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Secretaris: Nella Brak 0648489944 secretaris@g-o-n.nl 
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Geachte leden van het Genootschap Oud Noordwijk,

Voor u ligt geen reguliere Blauwdotter. Het is een editie 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 redac-
tie meer ruimte om inhoudelijk nog betere Blauwdotters uit te brengen. 

Het bestuur heeft daarop in 2018 besloten om een vierde editie uit te brengen in de aanloop naar 
de Algemene Ledenvergadering. De editie voor 2019 wordt u hierbij aangeboden. In dit nummer 
brengen het bestuur en alle werkgroepen hun overzicht over de gang van zaken in 2018. 

Verder kunt u kennis nemen over 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 uit-
gave is voorzien van tal van kleurenfoto’s. Het bestuur denkt met deze Bestuursblauwdotter een 
passend en waardevol jaarverslag te hebben uitgebracht. Wij wensen iedereen veel leesplezier.  

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk.
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Van het bestuur

Het bestuur prijst zich gelukkig met het grote aantal vrijwilligers dat in het 
verslagjaar 2018 actief betrokken was bij de activiteiten in Museum Noordwijk en 
Streekmuseum Veldzicht. 

De officiële opening van de wandelroute in de Bollenstreek waarin Veldzicht één van de vele 
parels is en de uitbreiding van de kruidentuin als element in deze route, heeft het aantal vrij-
willigers op Veldzicht substantieel doen toenemen. Door alle vrijwilligers is hard gewerkt om 
een goede bedrijfsvoering binnen beide musea op gang te houden en te garanderen. Zij ver-
dienen daarvoor alle lof.

Evenals in voorgaande jaren vonden de door de vrijwilligers uitgevoerde activiteiten plaats in 
werkgroepen. De in het jaar 2018 actieve werkgroepen waren:

Redactieraad Blauwdotter    Werkgroep Kruidentuin
Werkgroep ICT & websites   Werkgroep Evenementen Veldzicht
Werkgroep Administratie    Werkgroep Modelbouw
Werkgroepen Receptie    Werkgroep Klederdracht
Werkgroepen Collectiebeheer   Werkgroepen Jeugdeducatie
Werkgroep Foto & Film    Werkgroepen Facilitaire dienst
Werkgroep Textiel, Accessoires & Sieraden  Werkgroep Bolbloemen
Werkgroep Bollenverkoop    Aankoopcommissie
Tentoonstellingscommissie    
 
Naast deze vaste werkgroepen zijn op Veldzicht in het verslagjaar nog enkele tijdelijke werk-
groepen actief geweest, te weten:

•  Werkgroep Hooiberg
•  Werkgroep Inrichting stal.
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Het bestuur van het Genootschap onderhield in 2018 relaties met verschillende organisaties 
binnen en buiten Noordwijk. Het betreft onder andere:

•  Stichting Vrienden van het Museum
•  Stichting Museum Boerderij Noordwijk
•  Stichting Landgoed Veldzicht
•  Gemeente Noordwijk
•  Stichting Atlanticwall Museum Noordwijk
•  Stichting Museum Engelandvaarders
•  Stichting Kurt Carlsen
•  Vereniging De Oude Dorpskern
•  Stichting Noordwijk Marketing
•  Stichting NoVaTo (Noordwijkerhout)
•  Genootschap Oud De Zilck (De Zilk)
•  Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk
•  Agrarische Natuur- en andschapsvereniging Geestgrond
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Het bestuur

Samenstelling

Ultimo 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden:
•  Leon Guijt (voorzitter)
•  Nella Brak (secretaris)
•  Kees Langeveld (penningmeester)
•  Harm Dragt (portefeuillehouder communicatie)
•  Leen van Duin (portefeuillehouder uitbreiding museum)
•  Jan Hoogeveen (portfeuillehouder Veldzicht)

In de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap Oud Noordwijk werden de aspirant- 
bestuursleden Nella Brak en Kees Langeveld formeel benoemd tot bestuurder van het 
Genootschap. 

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 gemaakt, alsmede een besluiten- en 
actielijst.

De agenda kent naast een aantal vaste agendapunten die maandelijks terugkeren ook ad hoc 
onderwerpen die op bepaalde moment de aandacht vragen. Tot de eerste categorie agenda-
punten behoorden in 2018 de volgende onderwerpen: financiën, uitbreidingsplan Museum 
Noordwijk, ontwikkelingen Streekmuseum Veldzicht, VVV-activiteiten, wisseltentoonstellin-
gen, aankoop van kunstwerken en subsidieaanvragen. 

Tot de tweede categorie behoorden: vaststelling van een nieuw huishoudelijk reglement, op-
stelling van een nieuw beleidsplan, formulering van een sponsor wervingsstrategie.
De uitkomsten van de bestuurlijke beraadslagingen vindt u elders in dit verslag.

Gedurende de eerste helft van het verslagjaar waren op de maandagochtenden tussen 10.00 
en 12.00 uur enkele bestuursleden (gewoonlijk twee en soms meer) in het Museum Noordwijk 
aanwezig om vragen van vrijwilligers te beantwoorden dan wel in goed overleg met hen op-
lossingen te vinden voor gerezen vraagstukken. Van deze mogelijkheid is meerdere malen 
gebruik gemaakt. 
Daarnaast is vanaf begin 2018 regelmatig overleg gevoerd met de zogenaamde kerngroep, 
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bestaande uit de coördinatoren van de werk-
groepen met een frequentie van één maal per 
twee maanden. De agenda voor dit overleg 
is zodanig opgesteld, dat de uitwisseling van 
informatie in twee richtingen verloopt. Het 
bestuur informeert de coördinatoren over 
belangrijke lopende zaken en nieuwe ont-
wikkelingen. 

De coördinatoren informeren op hun beurt 
het bestuur over de voortgang van activi-
teiten in de betreffende werkgroepen, en 
signaleren eventuele zaken c.q. problemen 
waarover het bestuur een uitspraak dient te 
doen. Een en ander wordt vastgelegd in een 
verslag en lijst van actiepunten.

Hoewel er nog geen evaluatie heeft plaats 
gehad over deze manier van werken, heeft 
het er alle schijn van dat deze wijze van 
informatie uitwisseling, ook vanwege haar 
structurele karakter, voor beide partijen 
aantrekkelijker is dan alleen het spreekuur 
op de maandagochtend.  

De vrijwilligers
Organisaties die over een beperkt budget 
beschikken en toch maatschappelijk actief en 
betrokken willen zijn, kunnen dit slechts re-
aliseren met behulp van actieve vrijwilligers. 
De veelheid aan taken binnen het Museum 
Noordwijk en het Streekmuseum Veldzicht 
vereist een grote groep vrijwilligers, die 
graag bereid zijn de handen uit mouwen te 
steken. Gelukkig beschikt onze vereniging 
over dergelijke enthousiaste vrijwilligers. 

Het werven van vrijwilligers is geen een-
voudige zaak. Een enkele keer verloopt het 
gelukkig als vanzelf. Toen via berichten in 
de plaatselijke pers bekend werd dat er op 
Veldzicht een nieuwe kruidentuin zou  
worden ingericht, meldde zich spontaan een 
groep enthousiaste personen aan. Door hun 
inzet heeft deze tuin de warme en zeer droge 
zomerperiode kunnen overleven. Dit neemt 
niet weg dat het vinden van voldoende ca-
pabele mensen steeds opnieuw de aandacht 
van de gehele organisatie vergt. »
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De vrijwilligersbijeenkomsten in 2016 en 2017 
op Veldzicht bleken met zoveel waardering 
ontvangen te zijn, dat het bestuur ook graag 
in 2018 een dergelijk evenement wilde organi-
seren. Dit keer had het bestuur gekozen voor 
een barbecue waarbij het bak- en braadwerk 
door de bestuursleden werd gedaan, daarin 
bijgestaan door enkele vrijwilligers die zich 
spontaan aanboden.

Bijna 100 vrijwilligers met hun partners ver-
zamelden zich zaterdag 29 september 2018 
vanaf 16.00 uur in de voormalige bollenschuur 
van Veldzicht, waar zij werden ontvangen 
met koffie en een plak cake. De opzet van deze 
bijeenkomst was elkaar op een heel informele 
wijze te ontmoeten, en met name ook kennis 
te kunnen maken met de nieuwe vrijwilligers. 

Het weer werkte deze middag geweldig mee; 
de zon scheen en er was vrijwel geen wind, 
waardoor het ook buiten goed vertoeven was. 
De banken onder de hooiberg en de terrasstoe-
len op het erf waren tot zonsondergang bezet. 
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 2018 afscheid genomen 
van twee vrijwilligers, die zich jarenlang heb-
ben ingezet voor het Genootschap. Het betreft:
•   Marijke van der Bent, die gedurende een 

lange reeks van jaren vanachter de ont-
vangstbalie bezoekers van het Museum 
Noordwijk heeft ontvangen, en ook nog zo’n 
2 jaar achter de VVV-balie heeft gezeten.

•   Richard de Groot, als vrijwilliger van het 
eerste uur actief in het Streekmuseum 
Veldzicht. 

Dat hij Veldzicht nog steeds een warm hard 
toedraagt, bleek uit het feit dat hij bij zijn af-
scheid het genootschap een schilderij van de 
schilder Manceau aanbood, waarop een blik op 
Noordwijk- Binnen is weergegeven. Dit schil-
derij heeft inmiddels een goede plek gekregen 
in de woonkamer van het streekmuseum. 

Het bestuur heeft hen zeer hartelijk bedankt 
voor hun trouwe inzet, en hen, als blijk van 
waardering, een fraaie bos bloemen overhan-
digd.

Het bestuur ontving in 2018 ook twee berich-
ten van overlijden van personen die als vrijwil-
liger actief waren geweest, het betreft:
•   Ton Vink, die tot enige maanden voor zijn 

overlijden jaren gedurende lange tijd lang 
actief is geweest als lid van de foto- werk-
groep; 

•    Frits Bakker, actief als penningmeester van 
het genootschap in de periode 2004 t/m 
2005, en in aansluiting hierop gedurende 
vele jaren als lid van de aankoopcommissie 
van Museum Noordwijk. Daarnaast heeft hij 
zich ook zeer ingezet voor het organiseren 
van een tweetal wisseltentoonstellingen, te 
weten:

•   De tentoonstelling ‘Uit het atelier van Leon 
Senf’ in 2008, die ca. 5.000 bezoekers trok;

•   De tentoonstelling ‘Charlotte van Pallandt’ 
in 2011, met een bezoekersaantal van meer 
dan 10.000 personen. Het succes van deze 
tentoonstellingen is voor een belangrijk deel 
aan hem te danken.

•   Jaap van der Wiel, lid van de Modelbouw-
groep en een zeer aimabele vrijwilliger.

Langs deze weg wil het bestuur hen ook pos-
tuum eren voor zijn inzet! 
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Organisatiestructuur GON
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  2017 2018 2018 2019
  Realisatie Begroting Realisatie Begroting Notitie
BATEN
 Reguliere inkomsten
 Contributie 24,861 24,000 23,206 22,000 
 Donaties en sponsoren 9,242 8,600 8,282 8,800 
 Subsidie Gemeente 28,718 28,718 28,718 29,149

 Subtotaal 62,821 61,318 60,205 59,949

 Inkomsten uit exploitatie
 Museum Noordwijk 10,397 10,340 11,696 12,022
 Streekmuseum Veldzicht 11,354 12,100 16,245 16,750
 Winkelverkopen 2,582 4,500 8,359 8,500

 Subtotaal 24,334 26,940 36,301 37,272

 Overige inkomsten
 Projectsubsidies 5,398 17,250 15,925 26,900
 Tentoonstellingssubsidies 0 10,000 9,941 3,500
 Energiebelasting retour 1,228 1,000 1,387 1,500

 Subtotaal 6,626 28,250 27,252 31,900

 Werkgroepen & projecten 4,533 4,100 3,951 3,800

TOTALE BATEN 98,314 120,608 127,709 132,921 [1]

LASTEN
 Bedrijfskosten
 Algemene kosten 14,125 17,735 17,128 16,435
 Kantoor 4,424 3,200 3,637 3,300
 Huisvesting 37,642 41,600 40,867 42,475  

 Subtotaal 56,192 62,535 61,632 62,210

 Exploitatiekosten
 Museum Noordwijk 4,196 3,740 9,102 5,000 
 Streekmuseum Veldzicht 5,398 5,900 7,242 7,095 
 Winkelinkopen 2,228 1,000 3,800 4,450

 Subtotaal 11,822 10,640 20,144 16,545

 Werkgroepen & projecten
 Tentoonstellingen 1,313 11,000 10,103 5,750
 Blauwdotter 8,629 10,800 11,752 11,500
 Uitbreidingsplannen MN 3,526 2,000 5,955 15,000
 Herinrichten Veldzicht 0 12,000 5,025 3,000
 Overige 11,827 14,400 14,806 21,100 

 Subtotaal 25,295 50,200 47,641 56,350

TOTALE LASTEN 93,309 123,375 129,416 135,105 [2]

BEDRIJFSRESULTAAT 5,004 -2,767 -1,707 -2,184

 Financiële baten & lasten 17 15 198 0

 Bijzondere baten 6,563 2,000 2,102 0 [3]
 Bijzondere lasten -7,656 0 -180 0 

 Subtotaal -1,093 2,000 1,922 0

RESULTAAT 3,928 -752 413 -2,184 

Concept jaarrekening 2018 en begroting 2019 Alle bedragen zijn in euro’s
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Toelichting op de jaarrekening

De totale baten zijn 6% (€ 7.101,-) hoger dan 
begroot [1]. De reguliere inkomsten zijn 2% lager 
dan begroot door een iets sterkere daling van het 
ledenaantal en ontvangen contributies. 
De inkomsten uit exploitatie zijn 35% hoger dan 
begroot door hogere inkomsten uit museumbezoek 
bij Museum Noordwijk (+13%), een hogere 
opbrengst uit de jaarlijkse bollenverkoop, inkomsten 
uit verhuur, workshops en lezingen op locatie 
Veldzicht (+34%). Ook de omzet van de winkel in 
Museum Noordwijk was veel hoger dan begroot 
(+85%), voor een belangrijk deel door een hogere 
omzet van VVV artikelen.

De overige inkomsten zijn 3% lager dan 
begroot. De vrijval van de projectsubsidie voor 
de herinrichting van de stal van Streekmuseum 
Veldzicht is lager dan begroot, omdat het 
project niet kon worden afgerond in 2018. Niet 
begroot, maar wel aangevraagd, is een subsidie 
voor de uitbreidingsplannen van Museum 
Noordwijk. Het effect van beide veranderingen 
op het bedrijfsresultaat is nihil. De inkomsten 
uit werkgroepen & projecten zijn 3% lager dan 
begroot, voornamelijk door de lagere gerealiseerde 
inkomsten uit advertenties in de Blauwdotter.
 
De totale lasten zijn 5% (€ 6.041,-) hoger dan 
begroot [2]. De gerealiseerde bedrijfskosten zijn 
1% lager dan begroot. Hogere energiekosten voor 
Museum Noordwijk en een hogere vergoeding voor 
schoonmaakkosten worden gecompenseerd door 
een lagere vergoeding voor vrijwilligers.

De gerealiseerde exploitatiekosten zijn meer 
dan twee keer zo hoog als begroot. Voor een deel 
door de hogere inkomsten uit exploitatie, maar 
voornamelijk door eenmalige aanschafkosten voor 
apparatuur en inventaris ter waarde van € 4.000,-. 
Deze laatste kosten zijn grotendeels gedekt door 
projectsubsidies.
 
De kosten voor werkgroepen & projecten zijn 5% 
lager dan begroot. Onder overige kosten vallen 
de kosten voor de aankoop en onderhoud van 
de collectie, ICT gerelateerde kosten en uitgaven 
door de overige werkgroepen. Deze kosten zijn 
gerealiseerd in lijn met de begroting. 

Als gevolg van de beschreven varianties is het 
bedrijfsresultaat voor 2018 hoger dan begroot, 
maar nog steeds negatief (-€ 1.707,-). Het resultaat 
van bijzondere baten en lasten is in lijn met de 
begroting. Hierbij dient opgemerkt te worden 
dat de reservering voor het Aankoopfonds 
onbenut is gebleven. De begroting voor 2018 is 
aangepast om dit te reflecteren en vergelijking te 
vergemakkelijken [3]. Het netto resultaat is wel 
positief (+€ 413,-).

De begroting voor 2019 is opgesteld met het lage 
BTW tarief van 9% (was 6%). Bij gelijkblijvende 
prijzen voor het lidmaatschap, museumentree en 
winkelartikelen leidt de BTW verhoging tot een 
geschatte vermindering van de inkomsten van  
€ 1.200,-.

Werkgroepen & projecten. De projecten 
herinrichting stal Veldzicht en uitbreidingsplannen 
Museum Noordwijk hebben geen effect op het 
resultaat (kosten gelijk aan subsidie). Dit geldt 
ook voor de restauratie van elf olieverfschilderijen 
van Klein Diepold waarvan de kosten zijn 
opgenomen onder overige. De begrote kosten voor 
de tentoonstelling 1+1+1+1 = één zijn hoger dan 
de toegekende subsidie. De verwachting is dat de 
marketingkosten (sociale media en billboards) 
terugverdiend worden middels hogere inkomsten 
uit museumbezoek.

De reguliere inkomsten zijn begroot in lijn met 
de langzame, maar gestage, daling van het aantal 
leden en het eerder genoemde effect van de BTW 
verhoging. Een toename van het aantal leden van de 
Club van 100 compenseert deze daling ten dele.
 
De bedrijfskosten zijn begroot op een vergelijkbaar 
bedrag als gerealiseerd in 2018. Wel zullen de 
kosten voor huisvesting hoger uitvallen door het 
uitbesteden van de schoonmaakwerkzaamheden 
bij Veldzicht aan een professioneel bedrijf. De 
exploitatiekosten van Museum Noorwijk zijn 
begroot in lijn met voorgaande jaren, de eenmalige 
kosten buiten beschouwing latende. Het begrote 
(bedrijfs)resultaat is negatief (-€ 2.184,-), gelijk aan 
1.5% van de omzet. Bij realisatie zal het resultaat ten 
laste van de algemene reserves worden gebracht.
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Uitbreidingsplannen Museum Noordwijk

begin 2019 heeft de Gemeente Noordwijk samen met de Stichting Museumboerderij 
Noordwijk Jan Kroonsplein 8 aangekocht ten behoeve van de uitbreiding van het 
museum. 

De uitbreiding van het museum is geprojec-
teerd op de hoek van de Parallel Boulevard 
en het Jan Kroonsplein. Er komt een nieuwe 
entree tussen de uitbreiding en de histo-
rische boerderij. Dat zal de zichtbaarheid 
van het museum aanzienlijk verbeteren. De 
uitbreiding past in de voorgenomen plannen 
die voor de directe omgeving in ontwikke-
ling zijn: de revitalisering van de Parallel 
Boulevard en de reconstructie van het Jan 
Kroonsplein en directe omgeving.

In het uitbreidingsplan zijn oud en nieuw 
zorgvuldig op elkaar afgestemd. Het geheel 
voegt zich wat maat en schaal betreft mooi 
in de omgeving. Er wordt gerefereerd aan 

het karakter van het oude vissersdorp, waar 
op de kop van de Schoolstraat - naast de 
Oude Werf - tot in de jaren ’70 van de vorige 
eeuw een karakteristieke houten timmer-
schuur stond. Daarin werden bomschuiten 
gebouwd. 

De uitbreiding refereert eraan en krijgt 
een soortgelijke, krachtige hoofdvorm met 
een eenvoudig zadeldak in een duurzame 
houtsoort. Een schuur. De uitbreiding past 
wat betreft sfeer in de reeks visverwerkings-
schuren en boerderijen die van oudsher 
losjes aan een netwerk van kronkelpaden 
lagen. Deze paden zijn inmiddels verdwe-
nen. De voorgenomen uitbreiding vormt de 
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overgang tussen de grootschalige bebouwing 
aan de Parallel Boulevard en de bescheiden 
woonpanden in het Oude Zeedorp. De hou-
ten schuur vormt, net als destijds de schuur 
naast de Oude Werf, een weliswaar losstaand 
maar toch een integraal onderdeel van de 
bestaande boerenhoeve.

De begane grond wordt rondom voorzien van 
glas. Nu zit de westzijde van de historische 
boerderij nog verstopt achter buurpandjes met 
annexen. Met de voorgenomen uitbreiding 
wordt de boerenhoeve zowel vanaf de Parallel 
Boulevard als vanaf het Jan Kroonsplein ook 
voor passanten goed zichtbaar. 

Museale stukken die op de begane grond 
worden geplaatst zullen van buitenaf goed te 
zien zijn. Ze maken zo de aard en de beteke-
nis van het museum als openbaar bouwwerk 
direct duidelijk.

In het gebied tussen de nieuwe schuur en de 
oude boerderij komt de nieuwe entree van 
het museum onder een glazen overkapping. 
Deze is ruim van opzet en door de draaideur 
zijn de medewerkers gevrijwaard van tocht.

Vanuit de entree kan men onder de glazen 
kap doorlopen naar een koffie hoek. Daar 
kunnen bezoekers en medewerkers met 
elkaar in alle rust over de betekenis van het 
Noordwijkse cultureel erfgoed van gedach-
ten wisselen. 

Al het bovenstaande is nog onderdeel van de 
besprekingen met de gemeente en zal pas 
gerealiseerd worden als alle procedures zijn 
doorlopen en de gemeenteraad groen licht 
heeft gegeven voor de uitbreiding. 



De Blauwdotter • maart 2019

14

Een hechte groep receptionisten heeft ervoor 
gezorgd dat 13.600 bezoekers aan de VVV 
en het museum prima van informatie is 
voorzien. Bovendien zijn er 1750 klanten via 
email en telefoon te woord gestaan.
 
De balie heeft een totale omzet gemaakt van 
bijna € 26.000:
- Winkelverkopen: € 5.100
- VVV Card:s € 9.800
De webwinkel kende een omzet van € 75. 

Wij ontvingen dit jaar veel klachten m.b.t tot 
het parkeerbeleid. Wij bieden een luisterend 
oor aan de desbetreffende toerist maar zijn 
niet in staat hen te helpen. Er wordt altijd 
doorverwezen naar parkeerbeheer en waar 
nodig geven we de klacht separaat door. 

Ook het openbaar vervoer gaf begin 2018 veel 
aanleiding tot klachten van toeristen. Met 
name de Duitse toerist is niet ingesteld op 
het digitale betalingsverkeer. In de bus kan 
alleen digitaal betaald worden. Medio juni 
zijn wij begonnen met het verkopen van bus-
kaartjes. Er wordt niets op verdiend maar de 
bezoekers stellen het zeer op prijs. 

Receptiegroep / VVV Noordwijk
De gezamenlijke balie van het Museum Noordwijk en het VVV  
heeft ook in dit tweede jaar van haar bestaan goed gefunctioneerd.
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Wij beschikken, voor zover wij weten, over 
alle folders van de directe omgeving. De 
vele verzoeken tot plaatsing van folders van 
buiten de regio moeten wij helaas wegens 
plaatsgebrek weigeren. Onze balie is klein 
maar wel fijn. 

Het valt ons op dat de website noordwijk.
info, onlangs uitgeroepen tot de beste  
website city navigator kleine steden, in onze 
winkel nauwelijks belangstelling heeft. Wij 
moeten daaruit concluderen dat de toerist 
die het zelf uitzoekt niet bij ons binnen 
komt. Onze bezoekers zijn veelal digitaal 

minder vaardig, zo veronderstellen wij, en 
hebben vooral behoefte aan persoonlijk con-
tact en gericht advies.

Veel bezoekers denken nog steeds dat ze bij 
ons een kamer kunnen reserveren. Wij be-
middelen niet; Wij overhandigen een boek-
werk waarmee men zelf aan de slag kan.

Bezoek aan het Museum Noordwijk
Het Museum mocht in 2018 in totaal 4030 
bezoekers ontvangen:
- Escher in Glas trok 1.999 bezoekers.
- 60 jaar Ruimtevaart trok 2.031 bezoekers.
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Jeugdeducatie

Het schoolproject ‘Leuntje en Leen’ is op deskundige wijze ontwikkeld door de 
Federatie Stichts Cultureel Erfgoed Utrecht. 

Het project is door 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 zoals 
het rond 1910 in Noordwijk plaatsvond. ‘Op 
stap met Leuntje en Leen’ sluit aan bij de 
kerndoelen voor geschiedenis in het basison-
derwijs. De voorbereidingslessen vinden op 
school plaats. Op school komt, in bruikleen, 
een ‘leskist’ te staan.

Het project wordt afgesloten met een bezoek 
aan Museum Noordwijk. Dit vindt plaats op 
dinsdagochtend van 9.00 uur tot 11.30 uur. 
Daar krijgen de kinderen eerst een rondlei-
ding van plm 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 en 
Leen’ klederdracht verzorgd en deze foto 
krijgen de kinderen als afsluiting van het 
project mee naar huis.

Sinds 2014 is het project onderge-
bracht bij een overkoepelend orgaan 
CultuurEducatiegroep Leiden. Zij verzorgt 
de aanmeldingen, inschrijvingen en afreke-
ningen van de scholen met onze instelling 
het Genootschap Oud Noordwijk (GON). 

Deze samenwerking wordt door de werk-
groep (en het bestuur van het GON) als zeer 
positief ervaren.

Het project is een activiteit die door vrijwilli-
gers van het museum wordt aangeboden.
De werkgroep voor het project ‘Leuntje en 
Leen’ bestaat uit de volgende vrijwilligers:
Toos van Maris, coördinator Jeugdeducatie 
GON, Museum Noordwijk
Hans van Hoek , contactpersoon voor scholen
Annemarie v. Bohemen
Anja Steenvoorden
Dieneke Kerkhoff
Inez van Beelen
Roel Lindhout, Chris van Kesteren en  
Henk v.d. Zon ( leden van de film,- en foto-
werkgroep) verzorgden de individuele foto  
opnames.
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Deelname scholen Leuntje/Leen schoolseizoen 2017 - 2018

School  Bezoekdatum       Aantal LL Aantal beg
Startbaan Sassenheim 26-11-2017 28          8
Victor Noordwijkerhout 3-10-2017 18          5
Victor Noordwijkerhout 10-10-2017 30          8
Schapendel Noordwijk 24-10-2017 18          4
Kinderbrug Sassenheim 31-10-2017 23          7
Wakersduin Noordwijk 7-11-2017  21          4
Beekbrug Lisse 14-11-2017 10          3
Zeehonk Noordwijk 20-2-2018  22          5
Hoffenne Noordwijk 13-3-2018 34          11
Klaverweide Noordwijk 20-3-2018 23          7
Klaverweide Noordwijk 27-3-2018 23          6
Bronckhorst Noordwijk 3-4-2018 22          6
Bronckhorst Noordwijk 10-4-2018 23          6
Prinsenhof Noordwijkerhout 17-4-2018 27          6
Prinsenhof Noordwijkerhout 24-4-2018 26          7   
Witte School Noordwijk 22-5-2018 30          6
Witte School Noordwijk 29-5-2018 26          5  
Noordwijkse School 26-6-2018 21          6 

Totaal aantal leerlingen: 425 
Totaal aantal begeleiding: 110
Dit jaar was er een stijging van het aantal leerlingen te zien.
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Tentoonstellingscommissie

Op 25 januari 2018 was er een gesprek 
tussen bestuurslid Harm Dragt en 
de beoogde nieuwe TTC, te weten 
Willemijn Gertsen, Daniël Tavenier en 
Jaques Dekker. Het vervolg kwam er op  
8 maart. 

De eerste hobbel die genomen diende te wor-
den was het opstellen van een tentoonstel-
lingsagenda voor de komende drie jaar. Na 
wikken en wegen werd vanuit het materiaal 
dat goed was voor 50 jaar tentoonstellingen 
het programma voor de eerste jaren vastge-
steld. Bij het wikken en wegen speelden de 
volgende punten een belangrijke rol: (a) het 
doorgeven van cultureel erfgoed, (b) maat-
schappelijke ontwikkelingen en (c) de eigen 
collectie van Museum Noordwijk. 

Als eerste tentoonstelling kwam de nieuwe 
(fusie)gemeente Noordwijk op het program-
ma, waarmee ingehaakt werd op een maat-
chappelijke ontwikkeling die met ingang 

van 1 januari van het nieuwe jaar een feit zou 
zijn. Dat deze datum samenviel met het mo-
ment waarop de TTC voor de buitenwereld 
weer zichtbaar zou worden, was een mooie 
bijkomstigheid. Het enthousiasme groeide, 
maar het zat ook niet altijd mee.  
 
Dat het enthousiasme groeide had o.a. te 
maken met de bereidheid van zustervereni-
gingen NoVaTo (Noordwijkerhout Van Toen) 
en Genootschap Oud De Zilck om met de 
TTC mee te denken. 

Dat het niet altijd meezat waardoor ook de 
nodige negatieve energie vrijkwam had te 
maken met (1) dat door omstandigheden 
Daniël Tavenier zich genoodzaakt zag aan 
het begin van de zomer af te haken, (2) het 
feit dat in de organisatie van het museum 
de taakomschrijvingen niet bij allen bekend 
en/of geaccepteerd zijn en (3) leemten in de 
organisatie zoals bijv. het ontbreken van een 
hoofdconservator. Tot de maand november 
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is er door de TTC eenmaal per maand ver-
gaderd. De laatste maanden naar de eerste 
tentoonstelling toe is de frequentie aanzien-
lijk opgevoerd. Er is de TTC veel aan gelegen 
dat er bij de tentoonstellingen het gevoel van 
ONZE tentoonstelling ontstaat. Het is geen 
privéfeestje van de TTC, maar een happening 
die van alle actieve vrijwilligers is. 

Dat is dan ook de reden waarom ons woord 
van dank uitgaat naar: Daniël, Harry, Eva, 
Anne-Marie, Niek, John, Nico, Leo, Henk, 
Jan, Bert, Chris, Willem, Toos, Sake, Ben, 
Aleid, Thomas, Paulien, Sylvia van NoVaTo, 
Theo van Gen. O.D.Z., Anton, Harm, Kees, 
Leen en zij die hier onverhoopt niet ge-
noemd zijn, maar ons wel degelijk op één of 
andere manier tot steun zijn geweest.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat 
de TTC onderbemenst is. Gevolg daarvan 
is dat de voorbereiding voor een volgende 
tentoonstelling voor het goede te laat wordt 
opgepakt en dat andere taken in de presenta-
tie te lang blijven liggen. Indien er leden van 
het GON zijn die de TTC-gelederen zouden 
willen versterken, schroom dan niet en neem 
contact met ons op!

Willemijn Gertsen & Jaques Dekker

60 jaar ruimtevaart 
Ook in 2018 heeft het Genootschap Oud Noordwijk besloten 
met een wisseltentoonstelling aan te haken bij het thema dat 
de gemeente een jaar lang hanteert om Noordwijk met tal van 
uiteenlopende evenementen nog beter op de kaart te zetten. In 
2018 was het thema ‘Space’ en in samenwerking met directeur 
Rob van den Berg van Space Expo werd een tentoonstelling 
ingericht waarin de belangrijkste ontwikkelingen in 60 jaar ruimtevaart werden getoond. 
Vanzelfsprekend was daarbij veel aandacht voor de Nederlandse inbreng in de ruimtevaart 
ontwikkeling en de aanwezigheid van ESA-ESTEC in Noordwijk. Vanwege de lange zomer met 
meer dan zomerse temperaturen verkozen veel potentiële bezoekers toch liever het strand.
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Administratie, ICT en onderhoud

Werkgroep ICT
Dankzij een zeer gulle gift van 
5 redelijk nieuwe PC’s zijn alle 
werkstations in het netwerk 
gebaseerd op Windows 10. Het 
netwerk is deskundig doorgemeten en 
verouderde netwerkcomponenten zijn 
vervangen. 

In het museum zijn 5 tablets opgesteld 
waardoor de bezoeker kan zien wat er in een 
bepaalde ruimte te vinden is. Helaas wordt 
de informatie op de tablets nog niet actueel 
bijgehouden, waardoor er op plekken geen  
1 op 1 overeenkomst is met de werkelijkheid. 
Op de achterzolder is het collectiezoekpro-
gramma geïnstalleerd waarmee de bezoeker 
inzicht in onze collectie kan verkrijgen. 

Ledenadministratie
Aantal leden: 1.645
Helaas blijft het ledenaantal teruglopen. 
Voornaamste oorzaak is het verlies van de 
oude leden. Er is wel aanwas van nieuwe 
leden maar die kan de terugloop niet vol-
doende compenseren.

Oplage Blauwdotter: 1.685

Onderhoud in het museum
Er is een 10-tal nieuwe spotjes aangeschaft 
gebaseerd op Led. Successievelijk worden 
de oude spotjes en de TL-verlichting ver-
vangen door Led-verlichting. De vloer in de 
blauwdotterzaal is opnieuw gelakt.
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Documentenbeheer en bibliotheek

In het verslagjaar heeft de registratie van het documenten archief vertraging 
opgelopen. De laatste stukjes van het Jan Kloos archief en het Schelvis archief 
worden binnenkort ingevoerd wat de archieven compleet maakt. Het Algemeen 
archief zal in 2019 bijgewerkt worden.

Regelmatig worden aanvragen ontvan-
gen inzage in de archieven te krijgen. Na 
het vertrek van Ankie van Koppen heeft 
Janneke Janson het beheer over de biblio-
theek overgenomen. Helaas moest ook zij 
wegens drukke werkzaamheden stoppen 
met haar werkzaamheden. We zoeken een 
nieuwe bibliothecaris. Er is enige achter-
stand opgelopen met de registratie van de 
14 nieuwe boeken.

Aleid Matser
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In 2017 is begonnen met het beschrijven en 
digitaliseren van het fotoarchief van Arie  
Barnhoorn. Dit archief bestaat uit ongeveer 
6.000 historische afbeeldingen en deze 
bevinden zich in een aantal afzonderlijke 
albums. Eind 2018 waren uit dit archief ruim 
3.100 afbeeldingen (foto’s, ansichtkaarten) 
gedigitaliseerd, beschreven en gearchiveerd. 
De originele afbeeldingen blijven in de al-
bums en worden in de archiefruimte van het 
museum bewaard.

Tijdens de algemene ledenvergadering 
van het GON op 28 maart 2018 is door Arie 
Barnhoorn officieel de 30.000e afbeelding 
van ons historisch fotobestand, overhandig 
aan Roel Lindhout. Dit was een afbeelding 
uit het archief van Arie Barnhoorn. Het data-
bestand van het museum bevatte eind 2018 
ongeveer 32.000 afbeeldingen. De originele 
afbeeldingen worden, op nummer gerang-
schikt en bewaard in de archiefruimte van 
het museum. 

De Fotogroep

In 2018 waren binnen de fotoclub 14 vrijwilligers werkzaam. De werkzaamheden 
in de fotoclub bestaan uit het beschrijven, digitaliseren, het invoeren in het 
databestand en het opbergen van de originele afbeeldingen in het archief. Voor 
het beschrijven zijn er twee groepen, de woensdag-middag groep in het kantoor 
van het museum en de woensdag-ochtend groep in het streek museum Veldzicht. 
Verder worden op diverse dagdelen afbeeldingen gedigitaliseerd, ingevoerd in 
het bestand en opgeborgen in de archiefruimte van het museum.
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Dit is een voor vochtigheid geconditioneerde 
ruimte. Tevens wordt een papieren rapport 
van alle opgenomen beschrijvingen in dit 
archief bewaard. 

Voor de bezoekers van het museum is een 
speciale toepassing van het databestand 
gemaakt. Bezoekers kunnen hierin met 
zoektermen afbeeldingen opvragen en evt. 
afdrukken hiervan bestellen. Gebleken is dat 
de archiefruimte op dit moment vrijwel hele-
maal vol is en er op korte termijn behoefte is 
om deze te vergroten. In 2018 is meegewerkt 
aan de totstandkoming van de wisselten-
toonstelling 1+1+1+1 = één. 

Fotoarchief van de familie van Beelen
Afgelopen jaar is het fotoarchief van de 
familie van Beelen gedigitaliseerd en opge-
nomen in ons bestand. In het voorjaar van 
2018 is door de fotogroep (Arie Barnhoorn, 

Roel Lindhout) in samenwerking met de 
Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) een 
fototentoonstelling in de Wieken samen-
gesteld. Wederom in 2018 is door de foto-
groep (Chris van Kesteren, Bert Plug en Roel 
Lindhout) ondersteuning verleend bij het 
fotograferen van de schoolkinderen in het 
kader van het jeugdeducatie project. 

Op verzoek van Willem van de Haak heeft 
Toos van Maris geassisteerd bij de aanleve-
ring van een groot aantal historische foto’s. 
Koen Marijt en Willem van de Haak zijn be-
zig met het samenstellen van een boek over 
(historisch) Noordwijk. 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. 

Roel Lindhout, coördinator

Boven: Leden van de fotogroep helpen bij de opbouw van de expositie 1+1+1+1 = één.

Linksonder: De 30.000e afbeelding in het historisch fotobestand van het Museum.
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De Filmgroep
In 2018 waren binnen de filmgroep 
4 vrijwilligers werkzaam. De 
werkzaamheden in de filmgroep 
bestaan uit het verzamelen, 
beschrijven, digitaliseren 
en archiveren van beeld en 
geluidsmateriaal om het voor het 
nageslacht te bewaren. 

Verder houdt de filmgroep zich bezig met 
het vervaardigen van films ter ondersteu-
ning van exposities of voor de website van 
het museum. Ook worden er films gemaakt 
voor educatieve doeleinden. In 2018 heeft de 
filmgroep films gemaakt voor de exposities 
‘Escher in Glas’, ’60 Jaar Ruimtevaart’, ‘Wie 
de Schoen past’, en voor de ‘Boerenmarkt’. 
Tevens zijn er ter gelegenheid van diverse 
festiviteiten door de filmgroep op locatie 
opnames gemaakt, waar later eventueel nog 
beelden van gebruikt kunnen worden om te 

verwerken in nieuw te maken films. Voorts 
is er door de Filmgroep in het Trefpunt 
te Noordwijk een filmmiddag verzorgt 
met historische films op verzoek van de 
Zonnebloem. In 2018 is ook gestart met het 
maken van een film ter gelegenheid van de 
expositie ‘1+1+1+1 = één’ in het kader van de 
fusie van de 4 kernen Noordwijk-Binnen, 
Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De 
Zilk. 

Als u in het bezit bent van recent of histo-
risch film en of geluid materiaal, of iemand 
kent die daarvan in het bezit is en dit be-
schikbaar wil stellen (al dan niet in bruik-
leen), kunt u dit melden bij de filmgroep van 
het Museum: filmgroep@g-o-n.nl
Leo Hazenoot   071-3611349, 
John Thijssen   071-3612040, 
Nico van Dee   071-3617022 
Henk van der Zon 06-48193861.

De filmclub “in actie”
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Facilitaire Dienst Museum Noordwijk
In het verslagjaar heeft de onderhoudsploeg weer verschillende werkzaamheden 
verricht of laten verrichten. 

Er werd een nieuwe CV ketel geplaatst 
op de Visserijzolder. Diverse houtrot ko-
zijnen zijn vervangen door nieuw hout. 
Delen van kozijnen, waar de verf van was 
aangetast, zijn opnieuw geschilderd. 
Ook de voordeur werd van een nieuwe 
verflaag voorzien. Met de controleur van 
de Monumentenwacht werd een af-
spraak gemaakt waarop het gebouw door 
hem is gecontroleerd. Van de controle is 
een inspectierapport opgemaakt. 
Het gehele dak van de Blauwdotterzaal 
werd voorzien van aluminium verf om 
de warmte van de zon tegen te gaan. De 
voor- en de zijgevel (buurvrouw) zijn 
wit geschilderd. Dat geldt ook voor de 
spatrand. En na diverse offertes aan-
gevraagd te hebben om ‘De Filosloof’ 
te verlichten is het werk aanbesteed en 
uitgevoerd.

Dit project is mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage uit het Erfgoedfonds 
Noordwijk.

Willem Oranje, Willem Peschier, coördinatie
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De collectie
In 2018 zijn er in totaal 110 schenkingen 
gedaan en aankopen verricht, 
waaronder:

Schilderijen
Cor Alons: twee werken 
Leo Klein Diepold: drie werken 
Leon Senf: acht werken 
Karel Kok: twee etsen 
Daniël Noteboom: één werk
J.H. Wijsmuller: drie werken 
M.J.B. Jungmann: één werk
Ludolph Berkemeier: één werk

Plateel
Porcelein fabriek “De Kroon”: drie vazen
Henny Bal: een vaas

Verder waren er schenkingen op het gebied 
van de visserij, modellen, huishoudelijk, 
siervoorwerpen e.a. Al deze voorwerpen zijn 
beschreven, gefotografeerd en van een num-
mer voorzien en vervolgens in de data base 
van de voorwerpenregistratie geplaatst. 
In het verslagjaar is er door Willem Peschier 
een groot aantal restauraties verricht. 

Voor de tentoonstelling in 2020 over de 
schilder Leo Klein Diepold is een restauratie-
plan gemaakt. Aan de opgerichte werkgroep 
collectie beheer Veldzicht is een aantal dagen 
instructie gegeven. Verder is er een collec-
tiezoekprogramma gemaakt, waardoor de 
topcollectie van het Museum Noordwijk te 
bekijken is. Dit zoekprogramma is te vinden
 op de achterzolder van het museum.

De groep bestaat uit: Rinus van Oosten, 
Willem Peschier, Ab van Beek, Willem 
Oranje en Aleid Matser (coördinator).

Aleid Matser, coördinator 

Werkgroep Collectiebeheer



De Blauwdotter • jaarverslag / jaarrekening 2018

27

Werkgroep Klederdracht

De klederdracht groep heeft in het afgelopen jaar weer veel leuke optredens 
verzorgd. Op allerlei manieren zijn wij bezig om de aandacht van de klederdracht 
zichtbaar te houden in en buiten Noordwijk. De groep krijgt daarvoor 
enorme hulp van Fonds 1818 dat een vergoeding geeft voor optredens in 
verzorgingscentra. Wij bezorgen de bewoners een leuke middag en wij krijgen er 
veel voldoening voor terug.

Op zich was 2018 een bijzonder jaar. Nieuwe 
leden konden worden verwelkomd, waaron-
der ook een jong meisje, die door het project 
Leen en Leuntje enthousiast is geworden 
voor de klederdracht. Voor oud personeelsle-
den van de Berghstichting werd een middag 
georganiseerd. We bezochten Veldzicht en 
de tuinenmarkt in Noordwijk Binnen. In 
juni gingen wij naar Wassenaar en naar 
Topaz Groenhoven in Leiden. De visserijda-
gen in Katwijk deden wij zelfs tweemaal aan. 
Ook aan de Lorentzhof in Leiden werd een 

bezoek gebracht en er was een klein solo op-
treden van een lid bij Reuring in Noordwijk.
Alle bezoeken zijn erop gericht om de kle-
derdracht van ons museum te tonen en te 
verklaren. 

Onze zorg is en blijft: het ledental. Heel 
graag zouden we de groep versterkt zien met 
meer mensen, jong of oud, klein of groot. 
Iedereen is welkom.

Cora Vliet Vlieland, coördinator
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Op de dinsdagochtenden van 9.30 -12.30 
uur komen wij bij elkaar in het kel-
derdepot van het DPO gebouw in de 
Hoogwakersbosstraat. Daar wordt gewassen 
en gestreken, wij maken er schoon, poetsen, 
restaureren, beschrijven en fotograferen. 
Door de verhuizing van Loes v.d. Niet naar 
Zierikzee bestaat de werkgroep nu uit vijf 
personen. De expositie ‘WIE DE SCHOEN 
PAST...’ heeft enthousiaste reacties opgele-
verd. De voorvitrine laat de diverse stadia 
van hoofdijzers zien. In het Binhuis werd 
aandacht besteed aan diverse festiviteiten, 
zoals Pasen, Koningsdag, Sint Nicolaas en 

Kerst. Verder zijn Moeder en dochter in de 
museumkeuken vis aan het bakken, met 
alles wat daarbij nodig is. Keulse potterie 
siert de keukenvitrine , waar zelfs kabouter 
Piggelmee en vrouwtje Tureluur aanwezig 
zijn met hun Keulse huisje.
Tot slot zijn we heel blij met de prachtige 
aankoop van kleding, accessoires en siera-
den, die diverse lacunes in de klederdracht 
opvullen. Dit is mogelijk gemaakt door bij-
dragen uit het Baalbergenfonds en het erf-
goedfonds Noordwijk.

Sjaan van Kekeren, coördinator

Werkgroep 
Textiel, Accessoires & Sieraden
 
In 2018 is er door de werkgroep heel wat werk verzet.
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De Modelbouwgroep

In dit jaarverslag een aantal impressies 
van werk van de Modelbouwgroep dat 
voor en door henzelf gemaakt is. Op de 
impressies is te zien dat de leden zowel 
hout als messing gebruiken. 

Deze keer wat afbeeldingen van werken die 
door de leden gemaakt zijn. Er wordt zowel 
met hout, als met messing gewerkt. Dit bete-
kent dat er ook gebruik wordt gemaakt van 
houtlijm en dat er soldeertechniek wordt toe-
gepast. Om het hout te kunnen buigen wordt 
het eerst nat gemaakt. Hierna kan het hout 
met een warme föhn worden gebogen en dan 
op de spanten kunnen worden aangebracht. 

Cars Gravemeijer, coördinator
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In 2018 verscheen de Blauwdotter - Nieuwe 
Stijl driemaal. In die drie afleveringen wordt 
de nieuwe lijn steeds meer zichtbaar die de 
redactie heeft ingezet, namelijk om meer te 
gaan focussen op de recentere geschiedenis 
van Noordwijk, zeg maar vanaf de periode 
van kort voor de Tweede Wereldoorlog tot 
eind vorige eeuw. Het idee daarachter is dat 
de Blauwdotter als het ware moet meegroei-
en met nieuwe generaties Noordwijkers, die 
de geschiedenis van Noordwijk ook een beet-
je als hun eigen geschiedenis willen ervaren. 
Dat daaraan behoefte is wordt onder meer 
bewezen met de succesvolle Facebookpagina 
“Je Bent Een Echte Noortukker…”, waarin 
mensen veel beeldend materiaal opdiepen 
uit hun eigen persoonlijke geschiedenis en 
daarmee weer enthousiaste reacties losma-
ken bij anderen. De Blauwdotter probeert 
nadrukkelijk op die trend in te haken. Voor 
de komende tijd blijft de redactie overigens 
op zoek naar nieuwe auteurs en naar nieu-
we verhalen. Daarbij zal ook meer gebruik 
gemaakt worden van de schatten die in 
Museum Noordwijk liggen opgeslagen, zoals 
leggers vol met oude Noordwijkse kranten en 
schitterend fotomateriaal. Publiciteit is een 
ander aandachtspunt. Aan de ene kant zal het 

advertentiebestand worden uitgebreid om 
met behulp van meer inkomsten de kwaliteit 
van de Blauwdotter nog verder te verhogen 
en om de frequentie van verschijnen - van 
3 naar 4 keer per jaar - te intensiveren. Een 
ander belangrijk aandachtspunt is hoe we 
met behulp van de Blauwdotter nieuwe le-
den voor het Genootschap Oud Noordwijk 
kunnen werven. In overleg met de publici-
teitsmensen van het GON zal bezien worden 
op welke wijze we nog meer belangstelling 
kunnen wekken, bijvoorbeeld via de verkoop 
van losse nummers met zichtbare displays in 
museum en boekhandels, via artikelen in de 
lokale pers en via wervende acties met gratis 
oude nummers op jaarmarkten en andere 
events. De oplage van de Blauwdotter beloopt 
nu zo’n 1800 exemplaren. We moeten toe 
naar de 2500 eind 2019. De Blauwdotter heeft 
zich redactioneel inmiddels ontwikkeld tot 
zowel een blad voor Zeeërs als voor Binders 
en een evenwichtige aandacht voor de beide 
Noordwijken blijft bij de redactie hoog in het 
vaandel staan. Hamvraag anno 2019: slaat de 
Blauwdotter straks ook zijn pagina’s uit over 
de ‘nieuwe Noordwijken’, Noordwijkerhout 
en De Zilk? Het antwoord is nog even onge-
wis. 

De Blauwdotter: stijlvol en ambitieus
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Comité Open  
Monumentendag 

Het Comité kijkt terug op een leuke 
Monumentendag 2018 met ca. 3600 
bezoekers bij de verschillende 
Noordwijkse monumenten, 
dit ondanks dat de grootste 
trekpleister, de vuurtoren, dit jaar 
niet toegankelijk was vanwege 
onderhoudswerkzaamheden. Het 
thema was dit jaar ‘In Europa’. 

Landelijk gezien is Open Monumentendag 
onderdeel van de Europese Monumenten- 
dagen ‘European Heritage Days’. Het thema 
is verder uitgewerkt samen met cultuur- 
filosoof Harrie Salman en historicus Koen 
Marijt. Harrie heeft de openingslezing 
gehouden onder de titel ‘Waar komen de 
Noordwijkers vandaan’ en Koen heeft samen 
met Michel van Dam een lezing gehouden 
over Europese bouwstijlen in Noordwijk.

De klassendag kende heel veel animo, maar 
liefst 16 groepen 7 en 8 van de Noordwijkse 
scholen (ca 450 leerlingen) namen deel aan 
het programma. Het programma was ook 
zeer uitnodigend met een interactief verhaal 
van Harrie Salman over de geschiedenis 
van Noordwijk aan de Rijn, uiteraard met 
aandacht voor de heilige Jeroen, in de Oude 
Jeroenskerk. 

Daarna boog Harrie af naar Noordwijkse 
namen en hun herkomst. 

Heel uitnodigend voor de kinderen om 
te vragen waar hun naam vandaan komt. 
Aansluitend werden de kinderen door de 
Torenklimcommissie getrakteerd op een 
rondleiding in de toren. Een zeer succesvolle 
combinatie.

Het thema cultuur kreeg dit jaar een alterna-
tieve invulling in de vorm van een 2-tal in-
legvellen in het programmaboekje, namelijk 
over ‘huizen van Noordwijkse edelen in 1623’, 
te gebruiken als gids voor een rondwande-
ling door Noordwijk Binnen en ‘graven in de 
Oude Jeroenskerk’ , beide samengesteld door 
Harrie Salman. 

Daarnaast nog een cultureel programma 
door Kunstklank op Landgoed Calorama in 
het teken van de Heilige Jeroen. In het koets-
huis op het landgoed was kunstenaar Daniël 
Tavenier aanwezig om zijn werk en zijn 
unieke kunstboek “Op zoek naar Sporen van 
Jeroen” te presenteren. 

Cover programmaboekje OMD 2018.
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Suppoosten 
Het aantal suppoosten is in 2018 niet uitge-
breid. Richard de Groot is om gezondheids-
redenen gestopt als suppoost. Voornemen 
voor 2019 is: ook de leden van de kruiden-
tuinwerkgroep inzetten als suppoost. Het is 
prettig als er per gelegenheid twee suppoos-
ten aanwezig zijn. Eind 2018 waren 40 vrij-
willigers actief bij Veldzicht. 

Activiteiten
De bollenschuur is veelvuldig verhuurd 
in 2018. Behalve voor feesten is de schuur 
ook gebruikt door de gemeente Noordwijk, 
Groen Links, Louis Bouwmeester, de 
Schuurzangers, Alpe du Zes, Kika, 
Nexclusive Events met een groep Zweden en 
Buro Binnen voor de presentatie van Leef. 
Dit leverde een flink aantal bezoekers op en 
de bekendheid van Veldzicht is sterk verbe-
terd. De schuurzangers repeteren elke don-
derdagavond in de keuken. 

 
Ten behoeve van de huurders is een grote 
koelkast aangeschaft. Ook is een nieuwe 
vaatwasser aangeschaft.

De bibliotheek (lezingen ruimte) is voor di-
verse lezingen verhuurd aan plantcare edu-
cation. Natuurlijk was er in 2018 ook weer 
een zeer succesvolle Boerenmarkt in april en 
in september de zeker zo succesvolle pom-
poenmarkt. Tijdens de Pompoenmarkt is de 
hooiberg geopend. Beide markten samen 
hebben gezorgd voor wel 1500 bezoekers.

Bollenverkoop
De bollenverkoop is in september gestart. 
Het is weer een groot succes geweest.

Workshop bollenmanden vullen
Dit seizoen is in september al gestart met de 
workshop omdat daar vraag naar was. In de 
maanden oktober en november was het elke 
zaterdag gezellig druk. In totaal hebben 153 
mensen aan de workshop deelgenomen.

De kruidentuingroep
Aan het begin van 2018 bestond de tuingroep 
nog uit 4 personen. Dat is in de loop van 
het jaar gelukkig veranderd. De tuingroep 
bestaat nu uit ruim 10 personen die alle-
maal kennis en enthousiasme meebrengen 
en daar hebben de kruidentuinen veel baat 
bij. Het heeft dit jaar gegroeid en gebloeid 
dat het een lieve lust was, ook al was het 
heel warm en droog. De kruidentuin die 
in 2009 is aangelegd gaat in 2019 op de 
schop en wordt omgevormd tot de Dodoens 
Cruydehof. 

Werkgroepen Veldzicht

Foto: Richard van Egmond »
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In 2018 is voor de nieuwe tuin een ontwerp 
gemaakt na bestudering van de boeken van 
Rembert Dodoens en een bezoek aan de 
Dodoenstuinen in Schilde en Mechelen. 
De kruiden hebben we in het najaar tijdelijk 
verhuisd naar het kruidenteeltveld dat in het 
voorjaar van 2018 is aangelegd. Op het krui-
denteeltveld zijn kruidenbedden aangelegd 
om te laten zien hoe de kruiden vroeger in 
Noordwijk geteeld werden. De opgehoogde 
bedden zijn beplant met authentieke krui-
den. In de lange hete zomer zijn een paar 
vrijwilligers erg druk geweest met water ge-
ven. Zo heeft de nieuwe aanplant de droogte 
kunnen overleven. 

In het tuinseizoen hebben we zoveel moge-
lijk op vaste tijdstippen met elkaar in de bei-
de tuinen gewerkt. Gelukkig is de groep vrij-

willigers nu wat groter, zodat we elke week 
wel met 5 of 6 personen konden wieden, 
snoeien en andere tuinklussen uitvoeren. 
De Boerenmarkt, de open tuinen tijdens de 
Markt onder de Linden en de Pompoenmarkt 
waren voor de tuingroep leuke gelegenheden 
om de tuinen te promoten met eigen produc-
ten: lekkere bosjes kruiden, zelf gebakken 
koekjes, flesjes met kruidenolie en lavendel-
zakjes. En natuurlijk ook om bezoekers rond 
te leiden door de kruidentuinen! 

Aan het eind van 2018 is de cursus ‘kruiden 
kweken’ gestart. Een mooie manier om 
kennis op te doen en onze eigen ervaringen 
in te brengen. Ook gaan we samen een tuin-
kalender opstellen zodat we weten wat we 
wanneer moeten doen om de kruidentuinen 
goed te onderhouden.

Tijdens de winterperiode -terwijl de tuin in 
ruste is- werken we onder andere aan een 
indeling van de beplanting voor de Dodoens 
Cruydehof, het opzetten van workshops en 
rondleidingen en het ordenen van de krui-
denboeken in de bibliotheek.

De coördinatie van de kruidentuingroep ligt bij 
Evelien Steenbeek en Ingrid Koops.
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Onderhoud
De werkgroep, die onder leiding staat van Piet Chris van Dijk, bestaat uit Willem Peschier, 
Kees Dekker, Jan Rietmeyer en Willem Baalbergen. De werkgroep heeft als taak het verzorgen 
van het dagelijks onderhoud van het museum. In het afgelopen jaar zijn daarnaast ook enkele 
andere werkzaamheden uitgevoerd waaronder het renoveren van de stal als expositie en wer-
kruimte. Verder is de achteringang verplaatst van het museum. Aanvullende werkzaamheden 
werden verricht bij het bouwen van de hooiberg waaronder het plaatsen van een windscherm. 
Bij het takenpakket behoort ook de voorbereiding van en het assisteren bij de Boeren- en 
Pompoenmarkten. In het komende jaar zal het renoveren van de kapschuur en het plaatsen 
van een opbergruimte zijn beslag krijgen. 

Facilitaire dienst Streekmuseum Veldzicht
De dienst houdt zich bezig met alles wat een facilitaire dienst moet doen. Zorgdragen voor 
koffie, thee en alles wat er voor huishoudelijke middelen gekocht moet worden. 
Bij toerbeurt assisteren wij bij lezingen, schenken wij koffie en thee en doen wij de was voor 
het museum thuis. Wij regelen de aanvragen van verkeersregelaars bij All Traffic Care voor 
de Boerenmarkt in het voorjaar en in september voor de Pompoenmarkt. Bij het Kern Overleg 
Veldzicht vergadergroepje schuiven wij één keer per maand aan en dat gebeurt ook bij het 
Kerngroepleden overleg van het Genootschap Oud Noordwijk. Een schoonmaakbedrijf is in-
geschakeld om in ieder geval de grote vloeroppervlakten en raampartijen van bollenschuur, 
stal en museum aan binnen- en de buitenkant te laten wassen en ook de toiletten 1 keer per 
week te na te kijken. Verder zijn we bezig met een verlichtingsplan voor de bollenschuur. »
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Werkgroep educatie ‘Kloosters en Kruiden’ 
Op 19 januari vond onze eerste vergadering 
plaats. Deze was belegd om de taken te her-
verdelen in verband met de ziekte van Joke 
Dekker. Wij hebben haar veel sterkte ge-
wenst en blijven nauw betrokken. Omdat de 
benodigde vijzels van slechte kwaliteit zijn 
is besloten dat Tineke betere koopt. Magda 
heeft toegezegd een voorstel te doen voor de 
tekst op de website van Veldzicht.

Op 5 februari woonden Tineke en Marleen 
namens de werkgroep de vergadering bij van 
het kernoverleg, waar een vraag gesteld werd 
over de vergoeding per leerling. Deze vraag 
is later per mail beantwoord.

Op 12 maart hebben we een standaardbrief 
voor de uitnodiging aan de scholen opge-
steld.

Op 13 maart zijn de voorbereidingen getrof-
fen voor de educatie van de ‘Schapendel’ die 
de dag erna plaatsvond. Deze is positief erva-
ren met een gemiddeld cijfer 9.

Op 18 april woonde onze volledige werk-
groep (dus ook Joke, die gelukkig weer her-
steld is) de training bij voor museumdocen-
ten en rondleiders Cultureel Erfgoed van de 
Cultuureducatiegroep Leiden. Het was een 
informatieve bijeenkomst.

Op 24 mei hebben we genoten van het be-
zoek aan de Hortus in Leiden. 

Na een zeer interessante inleiding werden 
we verwend met een overheerlijke lunch!

Op 6 juni hebben we de scholen een herin-
neringsbrief gestuurd i.v.m. het komende 
educatiejaar. Eind augustus hebben we dit 
herhaald.

Op 19 juni hebben we voorbereidingen  
getroffen voor de educatie op 20 juni van  
33 leerlingen van ‘Klaverweide’ met 5 bege-
leiders. 

Op 26 juni wederom de voorbereiding voor 
de educatie op 27 juni van 28 leerlingen van 
groep 7B van de ‘Witte School’. We ontvin-
gen ook hun 3 begeleiders.

Op 3 juli wederom een voorbereiding voor de 
educatie van 27 leerlingen van groep 7A van 
de ‘Witte School’ en hun 3 begeleiders op  
4 juli.

Op 16 oktober hebben we voorbereidingen 
getroffen voor de educatie van 30 leerlingen 
van ‘Wakersduin’ op 17 oktober. Zij kwamen 
met 10 begeleiders.

Leden van de werkgroep:
Joke Dekker
Tineke van Rhijn
Peter de Haas
Marleen Vink
Magda de Goede.
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Voorwerpregistratie Museum Veldzicht

In 2018 werd de Groep Voorwerpregistratie Veldzicht ingesteld. Elke woensdag 
komen (van links naar Rechts) Elly Koerten, Marleen Vink, Magda de Goede, 
Annemiek Scholten en Marijke den Hollander, bij elkaar om dit werk uit te voeren.

Net zoals dat nodig was voor Museum 
Noordwijk aan het Jan Kroonsplein kwam 
de wens naar voren om alle voorwerpen van 
Museum Veldzicht te registreren en onder te 
brengen in een overzichtelijk computerbe-
stand. Hoewel bij het inrichten van Museum 
Veldzicht al een en ander in de computer 
was opgeslagen, bleek dat er nog informatie 
ontbrak, zoals een beschrijving met nummer 
en een foto. Op 5 juli heb ik (Elly Koerten) 
het opgepakt en ben ik begonnen met het 
zoeken naar vrijwilligers die bereid waren 
om samen deze enorme klus aan te pakken. 
Op mijn oproep lieten vier dames weten dat 
zij daarvoor wel tijd wilden vrijmaken. Zo 
besloten wij om vanaf woensdag 7 novem-

ber 2018 wekelijks samen te komen om elk 
voorwerp van Museum Veldzicht in handen 
te nemen, de beschrijving te controleren 
dan wel toe te voegen, een foto te maken 
en een uniek nummer toe te kennen. Deze 
informatie wordt in het computersysteem 
opgeslagen. Dit is belangrijk omdat er steeds 
minder personen zullen zijn die de beschrij-
ving van een oud object kunnen geven. Wij 
moesten de voorwerpregistratie in principe 
van begin af aan opbouwen, maar gelukkig 
had Aleid Matser een vergelijkbare opdracht 
uitgevoerd bij Museum Noordwijk zodat zij 
ons kon inwerken. Ook Ben Matser heeft 
geholpen door ons wegwijs te maken in het 
computerprogramma. »
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Elke week komen wij nu bij elkaar om museumstuk na museumstuk in kaart te brengen. Het 
is een leerzaam en interessant werk waarbij het regelmatig voorkomt dat we even onze wenk-
brauwen optrekken als we weer iets bijzonders zien.

Het is ook gezellig om met zo’n enthousiaste groep samen te werken. Het zal nog wel even du-
ren voordat alle voorwerpen van Museum Veldzicht correct geregistreerd staan en een duide-
lijke beschrijving voor de toekomst beschikbaar komt, maar we zien het belang van het werk 
in en hebben ons dan ook voorgenomen om het uiteindelijk tot een goed einde te brengen.

Lezingen Museum Veldzicht
Op zaterdag 16 juni 2018 heeft Jelle van Dijk een lezing gehouden met als titel: “Van Aardakker 
tot Zwanenbloem”, een beschrijving van de Flora van de Duin- en Bollenstreek. Het was een 
mooie en goed voorbereide lezing waarbij hij een zeer uitgebreid aantal prachtige foto’s met 
Power Point presenteerde. Hij bood tegelijkertijd zijn boek over dit onderwerp tegen zeer 
gereduceerd tarief te koop aan. Helaas waren er veel te weinig mensen. 
Conclusie: niet meer op zaterdag een lezing organiseren.

Elly Koerten, coördinator
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Werkgroep Bolbloemen

Aansluitend op de opening van de wandelroute is in het najaar na een tamelijk 
korte voorbereidingstijd, met hulp van enthousiaste vrijwilligers, ook de nieuw 
gecreëerde bloembollentuin van Veldzicht in gebruik genomen.

Bijna 7.000 bloembollen in 165 verschillen-
de variëteiten werden geplant. Over enkele 
maanden zullen de eerste voorjaarsbloeiers 
al in de nieuwe “Flora van Noordwijk” te 
bewonderen zijn.
 
De bloembollentuin kwam tot stand dankzij 
de kosteloos ter beschikking gestelde bloem-
bollen door een 6-tal grote bloembollenkwe-
ker- en handelsondernemingen uit de Duin- 
en Bollenstreek, te weten L. van Schie, J.M. 
van Berkel, C.S. Weijers, P. Pennings, WAM 
Pennings en JUB Holland.
 
Van de bloembollentuin is een siertuin ge-
maakt, waarin een gedeelte is ingericht met 
voor Noordwijk en de Bollenstreek bekende 
oude soorten tulpen, narcissen en hyacin-
ten, welke – net zoals vroeger – op de knieën 
met een truffel in de handen in bedden zijn 
geplant en met op de hoeken van de bedden 
een ligustertakje. 

Maar ook is er een verwilderingsgedeelte 
met een paar grote keien en een zonnebank-
je; een gedeelte waar de classificatie van tul-
pen wordt getoond; alsmede twee gemengde 
gedeeltes met tulpen, narcissen, hyacinten, 
sieruien, krokussen en andere bijgewassen. 
Tevens is rekening gehouden met een breed 
hoofdpad, zodat de bloembollentuin voor 
veel bezoekers toegankelijk is. U bent ko-
mend voorjaar van harte welkom.
 
De “Flora van Noordwijk” is bij uitstek ge-
schikt voor educatieve doeleinden. Er wordt 
gewerkt aan plannen voor huisbroei door 
scholieren van de basisscholen in Noordwijk, 
Noordwijkerhout en De Zilk; door de scholen 
feitelijk uit te voeren in de periode januari-
februari.
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De ontwikkeling van het stalproject

Na overleg met Leo van de Bogaert, adviseur op museumgebied en educatieve 
projecten, zijn door Harrie Salman 18 panelen ontworpen over de thema’s Voeding 
en Textiel. Het zijn deze twee thema’s waarom heen in de toekomst educatieve 
projecten en demonstraties worden georganiseerd. 

Het thema van de educatieve ruimte is 
‘Natuurlijk leven in de tuin van Holland’. De 
bezoekers en de deelnemers aan de projecten 
kunnen kennis nemen van de natuurlijke 
vormen van leven op de gebieden van voe-
ding, kleding en touwproductie.  
Er kan stil gestaan worden bij het gebruik 
van voeding en kleding die niet meer zelf 
wordt gemaakt. Men kan ook inspiratie 
krijgen voor een meer natuurlijke wijze 
van leven. Dat staat dan weer in het teken 

van duurzaamheid en kringloopeconomie, 
waarvoor Dies Griffioen een infopaneel heeft 
ontworpen. De panelen zijn eind 2018 ge-
maakt door Bureau Binnen. In de afgelopen 
herfst zijn tafels en krukken aangeschaft 
zodat groepen van max. 30 kinderen, maar 
ook volwassenen, met projecten aan de slag 
kunnen. In de ruimte staan spinnenwielen 
en een tafelweefgetouw waarmee meerdere 
keren per jaar demonstraties kunnen wor-
den gegeven. 
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Na een uitnodiging in de regionale pers 
hebben zich in november de eerste vrijwilli-
gers aangemeld voor de educatie projecten. 
Verheugd is dat zij niet alleen uit Noordwijk 
komen, maar ook uit Katwijk, Voorhout, 
Noordwijkerhout en Lisse. 

Voor de educatieve projecten zijn ideeën ont-
wikkeld door Leo van de Bogaert. De nieuwe 
educatieve groep ontwikkelt nu in overleg 
met Leo een concept dat in het komende 
schooljaar met enkele scholen zal worden 
uitgetest.

Kees Dekker heeft een mini-lijnbaan ge-
bouwd waarmee springtouw kan worden ge-
maakt. De firma Passchier Terpo heeft haar 
lijnbaanspullen ter beschikking gesteld die 

in de lijnbaanhoek worden neergezet. Daar 
kunnen ook verschillende soorten touw (na-
tuurlijk en kunstvezel touw) worden gevoeld. 
Ook is een kledingrek aanwezig met textiel 
van verschillende herkomst: natuurlijke en 
kunstvezel. 

Op de Boerenmarkt zal naar verwachting 
ook een demonstratie over het maken van 
melk en boter worden gegeven. Materiaal 
daarvoor zal ook in de stal worden neergezet. 
Natuurlijk ontbreken de Blaarkoppen als erf-
goed en leveranciers van kaas en melk niet 
in de stal, waar in de tijd van de Hoogevenen 
ook Blaarkoppen hebben gestaan. 

Harrie Salman, projectleider

De opening van de nieuwe educatieve ruimte en de mini-lijnbaan  
is op de Boerenmarkt van 20 april 2019 om 11:00 uur.
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Beleid Genootschap 
Oud Noordwijk 2019-2022 

Uitbreiding Museum Noordwijk en realisatie nieuw museaal concept.

Het Genootschap Oud Noordwijk, opgericht 
in 1962, exploiteert twee musea, Museum 
Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht. Het 
genootschap heeft als doelstelling het onder-
zoeken, verzamelen, beheren, conserveren, 
bewerken, publiceren en presenteren van het 
cultureel erfgoed van Noordwijk. De beide 
musea worden gebruikt om het cultureel 
erfgoed voor een breed publiek te tonen.

Het genootschap werkt al enkele jaren 
aan nieuwbouwplannen voor Museum 
Noordwijk. Die zijn noodzakelijk en gewenst 
om het cultureel erfgoed van Noordwijk op 
een veel betere wijze, dan nu door de beperk-
te ruimte mogelijk is, te tonen. De uitbrei-
ding maakt het mogelijk dat de vrijwilligers 
- essentieel voor het voortbestaan van het 
museum - kunnen gaan beschikken over 
passende werk- en vergaderruimtes. Verder 
wordt het mogelijk om de, in het museum 
gevestigde VVV een ruimere plek te geven en 
een winkel en horecagedeelte toe te voegen. 

Voor de uitbreiding van dit museum en het 
realiseren van een, voor de binnenlandse 
en buitenlandse bezoekers, aantrekkelijk 
interactief museaal concept wordt nauw 
samengewerkt met de gemeente Noordwijk. 
Haalbaarheidsstudies zijn verricht met me-
dewerking van het bureau BMC. 

Voor de nieuwbouw tekent Van Egmond 
Totaal Architectuur en voor het interieur 
Kloosterboer. Noordwijk is het hele jaar door 
een druk bezochte kustplaats. Van april tot 
en met december zijn het toeristen en dag-
jesmensen. In de overige maanden zijn er 
veel nationale en internationale congressen. 
Noordwijk staat al jarenlang in de top drie 
van Nederlandse congresgemeenten. 

Voor de bezoekers, die jaarlijks zorgen voor 
zo’n 150.000 overnachtingen, is het nieuwe 
museum een aantrekkelijke plek om ook 
kennis te maken met de geschiedenis van de 
plaats waar zij om privé of zakelijke doelein-
den enige tijd verblijven. Bijkomende voor-
delen zijn dat het (ook het huidige) museum 
in het hart van het toeristisch gebied ligt en 
de VVV er onderdak in heeft gevonden.

Om de nieuwbouw en een gezonde exploi-
tatie mogelijk te maken is het genootschap 
bezig met fondsenwerving. De inspanningen 
hebben al geleid tot forse financiële toezeg-
gingen. 

Ook de gemeente heeft altijd positief willen 
meewerken aan de realisatie van het nieuwe 
Museum Noordwijk. Feit is wel dat het poli-
tieke landschap door de verkiezingen fors is 
veranderd.
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Kijkend naar Museum Noordwijk onderkent het genootschap de volgende speerpunten:
•  Realisatie van de nieuwbouw en totale vernieuwing van het museale concept van 
 Museum Noordwijk
•  Professionele ondersteuning bij ICT, Marketing, PR/Social Media, Sponsoring, 

Ledenwerving, Receptie en Schoonmaak
•  Strakker management van de verenigingsactiviteiten in een duidelijke organisatiestructuur
• Revitalisering van de banden met de Stichting Vrienden van het Museum Noordwijk
•  Samenwerking met Stichting Kurt Carlsen en Noordwijk Marketing met betrekking tot 

co-locatie rond het nieuwe Museum Noordwijk 

Ten aanzien van de verenigingsorganisatie:
• Bestuur op afstand met zelfsturende werkgroepen en tijdelijke teams voor projecten
•  Elke werkgroep heeft een coördinator en één of meerdere vrijwilligers; heeft een duidelij-

ke plaats in de organisatiestructuur; vrijwilligers hebben een taakomschrijving; coördina-
tor is verantwoordelijk voor opstellen van beleidsplan voor werkgroep

• Tweemaandelijks overleg tussen bestuur en coördinatoren
•     Jaarlijkse evaluatie van iedere individuele coördinator met en door het bestuur »
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Ten aanzien van de vrijwilligers:
•  Het bieden van een duidelijke plaats in de 

organisatie van de vereniging met bijbe-
horende taakomschrijving

•  Beschikbaar stellen van de middelen om 
de taken naar behoren uit te voeren (ver-
goeding indien van toepassing, declaratie 
van onkosten, werkruimte met benodigd-
heden)

•  Organiseren van een jaarlijks evenement 
met partners

Ten aanzien van leden:
•  Gratis bezoek aan Museum Noordwijk en 

Streekmuseum Veldzicht
•  Uitgeven van de Blauwdotter (3x per jaar 

plus bestuurseditie; moderne vormge-
ving en professioneel gedrukt; inkomsten 
uit advertenties; werving van adver-
teerders uitbesteed; distributie binnen 
Noordwijk door vrijwilligers)

•  Aantrekkelijk geprijsde contributie; dif-
ferentiatie naar woonplaats (Noordwijk, 
binnen Nederland, buiten Nederland)

•  Werving; organiseren van jaarlijkse cam-
pagnes (Social Media, deur tot deur)

•  Onderzoeken van nieuw type lidmaat-
schap (bijvoorbeeld Social Media sympa-
thisant)

Ten aanzien van bezoekers aan Museum 
Noordwijk:
•  Aantrekkelijke receptie met winkel en 

horeca; bieden van een veilige entree en 
doorgang

•  Opzetten van gerichte marketing- en 
publiciteitscampagnes voor de diverse 
doelgroepen

Ten aanzien van sponsoren:
•  Opstellen sponsor plan; zoeken naar 

geschikte vrijwilliger/professionele on-
dersteuning (sponsorwervingsstrategie, 
gedifferentieerde sponsorpakketten)

•  Regelmatig contact met fondsen en spon-
soren; uitnodigen in museum
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Ten aanzien van de Gemeente Noordwijk:
•    Mede (gespreks)partner voor de realisa-

tie van de uitbreidingsplannen
•   Participatie in het Platform Cultureel 

Erfgoed Noordwijk en uitvoering van 
Het verhaal van Noordwijk

Ten aanzien van de collectie:
De collectie van het Museum Noordwijk on-
derscheidt zich ten opzichte van andere mu-
sea door een unieke verzameling plateel en 
aardewerk uit Noordwijk in de 20ste eeuw. 
Hoogtepunt hiervan is de grote museale 
verzameling van het sieraardewerk van por-
celeinfabriek “De Kroon” welke gesitueerd 
was in de gemeente Noordwijk.

Naast deze collectie heeft het museum een 
collectie tekeningen, schilderijen en beelden 
van kunstenaars die in Noordwijk hebben 
gewerkt of nog steeds werken. 

Ook beschikt het museum over een nagenoeg 
volledige collectie sieraden, siervoorwerpen en 
originele kleding van de Noordwijkse dracht.

Tevens zijn er documenten, foto’s, films, 
cd’s, dvd’s, geluidsopnamen en een kleine 
bibliotheek. Deze hebben alle betrekking op 
Noordwijk.
De collectie is opgedeeld in een drietal clusters:
•  Het cluster “Noordwijkse Beelden, 

Aardewerk en Kunst”;
•  Het cluster “Noordwijkse Klederdracht, 

Sieraden en Voorwerpen”;
•  Het cluster “Noordwijk in Beeld en 

Document”.

Het museum voert een actief aankoopbeleid. 
De kunstwerken en -objecten, die in aanmer-
king komen voor mogelijke aankoop, dienen 
aan een aantal criteria te voldoen. Zij moeten 
allereerst een waardevolle aanvulling zijn op 
de aanwezige kerncollectie, en aan eisen van 
museale en/of cultuurhistorische kwaliteit 
voldoen. Daarnaast dienen eventuele aan-
kopen de diversiteit binnen de collectie te 
vergroten. Het bestuur van het Genootschap 
laat zich in zijn besluitvorming over een aan-
koop leiden door het advies van de binnen 
het museum actieve aankoopcommissie.
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Ontwikkelingen in en rondom Veldzicht
Het Genootschap toont in zijn beide musea de geschiedenis van Noordwijk 
op een aansprekende en verrassende wijze, met het doel om dat met zo veel 
mogelijk mensen te delen. Het is zich bewust van zijn maatschappelijke en 
cultuur-historische positie in de gemeente Noordwijk en stelt zich open voor 
samenwerking met de andere organisaties - binnen en buiten de gemeente - actief 
op het terrein van het cultureel erfgoed.  

Streekmuseum Veldzicht toont de geologi-
sche en geografische ontwikkeling van de 
streek ten noorden van de Rijnmond vanaf 
de 3e eeuw v.Chr. Het beschrijft in woord 
en beeld de ontstaansgeschiedenis van 
Noordwijk en omgeving waaronder de maat-
schappelijke ontwikkeling van Noordwijk 
Binnen. Naast het tonen van relevante arche-
ologische vondsten wordt er in het museum 
aandacht besteed aan de bloembollen- en 
kruidenteelt en aan de aanwezigheid van de 
blaarkop, een oud runderras. De traditionele 
wijze waarop beide musea zijn ingericht - 
een statische uitstalling waarin de geringe 
wijzigingen die worden aangebracht veelal 
niet opvallen - is niet wat het Genootschap 
voor de toekomst voor ogen heeft. Museum 
Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht 
zullen worden omgevormd naar een aantrek-
kelijke en inspirerende ontmoetingsplaats 
waarin de beleving binnen een informatieve, 
leerzame en interactieve inrichting centraal 
staat. In Streekmuseum Veldzicht is deze 
omvorming inmiddels volop ingezet met 
onder meer de inrichting van de voormalige 
stalruimte. Hier wordt, met als uitgangspunt 
oude ambachten en dito werkzaamheden, 
een inrichting gerealiseerd met een hoog 
educatief karakter, waarbij actieve parti-
cipatie een belangrijk onderdeel vormt. 
Duurzaamheid krijgt daarin een belangrijke 

plaats. De aangepaste voormalige bollen-
schuur maakt het organiseren van relevante 
activiteiten, waaronder (relatie)bijeenkom-
sten, lezingen en culturele voorstellingen 
mogelijk. De unieke ligging van Veldzicht 
in een landelijke setting geeft ruimte voor 
tal van andere activiteiten, bijvoorbeeld de 
opname van Veldzicht als één van de pa-
rels in het Wandelnetwerk van de Duin- en 
Bollenstreek. Met de herbouw van de hooi-
berg is de voormalige situatie hersteld. De 
hooiberg gaat ook een functie vervullen voor 
deelnemers aan de wandelroute die op de 
geplaatste banken een rustmoment kunnen 
inbouwen. De tweede kruidentuin is met 
de inzet van vrijwilligers in gebruik geno-
men en de voormalige (eerste) kruidentuin 
wordt opnieuw ingericht naar de ideeën van 
hoogleraar aan de Universiteit van Leiden in 
de 16e eeuw, Rembert Dodoens. De ambiti-
euze verkenning van de mogelijkheden die 
Veldzicht biedt zal voortgezet worden. Het 
bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk 
streeft naar een goede en gezonde exploita-
tie van beide musea en ziet ook veel moge-
lijkheden in een brede mate van sponsoring. 
Veldzicht leent zich bij uitstek om inhoud te 
geven aan de sponsorpakketten door bedrij-
ven en instellingen die sponsor willen wor-
den de mogelijkheid te bieden om gebruik te 
maken van de faciliteiten van Veldzicht. 
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Krijn van der Bent
Verstand van Lekker Eten

Met dank aan de club van 100




