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Geachte leden van het Genootschap Oud Noordwijk
Voor u ligt geen reguliere Blauwdotter. Het is een bestuurseditie met een verslaglegging over het
afgelopen jaar die wel in het nieuwe jasje van ons ledenblad is gegoten. Met de redactie van de
Blauwdotter is afgesproken dat er geen vier maar drie reguliere edities worden uitgebracht. Dit
geeft de redactie meer ruimte om inhoudelijk nog betere Blauwdotters uit te brengen. Het bestuur
heeft daarop besloten om een vierde editie uit te brengen in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt u hierbij aangeboden.
In dit nummer brengen het bestuur en alle werkgroepen hun overzicht over de gang van zaken in
2017. Verder kunt u kennis nemen van andere relevante ontwikkelingen. Om deze speciale editie
de uitstraling van de reguliere nummers te geven is de opmaak gelijk aan de andere en ook deze
uitgave is voorzien van tal van kleurenfoto’s. Het bestuur denkt met deze Blauwdotter een passend
en waardevol jaarverslag te hebben uitgebracht. Omdat de financiële gang van zaken pas vlak
voor de Algemene Ledenvergadering in detail duidelijk is bevat deze editie slechts een beperkt
uitgewerkt financieel overzicht. Die wordt op een andere manier onder uw aandacht gebracht. Wij
wensen iedereen veel leesplezier.
Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk.
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Van het bestuur
Algemeen
Een onverminderd groot aantal vrijwilligers is ook in het verslagjaar 2017 actief betrokken
geweest bij de activiteiten in Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht. Met de komst
van de VVV-balie in Museum Noordwijk is het aantal vrijwilligers toegenomen. Door al deze
vrijwilligers is hard gewerkt om een goede bedrijfsvoering binnen beide musea op gang te
houden en te garanderen. Zij verdienen daarvoor alle lof.
Evenals in voorgaande jaren vonden de door de vrijwilligers uitgevoerde activiteiten plaats in
werkgroepen. De in het jaar 2017 actieve werkgroepen waren:
Redactieraad Blauwdotter
Werkgroep Foto & Film
Werkgroep ICT & websites
Werkgroep Textiel, Accessoires & Sieraden
Werkgroep Administratie
Werkgroep Klederdrachtoptreden
Werkgroepen Receptie
Werkgroep Modelbouw
Werkgroepen Collectiebeheer
Werkgroepen Jeugdeducatie
Werkgroep Evenementen Veldzicht
Werkgroepen facilitaire dienst
Werkgroep Kruidentuin		
Door het vertrek van een aantal vrijwilligers zijn de activiteiten van enkele werkgroepen
tijdelijk stil komen te liggen. Dit betreft de volgende groepen:
• Werkgroep Bibliotheek (onderdeel van Collectiebeheer)
• Tentoonstellingscommissie
• Aankoopcommissie
• Werkgroep Organisatie & Werving
Het bestuur heeft zich zeer ingespannen om, met name voor laatstgenoemde werkgroep, geschikte commissieleden te vinden. Tegen het eind van het verslagjaar is een aantal personen
bereid gevonden deelname aan deze commissie serieus te willen overwegen. De gesprekken
daarover zijn over de jaarwisseling heen getild.
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Het bestuur van het Genootschap onderhield ook in 2017 diverse relaties met organisaties
binnen en buiten Noordwijk. Enkele daarvan kunnen niet onvermeld blijven, te weten:
• Stichting Vrienden van het Museum.
• Stichting Museum Boerderij Noordwijk.
• Stichting Landgoed Veldzicht.
• Gemeentebestuur Noordwijk.
• Stichting Atlanticwall Museum Noordwijk.
• Stichting Museum Engelandvaarders.
• Stichting Kurt Carlsen.
• Stichting De Oude Dorpskern.
• Stichting Noordwijk Marketing.
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Uitbreidingsplannen Museum Noordwijk
In het verslagjaar is er veel tijd en
energie gestoken in de uitwerking van
de uitbreidingsplannen van Museum
Noordwijk.
Uitgedaagd door de politiek om met een
ambitieus plan te komen heeft het bestuur
van het Genootschap Oud Noordwijk zich
gezet aan de uitwerking. Door het beschikbaar stellen van een budget vanuit de gemeente kon bureau BMC ingehuurd worden
om in samenspraak met het bestuur en de
gemeente de plannen verder uit te werken in
twee scenario’s.
In de ene, minst verregaande, wordt het,
door de gemeente met dat doel aangekochte,
pand Nic. Barnhornweg 44 bij het museum
gevoegd en wordt er een nieuwe zaal bovenop de Blauwdotterzaal gebouwd.
In scenario 2, dat de voorkeur heeft van het
bestuur, wordt er naast de plannen in scenario 1 ook een nieuw gebouw toegevoegd
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om de geschiedenis van Noordwijk op een
informatieve, dynamische en aantrekkelijke
manier te tonen.
De uitbreidingsplannen in scenario 1 en 2
maken het mogelijk om wisseltentoonstellingen te organiseren zonder dat een deel van
de vaste collectie moet worden verwijderd.
Er komen voldoende werk- en vergaderplekken voor de vrijwilligers. In scenario 2 kan
er een geconditioneerde depotruimte gerealiseerd worden. De balie voor het museum
en de VVV kunnen worden uitgebreid en er
is ruimte voor een aantrekkelijke winkel en
dito horeca.
Het uitgewerkte plan is zowel in het college als aan de raad gepresenteerd en goed
ontvangen. Al zijn er natuurlijk de nodige
vragen over investerings- en exploitatiekosten. Het ziet er naar uit dat de gemeente
een tweede budget beschikbaar gaat stellen
om de gepresenteerde plannen verder uit te
werken.

De Blauwdotter • jaarverslag bestuur & werkgroepen

Organisatiestructur GON
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Het bestuur
Samenstelling
Ultimo 2017 bestond het bestuur uit de volgende leden:
• Leon Guijt
(voorzitter)
• Nella Brak
(aspirant lid / secretaris)
• Kees Langeveld
(aspirant lid / penningmeester)
• Harm Dragt
(lid portefeuille Communicatie / Marketing)
• Leen van Duin
(lid portefeuille uitbreiding museum)
• Jan Hoogeveen
(lid portefeuille Veldzicht)
In de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap werd afscheid genomen van
Leo Schaap die vanaf 2013 als penningmeester actief is geweest. Aangezien op dat moment
nog geen opvolger voor hem gevonden was, is hij in deze functie actief gebleven tot medio
mei 2017, het moment waarop Kees Langeveld zijn intrede deed als penningmeester in het
bestuur. Kees heeft zich de lopende zaken binnen de beide musea, in het bijzonder de financiële, snel eigen gemaakt en draait als volwaardig bestuurslid mee. Daarnaast is Leo Schaap
actief gebleven als adviseur van het bestuur bij het verder ontwikkelen en detailleren van het
uitbreidingsplan van het Museum Noordwijk.
Cora Vliet Vlieland heeft medio 2017 het bestuur laten weten dat zij gaandeweg te veel
moeilijkheden ondervond in het combineren van de taken als secretaris van het Genootschap
met andere werkzaamheden. Zij is om die reden als bestuurslid opgestapt, nadat zij een
geschikte opvolg(st)er had gevonden. In haar plaats is in het najaar van 2017 Nella Brak aangetreden als secretaris. Cora blijft overigens haar coördinerende taken in de Klederdrachtgroep voortzetten, tot genoegen van het bestuur.
Vergaderingen
De reguliere bestuursvergaderingen vinden één maal per maand plaats volgens een vastgesteld schema. Incidenteel worden extra vergaderingen ingelast, indien de ontwikkeling van
zaken daartoe aanleiding geeft. Het bestuur vergadert aan de hand van een agenda met
bijbehorende vergaderstukken. Van deze vergaderingen wordt een verslag met actiepunten
gemaakt, alsmede een besluitenlijst.
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De agenda kent naast een aantal vaste agendapunten die maandelijks terugkeren maar ook
adhoc onderwerpen die op het betreffende moment de aandacht vragen. Tot de eerste categorie agendapunten behoorden in 2017 de volgende onderwerpen: financiën, uitbreidingsplan
museum, VVV-activiteiten, wisseltentoonstellingen, aankoop van kunstwerken en subsidieaanvragen. De uitkomsten van de bestuurlijke beraadslagingen vindt u elders in dit verslag.
Ook dit jaar waren op de maandagochtenden tussen 10.00 en 12.00 uur enkele bestuursleden
(meestal twee maar tenminste één) in Museum Noordwijk aanwezig om vragen van
vrijwilligers te beantwoorden dan wel in goed overleg met hen oplossingen te vinden voor
gerezen problemen. Van deze mogelijkheid is meerdere malen gebruik gemaakt. Als middel
om grotere groepen vrijwilligers te informeren, voldoet dit “spreekuur” echter niet. Ook
het informatiebulletin dat het bestuur met enige regelmaat verspreidt, komt onvoldoende
tegemoet aan de wens om regelmatig op de hoogte te komen van recente ontwikkelingen van
zaken. Om die reden heeft het bestuur in het najaar van 2017 besloten om het zogenaamde
kernteam, bestaande uit de coördinatoren van de werkgroepen, met een frequentie van één
maal per twee maanden bijeen te roepen en hen te informeren over belangrijke lopende zaken
en nieuwe ontwikkelingen. De coördinatoren op hun beurt informeren het bestuur wat er
gaande is. De eerste vergadering in dit kader heeft begin december 2017 plaats gehad en is als
positief ervaren.
De vrijwilligers
Het kan niet genoeg gezegd worden dat vrijwilligers geweldig belangrijk zijn voor organisaties die over een beperkt budget beschikken en toch maatschappelijk actief en betrokken
willen zijn. Dit geldt zonder enige twijfel ook voor het Genootschap Oud Noordwijk, dat twee
musea exploiteert.
Gelukkig beschikt onze vereniging over een relatief grote groep actieve vrijwilligers, die
ook ongevraagd graag bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Ook wanneer zich
nieuwe activiteiten aandienen, zoals de komst van de VVV-balie, of het opzetten en in de
markt zetten van een educatief programma binnen Veldzicht, lukt het om daarvoor de
nodige, ook nieuwe vrijwilligers te vinden. Dit werven loopt niet altijd op rolletjes, maar door
gebruik te maken van de netwerken van onze aanwezige vrijwilligers weten wij daar tot op
heden nog steeds in te slagen. Hetgeen niet wegneemt dat het vinden van voldoende
capabele mensen steeds opnieuw de aandacht van de gehele organisatie vergt.
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De vrijwilligersbijeenkomst in augustus 2016 op Veldzicht bleek met zoveel enthousiasme
ontvangen te zijn, dat het bestuur ook in 2017 een dergelijke bijeenkomst heeft georganiseerd.
Dit keer had het bestuur gekozen voor een zgn. aangeklede borrel, vooraf gegaan door een
lezing van Harrie Salman over Veldzicht en De Klei. Een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van het gebied rond Noordwijk en de oorspronkelijke loop en uitmonding van
de rivier de Rijn.
Ruim 60 vrijwilligers met hun partners verzamelden zich zaterdag 4 november 2017 vanaf
16.00 uur in de voormalige bollenschuur van Veldzicht, waar zij werden ontvangen met koffie
en een koekje. De lezing van Harrie Salman die daarop volgde, werd aandachtig gevolgd en
met luid applaus afgesloten. Aansluitend volgde het informele deel met drankjes en hapjes,
uitstekend verzorgd door Krijn van der Bent en Peter den Elzen. Het plezierige samenzijn
duurde tot ca. 20.00 uur, waarna de meesten vertrokken en een resterende groep de zaal en
de keuken weer op orde brachten.
Het bestuur heeft in 2017 afscheid genomen van een tweetal vrijwilligers,die zich jarenlang
hebben ingezet voor het Genootschap. Het betreft:
• Ria van Oostrum, die gedurende een periode van ca. 10 jaar vanachter de ontvangstbalie
bezoekers van het Museum Noordwijk heeft ontvangen;
• Piet van der Niet, die in 1992 als vrijwilliger actief is geworden in de toenmalige werkploeg
van Museum Noordwijk en niet lang daarna begonnen is de Blauwdotter te bezorgen in het
Zeedorp.
Voor beiden geldt, dat hun gezondheidstoestand het niet langer toelaat hun vrijwilligersactiviteiten voort te zetten. Het bestuur heeft hen zeer hartelijk bedankt voor hun trouwe
inzet, en hen, als blijk van waardering, een fraaie bos bloemen overhandigd.
Het bestuur ontving in 2017 ook twee berichten van overlijden van personen die eerder als
vrijwilliger actief waren geweest. Het betreft:
• Anna van Eeuwijk die tot aan het najaar van 2016 gedurende een periode van ca. twee jaren
actief is geweest in de administratie van de vereniging,
• Arie Duijndam, actief als lid van het bestuur van medio 2001 tot april 2005; de eerste twee
jaar als penningmeester, daarna als lid belast met de ledenadministratie.
Langs deze weg wil het bestuur hen ook postuum eren voor hun inzet!
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Concept jaarrekening 2017 en begroting 2018
		
		
BATEN
Reguliere inkomsten
Contributie
Donaties
Subsidie Gemeente

Alle bedragen zijn in euro's

2016
Realisatie

2017
Begroting

2017
Realisatie

2018
Begroting

25,465
9,864
28,718

25,000
9,700
28,700

24,861
9,242
28,718

24,000
8,600
28,718

64,047

63,400

62,821

61,318

8,031
6,504
4,499

13,500
7,000
6,750

10,397
9,633
2,582

10,340
9,900
4,500

Subtotaal

19,034

27,250

22,612

24,740

Overige inkomsten
Projectsubsidies
Tentoonstellingssubsidies
Energiebelasting retour

4,480
6,250
1,153

22,820
8,500
1,039

5,398
0
1,228

17,250
10,000
1,000

Subtotaal

11,883

32,359

6,626

28,250

Werkgroepen & projecten

2,090

2,200

6,254

6,300

TOTALE BATEN

97,054

125,209

98,314

120,608

LASTEN
Bedrijfskosten
Algemene kosten
Kantoor
Huisvesting

16,791
4,101
33,821

12,500
5,000
37,300

14,125
4,424
37,642

17,735
3,200
41,600

Subtotaal

54,713

54,800

56,192

62,535

Exploitatiekosten
Museum Noordwijk
Streekmuseum Veldzicht
Winkelinkopen

2,736
1,283
2,845

4,569
1,700
3,500

4,196
1,693
4,098

3,740
1,300
3,500

Subtotaal

6,864

9,769

9,987

8,540

Werkgroepen & projecten
Tentoonstellingen
Blauwdotter
Uitbreidingsplannen MN
Herinrichten Veldzicht
Overige

10,262
7,679
552
0
16,958

11,120
7,000
9,448
15,000
14,322

1,313
8,629
3,526
0
13,662

11,000
10,800
2,000
12,000
16,500

Subtotaal

35,451

56,890

27,130

52,300

97,028

121,459

93,309

123,375

Subtotaal
Inkomsten uit exploitatie
Museum Noordwijk
Streekmuseum Veldzicht
Winkelverkopen

TOTALE LASTEN
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële baten & lasten
Bijzondere baten
Bijzondere lasten
Subtotaal
RESULTAAT

12

26

3,750

5,004

-2,767

236

250

17

15

5,000
-4,844

5,000
-5,000

6,563
-7,656

7,000
0

156

0

-1,093

7,000

418

4,000

3,928

4,248

Notitie
[1]

[2]

[1]
[2]

[3]
[1]
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Eind 2017 heeft het Genootschap de Belastingdienst
gevraagd om een uitspraak omtrent de (BTW)
belastbaarheid van de ontvangen contributie
bedragen. De Belastingdienst deelt de mening
van het Genootschap. In het kort komt dit neer op
lagere inkomsten uit contributie en een hoger terug
te vorderen BTW bedrag met een netto positief
resultaat als gevolg. In het overzicht zijn de cijfers
voor 2016 Realisatie en 2017 Begroting aangepast om
vergelijking met de cijfers voor 2017 Realisatie en de
2018 Begroting te vergemakkelijken. [1]
De reguliere inkomsten zijn gerealiseerd in lijn met
de begroting. De inkomsten uit exploitatie zijn 17%
lager dan begroot. De extra toeloop vanwege de VVV
activiteiten heeft nog niet geleid tot de verwachtte
stimulering van het bezoek aan Museum Noordwijk.
Ook zijn de winkelverkopen achtergebleven bij de
verwachtingen. Positief zijn de hogere inkomsten uit
de bollenverkoop op locatie Veldzicht.
De overige inkomsten zijn veel lager uitgevallen
dan begroot, omdat de herinrichting van de stal
van Streekmuseum Veldzicht vertraagd is naar
2018, de financiering van de werkzaamheden
rond de uitbreidingsplannen grotendeels betaald
zijn door de Gemeente, en de subsidie voor de
tentoonstelling Goudkoorts direct uitbetaald is aan
de organisatoren. In alle drie de gevallen zijn ook de
begrote kosten komen te vervallen, waardoor het
effect op het bedrijfsresultaat nihil is.
De inkomsten uit werkgroepen & projecten zijn
hoger uitgevallen dan begroot, voornamelijk
door de gerealiseerde advertentie-inkomsten uit
de uitgave Blauwdotter nieuwe stijl en de omzet
van de pompoenmarkt op locatie Veldzicht. Beide
activiteiten waren niet in de begroting opgenomen.
De bedrijfskosten zijn 2% hoger uitgevallen dan
begroot, voornamelijk door hogere schoonmaakkosten ten gevolge van de toegenomen activiteit
op locatie Veldzicht en het invoeren van een
suppoostenvergoeding.
In de begroting waren de verwachtte stijging
van de energiekosten voor Veldzicht abusievelijk
opgenomen onder exploitatiekosten.

In de jaarrekening zijn deze begrote kosten
ondergebracht onder huisvesting. [2]
De gerealiseerde exploitatiekosten zijn in lijn met
de gecorrigeerde begroting. De kosten voor
werkgroepen & projecten zijn veel lager dan
begroot, zoals hierboven reeds is beschreven. De
hogere drukkosten voor de Blauwdotter nieuwe
stijl zijn grotendeels opgevangen door de inkomsten
uit advertenties.
Als gevolg van de beschreven varianties is het
bedrijfsresultaat voor 2017 hoger dan begroot. Ook
de bijzondere baten zijn hoger uitgevallen. Hierdoor
kan er inderdaad een bijzondere last van € 5.000,worden opgenomen om het Aankoopfonds te
vullen. Deze last is ook in de begroting voor 2017
opgenomen om vergelijking te vergemakkelijken.
[3]
In de begroting voor 2018 zijn het vertraagde
project herinrichting stal Veldzicht en de geplande
tentoonstelling rond het thema Space opgenomen.
De reguliere inkomsten zijn lager begroot in lijn met
de langzame, maar gestage, daling van het aantal
leden.
De reguliere inkomsten zijn begroot in lijn met de
langzame, maar gestage, daling van het aantal
leden. De inkomsten uit exploitatie zijn hoger begroot,
voornamelijk als gevolg van hogere opbrengsten
uit winkelverkoop. Het winkelaanbod is eind 2017
verder uitgebreid en de uitstalling van artikelen
verbeterd.
De algemene kosten zullen hoger uitvallen door
gemaakte afspraken met Stichting Noordwijk
Marketing omtrent de vrijwilligersvergoeding voor
de receptionisten. Ook de kosten voor huisvesting
zullen hoger uitvallen door eenmalige kosten voor
het vervangen/aanleggen van noodverlichting op
locatie Veldzicht en de herinrichting van de entree
van Museum Noordwijk.
De aanschaf van een bijzondere Kroon-vaas leidt
tot hogere kosten onder overige, welke gefinancierd
zullen worden uit een hogere vrijval uit het Fonds
J.J. van Enter. Het resulterende positieve saldo op de
begroting is bestemd om het Aankoopfonds
deels aan te vullen.
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VVV Noordwijk

In januari 2017 werd het Genootschap
benaderd door Noordwijk Marketing
met de vraag of het bereid en in staat
was om VVV Noordwijk te huisvesten
en te runnen. Daar is positief op
gereageerd en daarop kon het werk
beginnen.
In korte tijd werd de receptie van het museum ontmanteld en is de Willem van Beelen
kamer omgetoverd tot een geïntegreerde
receptie annex VVV.
Op 1 april dit jaar werd het VVV enthousiast
gestart. Het wordt bemenst door 24 vrijwilligers. De eerste weken zijn we begeleid door
ervaren krachten van Noordwijk Marketing.
Sindsdien doen we het zelfstandig. De receptionisten hebben tot taak om bezoekers
waaronder veel toeristen te informeren over
Noordwijk in de breedste zin. De invulling
van die taak is een voortdurende uitdaging.
We moeten nog veel ervaring opdoen. De
bezoekers willen informatie over de ontspanningsmogelijkheden die Noordwijk te bieden
heeft. Daarnaast worden er vooral adviezen
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gegeven over horeca, transport en overnachtingen. We beschikken over een groot scala
aan folders die daarbij helpen. Wij denken
dat wij op de goede weg zijn. Van veel bezoekers krijgen wij blijken van waardering.
Echter niet altijd. Met name buitenlandse
bezoekers denken dat wij een boekingskantoor zijn voor reizen en overnachtingen. Die
hulp kunnen wij echter niet bieden. Voorts
en vaak tot ons verdriet bieden wij een luisterend oor voor klachten van toeristen. Het
optreden van het Noordwijkse handhavingsteam wordt door toeristen niet altijd met
instemming begroet.
De in grote haast omgetoverde entree is
door de groep geëvalueerd. Wij vinden dat
de entree naar het museum ietwat ondergesneeuwd is door het VVV. Bovendien is de
entree van het museum de laatste jaren niet
onderhouden. De eerste twee weken van
2018 worden benut om de entree te schilderen, de vloer op te kappen en enkele verbeteringen in de presentatie aan te brengen.
Ben Matser, coördinator VVV
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Jeugdeducatie

Het schoolproject ‘Leuntje en Leen’ is een
aantal jaren geleden op deskundige wijze
ontwikkeld door de Federatie Stichts
Cultureel Erfgoed Utrecht. Dit project is
door het Museum Noordwijk overgenomen,
met als doel de kinderen van groep 5 van de
basisscholen uit de regio Duin - & Bollenstreek een actief leerprogramma aan te
bieden.
Zowel op school als in het museum maken
de kinderen op speelse wijze kennis met het
dagelijkse leven in Noordwijk rond 1910.
‘Op stap met Leuntje en Leen’ sluit aan bij de
kerndoelen voor geschiedenis die in het
basisonderwijs gehanteerd worden. De voorbereidingslessen vinden op school plaats.
Daar staat, in bruikleen, een ‘leskist’. Het
project wordt afgesloten met een bezoek aan
Museum Noordwijk.
Dit vindt plaats op de dinsdagochtenden
van 9.00 uur tot 11.30 uur. Daar krijgen de
kinderen eerst een rondleiding van ongeveer
45 minuten.

Daarna gaan ze in groepjes o.l.v. een ouder
de 6 opdrachten uitvoeren, die verspreid
door het museum te vinden zijn.
Ook wordt er een individuele fotosessie in
Leuntje & Leen klederdracht verzorgd en
deze foto krijgen de kinderen als afsluiting
van het project mee naar huis.
Sinds 2014 is het project ondergebracht bij
het overkoepelende orgaan CultuurEducatiegroep Leiden. De Educatiegroep verzorgt de
aanmeldingen, de inschrijvingen en afrekeningen van de scholen met het Genootschap
Oud Noordwijk. Deze samenwerking wordt
door de werkgroep Jeugdeducatie alsmede
het bestuur van het genootschap als zeer
positief ervaren.
Het project is een activiteit die door vrijwilligers van het museum wordt aangeboden.

Toos van Maris, coördinator Jeugdeducatie GON

15

De Blauwdotter • maart 2018

Deelname scholen Leuntje/Leen schoolseizoen 2016-2017
School
St. Victorschool Noordwijkerhout
St. Victorschool Noordwijkerhout
Wakersduin Noordwijk
Schapendel Noordwijk
Beekbrug Sassenheim
Startbaan Sassenheim
Zeehonk Noordwijk
Jutter Noordwijk
Hoffenne Noordwijk
Kinderburg Sassenheim
Witte School Noordwijk
Witte School Noordwijk
Bronckhorst Noordwijk
Bronckhorst Noordwijk
Noordwijkse School
Horizon Katwijk

Bezoekdatum
1-11-2016
8-11-2016
15-11-2016
22-11-2016
31-01-2017
7-02-2017
14-02-2017
21-02-2017
14-03-2017
21-03-2017
28-03-2017
4-04-2017
11-04-2017
18-04-2017
6-06-2017
20-06-2017

Aantal leerlingen
25
13
16
20
22
19
17
10
29
40
29
30
26
22
25
20

Totaal aantal leerlingen: 363 (volwassen begeleiding hierbij niet meegerekend)

Er is dit jaar met de Educatiegroep
Leiden afgesproken dat de vergoeding
niet meer per deelgenomen groep zal
gelden, maar per leerling. Dit zal met het
schooljaar 2017-2018 ingaan.

16
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Tentoonstellingscomissie
Het genootschap moest het in het verslagjaar helaas zonder een tentoonstellingscommissie
stellen. Onvrede over de gang van zaken, waaronder geen gehoor krijgen bij het bestuur om
verbeteringen te realiseren, zorgde voor het besluit van de commissie om te stoppen met
haar werkzaamheden.
Dankzij de bereidheid van Aleid Matser om de tentoonstelling ‘De kunst van het schenken’
in te richten en de tentoonstelling Goudkoorts, met sportfoto’s van Monique Velzeboer en
John de Koning konden er toch twee mooie wisseltentoonstellingen georganiseerd worden.
Gaandeweg het jaar zijn er gesprekken gestart om weer te kunnen beschikken over de,
voor het genootschap zo belangrijke, tentoonstellingscommissie.

17
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Administratie, ICT en websites
De werkgroepen hebben geen
bijzondere werkzaamheden uitgevoerd
anders dan de ondersteuning van het
bestuur en de vrijwilligers.
Statistieken
Op 1-1-2018 waren 1678 leden lid van het
Genootschap Oud Noordwijk. Het ledenbestand loopt gestadig terug vooral door
het overlijden van de eerste generatie leden
uit 1963. Er is wel aanwas van nieuwe leden
maar onvoldoende om het ledenbestand op
peil te houden.
Binnen en voor het genootschap zijn 128
vrijwilligers actief.
De Blauwdotter kent een oplage van 1738
stuks.
Het museum werd in het verslagjaar bezocht
door 3324 bezoekers. Noordwijkers aan de
muur trok in 2016 en 2017) 946 bezoekers,
De Kunst van het schenken 818 en Goudkoorts
2169.
Het VVV ontving 12031 bezoekers.
Onze collectie bestaat uit 6254 artikelen.
We beschikken over 641 Sieraden en 4088
kledingstukken.
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ICT
Het netwerk werkt adequaat. Incidenteel is
er behoefte aan vervanging van oude apparatuur. De programma’s werken naar behoren.
Er is een nieuwe beheerder van de website
aangetreden. Het bleek dat met name de
website van Museum Noordwijk ernstig was
vervuild waardoor deze enkele weken uit de
lucht is geweest. De informatie op de website
is nog steeds een grote zorg. Onze webbeheerder wordt nog onvoldoende gevoed
met artikelen en correcte berichtgeving.
Ben Matser, coördinator
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Bibliotheek Veldzicht

In de ruimte waar op Veldzicht lezingen worden gehouden zijn twee kasten met boeken geplaatst. In een door de vrijwilligers gemaakte kast staat een collectie boeken van schrijvers die
een link hebben met Noordwijk. Er zijn werken te vinden van onder andere Albert Verwey,
Henriëtte Roland Holst, Frederik van Eeden, Maria Montessori en J.B. Charlews ( prof.Nagel).
In een door een opticien geschonken kast is een collectie boeken, brochures en kleine uitgaven over Noordwijk geplaatst. Alle werken zijn gecatalogiseerd. Aan een database met zoekfunctie wordt gewerkt. De boeken zijn eigendom van antiquariaat Moby Dick en zijn beschikbaar voor inzage en onderzoek. Lenen kan ook maar dan wel via genoemd antiquariaat. De
bibliotheek zorgt ervoor dat beide collecties voor de toekomst bewaard worden en beschikbaar zijn voor de Noordwijkse gemeenschap.
Willem Baalbergen, coördinator
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Commissie
herinrichting Museum Noordwijk
In het verslagjaar is een commissie actief geweest om vast te stellen hoe het
Museum Noordwijk na de gerealiseerde uitbreidingsplannen ingericht zou moeten
worden. Want de wens om de geschiedenis van Noordwijk op een nog betere manier
te laten zien is een van de redenen om te gaan werken aan de uitbreidingsplannen.
De commissie is tot een voorlopige opzet gekomen.
De volgende thema’s dienen een plek te
krijgen die de wandeling door de geschiedenis interessant gaat maken:
• Het oude kustlandschap bij de monding
van de Oude Rijn.
• De ontwikkeling van de kustvisserij.
• Van badplaats en vakantieoord naar
conferentieoord.
• Het dagelijks leven rond 1900.
• Kunst en cultuur.
• Nijverheid.
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Een mooie tijdlijn moet de verbindingen
duidelijk maken. De commissie is voor een
interactieve opzet waarbij veel gebruik wordt
gemaakt van historische bewegende beelden.
De opzet van het museum ‘nieuwe stijl’ is
opgenomen in het totaalplan dat ook aangeboden is aan het college en de gemeenteraad.
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De foto- en filmwerkgroep

In het verslagjaar telde de foto- en filmclub 19 vrijwilligers. Zij hielden zich
bezig met het beschrijven, digitaliseren, het invoeren in het databestand en het
opbergen van de originele afbeeldingen in het archief.
Voor het beschrijven zijn twee groepen actief. De een is op woensdagmiddag aan de slag in
het kantoor van het museum. De andere werkt op de woensdagochtenden in het Streekmuseum Veldzicht. Verder worden op diverse dagdelen afbeeldingen gedigitaliseerd, ingevoerd in
het bestand en opgeborgen in de archiefruimte van het museum.
Afgelopen jaar is begonnen met het beschrijven en digitaliseren van het fotoarchief van Arie
Barnhoorn. Dit archief bestaat uit ongeveer 6000 historische afbeeldingen. Deze bevinden
zich in een aantal albums. Eind 2017 waren ongeveer 1500 afbeeldingen uit dit archief beschreven, gedigitaliseerd en opgenomen in het grote databestand. De originele afbeeldingen
blijven in de albums en worden in de archiefruimte van het museum bewaard.
Het databestand van het museum bevatte eind 2017 ongeveer 29000 afbeeldingen. In dit
(relationeel) databestand kan op verschillende manieren gezocht worden zoals op fotograaf,
straat, jaartal en zoekterm. De originele afbeeldingen worden, op nummer gerangschikt,
bewaard in de archiefruimte van het museum. Dit is een voor vochtigheid geconditioneerde
ruimte. Tevens wordt een papieren rapport van alle opgenomen beschrijvingen in dit archief
bewaard.
»
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Voor de bezoekers van het museum is een speciale toepassing van het databestand gemaakt.
Bezoekers kunnen hierin eveneens met zoektermen afbeeldingen opvragen en eventuele afdrukken hiervan bestellen. Gebleken is dat de archiefruimte op dit moment vrijwel helemaal
vol is en er op korte termijn behoefte is om deze te vergroten.
In 2017 is meegewerkt aan een project van de gemeente Noordwijk. Dit was het opzetten van
een fietsroute langs de gemeentelijke monumenten. Voor dit doel is een aantal historische
afbeeldingen beschikbaar gesteld.
Tevens is een aantal afbeeldingen beschikbaar gesteld voor een binnenkort uit te brengen
boek over Noordwijk. Van een aantal collectie onderdelen in het museum zijn foto’s gemaakt.
Deze zijn overgezet in een speciaal format (PNG) ten behoeve van de tablets in het museum.
Film Kloosters en Kruiden
In het verslagjaar zijn voor gebruik in Streekmuseum Veldzicht door de filmgroep opnamen gemaakt voor een film over ‘Kloosters en Kruiden’. De film gaat gebruikt worden voor educatieve
doeleinden en is primair bestemd voor groep 7 van het basisonderwijs. Het educatie programma is een van de activiteiten van de Cultuurgroep Leiden. Deze cultuurgroep zet zich in om het
lokaal erfgoed op een aantrekkelijke manier onder de aandacht van kinderen te brengen.
Promoten
Om twee wisselexposities te promoten zijn door de filmgroep even zo vele webfilms gemaakt.
Het betreft de tentoonstellingen “Hoed” je voor de Vrouw en Goudkoorts, die beide in 2017
georganiseerd zijn. Ook is het plan opgepakt om in het museum op een scherm continue relevante films te vertonen. Dit plan zal in 2018 verder uitgerold worden. De leden zijn verder
bezig geweest om hun werkruimte praktischer in te delen.
8mm films
De filmgroep heeft veel in beheer en bezit verkregen 8mm films geïnventariseerd en daar
waar er historische waarde voor Noordwijk aan verbonden kon worden laten digitaliseren.
Schenkingen apparatuur
De filmgroep heeft oude filmapparatuur, die geschonken is, op bruikbaarheid bekeken en
voor de overbodige apparatuur zal een passende bestemming gezocht worden.
Roel Lindhout, coördinator
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Facilitaire Dienst Museum Noordwijk
De onderhoudsgroep heeft zich opnieuw goed van haar taak gekweten.
Ontbrekende spotjes zijn aangevuld met grote natrium lampen die Van der Meer Boekhandel
ons geschonken heeft. Deze zijn bruikbaar voor verlichting van grote objecten maar ongeschikt voor het uitlichten van kunstvoorwerpen. Andere spotjes zijn aangeschaft. De ophangrails op de Visserijzolder is in december vervangen. Het verdient aanbeveling om stapsgewijs
de spotjes te vervangen door ledverlichting. Ook de TL-verlichting zou door ledverlichting
vervangen moeten worden.
De volgende werkzaamheden zijn uitbesteed. Het ophogen van de onderpannen en het herstellen van stucwerk aan een aantal muren, vloer en plinten. Verder is er schilderwerk uitbesteed en de goot van zand ontdaan. Er is ook het nodige onderhoudswerk verricht aan de plek
waar de VVV balie zich bevindt. Roestvrijstalen leuningen in de opgang naar de VVV balie zijn
aangebracht. Er is gezorgd voor een glazen toegangsdeur alsmede klepraampjes. Er zijn een
PC scherm en beveiligingscamera’s geleverd. De Monumentenwacht heeft een inspectie uitgevoerd en een rapport daarover opgeleverd.
Willem Oranje, Willem Peschier, coördinatie
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Werkgroep
collectiebeheer
De collectie
In 2017 zijn er in totaal ca 90 schenkingen
gedaan en aankopen verricht, waaronder:

Verder een beddenpan en een koperen
kompas en een model van een bomschuit,
en vele andere objecten.

Plateel
twee vazen van Porceleinfabriek “De Kroon”
vier vazen van aardewerkfabriek “Norhtgo”
een vaas van “de Zwing”

Dit jaar zijn restauraties opgepakt voor de
schilderijenlijsten. Het grootste gedeelte
hiervan is klaar. Opbergkasten voor de lijsten
zijn klaar en zijn in gebruik genomen.

Schilderijen
Krijn Giezen: drie werken
Maarten Jungmann: drie werken
Ludolph Berkemeier: een prachtig werk van
Noordwijk rond 1900, mede mogelijk
gemaakt door een schenking van de familie
van Enter.
Leo Klein Diepold: een werk
Charlotte van Pallandt: litho

Documentenbeheer
In 2017 is het algemeen archief helemaal
bijgewerkt. Op verzoek is het archief in te
zien. Aan het Kloos archief wordt momenteel
nog een aantal archiefstukken toegevoegd.
Ditzelfde geldt voor het Schelvis archief.
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Aleid Matser, coördinator
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De Klederdrachtgroep
Het jaar 2017 is voor de Klederdrachtgroep goed verlopen. Leden van de groep
waren aanwezig op de Boerenmarkt. Met steun van het fonds 1818 kon de groep een
paar keer een modeshow verzorgen in verzorgingshuizen in Leiden en Leiderdorp.

De groep gaat in wisselende samenstellingen op stap wat het juist extra leuk maakt. Door
schenkingen is de klederdrachtgroep in het bezit gekomen van prachtige visserskleding, broeken en een compleet dameskostuum, een onderjurk en een baaien onderrok. Enkele hoedjes
werden door de groep zelf aangeschaft.
De groep was verder te gast in Katwijk en op de klederdrachtendag in Urk. Een fantastische
dag hebben we beleefd. Met de Monumentendag mochten we een presentatie geven in de
oude Jeroenskerk. Dat werd een groot succes. Niet in de laatste plaats door de aanwezigheid
van onze kinderen in de groep.
In oktober mochten we bij een receptie in museum De Zwarte Tulp in Lisse de gasten verwelkomen. Wij kregen veel vragen en complimenten over onze kleding. Kortom, we hebben
weer veel aandacht gekregen. Voor het nieuwe jaar staan er alweer nieuwe optredens gepland.
Daar zijn we heel blij mee want we willen graag onze mooie kleding laten zien.
Cora Vliet Vlieland, coördinator
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Werkgroep textiel,
accessoires & sieraden
Afgelopen jaar was voor onze werkgroep een goed jaar. Niet in de laatste plaats
omdat er op een prettige manier is samengewerkt. De groep bestaat uit zes
personen. Het zijn Loes, Coby en Lieske (restaureren,wassen, strijken, beschrijven
en andere voorkomende karweitjes), Janneke (fotografie), Nel (digitalisering)
en Sjaan die de leiding heeft.
De expo Hoed je voor de vrouw heeft veel
succes gehad afgaande op de receptionistes.
Zij kregen er enthousiaste verhalen over. Het
was dan ook een fleurige tentoonstelling, die
ook voor een deel een plaats had gekregen in
het binhuis en de vitrine bij de ingang.
Verder deden moeder en dochter de was in
de museumkeuken en werd de vitrine aldaar
gevuld met antieke strijkijzers van ondergetekende. Ook in het binhuis werden
veranderingen doorgevoerd en in december
werd de tafel feestelijk gedekt, de kerstboom
versierd en de kleding aangepast. Ook zijn
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we verder gegaan met beschrijven, fotograferen en digitaliseren. De giften werden gerestaureerd, gewassen en/of gestreken en geconserveerd. Bovendien poetsten we diverse
keren het koper in het museum en maakten
wij de poppen schoon. Ook onderhielden
we zelf alle ruimten die we gebruiken in het
depot. Tot slot zijn er diverse, leuke en nieuwe aankopen gedaan , die nu gedeeltelijk in
het museum te bewonderen zijn. Kortom, we
zijn tevreden en gaan gewoon zo door.
Sjaan van Kekeren, coördinator
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De modelbouwgroep
Vanuit museum Veldzicht had de modelbouwgroep al eerder het verzoek gekregen om een
boerderij na te bouwen.Begin 2017 volgde het verzoek om een Romeinse vrachtvaarder te
bouwen. Na het nodige speurwerk kwamen we bij Castellum de Hoge Woerd terecht. Dit is
een nagebouwde Romeinse vesting bij de Meern die gratis toegankelijk is. In de vesting konden wij een volledig wetenschappelijk rapport kopen met alle maten van het schip en wat zich
aan boord bevond. De gevonden voorwerpen zijn daar ook tentoongesteld samen met hun
geschiedenis. Op dit moment is de Modelgroep bezig met de details bezig zoals de opbouw.
De Modelbouwgroep komt op de maandagochtenden bij elkaar van 9.00 tot 12.00 uur op de
locatie Veldzicht. Dinsdagavond wordt er van 19.00 tot 22.00 uur gebouwd.
Op beide dagen zijn bezoekers van harte welkom (wel even verifiëren of de leden er daadwerkelijk zijn). De Modelbouwgroep staat open voor nieuwe leden.
Cars Gravemeijer, coördinator
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Redactie
De Blauwdotter
2017 was voor De Blauwdotter een jaar
met grote veranderingen: na meer
dan vijftig jaar en 178 nummers was
het gedaan met het kleine formaat
en de opvallende blauwe kleur. De
Blauwdotter kreeg voorgoed een
ander gezicht, meer kleur , een nieuw
formaat én advertenties.
Ook redactioneel werden nieuwe thema’s
en sporen verkend, die uiteindelijk moeten
leiden naar een herkenbare geschiedschrijving ook voor jongere generaties Noordwijkers. Zo ging de redactie aan de slag
met sport, literatuur en beeldende kunst in
Noordwijk. Maar ze ging ook op zoek naar
de mens achter bekende en minder bekende
Noordwijkers en besteedde meer aandacht
aan ontwikkelingen en evenementen binnen het Genootschap Oud Noordwijk. Alles
uit een verleden, dat wat dichterbij ligt dan
- met respect - de vooroorlogse tijden van
klederdracht, bomschuit en kruidenteelt.
De Blauwdotter wil graag met de generaties
mee schuiven.

Ook kwamen al historische raakvlakken aan
de orde tussen Noordwijk en Noordwijkerhout, een oriëntatie die ook in 2018 verder
zal worden ontwikkeld met het oog op de
aankomende fusie tussen beide gemeenten.
In 2017 verschenen in totaal vier Blauwdotters, waarvan de laatste drie in de nieuwe
vormgeving. Die nieuwe vormgeving kreeg
alom een enthousiast onthaal. In 2018 zijn
vooralsnog drie nummers voorzien van
de redactie en één editie van het bestuur
van het genootschap. De nieuwe vormgeving brengt extra kosten met zich mee, die
slechts ten dele kunnen worden opgevangen
uit advertentie-inkomsten. Het lidmaatschapsgeld van het GON / De Blauwdotter
stijgt echter niet mee. De redactie blijft wel
méér waar voor hetzelfde geld bieden!
Tenslotte kreeg de redactie - naast Koen
Marijt en Peter Mulder - nieuwe aanwas in
de personen van Michel van Dam en Jeroen
Verhoog. De Blauwdotter nam ook afscheid
van monumentaal redactielid Willem Baalbergen. Maar niet helemaal: Willem zal ook
in 2018 boeiende artikelen blijven leveren.
Redactie Blauwdotter: Michel van Dam,
Koen Marijt, Peter Mulder, Jeroen Verhoog.
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Werkgroepen Veldzicht
De organisatie bij Veldzicht is in
handen van de KOV (Kerngroep
Organisatie Veldzicht). De leden van
de werkgroep zijn Willem Baalbergen,
Dick Barnhoorn, Joke Dekker, Dies
Griffioen, Ellen de Groot, Jan
Hoogeveen, Elly Koerten, Evelien
Steenbeek en Lida van der Voort. De
werkgroep vergadert 1 x per maand
op Veldzicht.
Bollenschuur
In de filmzaal/bibliotheek zijn twee kasten
geplaatst. Eén daarvan is gebouwd door Kees
Dekker. De andere is een bestaande kast.
Hierin staan boeken van vooral Noordwijkse
schrijvers en boeken over de geschiedenis
van Noordwijk.

30

Museum
Gebleken is dat de scanner die vorig jaar is
aangeschaft niet zo goed werkt. De wifi aansluiting kan wellicht verbeterd worden. Er is
een begin gemaakt met het verbeteren van
de website.
Stal
Er is een plan voor de inrichting van de stal.
De hoofdthema’s zijn textiel, eten en het
maken van touw. Bij de uitwerking van deze
thema's krijgen we advies van Leo van den
Bogaert, die voor tal van museale ideeën
heeft aangedragen en de inrichting van tentoonstellingen en educatieve projecten heeft
verzorgd. Voor zijn advies stelt Jora Vision
ons enige financiële middelen ter beschikking.
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Daarnaast hebben we voor de inrichting van
de stal een bedrag toegekend gekregen uit
het Cultuurfonds. De groep die de inrichting
op zich heeft genomen bestaat uit Harrie
Salman, Dies Griffioen, Willem Baalbergen
en Tineke van Rhijn.
Belevings wandelroute en Buitenmuseum
Streekmuseum Veldzicht was in het verslagjaar betrokken bij een aantal belangrijke
ontwikkelingen. Zo werd Landgoed Veldzicht in het Gebiedsprogramma Bloeiende
Bollenstreek benoemt tot één van de vijf
geprioriteerde Parels van de Duin-en Bollenstreek. De boerderij verkreeg bovendien de
gemeentelijke monumentale status.
Veldzicht werd ook het centrale punt van het
project 'Belevingsroute Landgoed Veldzicht'.
Een project van de provincie Zuid Holland,
de gemeente Noordwijk, Holland Rijnland
(RIF) en de Groene Klaver. Veldzicht wordt
in de komende jaren het begin en eindpunt
van deze 5 km lange wandelroute die voert
door het karakteristieke landschap van de
Duin- en Bollenstreek rond Noordwijk. Er
komt een Buiten museum dat aansluit op het
Binnen museum.

En zo vormt het Streekmuseum Veldzicht
straks de toegangspoort tot dit wandelpad
dat rond Veldzicht en de omgeving wordt
aangelegd.
Vrijwilligers werkten in 2017 hard mee om
alles tot een succes te maken. Het werk zal
in de komende jaren worden voortgezet. De
betrokken vrijwilligers zijn Jan Hoogeveen,
Willem Baalbergen en Dies Griffioen.
Educatie
Leden van deze werkgroep zijn Dies
Griffioen, Joke Dekker. Tineke van Rhijn,
Peter de Haas, Marleen Vink en Magda de
Goede. In de maandelijks te houden vergaderingen hebben we ons voorbereid op de
vuurdoop van ons project voor de kinderen
van groep 7 van ‘de Jutter’ in Noordwijk.
Om de educatie voor te bereiden zetten we
de dag vóór het bezoek alle benodigdheden
klaar.
Op 17 maart was het zover. De educatie is
naar wens verlopen. De kinderen hadden het
naar hun zin en de leiding van de school en
ook wij waren tevreden.
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Wat we ervan geleerd hebben is dat er per
tafel (groep van 8 kinderen) minimaal 1 begeleider moet zijn. In totaal ontvangen we
ongeveer 32 kinderen, die in het actieve deel
verdeeld worden over 4 tafels.
In de vergadering van 22 maart konden we
Marleen Vink verwelkomen, die onze groep
komt versterken. Op 31 mei ontvingen wij de
Hoffenneschool. We kunnen ook terugkijken
op deze succesvolle dag.
Op 28 juni mochten wij Laura Hurkxkens
van de Cultuureducatiegroep Leiden ontvangen om haar ons programma te presenteren.
Gelukkig kon Dies Griffioen ook van de partij
zijn om de presentatie te leiden. Het was een
informatieve en waardevolle bijeenkomst.
Op 23 augustus was het dan eindelijk zover
dat het officiële contract ondertekend kon
worden. In een feestelijk versierde bollenschuur ondertekenden Leon Guijt en Kees
Langeveld van het Genootschap Oud Noordwijk en Hans van Oel, directeur-bestuurder
van Cultuureducatiegroep Leiden het contract onder toeziend oog van cultuurwethouder Marie José Fles, Mark van Oostrum
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van de afdeling Onderwijs van de gemeente
Noordwijk en de leden van de werkgroep.
Vanaf dat moment kunnen leerlingen uit
buurgemeenten tegen een kleine vergoeding
eveneens deelnemen aan het project. De
informatie is te vinden op de website van de
Cultuureducatiegroep Leiden; hier kunnen
de scholen zich ook inschrijven.
Om de website te completeren heeft de
filmploeg van het GON in samenwerking
met de leden van de werkgroep een
promotiefilmpje gemaakt, die na veel inspanningen van beide groepen op 8 november kon worden afgerond.
Op 29 november hadden wij de laatste ver
gadering van dit jaar. Wij kunnen met voldoening terugkijken op een succesvol jaar.
Kruidentuin
Werkgroep leden: Evelien Steenbeek, Anjes
Smit, Cora Zuijderduijn en Peter de Haas. In
de afgelopen maanden heeft Peter veel werk
verzet om de kruidentuin zo functioneel en
mooi mogelijk te maken.
Met veel enthousiasme hebben wij op de
Boerenmarkt en de Pompoenmarkt onze
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kraam bemand en kruidige flesjes olie en
azijn verkocht, informatie gegeven, stekjes
meegegeven en vooral ook veel plezier gehad. De composthoop is verplaatst en groter
geworden. Daar zijn we wel blij mee. Peter
de Haas is ons team komen versterken zodat
we nu met z’n vieren zijn.
Dit jaar hebben we onze strijd tegen het
muntgoudhaantje zonder veel succes weer
voortgezet. Jammer, maar weinig aan te doen.
Een blijvende zorg is de zonnewijzer die ernstig verzakt is. Met de komende renovatie van
de tuin wordt dit hopelijk verholpen. We zien
uit naar het strandhuisje als schuilplaats tegen de regen of om even uit de wind te staan.
We hopen dat hij weer terug komt.

Boerenmarkt
Het aantal bezoekers was ondanks het wat
minder mooie weer groot. Ook dit jaar konden we weer dankbaar gebruik maken van
de bollenschuur. Er waren activiteiten voor
kinderen die dit jaar in het teken van Pasen
stonden. Er was opnieuw een divers aanbod
van producten.
Pompoenmarkt
Dit jaar is voor het eerst bij Streekmuseum
Veldzicht de Pompoenmarkt georganiseerd.
Het leek er in eerste instantie op dat de
markt totaal zou verregenen maar gelukkig
brak de zon door. Hoewel minder groot dan
de Boerenmarkt was de Pompoenmarkt zeker zo geslaagd.

Het is moeilijk voor ons om regelmaat in ons
werk te vinden vanwege werk en mantelzorg.
Maar als we samen in de tuin werken hebben
we er veel plezier in. We hopen het nog een
tijdje vol te houden.
Activiteiten
Er zijn dit jaar negen lezingen gehouden.
Twee workshops werden georganiseerd: bollenmanden vullen en paasstukken maken. De
bollenverkoop heeft weer plaatsgevonden.
De bollenschuur is gebruikt door diverse
instanties, waaronder de Omgevingsdienst
West Nederland, Dunea en PCEN om informatiebijeenkomsten te houden. Ook is
de bollenschuur gebruikt door mensen om
verjaardagen, bruiloften, bedrijfsfeestjes te
vieren. Dit jaar was ook het Dinner in White
bij Streekmuseum Veldzicht.
Veldzicht wordt ook gebruikt voor vergaderingen van het GON. De fotoclub en de modelbouwclub voeren hier hun activiteiten uit.

Klassendag
In het kader van Open Monumentendag
werd dit jaar de klassendag op Veldzicht
georganiseerd. Het thema Boeren, Burgers
en Buitenlui leende zich goed voor diverse
activiteiten. De klassendag was gespreid
over twee dagen/weken. 10 scholen hebben
Veldzicht bezocht. Vanwege het slechte weer
moest 1 klas afzeggen.
Lida van der Voort, coördinator
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Noordwijk aan Zee - een beknopte tijdlijn
Samensteller Harrie Salman

In de nabije toekomst zal in het Museum Noordwijk een tijdlijn voor Noordwijk
aan Zee worden gemaakt. Deze zal niet zo uitgebreid zijn als de tijdlijn voor
Noordwijk Binnen die in Streekmuseum Veldzicht te zien is. Het zeedorp heeft een
heel eigen geschiedenis met veel belangwekkende gebeurtenissen die in de tijd
kunnen worden gemarkeerd en waar een verhaal bij kan worden verteld.

Vanaf de 9e eeuw: veranderingen aan de kustlijn en begin van de vorming van de
huidige duinen.
1163: afsluiting van de monding van de Oude Rijn tussen Noordwijk en Katwijk.
13e eeuw: ontstaan van de eerste vissersdorpen aan de kust. Noordwijk aan Zee werd gesticht
in de duinen, die bezit van de graven van Holland waren. Daarom betaalden de
vissers voor de grond waarop hun woningen stonden een jaarlijkse erfpacht.
1341: e erste vermelding van vissers in Noordwijk. Zij mogen hun vis ook op andere plaatsen
dan op de vismarkt in Katwijk aan de Rijn verkopen.
15e eeuw: bouw van de eerste kapel aan de Hoofdstraat.
1444: bouw van een vierboet (vuurbaak),een houten toren op een duintop, waar een vuur kon
worden aangestoken voor schepen die naar Noordwijk terugkeerden. De vuurbaak was
gebouwd op kosten van de kerk en werd door de vissers onderhouden.
1477: de Noordwijkse vissers beschikken over een haringvloot van 6 haringbuizen en 14
slabbers. Met 18 smalschepen vissen zij voor de kust op kabeljauw, schelvis, wijting en
schol.
1494: de vissers hebben een haringvloot van 2 haringbuizen en 4 slabbers. Met 14 smalschepen
vissen zij voor de kust.
1552: bij een stormvloed verdwijnt een deel van het dorp in zee.
1561: er zijn 145 huizen waarvan de bewoners belasting betalen en 11 huizen waarvan de
bewoners van aalmoezen leven.
1607: een grote brand waarin 28 woningen afbranden.
1611: opening van de eerste lagere school.
1622: 18 vooraanstaande Noordwijk aan Zeeërs doen een verzoek aan de heer van Noordwijk
tot afscheiding van het zeedorp van Noordwijk Binnen. Hierop wordt niet ingegaan.
1623: Noordwijk aan Zee telt 689 inwoners (blijkens de eerste complete lijst van inwoners).
1647: bouw van de nieuwe kapel aan de Hoofdstraat.
1652: stichting van het Gasthuis (voor ouden van dagen).
1809: Noordwijk aan Zee telt 734 inwoners (77% protestanten, 23% katholieken).
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Opkomst van het toerisme
1860:
het eerste hotel - badhotel Konijnenburg.
1866:
geboortejaar van de badplaats.
1883: 	De Maatschappij Noordwijk verwerft een duingebied van 90 ha, o.a. voor
de ontwikkeling van een villapark in de Zuidduinen. Later nemen andere
maatschappijnen de exploitatie over.
1885:
de bouw van Hotel Huis ter Duin en de komst van de stoomtram.
vanaf 1896: kunstschilders vestigen zich in het dorp
1897:
oprichting van de V.V.V.
ca 1915:
eerste dagjesmensen komen.
1919:	bouw van het Casino, met tennisbanen, waar ook internationale tenniswedstrijden worden gehouden.
1929:
de verkoop van de laatste Noordwijkse vissersboot - het einde visserij.
1942: 	bouw van de Atlantikwall en begin van de ontruiming van 1100 panden.
vanaf de jaren ’60: verhuur van kamers aan Duitse toeristen (Zimmer mit
Frühstück).
1974:
opening van de Parallel Boulevard.
2004:
opening van cultureel centrum De Muze.
2007/08: 	versterking van de kuststrook voor het zeedorp door het Hoogheemraadschap
Rijnland.
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