde/telt Museum Noordwijk drie wisseltentoonstellingen. Momenteel
is de fototentoonstelling in de Blauwdotterzaal te zien over Nederlandse
gouden medaille winnaars. De foto’s zijn gemaakt door Noordwijks ingezetene
en voormalig wereldkampioen shorttrack tevens fotografe Monique Velzeboer
en fotograaf John de Koning. Deze tentoonstelling zal doorlopen tot eind van
het jaar en past in de evenementen die in het sportjaar 2017 (een besluit van
de gemeenteraad) worden georganiseerd. Met dank aan Cora Vliet Vlieland-de
Wit zijn er flyers verspreid in de onder meer de hotels, de bibliotheek en het
gemeentehuis om te attenderen op deze tentoonstelling. Ook nog loopt de
tentoonstelling “HOED”je voor de VROUW die Sjaan van Kekeren heeft
ingericht op de middenzolder met hoofddeksels die vroeger in Noordwijk
werden gedragen en hedendaagse exemplaren van de regionaal actieve club
Bollenweef. Deze tentoonstelling loopt door tot maart 2018. Er liggen
verschillende opties om een wisseltentoonstelling in 2018 te organiseren.
Definitieve besluiten zijn nog niet genomen.
Receptionisten
Het binnen halen van de VVV-balie in Museum Noordwijk heeft voor een
toename van de inloop gezorgd bij Jan Kroonsplein 4. Het bestuur is blij met de
inzet van de receptionisten die er voor zorgt dat er bemensing is in de
verruimde openingstijden van het museum. De meeste suppoosten hebben
met succes en plezier de overstap gemaakt naar receptionist(e) van het VVV.
Er hebben zich ook nieuwe medewerkers gemeld, die al volop meedraaien.
De komst van het VVV brengt flink extra werk met zich mee. Intern zijn de
taken verdeeld. Er zijn werkgroepen samengesteld die zich bezighouden met
• Bemensing en roosters
• Folders
• Boeken
• Souvenirs
• DVD’s

• Dienstverlening
• Administratie
Het bestuur is voornemens Ben Matser als algemeen coördinator aan te
stellen.
Sinds kort verkopen wij naast de “normale” artikelen ook
▪ Giftcards (voor besteding in webshops)
▪ Dinnercheques en
▪ Lekkerweg cards (voor besteding in hotels en vakantiewoningen)
U kunt ons bereiken via VVV@noordwijk.info

Uitbreidingsplannen
Het bestuur besteedt veel uren aan het overleg met de gemeente over de
uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk. Er is een uitgebreid businessplan
opgesteld en aangeboden aan de gemeente. Dat is positief ontvangen. In
opdracht van en gefinancierd door de gemeente is bureau BMC aan de slag
gegaan om een haalbaarheidsonderzoek voor het totale plan uit te voeren. Het
gaat om de volgende fases. Het betrekken van het pand Nicolaas
Barnhoornweg 44 bij het museum. Dit pand is al aangekocht door de gemeente
met de bedoeling om het te schenken aan het genootschap. Gesprekken zijn
gaande om het in goede staat te brengen, voorat de overdracht plaatsvindt.
Een nieuwe zaal bovenop de Blauwdotterzaal. En de realisatie van een nieuw
pand op de hoek van de Parallel boulevard en het Jan Kroonsplein. De
berekeningen van de kosten voor alle werkzaamheden zijn gemaakt. Datzelfde
geldt voor de bouwkundige tekeningen en de schetsen. Op 10 oktober is de
gemeenteraad met een brief geïnformeerd over de gang van zaken. Op 20
november is er een presentatieavond waarbij de raad wordt bijgepraat. Het
besluitvormingsproces gaat vanaf het eind van het jaar lopen. In december
buigt de raadscommissie zich over het uitbreidingsplan. De raad doet dat in
januari 2018.
Exploitatie
Wanneer het lukt om de nieuwbouw gefinancierd te krijgen zal de exploitatie
omhoog moeten. Het bestuur is ook daar hard mee bezig. Gedacht wordt
onder meer aan het aantrekken van meer sponsoren door aanbieding van
sponsorpakketten, verhuur van de ruimtes, een goed draaiende winkel en
koffiecorner en vooral veel meer bezoekers. Er wordt ook gekeken hoe de
exploitatie van Streekmuseum Veldzicht kan worden uitgebreid.

Commissie herinrichting Museum Noordwijk
Wanneer de uitbreidingsplannen gerealiseerd kunnen worden ontstaat de
mogelijkheid om de geschiedenis van Noordwijk beter in beeld te brengen. Een
commissie is al een aantal keren bijeen geweest om te praten over de
gewenste herinrichting. Er is besloten om te kiezen voor een thematisch
chronologische opzet. Er zijn zeven thema’s benoemd: Het kustlandschap bij de
monding van de Oude Rijn; De ontwikkeling van de kustvisserij; Van badplaats
en vakantieoord naar conferentieoord Noordwijk aan Zee; Dagelijks leven rond
1900; Kunst en cultuur; Nijverheid, De geschiedenis van het dorp aan de hand
van een tijdlijn. Alle thema’s zullen op een dynamische, interactieve wijze
worden belicht. Natuurlijk wordt de educatie in de hele opzet meegenomen. Bij
elk thema wordt grondig bekeken welke elementen uit de bestaande collectie
passen om tentoongesteld te worden. Een extern bureau zal op kosten van de
gemeente en het genootschap met een voorstel over de (interactieve)
inrichting komen.
Restyling van de Blauwdotter
De eerste editie van de gerestylde Blauwdotter is met enthousiasme
ontvangen. Het ontwerp met de kleurenfoto’s is goed aangeslagen. De leden
blijven vier Blauwdotters per jaar ontvangen. Eén editie daarvan (maart) zal
gevuld worden door het bestuur en in het kader staan van de Algemene
Ledenvergadering. Om de kosten te drukken worden er advertenties geworven.
Gaande en komende Berkemeier
Helaas zit de bruikleentijd van een mooie Berkemeier erop. Het schilderij gaat
terug naar de bruikleengever die het ten toon zal stellen in het eigen pand, Huis
Bergh. Maar er komt een mooie voor terug, die met behulp van een schenking
gekocht kon worden van een inwoner in Asperen.

Dringende oproep
Het genootschap kampt met de nodige vacatures. En dat in tijden dat er heel
veel op de rol staat en er dus veel moet gebeuren. Als er onder u belangstelling
is voor een bestuursfunctie, voor deelname aan één van de commissies of
werkgroepen buiten de bijdrage die u nu al levert laat het ons dan weten.
Wellicht ook dat u in uw familie, vrienden- of kennissenkring geschikte
kandidaten kent. Ook daarvoor houden wij ons van harte aanbevolen. U kunt
uw belangstelling of namen van derden doorgeven via algemeen@g-o-n.nl of
via 071-3617884.

De Klederdrachtgroep
De klederdrachtgroep zoekt nog steeds versterking. Wellicht vindt u het – als
betrokkene bij het museum - ook wel heel erg leuk om met ons mee te doen.
Graag horen we van u via tel. nummer 3611351.
Lief en leed pot
Weet u mensen in uw werkgroep die ziek zijn geef dit dan even door aan Cora
Vliet Vlieland, 3611351. Zij kan dan op de een of andere manier aandacht
besteden aan deze vrijwilliger.
Grote dank aan alle vrijwilligers
Het bestuur spreekt zijn grote dank uit naar alle vrijwilligers voor hun inzet voor
het genootschap en de beide musea. Zonder u zou het genootschap niet
kunnen bestaan. Laten wij er ook in de rest van dit jaar met elkaar weer een
groot succes van maken.
Tenslotte
Bijgevoegd vindt U de nieuwste telefoonlijst. Dit is geen lijst met alle
vrijwilligers maar domweg een lijst met veel gebruikte telefoonnummers en
email adressen, ook van vrijwilligers. Als U daar een wijziging op wilt hebben is
dat geen probleem, even doorgeven via algemeen@g-o-n.nl en bij de volgende
editie staat uw wijziging erin.

