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Genootschap Oud Noordwijk
Jan Kroonsplein 4
2202 JC  Noordwijk

Tel: 071 - 36 178 84
e-mail: algemeen@g-o-n.nl 

www.museumnoordwijk.nl 
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Bestuur Genootschap Oud Noordwijk
Voorzitter:  Leon Guijt 0620370408 voorzitter@g-o-n.nl
Secretaris: Nella Brak 0648489944 secretaris@g-o-n.nl 
Penningmeester (tot 1 april 2021): Kees Langeveld 0645022569 penningmeester@g-o-n.nl 
Penningmeester (aspirant): Joost de Vries 0651454530 joostk.devries@gmail.com 
Lid: Harm Dragt 0648007337 info@excapite.nl
Lid: Leen van Duin 0639250942 leendertvanduin@gmail.com 
Lid (aspirant):             Jan de Vreugd   0651075415 jandevreugd@kpnmail.nl
Lid (aspirant):             René le Clercq 0653528712 parlecler55@gmail.com
Adviseur Veldzicht: Jan Hoogeveen 0653554722 alkajan@casema.nl

Locatiemanager Veldzicht: Lida van der Voort 0642204546 lidavandervoort@gmail.com

Geachte leden van het Genootschap Oud Noordwijk,

Menigeen kijkt op 2020 terug als een, in veel opzichten, verloren jaar. Het coronavirus en de maatregelen om 
dat terug te dringen hebben ook diepe sporen achtergelaten in ons genootschap, bij onze vrijwilligers en in 
Museum Noordwijk alsmede Streekmuseum Veldzicht. Voor zo ver mogelijk zijn onze vrijwilligers, al dan niet 
in werkgroepverband, doorgegaan met hun belangrijke bezigheden.

In deze uitgave, die naast de drie reguliere Blauwdotters verschijnt, brengen het bestuur en de werkgroepen 
verslag uit van hun werkzaamheden en relevante zaken en ontwikkelingen die zich in het verslagjaar 2020 heb-
ben voorgedaan. Ook de redactie van de Blauwdotter, die vorig jaar weer drie zeer lezenswaardige nummers 
heeft opgeleverd, krijgt opnieuw ruimte om haar verhaal te doen. Alle bijdragen worden vergezeld van talrijke 
foto’s die een mooi beeld geven van wat er allemaal heeft plaatsgevonden binnen ons levendige genootschap.
Ook treft u in deze editie gewoontegetrouw op hoofdlijnen de financiële verslaglegging en de begroting aan. 
De uitgebreide financiële verslaglegging is voor alle geïnteresseerde leden beschikbaar.

Op het moment van schrijven is het onduidelijk of en wanneer de Algemene Ledenvergadering kan plaatsvin-
den. Zodra daar meer over te melden is zal dat richting de leden worden gecommuniceerd.

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk

Lidmaatschap Genootschap Oud Noordwijk 
De contributie voor leden binnen het bezorgingsgebied (postcode 2201, 2202, 2203) bedraagt € 17,50, voor de 
overige leden binnen Nederland € 20,- en voor leden woonachtig in het buitenland € 25,-. 
Rabobanknummer: NL34 RABO 0101 3515 42. Een abonnement op De Blauwdotter is inbegrepen bij het 
lidmaatschap van het Genootschap Oud Noordwijk. Aanmelding lid/abonnee via een telefoontje, een opgave 
bij de receptie, een briefje (Jan Kroonsplein 4, 2202 JC Noordwijk) of een e-mail met vermelding van naam en 
adres naar ledenadministratie@g-o-n.nl.
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Van het bestuur
Samen met onze vrijwilligers, onze 
leden en al hun dierbaren kijken wij 
terug op een nauwelijks te bevatten 
jaar. Na de nodige signalen over een 
zich verspreidend virus ging Nederland, 
in de greep van Covid-19, op 16 maart op 
slot. Sindsdien is er sprake van een ware 
roller coaster van verzwaringen en 
versoepelingen van maatregelen die tot 
doel hadden en nog hebben om zo goed 
mogelijk met het virus om te gaan. 

Streekmuseum Veldzicht is vanaf de aankondiging van de maatregelen gesloten gebleven. 
Museum Noordwijk was alleen open als dat wettelijk was toegestaan. Kijkend naar wat mo-
gelijk en haalbaar was en is hebben onze vrijwilligers hun best gedaan om de noodzakelijke 
werkzaamheden voor het genootschap, Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht 
voort te zetten. Waarvoor alle hulde. Ook voor hen die bezig bleven om tal van activiteiten 
verder te brengen zoals de organisatie van markten, het verzorgen van educatie en het moge-
lijk maken van bijeenkomsten op Veldzicht en tentoonstellingen en educatieve activiteiten in 
Museum Noordwijk. Veel tijd en energie kon helaas niet vertaald worden om derden te laten 
genieten van die inspanningen. Ook voor die vrijwilligers alle hulde.

De samenstelling van het bestuur
Kees Langeveld heeft helaas besloten geen tweede termijn als penningmeester te aanvaarden 
maar heeft toegezegd de lopende zaken voor zijn rekening te blijven nemen tot een nieuwe pen-
ningmeester is gevonden. Ook heeft hij gezegd bereid te zijn om adviezen te blijven geven over 
de nieuwbouw. De termijn van Jan Hoogeveen verliep in 2020 maar hij blijft de bestuursverga-
deringen bijwonen als contactpersoon voor Veldzicht. Leen van Duin heeft zijn vertrek aange-
kondigd maar blijft beschikbaar voor adviezen rond de nieuwbouw. Ook de termijnen van voor-
zitter Leon Guijt zitten er in maart 2021 op. Toegetreden zijn de (aspirant) bestuursleden René 
le Clercq, Jan de Vreugd (gaat zich met HRM bezighouden) en Joost de Vries (penningmeester).

Streekmuseum Veldzicht
Hoewel Veldzicht door allerlei ingrepen een steeds aantrekkelijkere locatie is geworden voor 
een bezoek aan het museum en de tuinen, vergaderingen, zakelijke en privé bijeenkomsten, 
educatie, lezingen, opvoeringen, repetities en wandelroutes zorgde het coronavirus en de 
maatregelen om dat terug te brengen voor een lang en ferm slot op de deur voor nagenoeg alle 
belangstellenden. Dat heeft veel vrijwilligers er niet van weerhouden om onderhoud te plegen 
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op de gehele locatie en waar nodig en nuttig verbeteringen aan te brengen. Al met al zijn de 
gebruiksmogelijkheden van Veldzicht daardoor vergroot en verbeterd. Enkele voorbeelden: 
De tuinen zijn vergroot en opgeknapt. Meer kasten in de bibliotheek zorgen ervoor dat ook 
de tuinboeken een mooi onderkomen hebben gekregen. Meer kranen zowel binnen als buiten 
maken het verblijf aangenamer. De tuinschuur is voorzien van verlichting. Omgewaaide af-
scheidingen zijn gerepareerd en verstevigd. Een nieuwe is aangebracht tussen de kapschuur 
en de afscheiding. De bollenschuur is voorzien van een nieuwe vloer. Palen verwijzen naar 
een wandelroute waarvan Veldzicht start- en finishplaats is. In de kapschuur is een opslag-
plaats voor materialen gerealiseerd. In het museum zelf zijn vitrinekasten geplaatst en is een 
folderrek gemaakt. Een aantal wagens is opgeknapt en sieren nu het binnenterrein. 

Museum Noordwijk
Waar verbeteringen en onderhoud in het verslagjaar de rode draad vormden op Veldzicht 
is nieuwbouw dat op Museum Noordwijk. Ook in 2020 is er samen met de gemeente ver-
der gewerkt aan de realisatie. Het, door het vorige college en de gemeenteraad, omarmde 
nieuwbouwplan kon niet de goedkeuring wegdragen van het huidige college. Gevraagd door 
de gemeente heeft het bestuur gewerkt aan een minder ambitieus bouwplan waarbij in het 
nieuwe voorstel één verdieping in de nieuwbouw op de hoek van de Parallel Boulevard en het 
Jan Kroonsplein alsmede de kelder zijn geschrapt. Het college heeft dit plan, ook in financieel 
opzicht, wel omarmd en kort na het uitkomen van dit jaarverslag is het aan de gemeenteraad 
om haar oordeel te geven. Het plan bestaat naast de al genoemde nieuwbouw, waardoor 
de panden Jan Kroonsplein 6 en 8 zullen worden gesloopt, uit het integreren van Nicolaas 
Barnhoornweg 44 in het museum en nieuwbouw bovenop de Blauwdotterzaal. Het college is 
akkoord met het schenken van het gemeentelijk deel van Jan Kroonsplein 8 en het volledige 
Nic. Barnhoornweg 44 aan de stichting Museum Boerderij Noordwijk. De bouwgeleidingskos-
ten neemt de gemeente voor haar rekening en zij geeft een garantstelling voor een lening van 
€ 0,5 miljoen.

Vergaderingen
Het bestuur vergaderde volgens een van te voren opgemaakt schema in principe één keer per 
maand. Daar tussen door werd er vergaderd als ontwikkelingen of besluitvorming dat nodig 
maakten. Tijdens de versoepeling van de corona maatregelen op Veldzicht en daarnaast digi-
taal. Er wordt vergaderd aan de hand van een agenda en bijbehorende vergaderstukken. Van 
alle vergaderingen wordt een verslag en een besluiten-/actielijst gemaakt.

Ook weer volgens een schema werd er waar de corona maatregelen dat toelieten eens in de twee 
maanden vergaderd met de kerngroep die bestaat uit de coördinatoren van de werkgroepen. 
Het overleg biedt het bestuur de mogelijkheid om de coördinatoren bij te praten over ontwikke-
lingen en besluiten en omgekeerd kunnen de coördinatoren met het bestuur en de andere werk-
groepen delen wat er bij hen speelt. Ook van deze vergaderingen worden verslagen gemaakt. »
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Vrijwilligers
Het Genootschap Oud Noordwijk mag zich verheugen in een grote schare aan actieve vrij-
willigers. Zonder hen zouden noch het genootschap noch beide musea kunnen functioneren. 
Ondanks het feit dat er al heel veel gebeurt, blijven door initiatieven de activiteiten toenemen. 
Ook daarvoor en ter vervanging van hen die er mee (moeten) stoppen, zijn veel nieuwe vrij-
willigers nodig. Een actieve werving is ingezet maar het blijkt niet eenvoudig om de vele vaca-
tures in te vullen. Als gevolg van de coronamaatregelen was het niet mogelijk om met de voor-
heen normale aantallen vrijwilligers in beide musea bijeen te komen. Velen misten daardoor 
hun ‘tweede huis’. Ook de traditionele vrijwilligersbijeenkomst kon geen doorgang vinden. 
Met een kleine attentie aan het einde van het jaar kon het bestuur toch zijn grote dank laten 
blijken voor de enorme inzet van alle vrijwilligers.

De organisatiestructuur
De organisatiestructuur van het Genootschap Oud Noordwijk (GON) kenmerkt zich door een be-
stuur en een groot aantal werkgroepen. Het bijgevoegde organogram geeft de huidige staat weer. 
Tevens toont het de bestaande relatie tussen het GON en een drietal nauw gelieerde stichtingen, 
te weten:
•  de Stichting Museumboerderij Noordwijk, eigenaar van de panden Jan Kroonsplein 4 en 6
•  de Stichting Landgoed Veldzicht, eigenaar van de opstallen en gronden op en rond Veldzicht
• de Stichting Vrienden van het Museum Noordwijk
Bestuur en werkgroepen bestaan geheel uit vrijwilligers. De verslagen van de werkgroepen 
vindt u elders in dit jaarverslag.

Externe contacten 
Het bestuur van het Genootschap onderhield in 2020 relaties met verschillende organisaties 
binnen en buiten Noordwijk. Het betreft onder andere:
• Stichting Vrienden van het Museum
• Stichting Museum Boerderij Noordwijk
• Stichting Landgoed Veldzicht
• Stichting Baalbergen Fonds
• Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk
• Stichting Max Liebermann
• Gemeente Noordwijk
• Stichting Atlanticwall Museum Noordwijk
• Stichting Museum Engelandvaarders
•  Stichting Destinatie Noordwijk @ Noordwijkerhout (werknaam Noordwijk Marketing)
• Stichting NoVaTo (Noordwijkerhout) 
• Genootschap Oud De Zilck (De Zilk)
• Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond
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Organisatiestructuur GON
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  2019 2020 2020 2021
  Realisatie Begroting Realisatie Begroting 
BATEN
 Reguliere inkomsten
 Contributie 22,496 24,000 24,958 24,500 
 Donaties en sponsoren 9,949 8,700 6,443 6,500 
 Subsidie Gemeente 29,149 29,150 29,149 29,150

 Subtotaal 61,594 61,850 60,551 60,150

 Inkomsten uit exploitatie
 Museum Noordwijk 10,244 11,270 5,569 6,220
 Streekmuseum Veldzicht 19,178 17,850 11,756 12,385
 Winkelverkopen 8,096 7,900 3,818 5,200

 Subtotaal 37,517 37,020 21,143 23,805

 Overige inkomsten
 Projectsubsidies 22,621 10,900 7,320 7,800
 Tentoonstellingssubsidies 5,000 15,850 7,550 1,500
 Energiebelasting retour 1,595 1,500 1,609 1,500

 Subtotaal 29,216 28,250 16,479 10,800

 Werkgroepen & projecten 3,825 3,700 3,595 2,900

TOTALE BATEN 132,152 130,820 101,768 97,665 

LASTEN
 Bedrijfskosten
 Algemene kosten 18,064 19,100 13,024 14,575
 Kantoor 3,637 3,500 2,882 2,800
 Huisvesting 40,443 41,070 35,306 39,100  

 Subtotaal 62,144 63,670 51,211 56,475

 Exploitatiekosten
 Museum Noordwijk 6,018 4,850 5,311 5,175 
 Streekmuseum Veldzicht 8,113 9,800 5,972 6,750 
 Winkelinkopen 5,081 4,850 2,022 3,000

 Subtotaal 19,212 19,500 13,304 14,925

 Werkgroepen & projecten
 Tentoonstellingen 5,673 13,500 6,819 2,000
 Blauwdotter 11,856 11,800 12,103 12,150
 Uitbreidingsplannen MN 11,654 5,000 1,076 2,500
 Herinrichten Veldzicht 2,413 0 0 0
 Overige 20,877 20,400 19,193 12,300 

 Subtotaal 52,474 50,700 39,191 28,950

TOTALE LASTEN 133,830 133,870 103,707 100,350 

BEDRIJFSRESULTAAT -1,678 -3,050 -1,939 -2,695

 Financiële baten & lasten 10 0 10 0

 Bijzondere baten 501 3,050 5,108 0 
 Bijzondere lasten -594 0 -5,320 0 

 Subtotaal -93 3,050 -212 0

RESULTAAT -1,761 0 -2,140 -2,695 

Concept jaarrekening 2020 en begroting 2021 Alle bedragen zijn in euro’s
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Toelichting op de jaarrekening

Concept jaarrekening 2020
De activiteiten van het Genootschap zijn zwaar 
getroffen door de coronacrisis. Museumbezoek, 
winkelverkopen, evenementen, jeugdeducatie en 
verhuur zijn allemaal veel lager uitgevallen dan 
begroot. Daardoor zijn de totale baten ook fors lager 
uitgevallen dan begroot (-22%). 

Gelukkig zijn de leden, de sponsoren en de 
Gemeente Noordwijk het Genootschap trouw 
gebleven. De reguliere inkomsten zijn slechts 2% 
lager dan begroot. De inkomsten uit exploitatie zijn 
echter 43% lager dan begroot. De overige inkomsten 
zijn bijna 42% lager dan begroot door uitstel van 
de geplande tentoonstelling over Klein Diepold 
(tentoonstellingssubsidies).   

Doordat er minder activiteiten konden worden 
ontplooid, zijn ook de totale lasten lager uitgevallen 
dan begroot (-22%). De gerealiseerde bedrijfskosten 
zijn bijna 20% lager dan begroot. De lagere kosten 
voor huisvesting zijn een gevolg van een eenmalige 
verlaging van de jaarhuur voor Museum Noordwijk 
en een minder intensief schoonmaakschema voor 
Veldzicht.  

Het lagere activiteitenniveau komt vooral 
tot uitdrukking in de lager dan begrote 
exploitatiekosten voor winkelinkopen en Veldzicht 
(-32%).  

De kosten voor werkgroepen & projecten zijn 23% 
lager dan begroot, voornamelijk door vertraging in de 
uitvoering van de uitbreidingsplannen voor Museum 
Noordwijk en het al eerdergenoemde uitstel van de 
tentoonstelling over Klein Diepold. Onder overige 
kosten vallen de kosten voor aankoop en onderhoud 
van de collectie, ICT gerelateerde kosten en uitgaven 
door de overige werkgroepen. Deze kosten zijn 6% 
lager dan begroot.  
 
Ondanks alle grote varianties ten opzichte van de pre-
Corona begroting is het bedrijfsresultaat voor 2020 
beter dan begroot, maar nog wel negatief (-€1.939,- 
versus -€3.050,-). Het resultaat van bijzondere baten 
en lasten is negatief (-€212,-). Daardoor blijft het 
behaalde netto resultaat ook negatief (-€2.140,-) 
vergeleken met een begroot neutraal resultaat. 

Begroting 2021
De coronacrisis zal ook een grote invloed hebben 
op de activiteiten van het Genootschap in 2021. Zo 
waren het eerste kwartaal beide musea gesloten en 
waren er geen activiteiten op Veldzicht. De begroting 
voor 2021 is opgesteld in lijn met de gerealiseerde 
resultaten in 2020.

Werkgroepen & projecten. Voor grote projecten, 
zoals het organiseren van tentoonstellingen en de 
restauratie van schilderijen, zal subsidie worden 
aangevraagd bij meerdere lokale en regionale 
fondsen. Hierdoor drukken deze projecten slechts 
beperkt op het begrote resultaat. De aankoop 
van kunstwerken wordt gedaan vanuit het eigen 
aankoopfonds en heeft dus geen effect op het 
begrote resultaat. De activiteiten ter ondersteuning 
van de uitbreidingsplannen voor Museum 
Noordwijk worden betaald uit de daarvoor 
opgebouwde reserve.

Baten. De reguliere inkomsten zijn begroot op het 
niveau van 2020 (-1%). De inkomsten uit exploitatie 
zijn 11% hoger begroot door een verwachte opleving 
van activiteiten in de tweede helft van het jaar. De 
overige inkomsten zijn 24% lager begroot door de 
onzekerheid rondom de educatieve projecten.

Lasten. De begrote totale lasten zijn 3% lager dan 
in 2020 ondanks een stijging van de bedrijfskosten 
(geen huurmatiging begroot). De hogere 
exploitatiekosten worden veroorzaakt door een 
verwachte toename van de activiteiten in de tweede 
helft van het jaar.

Het begrote bedrijfsresultaat is negatief (-€2.695,-), 
gelijk aan ruim 2.5% van de omzet. Aangezien er 
op dit moment nog geen bijzondere baten of lasten 
bekend zijn en de rente inkomsten nihil zijn, is het 
begrote resultaat gelijk aan het bedrijfsresultaat. Bij 
realisatie zal het resultaat ten laste van de algemene 
reserves worden gebracht.
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Receptiegroep / 
VVV Noordwijk
Onze dienstverlening is door de corona 
crisis ernstig verstoord. 15 maart 
was de laatste dag dat we bezoekers 
mochten ontvangen. Daarna moesten 
wij noodgedwongen de deuren sluiten. 

Op 25 mei zijn we weer voorzichtig openge-
gaan. Het was een wereld van verschil. Omdat 
de ontvangstruimte klein is, kunnen we maar 
één persoon of gezin tegelijk binnen laten; 
daarom blijft de buitendeur dicht en moeten 
bezoekers aanbellen. Dat is erg ongastvrij. 
Soms staat er een rij gasten buiten te wach-
ten. Er staat door de week altijd een extra 
vrijwilliger klaar die de balie medewerker 
assisteert door open te doen en wachtenden 
te informeren. In het weekend is dit gezien de 
geringe drukte niet nodig. Het gaat soms wel 
eens mis, met een ontevreden gast als resul-
taat. Natuurlijk hadden we voor corona ook 
wel eens klanten die op hun beurt moesten 
wachten. Nagenoeg alle receptionisten zitten 
in de risicogroep en het is geen wonder dat 
een aantal van hen, zo lang het virus rond-
waart, niet beschikbaar is. Het gevolg is dat 
we beperkte openingstijden hanteren. Door 
de week slechts 3 ½ uur per dag van 10.30 
tot 14.00 en in het weekend 4 uur van 12.00 
tot 16.00. In de tweede golf in oktober zijn 
er geen toeristen meer aanwezig. Het VVV 
heeft nauwelijks klanten. Het museum bezoek 
is minimaal. Op 14 december zijn we weer 
dichtgegaan voor de rest van het jaar, voor het 
museum zijn het letterlijk donkere dagen. Aan 
het eind van het jaar werden de baliemede-
werkers bedankt met een presentje. 

Klachten
Ook dit jaar werden helaas Duitse gasten 
opgelicht. Via een obscure (Duitse) website 
hadden zij een huisje gehuurd en aanbe-
taald dat bij aankomst niet bleek te bestaan. 
Natuurlijk doen wij aangifte maar het is 
iedere keer weer buitengewoon triest voor 
de betrokkene(n). Er zijn in Noordwijk geen 
openbare toiletten. Een enkele strandtent 
heeft een voorziening. Ook door de verwor-
ven kuuroordstatus zou dat beter moeten.

Parkeren
Parkeerbeheer was gedurende de eerste co-
rona golf gesloten. Erg lastig. Bussen worden 
door ons verwezen naar de Gooweg, de par-
keerplaats van het voormalige Zilveren Kruis. 
Op hoogtij dagen staat het vol met auto's 
strandgasten die met de bus naar het strand 
gaan. Dan kan er geen bus meer bij. 

Noordwijk Plan
Er is een nieuw Noordwijk Plan uitgebracht. 
We begrijpen dat het lastig is om alle de-
len van Noordwijk in beeld te brengen. 
Helaas moeten wij constateren dat het met 
dit kaartje niet mogelijk is iemand gede-
tailleerd de weg te wijzen in Noordwijk of 
Noordwijkerhout. Het kan slechts dienen als 
overzicht. Wij hebben daarom met Google 
Maps een stukje Noordwijk geselecteerd en 
printen dat uit als daar behoefte aan is. 
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Ledenadministratie, ICT en onderhoud

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt met een nieuw 
programma uitgevoerd. Dit programma is 
tegen een geringe vergoeding gemaakt. Het 
werkt naar tevredenheid. Net als in het vorige 
programma wordt niet de volledige informa-
tie behoefte door dit programma afgedekt. 
In eigen beheer is daarvoor een aanvullend 
programma gemaakt. Hiermee worden onder 
meer de verzending van de Blauwdotter en het 
vrijwilligers beheer ondersteund. 

Het ledental blijft gestadig terug lopen. Ons 
ledenbestand bevat veel ouderen die bij de 
oprichting lid zijn geworden. Deze leden val-
len weg. De aanwas van nieuwe leden (40 dit 
jaar), kan het verloop niet compenseren. Ook 
nu zijn er aan het eind van dit jaar 25 leden 
uit het bestand verwijderd omdat zij ondanks 
twee herinneringen de contributie niet heb-
ben voldaan. Wij zijn ons wat dit betreft iets 
zakelijker gaan opstellen. We stoppen na 
één herinnering met het toezenden van de 
Blauwdotter als er niet op het aangegeven tijd-
stip is betaald. Veel leden hebben ons geholpen 
door hun email adres beschikbaar te stellen. 

We vragen allen die dat nog niet gedaan 
hebben dit alsnog te doen. Het scheelt ons 
veel in kosten en in werkzaamheden. Brieven 
moeten worden geprint, gevouwen, geënve-
loppeerd en van een postzegel voorzien. Een 
mailtje bespaart ons die klus en is bovendien 
veel goedkoper. Onze oplage voor deze brie-
ven is te klein om de korting van port betaald 
te kunnen claimen.

Vrijwilligers
We beschikken op dit moment over 131 vrij-
willigers. Zij vervullen 225 functies in maar 
liefst 22 werkgroepen en werkverbanden. 
Tijdens de verschillende lock downs is er veel 
thuis gewerkt. Een aantal vrijwilligers is tij-
delijk afgehaakt. De gezelligheid was helaas 
ver te zoeken. In voorgaande jaren trakteerde 
het bestuur alle vrijwilligers op een gezamen-
lijke maaltijd; wegens corona kon dit niet 
doorgaan. De vrijwilligers zijn bedacht met 
een Kerst / Nieuwjaars presentje.

Linksboven: verspreiding Blauwdotter.
Onder: het museum vergt voortdurend onderhoud. 

»
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Overleden zijn onze (oud) vrijwilligers:
•  Wim Salman was jarenlang bezorger van 

de Blauwdotter in Noordwijk Binnen
•  Sjaak Wijnands deed gedurende korte tijd 

algemene klusjes
•  Joke Dekker was betrokken bij jeugeduca-

tie op Veldzicht
•  Ees Aartse was actief bij de fotogroep, de 

Blauwdotter en collectiebeheer
• Jan Duindam was lid van de receptiegroep

ICT
Met het vertrek van een prominente vrij-
williger is er veel expertise verloren gegaan. 
Dit wordt opgevangen door naar behoefte 
support te vragen bij PWA. Die doet dat niet 
gratis, wat een extra kostenpost oplevert. 
We beschikken over hetzelfde aantal com-
puters als vorig jaar. Negen zijn online ge-
schakeld in het netwerk en verbonden met 
internet. Twee daarvan zijn speciaal (grote-
re snelheid en geheugen) voor de filmgroep. 
Wij beschikken over twee stand- alone com-
puters in de tentoonstelling die ten dienste 
staan van onze bezoekers.

Één computer is standalone in het depot waar 
geen internet beschikbaar. Er staat één laptop 
in de bibliotheek en een andere op Veldzicht.

Al onze data worden opgeslagen op twee 
externe netwerk schijven van 4 TB. Een van 
beide is vervangen (deze werd onbetrouw-
baar)door een nieuwe. Het is ons streven 
minimaal ieder jaar de oudste computer 
door een nieuwe te vervangen. Op deze wijze 
houden we een vrij recent machine park.

Algehele administratie
Administratief zijn er uitsluitend routine 
matige werkzaamheden verricht.

Petitie Steun de Nieuwbouw
We hebben in totaal 603 adhesie betuigingen 
ontvangen. Deze actie loopt nog steeds, al-
thans hij staat nog steeds op de website. De 
laatste adhesie betuiging was op 20-8-2019.

Facilitaire dienst
Ook hier is weinig te melden. In de geldende 
routine wordt het gebouw keurig schoon ge-
houden door een drietal dames. Eén maal per 
week gaan zij na de sluiting aan de slag.
De verzending en verspreiding van de 
Blauwdotter gaat uiterst soepel. Waren we 
vroeger meerdere dagen met vele vrijwilligers 
in touw, nu doen we er met twee of drie man 
/ vrouw slechts enkele uren over om de boek-
jes bij de drie bezorgers en de post te krijgen.

Onderhoud in het museum
We vervangen defecte lampen door ledver-
lichting en dat doen we ook met de Tl bui-
zen. Defecte spotjes worden vervangen door 
nieuwe. De huidige spotjes gebruiken lam-
pen van 12 V en zijn voorzien van een trafo. 
Zodra defect worden ze vervangen door een 
nieuw model met 220 V-lampen.

De huidige breedstralers zijn voorzien van 
halogeen lampjes, waar geen led in past. Ook 
deze worden als zij defect raken vervangen 
door het nieuwe model spotjes.

De kleine vitrine in de Entreé is voorzien van 
nieuwe verlichting. 

Ook is de vloer in het museum opgeknapt. 
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Onderhoud Museum Noordwijk
 
In het verslagjaar zijn alle muurankers van 
de boerderij zoveel mogelijk ontroest en 
voorzien van zwarte verf. Verder zijn de 
kozijnen geschilderd waarvan de verf ver-
weerd en kaal was geworden. De ingreep en 
de gekozen verf zorgen ervoor dat een grote 
opknapbeurt uitgesteld kan worden.

Twee stuks koperen vergaarbakken zijn 
vervangen c.q. gerepareerd. De pvc afvoer-
buis bij de poort aan de achterzijde, die be-
schadigd was, is vervangen door een stalen 
afvoerbuis. Aan de voorgevel is het lood, dat 
was uitgezakt, terug geplaatst. 

 
Onderhoud in 2021
De dakbedekking van de Blauwdotterzaal 
buiten moet worden behandeld met zilververf. 
Dit om de warmte van de zon zomers in de 
zaal te verminderen. De verwachte kosten voor 
deze werkzaamheden bedragen zo’n € 1500. 

Verder worden geen grote onderhoudswerk-
zaamheden verwacht.

Willem Oranje

Linksboven: de voorgevel.
Linksonder:  veel kale plekken op het dak van Blauwdotterzaal.
Rechtsonder: de nieuwe afvoerbuis. 
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Jeugdeducatie: 
Schoolproject ‘Op 
stap met Leuntje en 
Leen in 1910’ 
 
Het schoolproject ‘Leuntje en Leen’ 
is 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 zoals het rond 
1910 in Noordwijk plaatsvond. ‘Op stap 
met Leuntje en Leen’ sluit aan bij de 
kerndoelen voor geschiedenis in het 
basisonderwijs.

De voorbereidingslessen vinden op school 
plaats. Op school komt, in bruikleen, een 
‘leskist’ te staan. 

Het project wordt afgesloten met een 
bezoek aan het Museum Noordwijk. Dit 
vindt plaats op dinsdagochtend van 9.00 
uur tot 11.30 uur. Daar krijgen de kinderen 
eerst een rondleiding van plm. 45 minuten. 
Daarna gaan ze in groepjes o.l.v. een ouder 
de 6 opdrachten uitvoeren, die verspreid 
zijn in het museum. Ook wordt er een in-
dividuele fotosessie in Leuntje & Leen kle-
derdracht verzorgd en deze foto krijgen de 
kinderen als afsluiting van het project.

Sinds 2014 is het project onderge-
bracht bij het overkoepelend orgaan 
CultuurEducatiegroep Leiden. Zij verzorgt 
de aanmeldingen, inschrijvingen en afreke-
ningen van de scholen met het genootschap.  
Dit zal voor 2021 gaan veranderen. 

Het project is een activiteit die door vrijwilli-
gers van het museum wordt aangeboden.

De werkgroep voor het project Leuntje Leen 
bestaat uit de volgende vrijwilligers:
•  Toos van Maris, coördinator 

Jeugdeducatie GON, Museum Noordwijk 
•  Hans van Hoek, contactpersoon voor de 

scholen 
• Annemarie van Bohemen 
• Anja Steenvoorden 
• Inez van Beelen
• Gerrie Groeneveld 
•  Roel Lindhout verzorgde de individuele 

foto opnames.
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Deelname scholen Leuntje/Leen schoolseizoen 2019-2020
Deelname nr. School bezoekdatum aantal leerlingen
29997331 St. Victor Noordwijkerhout 01-10-2019 24
23196090 St. Victor Noordwijkerhout 08-10-2019 27
14547519 Antonius Voorhout 29-10-2019 25
21070405 De Kinderburg Sassenheim 05-11-2019 29
19394372 Zeehonk Noordwijk 12-11-2019 25
28299323 De Startbaan Sassenheim 19-11-2019 25
22485609 De Rank Sassenheim 04-02-2020 29
18232024 Wakersduin Noordwijk 11-02-2020 26
19855427 De Jutter Noordwijk 18-02-2020 17
13631884 Regenboog Voorhout 03-03-2020 30

Totaal: 257 leerlingen x € 3,- = € 771,-

Deze scholen hebben deelgenomen via CultuurEducatiegroep Leiden. 12 aangemelde scholen 
hebben door het Coronavirus helaas niet kunnen deelnemen aan het project. 

Door de coronacrisis was het niet mogelijk om in het museum schoolklassen te ontvangen. 
Wel was het mogelijk dat één persoon van het museum op bezoek kon gaan bij een basis-
school klas. Op verzoek van basisschool Het Sterrenwerk uit Sassenheim, heeft Toos van 
Maris op 8 en 9 oktober 2020 verschillende gastlessen verzorgd voor groep 3 en 4. De kinderen 
maakten kennis met kleding en speelgoed uit de tijd van hun opa’s en oma’s. Dit werd door de 
leerkrachten en leerlingen zeer enthousiast ontvangen! 

De museumboerderij werd woensdagochtend 14 oktober 2020 door alle kinderen van 
Basisschool Zeehonk uit Noordwijk (coronaproof) bezocht. Het museum was onderdeel van 
hun speurtocht door Het Oude Zeedorp. 
Voor de boerderij moesten zij in groepjes een 
puzzelopdracht uitvoeren en in het binhuis 
werd over het Oude Noordwijk verteld. Een 
geslaagde samenwerking van jeugdeducatie 
en basisschool Zeehonk.

Helaas weten we op dit moment nog niet 
wanneer en hoe wij de scholen weer in ons 
museum kunnen ontvangen. Hopelijk zal dat 
niet lang meer duren!

Toos van Maris
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Nu uitbreiding 
regio-collectie: 

zie trefwoord “regio”

Elke dag 
geopend!

 +31 71 7505696

 +31 6 10078778
 
 info@repair-clinic.nl

 www.repair-clinic.nl

Maarten Kruytstraat 30
2202 GX  Noordwijk

Voor al uw  
tegelwerk!
De Tegel ZZP’er
jsoederhuysen@hotmail.com
06 - 145 45 770 
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Werkgroep collectiebeheer Museum 
Noordwijk 
Bij het collectiebeheer hebben wij afscheid genomen van Rinus van Oosten, de 
vrijwilliger, die bijna 30 jaar bij het Museum Noordwijk werkzaam is geweest. Hij 
zorgde voor de beschrijving van alle objecten, die bij collectiebeheer binnen 
kwamen. Helaas ging de leeftijd spelen en was het genoeg.

In 2020 zijn in totaal 64 schenkingen gedaan 
en aankopen verricht voor alle collecties van 
het Museum Noordwijk. Het collectie cluster 
beeldende kunst, beeldhouwkunst, toegepaste 
kunst en het cluster overige (visserij, model-
len, speelgoed, gereedschap, huishoudelijk 
e.a.) worden beschreven, gemerkt en digitaal 
opgeslagen door het collectiebeheer. Andere 
collecties: foto’s, films, bibliotheek, docu-
menten, textiel, kleding en sieraden van de 
Noordwijkse dracht en siervoorwerpen wor-
den door de desbetreffende collectiebeheer-
ders verwerkt
 
Schenkingen, aankopen en bruiklenen:
In 2020 mochten wij de volgende voorwerpen 
in ontvangst nemen:

Etsen:
• 4 etsen van Karel Kok 

Schilderijen, tekeningen, aquarellen van:
• W.F. Haas, 2 werken
• Max Liebermann, 2 werken
• J.H. Wijsmuller, 2 werken
• Ludolph Berkemeier: 2 werken
•  Leo Klein Diepold: 3 werken
• Gerrit Dekker: 2 werken

Verder waren er schenkingen op het gebied 
van Visserij (Admiraal de Wit), siervoorwer-
pen, huishoudelijk e.a. Alle voorwerpen zijn 
beschreven, gefotografeerd en van een num-
mer voorzien en vervolgens in de database van 
de voorwerpenregistratie geplaatst.

Voor de najaarstentoonstelling: “Allemaal 
Noordwijkers” zijn in samenwerking met de 
penningmeester subsidie aanvragen gedaan 
voor de restauratie van 6 werken op papier: 
5 van Leon Senf en 1 van Daniël Noteboom 
en zijn deze werken voorzien van een lijst »

Rechts: haringtonnetje (Admiraal de Wit).
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met passe-partout en museumglas. Verder is 
er een kleine tentoonstelling gemaakt in de 
entree van het museum met gereedschappen 
voor houtsnijwerk, voor de kuiperij en voor de 
bouw.

De werkgroep bestaat uit: Ab van Beek, Willem 
Oranje, Rob Ohlenschlager en Aleid Matser. 
Nieuwe vrijwilligers zijn Peter Ooms en Tim 
Verplanke.

Aleid Matser, coördinator

Linksboven: J.H. Wijsmuller.
Rechtsboven: Ludolph Berkemeier.
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TenToonstellingsCommissie
Begin 2020 vond in het Museum Noord-
wijk de tentoonstelling ‘Nieuwe Mees-
ters’ plaats. De tentoonstelling is op 11 
oktober 2019 onder veel belangstelling 
geopend door de wethouder van Cul-
tuur van de Gemeente Noordwijk Sjaak 
van den Berg.

De tentoonstelling toonde werk van vijf 
eigentijdse Noordwijkse kunstenaars, die 
samen een veelzijdig beeld lieten zien van 
kunstuitingen in Noordwijk. Maddy Schwarz: 
textielkunst; Jurriaan van Hall: sculpturen; 
Jaap Deelder: houten beelden van vogels; Hans 
van Duyn: schilderkunst en een gezamenlijk 
project van Abel Staring en Daniël Tavenier: 
schilderijen met haiku’s. De maandelijkse pre-
sentatie op wisselende zaterdagen door één 
der deelnemende kunstenaars werd positief 
ontvangen. Dat het kalenderjaar 2020 er uit-
eindelijk heel anders kwam uit te zien dan de 
TTC van plan was, zal niemand nu nog verba-
zen. Dat corona de grote spelbreker was, is zo 
langzamerhand wel een open deur. Het pro-
gramma voor de tijdelijke tentoonstellingen 
dat de commissie voor ogen stond, werd hier-
door helaas slechts gedeeltelijk gerealiseerd. 

Daar de TTC de voorbereidingen voor de zo-
mertentoonstelling ‘Uit de schaduw van Max 
Liebermann: Leo Klein-Diepold’ al grotendeels 
had gedaan, begonnen in februari de voor-
bereidingen voor de wintertentoonstelling 
‘Allemaal Noordwijkers’, een portrettenten-
toonstelling van schilderijen en foto’s van 
Noordwijkers en/of Noordwijkse portretschil-
ders. Vanaf eind februari werd het allemaal 
anders. In maart 2020 ging Nederland in 

verband met het coronavirus in lockdown. Het 
museum ging dicht tot in mei. Het bestuur en 
de TTC stonden voor de vraag: Moet ondanks 
de onzekere tijd waarin we beland zijn, de ten-
toonstelling rond Leo Klein-Diepold die vol-
gens het tentoonstellingsprogramma gepland 
stond voor mei, doorgang vinden, of moest de 
tentoonstelling van de Nieuwe Meesters ver-
lengd worden tot in september? Nadat de aan 
de lopende tentoonstelling deelnemende kun-
stenaars zich bereid verklaarden hun werk ook 
gedurende de daarop volgende periode van 26 
april t/m 13 september aan het museum toe te 
vertrouwen kon de expositie van Noordwijks 
Nieuwe Meesters verlengd worden en werd 
er unaniem de beslissing genomen om de 
tentoonstelling rond Leo Klein-Diepold met de 
titel ‘Uit de schaduw van Max Liebermann: Leo 
Klein-Diepold’ te verplaatsen naar de zomer 
van 2021. Echt op het laatste moment viel de 
beslissing om de publicatie die in verband met 
Klein-Diepold uitgegeven zou worden, niet te 
laten drukken. Het werk lag al bij de drukker! 
Achteraf bleek het uitstel een gelukkige beslis-
sing omdat er in de rest van het jaar ongedacht 
veel informatie vanuit Duitsland werd aange-
leverd. De publicatie over het langst levende »
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lid van de Berliner Secession over wie niet eer-
der een boek werd uitgegeven, heeft daarmee 
aan inhoud en diepgang gewonnen. 

Eind juni vindt normaliter in Noordwijk het 
Schilderfestival plaats. De organisatie van dit 
evenement, waarvan de werkstukken door-
gaans geëxposeerd worden in strandtent De 
Zeester, zag in verband met de coronamaatre-
gelen (o.a. sluiting van strandtenten) weinig 
mogelijkheden om het festival door te laten 
gaan. De organisatie besloot het evenement uit 
te stellen en in de eerste week van september 
te laten plaatsvinden. Zij diende een verzoek 
in om begin september de Blauwdotterzaal 
te huren voor een week om de door de deel-
nemers van het festival vervaardigde werken 
te tonen. De communicatie hierover verliep 
moeizaam. De Nieuwe Meesters waren bereid 
om hun werk eerder dan aanvankelijk met 
hen was overeengekomen weer op te halen om 
daarmee de weg vrij te maken voor de festi-
valartiesten. Met inachtneming van de corona-
maatregelen en de museale eisen kon men van 
5 t/m 13 september in de Blauwdotterzaal ach-
tereenvolgens werk van de winnares van het 
festival in 2019 Corinne Weiner en de verkoop-
tentoonstelling met werken van de kunste-
naars die deelnamen aan het Schilderfestival 
Noordwijk in 2020 bekijken. 

Met de versoepelingen van de maatregelen 
groeide de hoop op de mogelijkheid voor de 
nieuwe wintertentoonstelling. De tentoon-
stellingscommissie ging voortvarend te werk 
en op 9 oktober 2020 opende in klein comité 
de tentoonstelling ‘Allemaal Noordwijkers’. 
De opening werd verricht door Wouter Senf, 
erfgenaam en schenker van een groot aantal 
werken van Leon Senf aan het museum.   

De tentoonstellingscommissie kreeg te horen 
dat één van haar leden af moest haken van-
wege de zeer ernstige ziekte van de partner. 
Een tweede lid van de commissie gaf aan het 
werk na de zomertentoonstelling van 2021 
te willen beëindigen om zo tijd vrij te maken 
voor nieuwe uitdagingen. De bezetting was al 
ondermaats, maar met straks nog slechts één 
lid is dat beslist onvoldoende! De tentoonstel-
lingscommissie hoopt dat de omstandigheden 
zich ten goede zullen keren, zodat het vele 
werk dat ze verzet heeft toch de aandacht kan 
krijgen die het verdient. Tot 19 januari in het 
nieuwe jaar is Museum Noordwijk in ieder 
geval gesloten. Het werk achter de schermen 
gaat ondertussen door. De TTC lijkt wat dat 
betreft op een ijsberg; de buitenwereld ziet 
slechts een klein stukje en de rest blijft aan het 
oog onttrokken. Als gevolg van de klimaats-
verandering gaat het smeltproces ondertussen 
verder en wordt de ijsberg verder aangetast.  
We hopen ondanks alles in het jaar 2021 alle 
geïnteresseerden weer veel moois te kunnen 
tonen en dat onze leden, Noordwijkers en 
cultuurliefhebbers de weg naar het museum 
Noordwijk weten te vinden.

Boven: de afbeelding van het affiche ‘Allemaal Noordwijkers’ 
is gebaseerd op een affiche ontwerp van Leon Senf deel 
uitmakend van de schenking uit 2019.
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De Fotoclub
In 2020 waren binnen de fotoclub 11 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.

Het jaar 2020 was voor de fotoclub een be-
wogen jaar, In februari werden we plots ge-
confronteerd met het overlijden van Jeroen 
Steenvoorde en in november met het overlij-
den van Ees Aartse. Beide vrijwilligers waren 
actief binnen de fotoclub. Afgelopen jaar 
hebben Ton Meier en Roel van Zuilen om 
diverse redenen de fotoclub verlaten.

Verder werden we in maart overvallen door 
het coronavirus, wat tot het gevolg had dat 
de twee groepen die de foto’s beschrijven 
noodgedwongen niet meer bij elkaar kon-
den komen.

In september is besloten om weer te be-
ginnen met het beschrijven van foto’s. De 
woensdagochtend groep is, om meer ruimte 
te hebben, verhuisd naar de keukenruimte 
van Veldzicht. De woensdagmiddag groep 
was al enige jaren actief in Veldzicht. Op de 
vrijdag is Willem van den Haak begonnen 
met het digitaliseren van een omvangrijke 
collectie foto’s die hij ontvangen had van 
Erik Lindhout. Het betreft hier een collectie 
van ongeveer 1.000 foto’s, genomen in de pe-
riode 1950 tot ongeveer 1975. Willem is tevens 
begonnen met het meer op orde brengen van 
het fotoarchief.  
 
De digitalisering van de collectie van Arie 
Barnhoorn nadert het einde. Er zijn nu on-
geveer 7.500 foto’s van deze collectie in het 
fotobestand van het museum ingebracht. 

Omdat op 15 december de landelijke  
coronamaatregelen weer aanzienlijk zijn 
verscherpt, is besloten dat de twee foto 
beschrijvers groepen tot nader order weer 
zijn gestopt. Medio januari 2021 zal beke-
ken worden of er weer opgestart kan wor-
den.
 
Dit jaar hebben we de collectie ansichtkaar-
ten van Jan Vieveen ontvangen. Deze zijn na 
het overlijden van Jan, geschonken aan het 
Museum Noordwijk.
 
Verder hebben we een collectie foto’s van 
Noordwijk Marketing ontvangen. 
Deze collectie hebben we ontvangen van 
de heer Cassee en bestaat uit foto’s van het 
vroegere VVV Noordwijk. Ook zaten hier 
diverse films bij. 

Begin 2020 is begonnen met het maandelijks 
plaatsen van een foto op de internetsite van 
Museum Noordwijk, onder de rubriek ‘Foto 
van de maand’. Dit wordt verzorgd door Jan 
Slagtveld en Roel Lindhout.
 
Mede door de corona problematiek is deze 
rubriek tijdelijk gestopt van juli t/m novem-
ber, maar in december is dit weer opgestart.
  
Het historische databestand bestaat nu uit 
ca. 38.000 afbeeldingen. Deze afbeeldingen 
bestaan uit foto’s, ansichtkaarten, negatie-
ven, dia’s en glasplaten zijn. »
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De originele afbeeldingen worden, op num-
mer gerangschikt en bewaard in de archief- 
ruimte van het museum. Dit is een voor 
vochtigheid geconditioneerde ruimte. Tevens 
wordt een papieren rapport van alle opgeno-
men beschrijvingen in dit archief bewaard. 
Het relationele databestand van de gedigita-
liseerde foto’s bevat nu vele zoekmogelijkhe-
den. Zo kan er op meerdere trefwoorden te-
gelijk en datering, gezocht worden. Ook is het 
bijv. mogelijk op locatie, datering, fotograaf 
en zoekterm in de beschrijving te zoeken.  
 
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. 

In 2020 is ook meegewerkt aan de tot-
standkoming van de expositie ‘Allemaal 
Noordwijkers’. 
 
Eveneens door de corona problemen is 
het jeugdeducatie programma ‘Leuntje en 
Leen’ binnen het museum, niet doorgegaan. 
Wanneer dit weer opgestart wordt zullen 
Chris van Kesteren en Roel Lindhout weer 
assisteren door het nemen van de foto’s van 
de kinderen. 

Roel Lindhout, coördinator

Onder: de tennisbanen van het vroegere Casino, uit de 
collectie van Erik Lindhout
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De Filmgroep
De Filmgroep bestond in het verslagjaar uit 
vier vrijwilligers. De volgende werkzaamhe-
den zijn verricht:
•  Beoordeling van het aangeboden filmma-

teriaal op relevantie voor het museum.
•  Waar nuttig en nodig digitaliseren van 

het materiaal.
•  Archivering en door middel van het ge-

bruik van een database toegankelijk hou-
den van dit materiaal.

•  Productie van films uit bestaand (be-
werkt) archiefmateriaal en nieuw, zelf 
opgenomen materiaal voor diverse pro-
motiedoeleinden en ondersteuning van 
de museale activiteiten.

In verband met het coronavirus hebben wij 
geruime tijd onze werkzaamheden niet of 
niet optimaal kunnen uitvoeren.
In het verslagjaar is uit zeven bronnen, voor 
het museum bruikbaar, filmmateriaal ont-
vangen. Door de corona uitbraak zijn ach-
terstanden ontstaan in het digitaliseren en 
ordenen van dit materiaal. Wij hopen dit in 
2021 in te kunnen lopen.
Sinds de aanschaf in 2019 van de hiervoor be-
nodigde apparatuur kan een belangrijk deel 
van het te digitaliseren materiaal door ons 
zelf verzorgd worden en hoeft dus niet uit-
besteed te worden. Dit scheelt in de kosten 
maar kost ons uiteraard wel extra tijd. Deze 
extra tijd kan grotendeels door thuiswerk in-
gevuld worden. In het tweede deel van 2020 
zijn een aantal malen op locatie werkzaam-
heden op Veldzicht verfilmd die verband 
houden met de verkregen subsidie voor het 
opknappen van de tuinen. Met de montage 
van deze beelden is onlangs begonnen en dit »
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project zal begin 2021 worden afgerond.
Het museum bezit een redelijk grote hoe-
veelheid 16 mm films die niet in onze collec-
tie passen. Wij hebben het museum Beeld 
en Geluid gepolst naar interesse. Tot dusver 
hebben wij echter nog geen uitsluitsel van 
hen ontvangen. Al geruime tijd is er behoefte 
aan optimalisatie van de back-up procedure 
van ons opgeslagen filmmateriaal. Recent 
heeft het bestuur toestemming gegeven voor 
aanschaf van de hiervoor benodigde appara-
tuur. Deze aanschaf heeft inmiddels plaats-
gevonden. In 2021 zal een nieuwe procedure 
in overleg en met hulp van de ICT-groep 
geïmplementeerd worden.

Plannen van de Filmgroep 
•  Uiteraard zullen wij doorgaan met onze 

gebruikelijke werkzaamheden zoals ook 
beschreven in onze taakomschrijving.

•   Een aantal doorlopende zaken willen wij 
in 2021 afronden.

•   Van de grote hoeveelheid historisch film-
materiaal dat in ons archief is opgeslagen 
komt relatief weinig naar buiten. Om 
daar verandering in te brengen willen wij 
als eerste stap daarin een voorraad van 

(korte) filmpjes aanleggen over uitéénlo-
pende Noordwijkse onderwerpen. 

•   Wij hebben geconstateerd dat op de 
websites en sociale media die onder het 
genootschap vallen regelmatig filmmate-
riaal wordt geplaatst zonder kwalitatieve 
toetsing. Wij willen graag een bijdrage 
leveren om te zorgen dat het geplaatste 
materiaal voldoet aan de kwaliteits- 
normen die van een instelling als het 
Genootschap Oud Noordwijk verwacht 
mag worden.

•   Onze database is het enige en daarmee 
een belangrijk instrument om ons archief 
te beheren. Met name de zoekfunctiona-
liteit is niet optimaal. Wij willen onder-
zoeken hoe die functionaliteit verbeterd 
kan worden met behoud van de huidige 
ingevoerde data.

•   Het museum maakt tot dusver niet ge-
bruik van een eigen YouTube account. 
Wij willen onderzoeken of dit wenselijk 
is. En zo ja, op welk niveau (genootschap 
of musea). Wij zullen nagaan wat de mo-
gelijkheden/voorwaarden zijn. Ook valt 
hieronder of we een conversie van onze 
bestaande films willen uitvoeren.
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Werkzaamheden in en rond  
Streekmuseum Veldzicht
In het verslagjaar is er door de vrijwilligers weer het nodige (onderhouds)werk 
verricht, waardoor de gebruiksmogelijkheden van Veldzicht verder zijn verbeterd. 

De tuinboeken in de bibliotheek hebben een mooi onderkomen gekregen in de nieuwe kasten. 
Er is aan de westzijde van de bollenschuur een buitenkraan aangebracht. Kranen binnen ma-
ken een beter gebruik mogelijk van de verplaatsbare bar. De tuinschuur is voorzien van verlich-
ting. De door storm omgewaaide afscheidingen zijn gerepareerd en meer solide gemaakt door 
nieuwe steunen. Tussen de kapschuur en de afscheiding is een nieuwe schutting geplaatst. De 
schuur heeft een nieuwe vloer gekregen. Aan de kant van de Achterweg zijn palen geplaatst om 
de wandelroute aan te geven. In de kapschuur is een nieuw hok gemaakt voor de opslag van 
materialen. In het museum zelf zijn vitrinekasten geplaats en is een folderrek gemaakt. 

Een aantal wagens is opgeknapt en sieren nu het binnenterrein. Ook de handkar van Van Asten 
is opgeknapt en heeft de plek gekregen die het verdient. Bij de grote kapschuur zijn de goten 
deels vernieuwd en gerepareerd. Verder zijn er regentonnen geplaatst naast de kapschuur.



De Blauwdotter • maart 2021

26

J.G. de Witt
De Echte Bakker

Hoofdstraat 66, tel (071) 361 25 06, Noordwijk

Bouwkundig Bureau

A: Golfweg 22, 2202 JK Noordwijk | T: +31 (0)71 362 54 22 | M: +31 (0)6 22 05 06 14   
E: info@KW-bouwkundigbureau.nl | W: www.KW-bouwkundigbureau.nl

Uw flexibele partner!

Molenstraat 18, 2201 KZ  Noordwijk-Binnen
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De Klederdrachtgroep
Ook voor de klederdracht was het jaar 
2020 niet zo geweldig! We begonnen met 
een enthousiast programma vol met 
optredens!

Op 19 februari reisden wij af naar Den Haag 
waar we een leuk optreden hadden. De ver-
zorgingshuizen zoeken naar gezellige optre-
dens voor hun bewoners en wij zijn blij dat 
wij ervoor gevraagd worden. We vinden het 
heerlijk om onze kleding te laten zien, verha-
len te vertellen over het vroegere Noordwijk 
en het leven in de vissersplaats aan Zee of in 
het mooie Binnen. De klederdracht geeft de 
verschillen duidelijk weer en wij bezorgen de 
bewoners/gasten graag een leuke middag of 
ochtend. Daarnaast is het ook zeer plezierig 
dat Fonds 1818 ons een warm hart toedraagt 
in de vorm van een geldelijke donatie voor 
vier optredens per jaar.

Maar na 19 februari was het afgelopen. Weg 
programma, weg plannen. In het begin van 
de lockdown dachten we nog even aan een 
kortstondige stop, maar dat bleek anders. 
Wij zijn echter niet bij de pakken neer gaan 
zitten.Een authentieke zwarte japon was te 
versleten. We hebben met oude stof er twee 
replica’s van laten maken. En er is ook een 
prachtig Noordwijk Bins jak genaaid! In een 
mooi boek van Pim Smit over klederdrachten 
hebben wij een plek gekregen met de kleder-
dracht van Noordwijk.

Vol vertrouwen zien we uit naar 2021 met 
nieuwe optredens!

Cora Vliet Vlieland, coördinator
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Werkgroep 
Textiel, Sieraden  
en Accessoires 
 
De werkgroep, bestaande uit Lieske 
van Beek, Cobi Pesschier , Alie Koppers, 
Ellen van Steenbergen (beschrijvingen, 
restauratie), Nel de Ridder 
(digitalisering beschrijvingen) en 
Janneke Janson (fotografie) is ondanks 
de coronabeperkingen, op gepaste wijze 
oftewel in kleinere groep, doorgegaan 
met de noodzakelijke werkzaamheden 
waaronder wassen, strijken, 
restaureren en fotograferen. 

Samenstelling
Twee leden zijn vanaf maart zo goed als 
niet in actie geweest in verband met fami-
lieomstandigheden. Janneke Janson heeft 
officieel in december haar taak neergelegd 
in verband met andere werkzaamheden. 
Daarvoor in de plaats heeft Peter van der 
Werf, partner van de coördinator van de 
werkgroep Sjaan van Kekeren-Brouwer die 
taak onofficieel op zich genomen. Ook doet 
hij hand- en spandiensten op technisch 
gebied.

Andere activiteiten
De groep heeft veranderingen aangebracht 
in de keuken, de binkamer (theemutsen), en  
aan de voorvitrine (kapstellen). Er zijn  
Paas-, herfst-, Sinterklaas- en Kerst-
versieringen gerealiseerd. Ook is er me-
dewerking verleend aan de expo ‘Allemaal 
Noordwijkers’. De middenzolder is door 
Sjaan ingericht met voorwerpen en textiel 
uit eigen depot, die passen in het thema van 
de wisseltentoonstelling. Verder is er koper 
gepoetst in het museum, is de middenzol-
der schoon gemaakt, zoals ook de ruimten 
in het depot. Tevens worden er af en toe 
hand- en spandiensten verricht aan het 
voorwerpendepot.

De verhoudingen in de werkgroep zijn goed 
en hecht. Er wordt op een prettige wijze 
samengewerkt. Ook met de leiding van de 
Klederdrachtgroep en andere werkgroepen 
bestaat een goede band.

Sjaan van Kekeren-Brouwer, coördinator
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Werkgroep educatie ‘Kloosters en Kruiden’
2020 was voor onze werkgroep educatie 
‘Kloosters en Kruiden’ voor kinderen 
van groep 7 van de basisscholen een 
verdrietig jaar. 

Al in 2019 werd Joke Dekker geconfronteerd 
met gezondheidsproblemen. Desondanks 
bleef zij zich tot het uiterste inzetten voor ons 
project. Toen duidelijk werd dat dit voor haar 
een te zware belasting bleek te zijn, hebben 
Marleen en Magda begin maart in overleg 
met Joke besloten haar taken over te nemen.

Verheugend feit was, dat zich inmiddels een 
school rechtstreeks had aangemeld. Echter, 
omdat aanmeldingen via de website van 
het cultuureducatieproject Leiden moeten 
plaatsvinden, hebben wij de school naar 
deze route verwezen. Vervolgens hebben wij 
opnieuw alle adressen en contactpersonen 
van de scholen verzameld en de scholen 
herinnerd aan ons mooie project. Omdat het 
schooljaar nog maar 4 maanden telde en we 
in juni twee aanmeldingen hadden, hebben 
wij besloten de uitnodiging aan de scholen 
van Noordwijkerhout en De Zilk te bewaren 
voor het volgende schooljaar.

Helaas hebben wij door de coronapandemie 
moeten besluiten onze projecten te annu-
leren, hetgeen korte tijd later ook van over-
heidswege werd besloten.

In oktober bereikte ons het droevige bericht 
van het overlijden van Joke Dekker.
Voor Kees, de kinderen, familie en vrienden 
betekent dit uiteraard een enorm verlies. Ook 
voor ons is haar overlijden een groot verlies. 

Immers: Joke was de drijvende kracht bij het 
opzetten van ons educatieproject. Zij wist een 
aantal mensen om zich heen te verzamelen 
en enthousiast te maken. Onder haar leiding 
hebben wij het project opgezet en met succes 
in de praktijk gebracht. Wij hebben Joke leren 
kennen als een onvermoeibare, enthousiaste 
en stimulerende collega, die zich niet alleen 
voor ons project inzette. Nooit werd tever-
geefs een beroep op haar gedaan, zelfs in de 
periode dat zij behandeld werd voor haar ziek-
te. Wij zullen haar enorm missen maar probe-
ren haar positieve energie vast te houden als 
wij ons project weer kunnen voortzetten.

Team ‘Kloosters en Kruiden’:
Tineke van Rhijn, Marleen Vink, Peter de Haas, 
Tonny Parlevliet en Magda de Goede.

Onder: Joke Dekker.
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Werkgroep 
Communicatie
De werkgroep communicatie GON is 
op 6 januari 2020 voor het eerst bij 
elkaar gekomen. De werkgroep bestaat 
uit: Nella Brak, Riek Dekker, Ingrid 
Koops, Harm Dragt en Lida van der 
Voort. Het doel van de werkgroep is: 
de communicatie extern en intern te 
verbeteren door middel van het maken 
van een overzicht van: wie, wat, hoe en 
wanneer.

Er is een schema gemaakt voor de versprei-
ding van de diverse folders. Ook is er een sche-
ma gemaakt voor de communicatie naar de di-
verse media zoals kranten, website, facebook, 
reclameborden en vitrines. In kaart gebracht 

wordt, voor welke acties, op welk tijdstip in 
welk media aandacht gevraagd wordt. Zeker 
niet onbelangrijk hierbij is wie dat gaat doen.

De werkgroep is bezig onder het motto ‘Op 
naar een betere communicatie’ de werkgroe-
pen beter in beeld te krijgen via het orga-
nigram van het GON en heel belangrijk de 
activiteiten die door de werkgroepen worden 
uitgevoerd. De communicatie tussen de vrij-
willigers onderling is ook een onderdeel dat 
besproken wordt. Het is de bedoeling dat er 
een stroomschema komt zodat de vrijwilligers 
kunnen zien bij wie ze moeten zijn om zaken 
aan de orde te stellen en bij wie ze met vragen 
terecht kunnen.

Het aspirant bestuurslid Jan de Vreugd wil 
zich als aanspreekpunt inzetten voor de vrij-
willigers van het genootschap.
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Werkgroep educatie ‘Voeding en Textiel’
In 2020 is de werkgroep enthousiast verder gegaan met het educatieve programma
‘Bij Veldzicht de boer op’.

Doel
De leerlingen van groep 6 (ca. 10 jaar oud) wordt historisch besef bijgebracht over de volgende 
onderwerpen:
•  Hoe de mensen hier in vroeger tijden leefden
•  Voeding, kleding en de panelen in de stal schetsen een beeld van het leven in deze streek, de 

kruidenteelt en de bollencultuur
•  Op de lijnbaan wordt touw geslagen en de koe staat klaar om gemolken te worden

Daarnaast wordt de circulaire economie (kringloop) uitgelegd en het belang van een gezonde 
aarde voor mens, dier en plant.
•   Wat is gezonde voeding en waar kun je die in de supermarkt aan herkennen?
•   Waar houden we ons in de toekomst mee bezig?

Draaiboek scholenprogramma
 Inmiddels heeft de werkgroep een draaiboek met alle punten die van belang zijn 
 voor een soepel verloop van de ochtend. Zoals:
•  voorbereiding met de scholen
•  voorbereiding materialen
•  voorbereiding avond tevoren
•  ontvangst van de scholen
•  programma met groeps- en tijdsindeling

Voordeel van bovenstaande is dat alle deelnemers goed weten welke taken er zijn en nieuw-
komers kunnen makkelijk invoegen. Na een algemene educatieve inleiding (les) gaan de kids 
in groepjes zelf aan de slag met weven, vilten, touwslaan en koe melken, kringloopeconomie 
(vlaggetjeslijn) en gezonde voeding en milieu.

Begin 2020 hebben wij - tot de coronamaatregelen kwamen -  de volgende groepen
ontvangen:
•  15 januari RKB De Schapendel groep 5/6 met 28 kids
•  19 februari  PCB Zeehonk 16 kids
• 19 februari   BeHulpSamen uit Voorhout met zorgkind 
•  25 februari  BSO De Kindervilla Wereld 27 kids
•  18 maart  RKB De Schapendel groep 6/7 met 25 kids
•  17 september  Kinderdagverblijf Pinokkio 40 hummels bloemenprogramma »
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Door corona hebben we 3 schoolbezoeken moeten afzeggen. In overleg met de scholen hopen 
wij hen in mei of juni 2021 te mogen ontvangen.

Vanwege gemeentesubsidie hebben de scholen in dit try-out jaar 1 euro per kind betaald.
Overige bezoekers 5 euro p.p. Voor komend jaar 2021 moeten deze entreebedragen nader 
worden bezien.
     
Planning 2021
•  De huidige educatieve programma’s voortzetten, waarbij samenwerking met ‘Kloosters en 

Kruiden’ bekeken gaat worden
•  De werkgroep betrekken bij de gesprekken met de Economic Board en de plannen voor 

Kuuroord Noordwijk
• Schoolbroei organiseren
• Reeds gemaakt: een grote en een kleine speurtocht voor bezoekers
• Vakantie workshops in de stal of schuur

De reacties van de bezoekers bij ons waren erg positief. Zoals:

De werkgroep bestaat inmiddels uit: 
Egje en Wil Duivenvoorde
Dames van De Bollenweef
Rob Ohlenschlager

Monica van Egmond, coördinator
                            

De kinderen waren erg geboeid en 
gingen niet klieren. Wij zijn op 
school aan het borduren geslagen  
in navolging van het weven!

Alleen maar enthousiaste reacties!  
Iedereen vond het erg geslaagd.
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Documentenbeheer 
en bibliotheek
Documentenbeheer
De openbare archieven van het Museum 
Noordwijk bestaan uit:
•  Het algemeen archief. Dit wordt steeds 

aangevuld
• Het Kloosarchief is voltooid
•  Het Herman Schelvis archief. Hier moeten 

nog enige stukken aan toegevoegd worden
• Visserijarchief is voltooid
•  Op verzoek kunnen de documenten op 

het museum ingezien worden. Er mogen 
na goedkeuring kopieën of foto’s gemaakt 
worden.

Bibliotheek
De bibliotheek heeft nog steeds geen vaste 
beheerder. We zijn echter zeer blij, dat de oud 
bibliothecaresse Ankie van Koppen zo goed 
is geweest om ons in 2020 van dienst te zijn. 
Samen met Ben Matser zijn nu alle boeken 
weer beschreven en digitaal opgeslagen. 

Om voortgang te kunnen houden hebben we 
echter op korte termijn een nieuwe vrijwilliger 
nodig. U kunt zich melden als vrijwilliger via 
Email: collectiebeheer@g-o-n.nl, bij de balie 
(als we weer open zijn), en telefonisch:  
071- 361 78 84.

Een gezellige, no nonsense, bistro met eerlijk en heerlijk eten

Pickeplein 4  |  2202 CK Noordwijk  |  +31 (0)71 – 361 1136



In 2020 zijn weer vier Blauwdotters versche-
nen, waaronder één ‘Bestuursdotter’ met het 
jaarverslag over 2019. Naast deze publicaties 
heeft de redactie van de Blauwdotter samen 
met enkele redactieleden van ‘Kernpunten’ 
(van de vereniging De Oude Dorppskern) een 
nieuwe ‘Kerndotter’ gepubliceerd, dit keer 
geheel gewijd aan 75 Jaar Bevrijding WO II. 
Het is de tweede Kerndotter in zijn soort (na 
de verschijning van de eerste in 2016, gewijd 
aan 150 Jaar Bloemenbadplaats Noordwijk). 
De redacties van De Blauwdotter en 
Kernpunten hebben geprobeerd om ook col-
lega’s uit Noordwijkerhout en De Zilk bij de 
publicatie te betrekken, maar de tijd van voor-
bereiding bleek helaas te kort voor een daad-
werkelijke inbreng van die kant. Bedoeling 
was de Kerndotter wederom huis-aan-huis te 
verspreiden, ook in Noordwijkerhout en De 
Zilk. Onvoldoende financiële middelen noop-
ten echter tot beperkingen. Omdat veel activi-

teiten in het kader van 75 Jaar Bevrijding WO 
II geen doorgang konden vinden vanwege het 
corona-virus, zullen de restexemplaren gratis 
beschikbaar worden gesteld bij gelegenheid 
van de ‘Bevrijdingslezing’ die door De Oude 
Dorpskern alsnog ergens in 2021 zal worden 
georganiseerd. 

Tenslotte heeft de redactie aandacht ge-
vraagd voor de mogelijkheid restanten 
Blauwdotters in te zetten voor publiciteits- 
en ledenwerfcampagnes van het GON. Het 
Bestuur zal de mogelijkheden daartoe verder 
in kaart brengen. 

In 2020 bestond de redactie van De 
Blauwdotter uit Michel van Dam, Koen 
Marijt, Peter Mulder (eindredacteur) en 
Jeroen Verhoog. Halverwege het jaar is 
ook Willem van den Haak tot de redactie 
toegetreden.

1

     De
Blauw
 dotter

LEDENBLAD V/H 
GENOOTSCHAP
OUD NOORDWIJK

ZOMER 2020 NR. 188

1

LEDENBLAD V/H 
GENOOTSCHAP
OUD NOORDWIJK

NAJAAR 2020 NR. 189

LEDENBLAD V/H 
GENOOTSCHAP
OUD NOORDWIJK

NAJAAR 2020 NR. 189

1

LEDENBLAD V/H  
GENOOTSCHAP 
OUD NOORDWIJK

Kerst 2020 nr. 190

De Blauwdotter

De Blauwdotter • jaarverslag / jaarrekening 2020

35

MEI 2020

deKernDotter
75 JAAR BEVRIJDING

D
E

 K
E

R
N

D
O

T
T

E
R

75 JA
A

R
 BE

V
R

IJD
IN

G



De Blauwdotter • maart 2021

36

Werkgroep collectiebeheer en registratie 
Museum Veldzicht
Sinds november 2018 zijn wij bezig met het benoemen en beschrijven van alle voorwer-
pen van Museum Veldzicht. De voorwerpen worden stuk voor stuk uniek genummerd 
en in een computerdatabase opgeslagen. Ook maken we van elk voorwerp een foto die 
bij het nummer en de beschrijving in het systeem komt. 

Het is een lastige taak om van alle voor-
werpen de juiste omschrijving te vinden. 
Hiervoor moesten we, waar mogelijk, terug-
grijpen op oude omschrijvingen, meestal 
ontbrak een omschrijving geheel. Dan moes-
ten we dat zelf uitzoeken. 

Wij wisselen steeds van taak, zo hebben we 
langzamerhand allemaal voldoende kennis 
om alle taken uit te voeren. 

Het was jammer dat onze werkgroep door 
het coronavirus alleen de eerste maanden 
tot de lock-down op 16 maart kon werken. 
Toch konden we vanaf juni in kleine groep-
jes wisselend van 3 personen per ochtend 
weer door. We hebben op de woensdag-
ochtenden tot september kunnen werken. 
Daarna werd het door de tweede lockdown 
weer onmogelijk.

Hoewel het best goed vordert, is het einde 
voorlopig (zeker nu in corona tijd) nog niet 
in zicht.
De werkgroep bestaat uit: Marleen Vink, 
Annemiek Scholten, Marijke den Hollander,
Magda de Goede en Elly Koerten.

Lezingen
De eerste lezing van februari 2020 ging om 
privéredenen van de spreker niet door.

De andere lezing van Harrie Salman op 20 
september werd afgezegd. Ook vanwege de 
corona hadden zich maar 2 personen aange-
meld.

Elly Koerten, coördinator
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Bloembollenverkoop
Jan Rietmeijer verzorgt al 9 jaar de inkoop 
van uiteenlopende bloembollen rassen voor 
Streekboerderij Veldzicht. Samen met Jeroen 
de Haas zijn zij ieder najaar verantwoorde-
lijk voor de verkoop van de bloembollen in de 
bollenschuur van het streekmuseum. 

Ondanks de corona crisis is de verkoop van 
de bollen wederom voor de negende keer 
toegenomen met een bedrag van 500 euro!
De opbrengst komt ten goede aan het 
Genootschap Oud Noordwijk, dat zich sterk 
maakt voor het behoud en tentoonstellen van 
het cultureel erfgoed van Noordwijk.

Wij kunnen terug zien op een goed bloem-
bollenseizoen 2020! Met dank aan onze afne-
mers en wij zien u graag weer terug in 2021.

Jan Rietmeijer
Jeroen de Haas

Krijn van der Bent 
verstand van lekker eten!

NIEUW IN ONZE WINKELHET NOORDWIJKSE WORSTENBROODJE  
ontwikkeld in samenwerking met George Vis! 

Kerkstraat 50  |  2201KN Noordwijk  |  071-3612720
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Werkgroep Modelbouw
Dat corona ook de alles overheersende factor voor de werkgroep Modelbouw is 
geweest bewijst het feit dat vanaf medio maart alle activiteiten nagenoeg stil 
hebben gelegen. Een enkeling heeft af en toe nog iets kunnen doen. 

De werkgroep werkt zonder budget vanuit het genootschap. De leden leggen maandelijks een 
klein bedrag in waarvoor koffie wordt aangeschaft en van het overblijvende deel wordt mate-
riaal gekocht voor de eigen modelbouw activiteiten. Er wordt, mits de tijd ervoor kan worden 
ingeruimd, ook voor derden gewerkt. Een voorbeeld zijn schildersezels. Mocht zo’n vraag 
binnen komen dan wordt een inschatting van de materiaalkosten gemaakt en na goedkeuring 
van de betaling, kan de werkgroep besluiten de opdracht aan te nemen. Alles overziende kan 
vastgesteld worden dat de werkgroep zelfvoorzienend is. Waartoe de werkgroep in staat is 
mag blijken uit twee recente werken, te weten een replica van het voormalige wachthuisje aan 
het Picképlein en station Valkenburg.
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Facebook en  
Instagram  
Museum Noordwijk
In het verslagjaar is de werkgroep 
Communicatie gestart met haar 
werkzaamheden. Riek Dekker, 
die al enige tijd de Facebook- en 
Instagrampagina’s van Museum 
Noordwijk vulde, werd uitgenodigd om 
zich bij deze werkgroep aan te sluiten.

Tijdens de bijeenkomsten bleek de behoefte 
aan een overzicht van de momenten waarop 
en de locaties waar berichten geplaatst wor-
den. Dat overzicht is door Riek gemaakt voor 
wat betreft Museum Noordwijk. Inmiddels 
beschikt zij over een account voor de nieuwe 
website van Museum Noordwijk en zet zij 
daar berichten op.

In de loop van 2020 zijn 45 berichten ge-
plaatst op Facebook die allemaal betrekking 
hadden op het museum. 

Gemiddeld werden deze berichten door 481 
personen gezien, met als uitschieter de op-
roep voor materiaal voor de tentoonstelling 
‘Allemaal Noordwijkers’ (1418). Hieronder het 
bericht:
Heeft u een foto van een vroeger familielid die 
ooit gemaakt werd door JAKOB BRAAKMAN? 
En wilt u medewerking verlenen aan de expositie 
‘ALLEMAAL NOORDWIJKERS’ die vanaf okto-
ber tot eind april in Museum Noordwijk te zien zal 
zijn, dan kan dat nu! 

Leen ons de foto op het bekende kartonnetje. Wij 
scannen de foto en drukken hem af op groter for-
maat zodat hij in de tentoonstelling opgenomen 
kan worden. Binnen de kortste keren heeft u de 
foto weer terug.

De foto’s en film n.a.v. de opening van 
de tentoonstelling Noordwijkse Nieuwe 
Meesters en de publicaties rond de tentoon-
stelling Allemaal Noordwijkers werden ook 
goed bekeken, namelijk door meer dan 1000 
mensen per bericht.

Ook informatie van andere Noordwijkse 
verenigingen zijn op de pagina gedeeld, 
vooral uiteraard die van Veldzicht (12 
keer), maar ook van bijvoorbeeld het 
Engelandvaardersmuseum en NoVaTo.
Daarnaast worden foto’s en filmpjes van men-
sen of gebeurtenissen gedeeld die relevant 
zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn in 
Museum Noordwijk. Voorbeelden hiervan 
zijn een bericht over het verschijnen van het 
boek van Michel van Dam over de Kapel en ac-
tiebeelden van de kunstenaars ten tijde van de 
tentoonstelling Noordwijks Nieuwe Meesters, 
waaronder filmpjes van Jurriaan van Hall 
waarin je hem aan het werk ziet. »
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Op de Instagrampagina van museum 
Noordwijk worden regelmatig foto’s ge-
plaatst. Net als in het geval van Facebook 
volgens het bovengenoemde overzicht: in 
ieder geval een week voor het begin van 
een nieuwe tentoonstelling en daarna 
elke 2 á 3 weken. En verder bij bijzondere 
gebeurtenissen zoals schenkingen en boek-
presentaties. Ook aan speciale dagen wordt 
aandacht besteed: zie hieronder. 

In 2021 wordt dit belangrijke werk voort-
gezet door regelmatig berichten, foto’s en 
filmpjes te publiceren. Dat gaat zeker voor 
de komende tentoonstelling over Leo Klein 
Diepold in de hoop dat deze dit jaar van-
wege de corona maatregelen doorgang kan 
vinden.

Riek Dekker 
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Werkgroepen
Veldzicht
2020 was zoals zo vaak gezegd een 
bijzonder jaar. Veel van de plannen 
voor Veldzicht konden niet doorgaan, 
boekingen voor de bollenschuur 
moesten geannuleerd worden, het 
museum kon niet open en de scholen 
konden niet aan de projecten meedoen. 
Ondanks de beperkingen is er toch 
veel gebeurd bij Veldzicht. In de 
onderstaande verslagen kunt u hier 
over lezen. Er waren gelukkig nog 
vrijwilligers die toch hun werk konden 
doen zoals, de tuinvrijwilligers en de 
mannen van het klusteam. 

Suppoosten en museumwinkel
Door de coronamaatregelen kon het muse-
um helaas niet open gaan. Er was nog hoop 
dat dit later in het jaar wel zou kunnen maar 
ook dat was niet verantwoord. Het plan om 
een museumwinkel te openen verschuiven 
we naar 2021. In 2020 heeft Koos Passchier 
laten weten niet meer beschikbaar te zijn als 
suppoost, ook Noor Beeloo en Janneke Vis 
zijn geen vrijwilliger meer bij Veldzicht. Jan 
van Schie (nieuwe vrijwilliger) wil graag in 
het nieuwe seizoen meedraaien als suppoost 
en rondleidingen in het museum gaan ge-
ven. De verruiming van de openingstijden 
staat voor volgend seizoen op de planning.

Evenementen
Challenge Landschapsfonds Holland Rijnland en 
Voucher de Groene Motor
De Stichting Landgoed Veldzicht heeft in 
2020 voor twee projecten financiële mid-

delen gekregen om de natuur rondom de 
boerderij te verfraaien. Een voucher van ‘De 
Groene Motor’ maakte het mogelijk om met 
een hoogwerker twee populieren te snoeien. 
Hiermee is het gevaar van afbrekende takken 
bij storm geweken. En er zijn nieuwe beuken 
aangeplant in de beukenhagen rondom de 
kruidentuinen en het erf. Door de aanschaf 
van een gasbrander kan de tuingroep de 
paden onkruidvrij houden. 

Met de prijs van de ‘Groene Challenge’ van het 
Landschapsfonds Holland Rijnland -vermeld 
in het najaarsnummer van de Blauwdotter- 
konden we het plan ‘De landschappelijke (bio)
diversiteit van Parel Veldzicht versterken via 
verbinding’ realiseren. Om de biodiversiteit te 
stimuleren zijn een zwaluwvijver en een kik-
kerpoel aangelegd. 

Met een grondboor is de kleilaag in de 
Dodoens Cruydehof gebroken zodat het re-
genwater beter weg kan lopen en de wortels 
van de kruiden niet langer horizontaal maar 
verticaal kunnen groeien.

Het bollenveld en de twee kruidentuinen zijn 
door de aanleg van een verhard pad, beplan-
ting en een berceau duidelijker met elkaar 
verbonden. Hierdoor is het erf voor bezoe-
kers veel toegankelijker. Een wandeling is nu 
ook voor mensen met een rollator of in een 
rolstoel mogelijk. 

De tuingroep heeft veel kruiden uit het 
kruidenveld kunnen stekken om rondom 
de kikkerpoel, in het bollenveld en langs het 
Vogelbosje voor geurende planten te zorgen. 
Ook zijn nieuwe bollen geplant. Als alles gaat 
groeien en bloeien zullen hopelijk veel bezoe-»
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kers van de tuinen kunnen genieten. 
De werkzaamheden zijn vooral uitgevoerd 
door twee deskundige vrijwilligers, Mart 
van Bohemen en Gert van der Lugt, beiden 
oorspronkelijk hovenier. De samenwerking 
tussen de bewoners van de boerderij en de 
tuingroep is hiermee versterkt. Naast de hulp 
van een aantal bedrijven bij werkzaamheden 
waarvoor speciale machines nodig waren gaat 
speciale dank uit naar Fons Bakker. Dat bedrijf 
heeft als sponsor gezorgd voor het uitgraven 
van de vijvers en de paden in het kruidenveld. 
Gedurende de werkzaamheden hebben vrij-
willigers van het GON foto’s en filmopnames 
gemaakt. De film zal te zien zijn tijdens de 
presentatie van de resultaten van beide pro-
jecten in het voorjaar van 2021. 

Verhuur
De bollenschuur kon vanaf maart vanwege 
de beperkende maatregelen niet verhuurd 
worden voor grote bijeenkomsten. De bui-
tenruimte is voor een korte periode verhuurd 
aan de zangkoren SeaSide Singers en Dune & 
Forest. Het Meanderkoor heeft met een kleine 
groep gebruik gemaakt van de schuur, niet 
om te zingen maar om elkaar te ontmoeten. 
Peuterspeelzaal Pinokkio heeft juffen dag bij 
Veldzicht gevierd. Het senior salonorkest heeft 
een keer in de schuur gerepeteerd. Martine 
Zeeman heeft met haar toneelgroep een aantal 
keer bij Veldzicht gerepeteerd. Er zijn trainin-
gen in kleine groepen geweest en een leesclub 
is 1 keer bij elkaar geweest in de bibliotheek. 
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Plantcare education heeft de schuur gehuurd 
voor het geven van een aantal cursussen. De 
Volksuniversiteit Teylingen huurt de bollen-
schuur voor de beeldhouwcursussen.

Markten
Helaas zijn zowel de boerenmarkt als de 
pompoenmarkt in 2020 niet doorgegaan.

Workshops
Voor de pompoenmarkt waren er wel pom-
poenen gekweekt door de vrijwilligers. Met 
deze pompoenen hebben we een pompoen-
workshop georganiseerd. De workshop is ge-
geven door Clara Brands en Lida van der Voort

Bollenmanden
De workshops bollenmanden vullen is op 
zaterdag 3 oktober van start gegaan. Er 
waren drie tijdstippen waarop men kon in-
schrijven. De workshops werden buiten ge-
houden onder de kapschuur. Ook 10 oktober 
kon de workshop nog doorgaan. Na 14 okto-
ber moest er een oplossing bedacht worden 
voor alle mensen die zich al hadden inge-
schreven voor de overige data in oktober en 
november. Er zijn pakketten samengesteld 
zodat men thuis in de tuin met behulp van 
een beschrijving van de werkwijze zelf de 
mand kon vullen. Hier is veelvuldig gebruik 
van gemaakt. Zo’n 300 pakketten, met of 
zonder mand zijn opgehaald. De verkoop 
van de pakketten heeft ook bijgedragen aan 
de verkoop van de bollen, die van september 
t/m half december op vrijdag en zaterdag 
werden verkocht door Jeroen de Haas en 
Jan Rietmeijer.

Kennis, onderwijs en arbeidsmarkt is 
een onderdeel van de Economic Board 

Bollenstreek. In het kader hiervan zijn do-
centen van het Wellant College bij Veldzicht 
geweest om informatie te verzamelen voor 
een lesprogramma voor de brugklassen.

Het is ook de bedoeling dat er bij Veldzicht 
een film gemaakt wordt zodat we in de regio, 
via de kaart van de Economic Board voor 
bedrijven en instellingen, te vinden zijn 
met onze mogelijkheden. Veldzicht zal dan 
onderdeel zijn van de virtuele tour door de 
Bollenstreek. De afspraak voor het maken 
van die film is verzet naar 2021. Als men op 
de kaart van de Economic Board, onderwijs 
en arbeidsmarkt kijkt kan men onze projec-
ten, ‘Kloosters en Kruiden’ en bij ‘Veldzicht 
de boer’ op vinden bij projecten groen. 

Gezondheid en voeding 
In 2020 zijn er contacten geweest met 
de projectgroep Gezondheid en Voeding 
in het kader van Noordwijk kuuroord. 
Onderstaand citaat uit een verslag van die 
contacten, is hiervan het eerste resultaat. 
Ingrid Koops en Lida van der Voort zijn 
aanspreekpunten vanuit Veldzicht voor dit 
project. 

“De bedoeling is dat Veldzicht een centrale 
rol gaat spelen in de educatie, het overbren-
gen van kennis met betrekking tot voeding, 
kruiden, blaarkoppen en de ingrediënten 
voor maaltijden met een regionale historie. 
Dit kan gerealiseerd worden door onder 
andere scholen Veldzicht te laten bezoeken 
en instanties uit te nodigen. Natuurlijk 
zijn ook de bewoners van Noordwijk en de 
Bollenstreek zeer welkom om nog meer ken-
nis op te kunnen doen over het verleden, het 
heden en de toekomst”.
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De Tuinkruidengroep
De vrijwilligers van de Tuingroep zijn in 2020 intensief aan de slag geweest. 
Helaas konden door de coronasituatie veel van de geplande activiteiten geen 
doorgang vinden, maar we konden wel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. En 
we konden ons gelukkig prijzen: in de buitenlucht -op gepaste afstand- tuinieren, 
actief bewegen en in sociaal verband iets moois tot stand brengen. We hopen dat 
volgend jaar veel bezoekers van ‘Parel Veldzicht’ kunnen genieten!

In vogelvlucht waar we zoal mee bezig zijn 
geweest:
•  In januari/februari hebben we beschrij-

vingen gemaakt van de kruiden, zo’n 150 
soorten. Deze winter ronden we dat werk 
af zodat we tijdens rondleidingen bezoe-
kers van informatie kunnen voorzien. Van 
een verkorte versie hebben in het zomer-
nummer van Leef! al een paar voorbeelden 
gestaan. Hiernaast een nieuw voorbeeld. 

•  De foto’s zijn gemaakt door Cars, welbe-
kend als GON-vrijwilliger. Iedere keer als 
weer nieuwe kruiden in bloei stonden, 
kwam Cars foto’s maken. 

•  Vanaf half februari begonnen onze vingers 
al te kriebelen om takken en bladeren te 
ruimen, maar voor de insecten die beschut-
ting zoeken is het dan nog te vroeg. Wel 
konden we ons voorbereiden op deelna-
me half maart aan NLdoet. Voor die dag 
hadden veel vrijwilligers zich aangemeld 
en we konden er in een programma van 
Bo publiciteit voor maken. Maar met de 
eerste lockdown in het zicht werd NLdoet 
landelijk afgelast. In het najaar deed zich 
hetzelfde voor; voorafgaande aan de twee-
de lockdown kon ook deelname aan een 
Jongerendag van De Groene Motor (Nature 
Impact Days) niet doorgaan. Maar de con-
tacten zijn gelegd, dus daar kunnen we 
komende jaren mee verder.

•  Tijdens beide lockdownperioden en in 
de zomermaanden hebben we in de twee 
kruidentuinen volop gewied, geschoffeld, 
geharkt, gesnoeid, planten verzet, stek-
jes gepot, zaden en pompoenen geoogst. 
Gelukkig waren er nieuwe vrijwilligers bij 
de groep gekomen want het groeizame 
weer zorgde ervoor dat er minstens twee 
maal per week veel te doen viel. Ook kwa-
men vrijwilligers ’s avonds om de planten 
water te geven.

•  Het museum was dicht maar er kwa-
men wel regelmatig bezoekers voor de 
Wandelroute Veldzicht. Soms konden we 
mensen uitleg geven in de tuinen, ’s zomers 
af en toe ook een groepje wandelaars of 

Deze vaste plant uit de Composietenfamilie heeft een bloem 
met een geel hart, omkranst door witte straalbloemen. 
De naam Margriet voert via het Oudgriekse margarites 
terug naar het Babylonisch en betekent ‘parel’. Hoort bij de 
‘geurende planten’ volgens Rembert Dodoens.
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fietsers ontvangen voor kruidenthee en een 
rondleiding. We konden bezoekers rond-
leiden van projecten waar we bij betrokken 
zijn: medewerkers van de groep ‘Voeding en 
Gezondheid’, van ‘De Groene Motor’ en van 
het Zuid-Hollands Landschap. 

•  In het najaar hebben we veel extra werk 
verzet om het kruidenveld opnieuw in 
te richten en om mee te helpen bij het 
Challengeproject (het verslag daarvan staat 
bij de werkgroep Evenementen). De krui-
den zijn nu geordend in rijen: verfkruiden, 
medicinale kruiden, keukenkruiden en 
vergeten groenten, en kruiden met eetbare 
bloemen. Dit maakt het kruidenveld over-
zichtelijker voor bezoekers en het is duide-
lijker welke kruiden geschikt zijn voor con-
sumptie. De contacten daarvoor, zoals met 
de horeca, lagen noodgedwongen op een 
laag pitje, maar die zullen we zeker gaan 
uitbouwen als de situatie dat weer toelaat.

•  Vanuit het kruidenveld hebben we veel 
kruiden kunnen stekken zodat er nu in 
het bollenveld, rondom de kikkerpoel en 
in het Vogelbosje ook vaste planten staan, 
evenals in de plantenbakken bij de bollen-
schuur. Naast het onderhoud van het krui-
denveld en de Dodoens Cruydehof vraagt 

dit heel wat meer ‘groene vingers’. Nieuwe 
vrijwilligers zijn altijd welkom!  

•  Er zijn nieuwe contacten gelegd met aan-
bieders van workshops en door deelname 
aan een innovatieproject lokale dieet-
producten voor de gezondheidszorg. De 
bijdrage van de tuinvrijwilligers aan de 
werkgroepen Educatie en Evenementen is 
noodgedwongen beperkt gebleven omdat 
de meeste activiteiten niet mogelijk wa-
ren. Maar ook hier willen tuinvrijwilligers 
graag aan blijven meewerken. 

•  Tot slot: we zijn blij met de hulp van en 
samenwerking met andere vrijwilligers. 
In de bibliotheek staat nu een mooie 
kast voor de kruiden- en tuinboeken, in 
de werkschuur ligt een tegelvloer, er is 
een beschrijving met foto’s van de vogels 
rondom Veldzicht en in de kruidentuin 
staat een fraai insectenhotel.
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Open Monumentendag 2020
Welgemoed is het Comité in januari 
gestart met een eerste brainstorm rond 
het landelijk thema ‘Leermonumenten’. 
Noordwijk kent een rijke geschiedenis 
op het gebied van internationale 
kostscholen en internaten en 
in de Voorstraat zijn er diverse 
monumentale panden die als kostschool 
hebben gediend. Dit gegeven zou de 
richting kunnen bepalen om het thema 
verder uit te werken. 

Het Comité had voor deze eerste verga-
dering, evenals vorig jaar, het Comité 
Noordwijkerhout uitgenodigd om de poging 
tot samenwerking in 2019 een vervolg te ge-
ven. De reactie van de secretaris van NoVaTo 
was helder; ‘wij zullen voor 2020 wederom 
ons eigen programma opstellen en uitvoeren’. 
Wel wilden zij samen met Comité Noordwijk 
het programmaboekje produceren omdat dat 
‘eenheid uitstraalt als gemeente’. 

Eind februari de volgende brainstorm 
met de focus op panden en kostscholen in 
Noordwijk Binnen in aanwezigheid van 
Harrie Salman, al eerder onze inspirator. Dit 
leverde een veelheid aan materiaal op om 
mee verder te gaan en aansluitend bracht 
Harrie ons in contact met zijn neef Jeroen, 
historicus aan de universiteit van Utrecht, 
specialist op het gebied van onderwijs histo-
rie. Dit was de laatste keer dat wij elkaar live 
hebben ontmoet. Daarna zijn we vanwege de 
‘intelligente’ lockdown Zoomend verder ge-
gaan met het uitwerken van de plannen.  

Het vervolgtraject met Jeroen Salman was 
zeer inspirerend. Plannen werden gemaakt 
voor een brochure met wetenswaardighe-
den en afbeeldingen over de historie van 
het Noordwijks onderwijs in en rond de 
Voorstraat. Bij de officiële opening wilde 
Jeroen zijn bijdrage leveren met een lezing 
met bijzondere aandacht voor de Fransche 
school en één van haar internationale stu-
denten. 

Bij het verkennen van mogelijke opties voor 
de Klassendag, kwamen de onzekerheden 
vanwege COVID-19, afstand houden en de 
veelal oudere vrijwilligers al in de mei ver-
gadering naar voren. De twijfels werden 
in juni nog groter en begin juli is, na een 
rondgang bij naburige gemeenten in deze 
veiligheidsregio, definitief besloten de Open 
Monumentendag 2020 te annuleren.  

Adriaan Timmers, voorzitter   

Rechts: Nederlands schoollokaal omstreeks 1810 Schoolplaat 
van Maatschappij tot Nut van het Algemeen.
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BHV
Sanneke en Rob Ohlenschlager hebben de 
BHV met succes, zij zijn geslaagd, gevolgd. 
In het verslagjaar is geoefend op Museum 
Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht. 
Ook voor 2021 staat een oefening in de 
planning. 

Verder is er gedemonstreerd met het blus-
apparaat. De inhoud van de EHBO-koffer 
in Museum Noordwijk vervangen. Dezelfde 
koffer op Veldzicht moet nog aangepakt 
worden. De vraag bij de gemeente is uit-
gezet voor het plaatsen van een A.E.D. op 
Veldzicht. In het verslagjaar is nog geen re-
actie ontvangen van de gemeente.  
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In Memoriam 

Joke Dekker
In oktober overleed Joke Dekker. 
Joke was binnen het team van 
Streekboerderij Veldzicht de drijvende 
kracht bij het opzetten van het educa-
tieproject ‘Kloosters en Kruiden’ voor 
leerlingen van groep 7 van de basis-
school. Zij wist een aantal mensen om 
zich heen enthousiast te maken en 
samen hebben zij het project opgezet 
en met succes in praktijk gebracht. 

Joke was een onvermoeibare, enthou-
siaste en stimulerende vrijwilligster, 
die zich voor meerdere projecten in-
zette. Zij maakte ook deel uit van het 
Kern Overleg Veldzicht. Ook hier had 
zij een heel positieve inbreng, van haar 
creatieve ideeën en haar inzet tijdens 
onze markten hebben wij dankbaar 
gebruik gemaakt. ‘Veldzicht’ houdt 
haar gedachtenis in hoge ere.

Ees Aartse
In oktober overleed Ees Aartse. Ees 
was sinds medio 1999 actief als vrijwil-
liger op Museum Noordwijk. Hier was 
hij voornamelijk werkzaam binnen de 
Foto- en Filmgroep van het museum. 
Hij was een echte ‘alleskunner’, die 
gedurende lange tijd de foto beschrij-
vingsgroep op woensdagmiddag heeft 
gecoördineerd en ook zelf veel foto’s 
heeft gedigitaliseerd, beschreven en 
ingevoerd in het fotobestand van 
Museum Noordwijk, waaronder het 
complete fotoarchief (600 foto’s!) van 
scouting Norvicus. 

Ook leverde Ees veel en mooie bijdra-
gen aan De Blauwdotter en fotografeer-
de hij vele voorwerpen uit de museale 
collectie. Een zeer gewaardeerde col-
lega die we node zullen missen.
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Jan Duindam
In oktober overleed Jan Duindam. Hij was 
vanaf het eerste begin vrijwilliger bij het 
Genootschap Oud Noordwijk. Hij was zeer 
geliefd bij alle vrijwilligers en naar zijn 
verhalen en anekdotes over o.a. zijn peri-
ode als raadslid en zijn botsingen met de 
toenmalige burgemeester werd met genoe-
gen geluisterd. Jan heeft lange tijd bij de 
receptie van het museum onze gasten ont-
vangen. Hij heeft dat tot op hoge leeftijd 
volgehouden. Met hem erbij was het altijd 
een vrolijke boel. Iedereen mocht hem 
graag en hij had altijd een vrolijk woord.

Wim Salman
In oktober overleed Wim Salman. 
Een zeer gewaardeerd vrijwilliger 
die vele jaren en met veel plezier de 
Blauwdotter heeft rondgebracht. 
Toen zijn gezondheid dat niet meer 
toeliet heeft gelukkig broer Kees zijn 
‘wijkje’ overgenomen.

Sjaak Wijnands
In oktober overleed Sjaak Wijnands. 
Sjaak is slechts kort als vrijwilliger 
verbonden geweest aan het genoot-
schap. Hij ontplooide in die tijd ver-
schillende werkzaamheden waarvoor 
het bestuur hem zeer erkentelijk is.
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Krijn van der Bent
Verstand van Lekker Eten

Met dank aan de club van 100
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