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Bestuur Genootschap Oud Noordwijk
Voorzitter:  Henk Kok 0653247953 h.kok@g-o-n.nl
Secretaris: Nella Brak 0648489944 secretaris@g-o-n.nl 
Penningmeester: Joost de Vries 0651454530 joostk.devries@gmail.com 
Lid: Harm Dragt 0648007337 info@excapite.nl
Lid: Jan de Vreugd  0651075415 jandevreugd@kpnmail.nl
Lid:         René le Clercq 0653528712 parlecler55@gmail.com
Lid:          Jan Schaafsma 0652595080       j.schaafsma@hotmail.com
Asp. lid:  Hans Savenije 0620546209        h.savenije@hetnet.nl

Geachte leden van het Genootschap Oud Noordwijk,

Het verslagjaar stond opnieuw in het teken van het coronavirus en de maatregelen om dat terug te dringen. 
Ondanks de beperkingen is het verheugend dat onze vrijwilligers waar mogelijk en nodig hun bijdrage zijn 
blijven leveren. De versoepelingen zorgden voor de mogelijkheid om op 7 juli een Algemene Ledenvergadering 
te houden. Zie voor meer informatie ‘Van het bestuur’ in dit jaarverslag. Secretaris Nella Brak kondigde eind 2021 
haar vertrek aan dat na een 1e termijn van 4 jaar beslag zal krijgen op de ledenvergadering 2022. De bijdragen 
van de werkgroepen geven aan dat ondanks de beperkingen weer heel veel werk is verzet. Waarvoor grote dank. 
Traditiegetrouw treft u in deze uitgave op hoofdlijnen ook de financiële verslaglegging en de begroting aan. De 
uitgebreide versie is voor geïnteresseerde leden beschikbaar.

Belangrijk nieuws
Op de omslag vindt u de aankondiging van een mooie wisseltentoonstelling over het werk van de relatief on-
bekende kunstschilder Leo Klein-Diepold. Maar liefst 69 schilderijen, bijeengebracht uit binnen- en buitenland 
zijn van 15 april tot en met 11 september 2022 te bewonderen in Museum Noordwijk. Veel daarvan hebben 
Noordwijk(ers) als thema. Klein-Diepold trok in Noordwijk op met de veel bekendere Max Liebermann, waar-
door samensteller van de tentoonstelling Jaques Dekker koos voor de titel ‘Uit de schaduw van Max Liebermann: 
Leo Klein-Diepold'. Van de hand van Jaques is ook een ruim 140 pagina's dik, rijk geïllustreerd boek verschenen 
over het leven en werk van Klein-Diepold. Zie pagina 19 voor meer informatie over het verkrijgen van de uitgave. 

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. Aanmelden kan ook via de website www.g-o-n.nl/lid-worden.
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Het bestuur laat van 
zich horen
Ook het verslagjaar stond, net als 2020, in 
het teken van de coronacrisis en de maat-
regelen die op Rijksniveau nodig werden 
geacht om het virus, dat zich in verschil-
lende varianten openbaarde, eronder te 
krijgen. Die maatregelen hadden grote 
gevolgen voor het genootschap, Museum 
Noordwijk en Veldzicht. En daarmee voor 
alle vrijwilligers. Besloten werd om de deu-
ren van Streekmuseum Veldzicht gesloten 
te houden. Museum Noordwijk was alleen 
open als dat wettelijk was toegestaan. Kijkend naar wat mogelijk en haalbaar was hebben de 
vrijwilligers hun best gedaan om de noodzakelijke werkzaamheden, waaronder onderhoud en 
administratieve zaken, voort te zetten. Anderen bleven bezig om tal van activiteiten te ont-
plooien zoals de organisatie van markten, het verzorgen van educatie en het mogelijk maken 
van bijeenkomsten op Veldzicht. Verder het samenstellen van tentoonstellingen en het geven 
van educatie in Museum Noordwijk. Ook in het depot aan de Hoogwakerbosstraat gingen de 
activiteiten met in achtneming van de voorschriften door. Veel tijd en energie, die hierin ge-
stoken is kon helaas niet vertaald worden om derden te laten genieten van die inspanningen. 
Het bestuur is zeer veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers, die ondanks de pandemie en 
de opgelegde beperkingen, door zijn gegaan met hun werkzaamheden.

De samenstelling van het bestuur van het genootschap
De samenstelling van het bestuur is ingrijpend veranderd. Voorzitter Leon Guijt trad in maart 
uit het bestuur omdat zijn termijnen erop zaten.
René le Clercq (juridische zaken), Jan de Vreugd (vrijwilligers Veldzicht), Joost de Vries (pen-
ningmeester) Henk Kok (voorzitter), Jan Schaafsma (bouwzaken) en als laatste Hans Savenije 
(vrijwilligers Museum Noordwijk) traden toe tot het bestuur. Nella Brak (secretaris) en Harm 
Dragt (communicatie) bleven op hun bestuurspost.

Algemene Ledenvergadering
Het zag er lang naar uit dat de corona maatregelen het organiseren van de Algemene 
Ledenvergadering onmogelijk zouden maken. Tijdelijke versoepelingen brachten uitkomst. 
Op 7 juli vond de ALV plaats in de Buurtkerk waardoor bovengenoemde nieuwe bestuursleden 
benoemd konden worden. Ook werd het mogelijk om de jaarrekening 2020 goed te keuren 
alsmede de begroting 2021. De bijeenkomst kreeg een extra feestelijk tintje door de benoe-
ming van Aleid en Ben Matser alsook Leon Guijt tot ereleden.
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Museum Noordwijk en Veldzicht
In de rapportages van de werkgroepen wordt duidelijk welke initiatieven en activiteiten on-
danks de coronamaatregelen op beide locaties hebben plaatsgevonden.

Uitbreiding Museum Noordwijk
In het verslagjaar is samen met de gemeente verder gewerkt aan de realisatie van de nieuw-
bouw van Museum Noordwijk. Het plan bestaat uit nieuwbouw op de hoek van het Jan 
Kroonsplein en de Parallel Boulevard, waardoor de panden Jan Kroonsplein 6 en 8 zullen 
worden gesloopt, uit het integreren van Nicolaas Barnhoornweg 44 in het museum en de 
bouw van een nieuwe zaal bovenop de Blauwdotterzaal. Met twee externe deskundigen wordt 
gewerkt aan de positionering en opzet van het nieuwe museum. 

In een feestelijke bijeenkomst op 2 november in Museum Noordwijk, in aanwezigheid 
van mevrouw Charlene de Carvalho, kon bekend worden gemaakt dat haar moeder Lucille 
Cummins-Heineken een groot bedrag ter beschikking heeft gesteld voor de gedeeltelijke  
financiering van de nieuwbouw. In een zeer persoonlijke toespraak vertelde ze over de sterke 
band van haar moeder met het museum en zijn vrijwilligers en haar eigen persoonlijke band 
met Noordwijk.

Vergaderingen
Het bestuur vergaderde volgens een van tevoren opgemaakt schema in principe één keer per 
maand. Daartussendoor 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.
De tweemaandelijkse vergaderingen van het bestuur met de coördinatoren van de werkgroe-
pen bleken nauwelijks te organiseren vanwege de coronamaatregelen. Om toch de vrijwilli-
gers op de hoogte houden van ontwikkelingen is er periodiek een nieuwsbrief samengesteld 
en aan hen toegestuurd.

Vrijwilligers
Het Genootschap Oud Noordwijk telde in het verslagjaar ruim 140 vrijwilligers. Zonder hen 
zouden noch het genootschap noch beide musea kunnen functioneren. Ondanks het feit dat 
er al heel veel gebeurt blijven door nieuwe initiatieven de activiteiten toenemen. Ook daarvoor 
en ter vervanging van hen die er mee (moeten) stoppen zijn veel nieuwe vrijwilligers nodig. 
Een actieve werving is ingezet maar het blijkt niet eenvoudig om de vele vacatures in te vullen. 
De plaatsing van de vacatures op een aantal op vrijwilligers toegespitste websites heeft helaas 
weinig tot geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd. De traditionele vrijwilligersbijeenkomst kon 
in september 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. »
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De organisatiestructuur
Het Genootschap Oud Noordwijk heeft een bestuur en een groot aantal werkgroepen. In het 
organigram is te zien hoe de structuur in elkaar zit. Aan het genootschap zijn drie stichtingen 
gelieerd:
•  De Stichting Museumboerderij Noordwijk, die eigenaar is van de panden Jan Kroonsplein 4 

en 6 en sinds het verslagjaar ook een deel van het pand Jan Kroonsplein 8;
•  De Stichting Landgoed Veldzicht, eigenaar van de opstallen en de gronden op en rond 

Veldzicht;
•  De Stichting Vrienden van Museum Noordwijk die gelden bijeenbrengt voor de aanschaf 

van collectiestukken. 

Modernisering computers, software en netwerk
Eind 2021 is een start gemaakt met het vervangen van verouderde apparatuur en software. 
Dat was nodig om de data te beveiligen en om te voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving. 
En natuurlijk om sneller te kunnen werken. Deze werkzaamheden worden vermoedelijk in 
april 2022 geheel afgerond. 

De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers die we hiervoor al noemden, omvat ook twee vacatures 
voor het beheren van de nieuwe computeromgeving. Die zijn nog niet vervuld.

Externe contacten 
Het bestuur van het Genootschap onderhield in 2021 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 (Cultuurbeleid en Ruimtelijke Ordening)
• Stichting Atlanticwall Museum Noordwijk
• Stichting Museum Engelandvaarders
•  Stichting Destinatie Noordwijk en Noordwijkerhout (werknaam Noordwijk Marketing)
• Stichting NoVaTo (Noordwijkerhout) 
• Genootschap Oud De Zilck (De Zilk)
• Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond
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Organisatiestructuur GON

2022
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  2019 2020 2021 2021 2022
  Realisatie Realisatie Begroting Realisatie Begroting
BATEN
 Reguliere inkomsten
 Contributie 22,496 24,958 24,500 24,209 24,000
 Donaties en sponsoren 8,549 5,043 5,100 7,693 7,650
 Subsidie Gemeente 29,149 29,149 29,150 29,149 29,149
 Club van 100 1,400 1,499 1,400 0 1,000    
 Subtotaal 61,594 60,649 60,150 61,051 61,799

 Inkomsten uit exploitatie
 Museum Noordwijk 10,244 5,569 6,220 5,019 10,000
 Streekmuseum Veldzicht 19,178 11,756 12,385 15,599 18,940
 Winkelverkopen 8,096 3,818 5,200 3,980 6,865

 Subtotaal 37,517 21,143 23,805 24,598 38,505

 Overige inkomsten
 Projectsubsidies 22,621 7,320 7,800 7,792 14,000
 Tentoonstellingssubsidies 5,000 7,550 1,500 750 9,000
 Energiebelasting retour 1,595 1,609 1,500 0 1,595

 Subtotaal 29,216 16,479 10,800 8,542 24,595

 Werkgroepen & projecten 3,825 3,596 2,900 2,531 3,750 
TOTALE BATEN 132,152 101,768 97,655 96,722 125,949

LASTEN
 Bedrijfskosten
 Algemene kosten 18,064 13,024 14,575 11,220 17,900
 Kantoor 3,637 2,882 2,800 3,566 3,725
 Huisvesting 40,443 35,306 39,100 37,748 41,975 

 Subtotaal 62,144 51,212 56,475 52,534 63,600

 Exploitatiekosten
 Museum Noordwijk 6,018 5,311 5,175 5,233 6,922
 Streekmuseum Veldzicht 8,113 5,972 6,750 7,256 11,000
 Winkelinkopen 5,081 2,022 3,000 1,294 2,750

 Subtotaal 19,212 13,305 14,925 13,783 20,672

 Werkgroepen & projecten
 Tentoonstellingen 5,673 6,819 2,000 4,580 9,250 
 Blauwdotter 11,856 12,103 12,150 10,437 10,800
 Open Monumentendag    7,618 7,000
 Overig 34,945 20,261 14,800 18,327 18,029 

 Subtotaal 52,474 39,183 28,950 40,962 45,079

TOTALE LASTEN 133,830 103,706 100,350 107,279 129,351 
 Baten 132,152 101,768 97,655 96,722 125,949 
 Lasten 133,830 103,706 100,350 107,279 129,351

BEDRIJFSRESULTAAT -1,678 -1,938 -2,695 -10,557 -3,402

 Financiële baten & lasten 10 10 0 9 0

 Bijzondere baten 501 5,108 0 14,848 2,000
 Bijzondere lasten -594 -5,320 0 -2,500 0

 Subtotaal -93 -212 0 12,348 2,000 

RESULTAAT -1,761 -2,140 -2,695 1,800 -1,402

Jaarcijfers 2021 en begroting 2022 Alle bedragen zijn in euro’s
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Toelichting op de jaarrekening

Toelichting jaarrekening 2021
De activiteiten van het Genootschap zijn ook in 2021, 
evenals in 2020, sterk beïnvloed door de Corona crisis. 
Museumbezoek, winkelverkopen, evenementen, 
jeugdeducatie en verhuur zijn allemaal veel lager 
uitgevallen dan begroot. Het totaal van de baten 
ligt weliswaar zichtbaar in lijn met de begroting. 
In de realisatie over 2021 zijn evenwel (voor het 
eerst) echter de activiteiten van de werkgroep Open 
Monumentdag opgenomen (€ 7.618). Als daarvoor 
wordt gecorrigeerd liggen de baten circa 9% onder 
begroting

Gelukkig zijn de leden, sponsoren en de gemeente 
Noordwijk het genootschap trouw gebleven. De 
reguliere inkomsten zijn € 901 boven de begroting 
uitgekomen. 

De inkomsten uit exploitatie zijn ook licht hoger dan 
begroot. De overige inkomsten zijn nagenoeg geheel 
weggevallen door het uitstellen van tentoonstellingen 
en vooral de tentoonstelling 'Uit de schaduw van Max 
Liebermann: Leo Klein-Diepold', die nu in het voorjaar 
2022 van start gaat. Wel is onder overige inkomsten 
onder projectsubsidie de ontvangen bijdragen 
afgezet tegen de gemaakte kosten voor Open 
Monumentendag opgenomen (€ 7.618).

De lasten waren al zeer conservatief begroot, 
rekening houdend met een lager activiteiten niveau. 
Desalniettemin zijn ook de lasten nog onder de 
begroting gebleven, zij het beperkt. 

De gerealiseerde bedrijfskosten liggen in lijn met de 
conservatieve begroting. De kosten voor huisvesting 
zijn net als in 2020 lager uitgevallen door een 
tijdelijke verlaging van de jaarhuur voor Museum 
Noordwijk van € 5.000 en een minder intensief 
schoonmaakschema. Daar stonden hogere energie-
lasten tegenover. 

De kosten voor werkgroepen & projecten zijn hoger 
dan begroot, voornamelijk door beduidend hogere 
uitgaven voor ICT ten einde de infrastructuur op 

niveau te brengen, genomen kosten voor onderhoud 
van de collectie en de kosten voor de werkgroep Open 
Monumentendag

Onder tentoonstellingslasten zijn de kosten voor het 
vervaardigen van het boek over Leo Klein Diepold 
verantwoord. 

Het bedrijfsresultaat voor 2021 ligt lager dan begroot 
en is € 10.057 negatief. 

Onder bijzondere baten zijn de inkomsten uit 
steunmaatregelen van de gemeente Noordwijk 
en de Museumvereniging verantwoord. Onder 
bijzondere lasten is een reservering opgenomen 
voor te maken kosten voor de herinrichting van 
het Museum Noordwijk na vertrek van het VVV 
(€ 2.500). Het resultaat van bijzondere baten en 
lasten is per saldo positief (€ 12.348). Daardoor is het 
uiteindelijke resultaat over 2021 op € 1.800 positief 
uitgekomen. Dit resultaat zullen we toevoegen aan 
de egalisatiereserve, en daar vandaan inzetten ter 
dekking van het begrote exploitatietekort over 2022.
 
Begroting 2022
De begroting voor 2022 is opgesteld rekening 
houdend met een normalisatie van de 
omstandigheden in het eerste kwartaal van 2022. 
Deze begroting moet dan ook vooral bezien worden in 
relatie tot de realisatie over 2019. 

Werkgroepen & projecten
Voor grote projecten, zoals het organiseren van 
tentoonstellingen en de restauratie van schilderijen, 
wordt veelal subsidie aangevraagd bij meerdere 
lokale en regionale fondsen. Hierdoor drukken deze 
projecten slechts beperkt op het begrote resultaat. 
Eind 2021, begin 2022 heeft daarnaast een crowd 
funding actie gelopen voor de financiering van de 
aankoop van een aantal schilderijen (€ 4.000). De 
opbrengsten hiervan zijn onder projectsubsidies 
opgenomen. Hier zijn ook de subsidies verantwoord 
voor de in ontwikkeling zijnde nieuwe website voor 
onze locatie Veldzicht.  »
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De activiteiten ter ondersteuning van de 
uitbreidingsplannen voor Museum Noordwijk 
worden betaald uit de daarvoor opgebouwde 
reserve dan wel door de Stichting Museum Boerderij 
Noordwijk die hiervoor van de gemeente Noordwijk 
een speciale subsidie heeft ontvangen.

Baten
De reguliere inkomsten zijn begroot op het niveau 
van 2019. In 2022 zullen ook de activiteiten voor de 
Club van 100 worden gereactiveerd na de pandemie. 
Ook de inkomsten uit exploitatie zijn begroot op het 
niveau van 2019. Daarbij bestaat er enig optimisme 
over de bezoekersaantallen gezien de op handen 
zijnde tentoonstelling over Leo Klein Diepold en de 
verkoop van het bij deze tentoonstelling behorende 
boek. En door een verwachte opleving van activiteiten 
in de tweede helft van het jaar. De overige inkomsten 
bestaan nagenoeg volledig uit toegezegde subsidies, 
inclusief Open Monumentdag (€7.000). 

Lasten
In de begroting is een bedrag opgenomen van € 
9.000 voor ICT uitgaven, dit is inclusief hogere 
afschrijvingen. Door een eind 2021 getroffen 
reservering voor onderhoud van de collectie vallen 
deze lasten naar verwachting in 2022 lager uit. 
Daarnaast zijn de reguliere aankopen voor de collectie 
op een lagere activiteitenniveau gezet in afwachting 
van het definitief vormgeven van de inrichting van het 
nieuwe Museum Noordwijk. 

Resultaat
Het begrote bedrijfsresultaat is licht negatief 
(- € 1.402). 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 en kan gedekt worden uit het (beperkte) 
overschot over 2021.

Krijn van der Bent 
verstand van lekker eten!

Kerkstraat 50  |  2201KN Noordwijk  |  071-3612720
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Op stap met 'Leuntje en Leen'

Educatie Museum 
Noordwijk
 
De naam Jeugdeducatie is veranderd 
in Educatie Museum Noordwijk om 
aan te geven dat dit alle zaken met 
betrekking tot educatie van de 
museumboerderij betreft en niet 
van de educatie Veldzicht. Hiervoor 
is ook het emailadres veranderd in 
educatiemuseumnoordwijk@g-o-n.nl .

“Op stap met Leuntje en Leen in 1910”
Het schoolproject ‘Leuntje en Leen’ is op des-
kundige wijze ontwikkeld door de Federatie 
Stichts Cultureel Erfgoed Utrecht. Dit pro-
ject is door het Museum Noordwijk overge-
nomen, 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 ken-
nis 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 be-
zoek 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 ongeveer 45 minuten. 
Daarna gaan ze in groepjes o.l.v. een ouder 
de 6 opdrachten uitvoeren, die verspreid 
door het museum te vinden zijn. Ook wordt 

er een individuele fotosessie in Leuntje & 
Leen klederdracht verzorgd en deze foto krij-
gen de kinderen als afsluiting van het project 
mee naar huis.
In 2021 gingen de inschrijvingen van de 
scholen via Verwonderomdehoek. Dit is 
een vernieuwd overkoepelend orgaan te 
Leiden dat ook de aanmeldingen verzorgt. 
Zij verzorgt de aanmeldingen. De betalin-
gen worden nu door het Genootschap Oud 
Noordwijk aan de deelnemende scholen 
gefactureerd. Het project is een activiteit 
die door vrijwilligers van het museum wordt 
aangeboden. »
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De werkgroep voor het project Leuntje Leen bestaat uit de volgende vrijwilligers:
• Toos van Maris, coördinator Educatie Museum Noordwijk
• Hans van Hoek , contactpersoon voor scholen
• Annemarie v. Bohemen
• Anja Steenvoorden
• Inez v. Beelen
• Sanneke Ohlenschlager heeft zich als nieuw lid bij de werkgroep aangemeld. 

Gerrie Groeneveld heeft de werkgroep verlaten. Roel Lindhout verzorgde de individuele foto 
opnames.

Deelname scholen Leuntje/Leen
School bezoekdatum aantal leerlingen
St.Victor Noordwijkerhout          05 oktober 2021 26
St. Victor Noordwijkerhout 12 oktober 2021 24
Wakersduin Noordwijk 26 oktober 2021 34
De Avonturier Voorhout 2 november 2021 22
Schapendel Noordwijk 9 november 2021 18
Wereldwijs(jutter) Noordwijk 16 november 2021 17

Totaal: 141 leerlingen x € 3,- = € 423,-

Wederom moesten door de coronaregels schooldeelnames worden geannuleerd.
In maart 2022 zal het educatieprogramma weer worden hervat.

De tweeling 
Mies en Jet 
op bezoek in 
het museum!
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Collectie basis voor het bestaan

Werkgroep  
collectiebeheer  
Museum Noordwijk 
De werkgroep bestaat uit de volgende 
vrijwilligers: Tim Verplancke, Ab van 
Beek, Peter Ooms, Rob Ohlenschlager, 
Willem Oranje en Aleid Matser.

In 2021 zijn er 86 schenkingen gedaan, aan-
kopen verricht, bruiklenen binnengekomen 
en een legaat nagelaten. De volgende voor-
werpen mochten wij in ontvangst nemen:
 Schilderijen, tekeningen, aquarellen en 
etsen van:
• Leon Senf: 45 werken
• J.H. Wijsmuller: 2 werken
• Leo Klein Diepold: 3 werken
• Tappenbeck: 2 werken
• Ludolph Berkemeier: 8 werken
• Karel Kok: 4 etsen
• Han Werz: 4 etsen
Verder: werken van J. Govaert, G. Dekker, Ab 
Steenvoorden, N.van Beek, Henny Bal, G.A.L. 
Morgenstjerne Munthe, A. Lefebvre en H.W. 
Beyerinck. (allen 1 werk)

Toegepaste kunst:
•  2 schotels ontworpen door Cor Alons en 

een vaas van Potterij Mertens.

Verder waren er bruiklenen van de gemeente 
Noordwijk, waaronder de ambtsketen met 
penning.

Omdat we dreigden helemaal vol te lopen 
met voorwerpen, zowel in het museum als 
in het depot, zijn er veel objecten afgestoten. 
Deze voorwerpen waren in de collectie opge-
nomen, maar waren te slecht of pasten niet 
meer in de collectie. Ze hebben online ge-
staan op de site van de Museumverenigeng 
en hebben een goed onderkomen gekregen. 

Alle voorwerpen, die in de loop der tijden 
niet in de collecties zijn opgenomen, omdat 
het niets met Noordwijk had of die te slecht 
waren zijn in mei 2021 naar de Museum 
Depot Shop gegaan, waar ze online verkocht 
zijn. De opbrengsten komen ten goede aan 
Museum Noordwijk.

Aleid Matser, coördinator
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Belangrijke vinger aan de pols

Ledenadministratie en ICT

De ledenadministratie houdt alles keurig bij 
Ín de loop van het jaar zijn ons weer de 
nodige leden ontvallen, veelal door overlijden 
maar ook door opzegging. We zijn het jaar 
geëindigd met 1.473 leden. De oplage van de 
Blauwdotter bedroeg 1.522 stuks.

De inning van de jaarlijkse contributies was 
erg succesvol. 95 % van het maximaal te innen 
bedrag aan contributies is binnengekomen 
terwijl er ruim € 8.500,- door de leden werd 
gedoneerd. Degenen die niet hebben betaald, 
toch nog 40 personen, zijn aan het eind van 
het jaar uit het ledenbestand verwijderd.

Correspondentie gebeurt zoveel als mogelijk 
per email. 
Ongeveer 60% van de leden heeft daarvoor 
een email adres ter beschikking gesteld 
waarvoor hartelijk dank. Het zou mooi zijn 
als alle ledende mail gebruiken om met het 
genootschap in contact te staan. Een mailtje 
naar de ledenadministratie volstaat.
Heel veel leden vermelden bij het betalen van 
hun contributie hun lidnummer maar helaas 
is er toch nog een aantal die dat nalaten. 
Er wordt op de laatste groep een dringend 
verzoek gedaan om bij iedere correspondentie 
het lidnummer te vermelden. Het scheelt 
de ledenadministratie bosjes werk en het 
voorkomt vergissingen. 

Veel vrijwilligers, maar aanwas is en blijft 
nodig
Het genootschap telt 162 vrijwilligers. Onze 
kampioen vrijwilliger is in 9 werkgroepen 
actief. Hulde voor deze man! Vooral Veldzicht 
en meer in het bijzonder de tuingroep is 
erg succesvol bij het werven van nieuwe 
vrijwilligers. Er zijn door de toenemende 
activiteiten veel nieuwe vrijwilligers nodig. 
De vacatures staan op de websites van het 
genootschap en de beide musea.

Forse investeringen voor een betere ICT
Het netwerk is houtje touwtje gegroeid tot het 
huidige systeem. Bij het aantreden van het 
nieuwe bestuur is er al snel besloten dat het 
beter moet. Dat brengt forse investeringen 
met zich mee. 

De websites Museum Noordwijk en 
Genootschap Oud Noordwijk zijn 
gemigreerd naar een nieuwe provider en de 
programmatuur is verbeterd. De website voor 
Veldzicht wordt in 2022 geheel vernieuwd.
Ook het netwerk wordt aangepast. Er wordt 
breed overgestapt naar MS office. Alle 
werkstations halen hun data uit de Cloud 
i.p.v. de harde schijven die we nu gebruiken. 
Hierdoor is het  thuiswerken over de volle 
breedte mogelijk. Het zal wel enige tijd vergen 
voordat alle gebruikers gewend zijn.
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Veranderingen door vertrek VVV  

Receptiegroep / VVV Noordwijk
De receptie en het VVV zijn wegens corona maar beperkt open geweest. Pas in de 
tweede week van mei konden de bezoekers terecht maar in de laatste twee weken 
moest de weer deur op slot. Met slechts 33 weken open was het een bedroevend jaar.

Het museum mocht 1.628 bezoekers begroe-
ten terwijl er specifiek voor het VVV 2.735 
bezoekers onze locatie bezochten voor infor-
matie. Daarnaast werden er per e-mail 167 en 
telefonisch 658 keer vragen gesteld. Medio 
september heeft Noordwijk Marketing tijdens 
een bijeenkomst van alle receptionisten  

voorlichting gegeven over de verhuizing van 
het VVV. De bijeenkomst werd afgesloten in 
de Male Gijs alwaar afscheid werd genomen 
van drie medewerkers die om verschillende 
redenen hun diensten voor het museum en 
het VVV opzegden.
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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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Wisseltentoonstellingen cruciaal voor museum

 TenToonstellingsCommissie
De tentoonstelling 'Allemaal Noordwijkers' zou onder normale omstandig-
heden vanaf 10 oktober 2020 t/m 21 maart 2021 te zien zijn geweest. Uiteindelijk 
werd de tentoonstelling verlengd tot 12 september en werd de zomertentoon-
stelling 'Uit de schaduw van Max Liebermann: Leo Klein-Diepold' net als het jaar 
daarvoor uitgesteld. Helaas drukte corona net als in 2020 ook in 2021 haar stem-
pel op de voorgenomen programmering. 

Lange tijd waren de musea en dus ook 
Museum Noordwijk voor bezoekers niet toe-
gankelijk. Als lid van de TTC was het net als 
voor alle mensen die werkzaam zijn binnen 
de cultuursector een periode die je maar het 
liefst zo snel mogelijk wilt vergeten.
Waren er dan helemaal geen lichtpuntjes? 
Gelukkig wel! Te beginnen met de bruikleen-
gevers en deelnemers aan de tentoonstelling 
'Allemaal Noordwijkers'. Zij stemden in met 
het langer in bruikleen afstaan van hun kunst-
schatten. Zeker Joke C. Bos (schilderijen en 
tekeningen) en Saskia van der Linden (foto’s) 
als praktiserende plaatselijke kunstenaars en 
deelnemers aan de tentoonstelling moeten 
wij bedanken. Zij waren voor ons een positief 
signaal! Jammer dat het aantal bezoekers aan 
deze tentoonstelling door de omstandigheden 
achterbleef ten opzichte van wat je er van zou 
mogen verwachten. Positief was ook dat mede 
door de tentoonstelling er zeven prachtige 
werken van Senf die in 2019 deel uitmaakten 
van een geweldige schenking aan ons muse-
um, gerestaureerd konden worden en daar-
door een echte verrijking van onze collectie 
zijn.

Leon Senf; 'de Hakkelaar v Noordwijk a/Zee', één van de 
gerestaureerde werken olieverf op doek, 100 x 76,2 cm rechts 
onder gesigneerd, collectie Museum Noordwijk geschonken 
door dhr. W. Senf.

»
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Op 8 oktober 2021 werd de tentoonstelling 
'De Zee' geopend door Kees Putman. Als 
deelnemer aan de tentoonstelling en schil-
der van menig zeegezicht is Kees een erva-
ringsdeskundige die heel goed weet en het 
ook nog goed kan vertellen wat er allemaal 
komt kijken bij het schilderen van die voor-
durend bewegende watermassa. 

De tentoonstelling is een mooie mix 
van oude 'Noordwijkse' meesters als 
Berkemeier, Wijsmuller, Jungmann, 
Morgenstjerne Munthe, Klein-Diepold, 
Heijnes en Gerrit Dekker en nieuwe 
meesters als Kees Putman, Wil van der 
Niet, Jürgen Leippert en fotograaf Willem 
Zwanenburg. Bij deze tentoonstelling is 
er tevens een presentatie van badmode te 
zien die een belangrijk deel van de 20e eeuw 
bestrijkt. De tentoonstelling loopt tot 20 
maart 2022. 

Boven: Affiche tentoonstelling 'De Zee'.

Rechts: Stukken uit tentoonstelling 'De Zee'.

Rechterpagina: Affiche tentoonstelling 'Uit de schaduw van 
Max Liebermann: Leo Klein-Diepold'.
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Naast deze voor het publiek zichtbare za-
ken, gebeurde er ook weer veel achter de 
schermen. In december werd de publicatie 
afgerond die er bij de zomertentoonstelling 
in 2022 onder de titel 'Uit de schaduw van 
Max Liebermann: Leo Klein-Diepold / Aus 
dem Schatten von Max Liebermann: Leo 
Klein-Diepold' zal verschijnen. Ongelooflijk 
veel onderzoek en werk zijn er in dit 142 pa-
gina’s tellende boek over de kunstenaar Leo 
Klein-Diepold gaan zitten. Nooit eerder werd 
er iets over hem gepubliceerd terwijl hij toch 
deel uitmaakte van de Berliner Secession, een 
kunstbeweging die wereldwijd bekendheid 
geniet. Hij kwam en verbleef gedurende een 
kwart eeuw in Noordwijk. Men zou kunnen 
spreken van een vergeten bladzijde uit de 
kunstgeschiedenis. 

Ook de voorbereidingen voor de winter-
tentoonstelling 2022-23 (Siem van den 
Hoonaard, een edelsmid en wat voor één!) 
en voor de zomertentoonstelling 2023 
(Wijsmuller en Berkemeier) worden volop ge-
troffen. De TenToonstellingsCommissie prijst 
zich gelukkig met de bereidheid van enkele 
actieve leden om te helpen bij de opbouw van 
de tentoonstellingen. Wel wordt er nog ge-
zocht naar mensen die na willen denken over 
komende tentoonstellingen, bereid zijn om in 
dat kader onderzoek te doen en zo mogelijk 
een tentoonstellingsgids samen te stellen. De 
tentoonstellingscommissie hoopt alle leden 
van het GON en vele culturele liefhebbers 
van Noordwijks erfgoed weer in 2022 in ons 
Museum Noordwijk te mogen begroeten.

Jaques Dekker

U kunt het boek 'Uit de schaduw van Max Liebermann: Leo Klein-Diepold ' voor de ledenprijs van  
€ 17,50 exclusief eventuele verzendkosten bestellen. Dit kan door een mailtje t sturen naar 
algemeen@g-o-n.nl. Het is ook bij Museum Noordwijk verkrijgbaar. Voor andere verkooppunten: 
zie museumnoordwijk .nl.
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Belangrijke bijdragen voor de collectie

 Werkgroep Textiel, Sieraden en  
Accessoires 
Ondanks alle beperkingen is het grootste deel van de werkgroep stug doorgegaan om te zorgen 
dat op den duur een kleine 6000 artikelen beschreven en gefotografeerd zijn. Maar er is niet 
alleen beschreven. In het museum zijn de nodige veranderingen aangebracht. Zo is er in de 
keukenvitrine een Poppenfamilie neergestreken en in de voorvitrine liggen nu oude brillen.

Ook de middenzolder heeft een metamorfose ondergaan. Daar werd een wisselexpo over 
badmode ingericht als aanvulling op de wisseltentoonstelling ‘De Zee’. Verder is het muse-
um aangepast ten tijde van Sint Nicolaas, de kerst en pasen. We hopen dat onze inspannin-
gen komend jaar beter beloond worden met heel veel museumbezoekers.

Sjaan van Kekeren-Brouwer, coördinator
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De Modelbouwgroep
 Ook de werkgroep modelbouw 
heeft te maken gekregen met de 
coronamaatregelen. Hierdoor waren 
wij beperkt in onze activiteiten. Er is 
later met de werkzaamheden gestart 
en als er al bijeengekomen kon worden 
dan was dat in kleinere groepen.

In het verslagjaar zijn er geen verzoeken 
gekomen vanuit Museum Noordwijk of 
Streekmuseum Veldzicht om reparaties te ver-
richten of voor nieuwbouw. Mooi dat de werk-
groep weer een nieuw lid kon verwelkomen.

Cars Gravemeyer
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Foto festiviteiten rondom 25-jarig bestaan GON.
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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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Een enorm archief over de historie

De Fotoclub
In 2021 waren er binnen de fotogroep 
11 vrijwilligers werkzaam waaronder 
Wanda de Waal die als nieuw lid is 
toegetreden.

Wanda assisteert bij het invoeren van de 
gegevens van het beeldmateriaal in het rela-
tionele databestand. Helaas hebben we van 
Jan Slagtveld afscheid moeten nemen. Hij 
kon in verband met de coronavoorschriften 
niet meer goed functioneren binnen de 
beschrijvingsgroep op woensdagmiddag. 
Door de coronaregels is dit jaar de woens-
dagmiddag beschrijvingsclub naar Veldzicht 
uitgeweken. Daar is meer ruimte om met 
meer personen bij elkaar te komen. Toen 
het in augustus leek dat deze maatregelen 
grotendeels opgeheven werden en omdat alle 
leden inmiddels gevaccineerd waren is de 

woensdagmiddag groep weer teruggekeerd 
naar de kantoorruimte van het museum op 
het Jan Kroonsplein. 
 
De woensdagmorgen beschrijvingsgroep 
blijft op Veldzicht bijeen komen. 
Gezien de meest actuele ontwikkelingen 
rond corona is het nog afwachten of deze 
situatie zo door kan gaan. De digitalisering 
van de collectie van Arie Barnhoorn nadert 
het einde Er zijn nu ongeveer 10.000 foto's 
van deze collectie in het fotobestand van het 
museum ingebracht. 
 
In het verslagjaar zijn weer diverse collecties 
beeldmateriaal ontvangen. Van Jo Kaptein 
- Wassenaar kregen we een waardevolle 
aanvulling op het reeds in bezit zijnde Kloos 
archief. Hierin ook uniek beeldmateriaal. Dit 
beeldmateriaal is met voorrang door 

Onder: Foto uit de album "Noordwijk vroeger en thans" van 
A. Dorsman.

»
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Willem v.d. Haak gedigitaliseerd en binnen 
de woensdagmorgen groep beschreven. 
Binnenkort zullen beelden en beschrijvingen 
in het bestand worden opgenomen. Er is een 
fotoalbum ‘Noordwijk vroeger en thans’ van 
A. Dorsman ontvangen. De afbeeldingen in 
dit album zijn in december gedigitaliseerd. 
Hierin ook diverse unieke beelden van het 
vroegere Noordwijk.
 
Van de heer L. v.d. Meer (bloembollenbedrijf 
v.d. Meer uit de Offemweg) is een collectie 
foto's ontvangen over de bloembollenteelt in 
Noordwijk. Van fotograaf Henny Hoogeveen 
is een groot aantal, ca. 2000,  negatieven ont-
vangen. Het betreft beeldmateriaal over eve-
nementen en gebeurtenissen in Noordwijk 
die Henny als persfotograaf heeft vastgelegd.

Het historische databestand bestaat nu uit ca. 
40.000 afbeeldingen. Deze afbeeldingen kun-
nen foto's, ansichtkaarten, negatieven, dia's 
en glasplaten zijn. Zij worden bewaard in de 
archiefruimte 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 zoek-
termen afbeeldingen opvragen en eventueel 
afdrukken hiervan bestellen. 
Door de corona problemen is het jeugdeduca-
tie programma 'Leuntje en Leen' binnen het 
museum, in het voorjaar niet doorgegaan. 
In oktober is dit project weer opgestart en 
zijn door Roel Lindhout weer foto's genomen 
van de kinderen in oude klederdracht. Helaas 
is dit project voorlopig weer gestopt als gevolg 
van de nieuwste coronaontwikkelingen.

Roel Lindhout, coördinator
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Hopelijk in 2022 weer volop optredens

De Klederdrachtgroep
De klederdrachtgroep miste de optredens. Zo kon ze het hele jaar niet doen wat 
ze graag wél doet, namelijk de prachtige klederdracht van Noordwijk aan Zee en 
Noordwijk Binnen laten zien en er over vertellen aan geïnteresseerde mensen.

Hoeveel plezier hebben we van de optre-
dens in verzorgingshuizen. Wat enig om 
van de toeschouwers te horen: ”dat droeg 
mijn opoe ook!” of “dat weet ik niet van 
vroeger”.

Helaas moesten al onze optredens afgezegd 
worden. In onze agenda voor volgend jaar 
staan deze afspraken er weer in. We houden 
goede moed.
 
Helaas hebben we in oktober afscheid geno-
men van ons trouwe lid Valerie van Muijen. 

Zij droeg de redersvrouwkleding altijd met 
charme en plezier. We hebben met velen 
van de klederdrachtgroep afscheid van haar 
genomen in een mooie afscheidsdienst.

De groep veroudert. Gelukkig hebben we met 
Gerda een nieuw lid. We zijn blij met haar 
enthousiasme. Helaas heeft Cees Admiraal 
moeten stoppen met de groep. Zijn gezond-
heid laat het helaas niet meer toe. We gaan 
in ieder geval op zoek naar nieuwe leden!

Cora Vliet Vlieland, coördinator
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Educatie belangrijk voor iedereen

Werkgroep educatie ‘Voeding en Textiel’
Het educatieve programma  'Bij 
Veldzicht de boer op' is helaas door 
alle corona ellende dit jaar niet 
uitgevoerd.

Wel is dit programma via de Cultuur 
Educatiegroep Leiden opgenomen op de site 
van 'Verwonderomdehoek' (een samenwer-
king tussen CE-groep, Naturalis en het  
ministerie van WVC). Op deze website zijn alle 
activiteiten -binnen en buiten schooltijd- in 
de regio Holland Rijnland te vinden. Scholen 
kunnen zich via 'Verwonderomdehoek' aan-
melden voor een activiteit. De kosten per leer-
ling worden volledig vergoed aan de school.

Weven
We zijn gestart met de pilot. Elke 1e zondag 
van de maand Weefzondag vanaf 14.00 uur
in de maanden september tot december. 
Bezoekers mogen zelf weven in de stal. De 
dames van 'De Bollenweef' demonstreren 
en assisteren op de diverse weefgetouwen. 
Enthousiaste bezoekers meldden zich aan 
voor een workshop. Het bezoekersaantal 
is matig op zondag, de promotie kan beter 
maar er is een begin.

Op 9 en 10 oktober heeft 'De Bollenweef' o.l.v. 
Egje een expositie/presentatie gehouden 
in de stal, in het kader van de Landelijke 
Weefmanifestatie. Deze is goed bezocht.

Vilten
Ook hier een pilot. Op de 3e zondag van de 
maand Viltzondag. Om voldoende ervaren 
assistentie bij deze activiteit in huis te heb-

ben, is er in oktober een workshop geweest 
voor de vrijwilligers: kerstengeltjes vilten. 
Voor de volgende workshops à 10 euro was 
grote belangstelling. Hannie en Renata ver-
zorgden de workshop en de materiaalaan-
schaf. Lida controleerde de QR-code bij bin-
nenkomst en deed de kassa. Er werd gewerkt 
in de bollenschuur. Dit onderdeel heeft goede 
promotie gehad, met een TV-interview van 
Monica bij BO (Omroep van de Bollenstreek), 
waarvoor dank aan Lida. Helaas moest de 
laatste viltzondag door corona vervallen.

Kindercultuurmaand
Veldzicht heeft meegedaan aan dit initiatief 
van Noordwijk Marketing om in de maand 
oktober op woensdagmiddag een culturele 
kinderactiviteit te organiseren, evenals op 
drie dagen in de herfstvakantie. Twee dagen 
hiervan trokken een goed bezoekersaantal.
Van het uitgebreide programma in tuinen, 
museum en stal is matig gebruik gemaakt.
Elementen uit het educatieve programma 
(springtouw, weven, kruidenzakje) waren 
populair.De promotie kan en moet beter.

Waar we verder mee bezig zijn:
•  samenwerking educatiegroep van Museum 

Noordwijk en Veldzicht
•   samenwerking met Vluchtelingenwerk 

Noordwijk
• programma voor middelbare scholen
• workshops passend bij seizoen / vakantie
•   informatiemap voor suppoosten en bezoe-

kers in 4 talen
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De werkgroep bestaat inmiddels uit:
Egje en Wil Duivenvoorde Joke Vogel
Bep Barten Els Hoogeveen
Ada van Steijn Mieke Kerkhof
Maria van der Meer Marian Gerrits
Hannie Huisman Rob Ohlenschlager
Renata Veenhof Joep Nieuwesteeg

Monica van Egmond, coördinator
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Vastleggen en vasthouden 

Documentenbeheer en bibliotheek
Documentenbeheer
De openbare archieven van het Museum Noordwijk bestaan uit:
• Het Herman Schelvis archief (is voltooid)
• Het visserijarchief (is voltooid)
•  Het algemeen archief wordt steeds aangevuld.
•  Het Kloos archief is uitgebreid, door een legaat van Jo Kaptein namens de familie aan het 

Genootschap Oud Noordwijk. Het betreft prachtige foto’s, documenten, boeken, albums, de 
stoel van Jan Kloos (te zien in de bibliotheek) en een getekend portret van Jan Kloos door A. 
Lefebvre. Het zal nog wel een aantal maanden duren voordat het archief klaar is.

Op verzoek kunnen de archieven ingezien worden. Email: collectiebeheer@g-o-n.nl. Bij de balie 
en telefonisch: 071-3617884 kan een afspraak worden gemaakt.

Aleid Matser, coördinator.

Bibliotheek
De bibliotheek heeft weer een beheerder in de persoon van Gerard Schelvis. De bibliotheek is op 
orde. De boeken in de bibliotheek hebben allen een link met Noordwijk. Op verzoek kunnen de 
boeken worden ingezien. Zie bij documentenbeheer.

Gerard Schelvis, coördinator



In 2021 verschenen er weer drie regulie-
re Blauwdotters - een dikke 140 pagina’s 
- alsmede een bijzondere aflevering met 
daarin opgenomen het GON-Jaarverslag en 
-Jaarrekening 2020. De redactie heeft de lijn 
voortgezet om in toenemende mate aandacht 
te geven aan een breed scala van onderwer-
pen, die niet alleen reiken tot in de 19e eeuw, 
maar ook het recentere verleden beslaan. 
En dan met name een verleden, dat de lezers 
van de Blauwdotter ook zelf nog hebben 
meegemaakt, zoals het einde van de Blauwe 
Tram, de bouw van Noordwijkse typen zeil-
boten, crisis- en oorlogsjaren, een markant 
Noordwijks ingezetene als Alfred Heineken, 
de rol van de Gebroeders Van der Putten en 
van busonderneming De Duinlander in het 
Noordwijkse bedrijfsleven. Ook in 2022 zal 
die recentere geschiedenis de nodige aan-
dacht krijgen, maar daarbij zullen andere, 

en ook verder in de geschiedenis gelegen 
onderwerpen niet worden geschuwd. Er 
zal meer ruimte worden gereserveerd voor 
human interest en het leven van markante 
Noordwijkers. 

De Blauwdotter prijst zich gelukkig met de 
toetreding van Nicolline van der Spek tot de 
redactie. Zij heeft inmiddels al mooie inter-
views afgeleverd onder andere met de nieuwe 
voorzitter van het GON, Henk Kok. 

In 2022 zal De Blauwdotter de nodige aan-
dacht geven aan het 60 jarig bestaan van het 
GON, onder meer in de vorm van interviews 
met Noordwijkers die dit jaar hetzelfde jubi-
leum vieren en op hun manier op die ‘60 jaar 
Noordwijk’ terugkijken. Nieuwe onderwer-
pen en nieuwe artikelen zijn altijd welkom 
ook van de hand van niet-redactie-leden.

1

LEDENBLAD V/H  
GENOOTSCHAP 
OUD NOORDWIJK

Voorjaar 2021 nr. 191

1

LEDENBLAD V/H 
GENOOTSCHAP
OUD NOORDWIJK

NAZOMER 2021 NR. 192

1

LEDENBLAD V/H 
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Het belang van het ledenblad kan niet goed genoeg benadrukt worden

De Blauwdotter
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Goed bezochte lezingen

Werkgroep collectiebeheer en registratie 
Museum Veldzicht
Sinds november 2018 is de werkgroep bezig met het benoemen en beschrijven van 
alle voorwerpen in Museum Veldzicht. Helaas is, door de Covid 19, de voortgang 
vertraagd.

Vanaf januari 2021 tot mei 2021 was er sprake 
van een lockdown. Daarna konden de leden 
van de werkgroep langzaam weer beginnen 
om in kleine groepjes de taken uit te voeren. 

In december 2021 volgde de tweede lockdown. 
Op de dagen dat het kon, werd er goed door-
gewerkt.

De werkgroep bestaat uit: Marleen Vink, 
Annemiek Scholten, Marijke den Hollander 
en Elly Koerten. 

Lezingen
Op 19 september 2021 vond de eerste lezing 
plaats door Harry Salman met als titel: ‘De 
oudste Noordwijkse familienamen’. De le-
zing werd erg goed bezocht.

De tweede lezing, eveneens een groot 
succes (zie foto) was op 10 oktober 2021. 
Jan Kling hield een lezing onder de naam 
‘Wijnpresentatie en -proeverij’. 

De derde lezing was op 7 november 2021. 
Twee archeologen vertelden in samen-
werking met de gemeente Noordwijk over 
‘Archeologische vondsten in Offem Zuid’.  
Ook deze lezing werd zeer goed bezocht.

Elly Koerten, coördinator
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Kleurrijk onderdeel van onze activiteiten 

Bloembollenverkoop
Ook in 2021 zijn er weer veel bollen verkocht bij Veldzicht. De kwaliteit van de 
bollen is zo goed dat men uit het hele land naar Veldzicht komt om ze te kopen. 
Toeristen (voor zover ze er waren) hebben ook manden gevuld en bollen mee 
genomen naar Duitsland. 

In de verschillende wijken van Noordwijk 
zijn in het voorjaar de bloeiende bollen van 
Veldzicht te bewonderen. In de Flora van 
Noordwijk, één van de tuinen bij Veldzicht, 
komen de bollen ook weer tot bloei en zorgen 
voor een vrolijke entree. Jan Rietmeijer heeft 
jarenlang voor de inkoop en verkoop van de 
bollen gezorgd. Ook heeft hij meegewerkt 
aan het onderhoud van de tuinen. Menigeen 
zal zich ook vast het diner, door de kok van 
Huis ter Duin voor ons bereidt, herinneren. 
Helaas gaat Jan dit jaar stoppen met de in- 
en verkoop van de bollen. Wij zijn hem 

veel dank verschuldigd en hopen dat hij nog 
wel als vrijwilliger aan Veldzicht verbonden 
blijft.
Bollenstreek Omroep is op een zaterdagoch-
tend bij Veldzicht geweest om te filmen en 
o.a. Jan Rietmeijer te interviewen. Het film-
pje is te zien op:

www.bollenstreekomroep.nl/tv-workshop-
manden-vullen-met-bollen/

Jan Rietmeijer
Jeroen de Haas
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Werkgroep Communicatie
Het genootschap telt een werkgroep communicatie waar tot nu toe vijf leden in 
actief waren. Yvonne van Zutphen is dit jaar ook toegetreden. Zij heeft een brede 
ervaring op o.a. het gebied van communicatie en PR en is daarmee een aanwinst 
voor de werkgroep.

Door de coronamaatregelen moest de 
werkgroep, die in principe één keer maand 
overleg heeft, een paar keer via zoom/
teams vergaderen. Er wordt gewerkt aan 
een intern en extern communicatieplan. 
Een taakomschrijving van de werkgroep is 
gemaakt. Er is gesproken over het aanvullen 
van en de verspreiding van folders. 

De websites van het Genootschap, Museum 
Noordwijk en Veldzicht zijn onder de 

loupe genomen. Laatstgenoemde wordt 
vormgegeven door Maris Media en wordt 
gefinancierd met een subsidie van het Prins 
Bernard Cultuurfonds. Zie bovenstaande 
foto's voor een blik op deze websites. De 
werkgroep maakt een algemeen draaiboek/
communicatieplan voor tentoonstellingen. 
De bestaande perslijst wordt up to date 
gehouden. De verslagen van de vergaderin-
gen worden aan de coördinatoren van de 
werkgroepen toegestuurd.
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Meer werk maken van social media

Facebook en Instagram  
Museum Noordwijk

Het afgelopen jaar is ondanks (of dankzij) Corona het bezoek aan de Facebook- en 
Instagrampagina’s van Museum Noordwijk zeker niet afgenomen.

De 60 berichten die er dit jaar geplaatst zijn werden honderden keren bekeken, met uit-
schieters tot ver boven de 1.000 views, vooral als het filmpjes betrof die de Filmgroep ge-
maakt had ter gelegenheid van een nieuwe tentoonstelling.

Ook berichten over de opening van een tentoonstelling of ter gelegenheid van schenkingen 
kregen veel aandacht van de social mediabezoekers.

Riek Dekker

Sint in Museum Noordwijk.
Tekening van Wijsmuller, aangeboden door kleindochters 
van de schilder.
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MEDISCH PEDICURE
YVONNE VAN DER EIJK

BEHANDELING OP AFSPRAAK
06-45134661

Gediplomeerd lid van Provoet
Provoet lidnr. 309254

MEDISCH PEDICURE
YVONNE VAN DER EIJK

BEHANDELING OP AFSPRAAK
06-45134661

Gediplomeerd lid van Provoet
Provoet lidnr. 309254

MEDISCH PEDICURE
YVONNE VAN DER EIJK

BEHANDELING OP AFSPRAAK
06-45134661

Gediplomeerd lid van Provoet
Provoet lidnr. 309254

MEDISCH PEDICURE
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• YVONNE.VANDER.EIJK@HETNET.NL

Scan de QR code!

MAARTEN KRUYTSTRAAT 6  •  2202 GX  NOORDWIJK

Ruim 5000 M  FUN voor de hele familie!Ruim 5000 M  FUN voor de hele familie!
Reserveer o.v.v. ‘Blauwdotter’ en u ontvangt 25% korting op midgetgolfen.

22

DUINWEG 6 • NOORDWIJK AAN ZEE • 071 361 31 29
WWW.DEROLLYGOLF.NL • VOLG ONS       @DEROLLYGOLF

Joep van der Lippe
06 - 272 82 074
joepvanderlippe@casema.nl

SCHOON IS 
EEN BELEVING

V.V.E. cleaning & ramen lappen 
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Veldzicht bruiste van de activiteiten

 Werkgroepen Veldzicht
Veldzicht bruist van de activiteiten! Hieronder volgt een overzicht van de 
activiteiten tussen maart 2021 en maart 2022.

Populaire locatie voor groepen
Er is een melding gedaan i.v.m. het brand-
veilig gebruik van de bollenschuur. In de 
grote ruimte zijn maximaal 100 personen 
welkom en in de bibliotheek 50 personen. 
Uiteraard gelden deze aantallen als er geen 
beperkende maatregelen meer zijn i.v.m. 
corona of anderszins.

Verhuur
De IPD- opleidingen (makerlaarsopleiding) 
huurt een deel van de zolder in de ‘stal’ voor 
het tentoonstellen van oude bouwmateri-
alen. Volksuniversiteit Teylingen huurt de 
bollenschuur en de buitenruimte voor de 

cursussen beeldhouwen. Margareth van der 
Horst heeft de bibliotheek gehuurd voor het 
geven van cursussen over diverse onder-
werpen aan telers. De leeskring van Willem 
Baalbergen tenslotte is een paar keer bij el-
kaar gekomen.

Toch veel activiteiten ondanks corona
• 28 en 29 mei NLdoet
•  5 juni museum weer open: 

Fijn dat de suppoosten weer hun bijdrage 
konden leveren. In deze periode werden 
naast de bezoekers ook de verkopen uit het 
winkeltje geregistreerd.

• 2 juli presentatie challenge »
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•  19 en 26 juni waren er workshops vogel-
drinkbak maken

• 3 juli Fiets zoekt groen
•  28 juli bezoek Probus Teylingen (37 perso-

nen)
•  27 augustus hebben de coördinatoren van 

de diverse werkgroepen aan de aanwezige 
vrijwilligers gepresenteerd wat er binnen 
de werkgroep allemaal gebeurd. Ook wa-
ren er rondleidingen door de tuinen, de 
stal en het museum. Als afsluiting hebben 
we genoten van een lunch verzorgd door 
Plein6, het restaurant van ’s Heerenloo. 
Het was een goed bezochte, gezellige en 
leerzame bijeenkomst.

•  11 september Open Monumentendag: 
workshops met pompoenen en voor de 
jeugd speuren naar metaal met een me-
taaldetector.

•  16 oktober was er bij Veldzicht in de stal de 
Prentbriefkaart beurs.

•  In september, oktober en november zijn 
er ongeveer 300 manden gevuld met 4 la-
gen bollen en afgemaakt met winterviolen 
als laatste laag.

•  We hebben in oktober meegedaan met de 
kindercultuurmaand. Het is verheugend 
te zien dat het aantal bezoekers toeneemt 
en dat (groot)ouders met kinderen het bij 
Veldzicht naar hun zin hebben.

•  In november is de website Healthy Live 
van Noordwijk Marketing in het kader van 
kuuroord met een mini thee proeverij bij 
Veldzicht aan de pers gepresenteerd. 

Ook dit jaar hebben zich spontaan vrijwilli-
gers gemeld.

Er zijn contacten met Plein6, het restaurant 
van ’s Heeren Loo, over eventuele kortingen 
voor bezoekers van Veldzicht

We hebben een lezing over kruiden bij zorg-
hotel de Kim georganiseerd.

De weefkring ‘Bollenweef’ van 
Noordwijkerhout heeft haar tentoonstelling 
gehouden in de Stal.

Er is een filmpje gemaakt over Veldzicht voor 
Onderwijs en Arbeidsmarkt Bollenstreek 
(onderdeel van de Economic Board). Dit 
filmpje komt later in 2022 beschikbaar. 

Noordwijk Marketing heeft een theesom-
melier aangenomen voor het ontwikkelen 
van een kruidenmelange met kruiden die 
in Noordwijk geteeld, geoogst en gedroogd 
worden. Veldzicht gaat hierin ook een be-
langrijke rol spelen. Voornamelijk wat be-
treft de geschiedenis van de kruiden. 

In het weekend van 18, 19 en 20 februari 2022 
is Eunice langs geweest en heeft een verplet-
terende indruk achtergelaten. Anders gezegd 
forse schade.

Locatiemanager Veldzicht:  
Lida van der Voort 06 - 42204546
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Tuinen prachtig uithangbord

De Tuinkruidengroep
De tuinvrijwilligers zijn van half februari tot half november meestal twee keer 
per week - en regelmatig vaker - actief geweest om te zorgen dat de tuinen een 
lust voor het oog zijn. Naast het onderhoud, zoals wieden, schoffelen, snoeien, 
planten opbinden, de vijvers schoonhouden, blad aanharken en planten water 
geven, ging het ook om stekken, drogen en oogsten van kruiden en zaden. 

Begin 2021 hebben we de laatste werkzaam-
heden van de Groene Challenge afgerond 
en het project verantwoord met een foto-
verslag en - met hulp van de filmgroep van 
het GON - met een film. Op 2 juli vond de 
feestelijke presentatie plaats met rondlei-
dingen en het vertonen van de film; een 
mooi moment voor de pers om aandacht 
aan Veldzicht te besteden.

Ook het project Parel Veldzicht is met een 
bijeenkomst bij Veldzicht, georganiseerd 
door de ANLV Geestgrond, afgesloten. 
Het bleek dat er, mede door de inzet van 

vele vrijwilligersuren, nog enige financiële 
ruimte was. Dit maakte het mogelijk om in-
formatieborden te ontwikkelen voor de drie 
tuinen bij Veldzicht en voor de Duintuin 
bij ’s Heerenloo, waar de Wandelroute 
Veldzicht langs voert. De folder kon worden 
aangepast en in een grote oplage gedrukt. 
Op het informatiebord met de plattegrond 
van Veldzicht zijn alle vernieuwingen in-
middels aangegeven. Bezoekers kunnen zo 
makkelijker een rondje over het erf langs de 
vijvers en door alle tuinen lopen.
Geïnspireerd door beide projecten is de 
tuingroep in het najaar aan de slag gegaan »
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om de bollentuin verder te verfraaien. Er 
is een verhard pad aangelegd en achter het 
bankje onder de rozenboog is een muurtje 
gestapeld. Vaste planten gaan voor bloe-
men zorgen om voortaan bij de workshop 
‘Pompoenstukje maken’ te gebruiken. De 
pompoenen kweken we in de bollentuin 
nadat de voorjaarsbollen zijn uitgebloeid, 
maar door het natte voorjaar was de oogst 
in 2021 niet zo geweldig. 

In de zomer stonden wel de dahlia’s die 
door de pachter van de velden rondom de 
boerderij waren geschonken prachtig in 
bloei.

In november heeft de tuingroep mee-
gedaan met de Natuurwerkdag die 
LandschappenNL met provinciale 
Landschapsbeheerorganisaties jaarlijks 
georganiseert. Net als eerder in het jaar 
tijdens NLdoet hebben vrijwilligers samen 

met de tuingroep veel extra werk verzet. 
Er is hout gesnipperd voor de paden in het 
kruidenveld en er zijn veel narcissen, tulpen 
en andere bollen geplant.

Het voordeel van deelname aan landelijke 
dagen is dat nieuwe vrijwilligers de weg 
weten te vinden naar Veldzicht. En twee 
tuinvrijwilligers zijn geinterviewd door 
de Groene Motor en Magazine Leef! om 
mensen te enthousiasmeren om zich aan te 
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sluiten. Zo zijn er zeven vrijwilligers bij de 
tuingroep gekomen.  
Helaas zijn ook een paar vrijwilligers ge-
stopt omdat het werk fysiek te zwaar werd 
en vanwege mantelzorgtaken.

We zijn blij met onze gezellige groep. 
Vele handen maken licht werk en dat 
geldt niet alleen voor het tuinonderhoud. 
Tuinvrijwilligers zijn betrokken bij allerlei 
andere activiteiten op Veldzicht. Dat zorgt 
voor veel afwisseling en ieder kan zo een 
bijdrage leveren, passend bij de eigen inte-
resse. 

Een paar voorbeelden:
•  Bezoekers van het museum rondleiden in 

de tuinen en gasten ontvangen
•  Educatieve en kinderactiviteiten; er is een 

speurtocht door de tuinen ontwikkeld
•  Contacten met regionale partners over 

het gebruik van kruiden 
•  Workshops rondom het gebruik van krui-

den 
•  Deskundigheidsbevordering door deelna-

me aan (online) cursussen 
•  Publiciteit in de plaatselijke media, op 

social media en de website; foto’s van de 
tuinen en folders verspreiden

•  Persmoment Noordwijk Marketing over 
healthy life met mini theeproeverij

•  Verkoop van artikelen die met kruiden te 
maken hebben; er is een set ansichtkaar-
ten gemaakt met foto’s van kruiden

•  Voucheraanvraag van 1000 euro bij de 
Groene Motor voor ‘beuken’bogen en 
tuinonderhoud in 2022; met de goedkeu-
ring kunnen de vrijwilligers er weer een 
mooi tuinjaar van maken!

 
Evelien Steenbeek en Ingrid Koops (coördinato-
ren tuingroep)
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Bedrijfshulpverlening essentieel

BHV
Goed dat er vrijwilligers zijn voor de  
Bedrijfshulpverlening.

Met Sanneke en Rob Ohlenslager beschikt 
ons genootschap over twee enthousiaste 
bedrijfshulpverleners. Zij hebben in het 
verslagjaar de cursus gevolgd en daarmee 
kun kennis geactualiseerd. Sanneke en Rob 
melden dat zij in het verslagjaar niet in 
actie hebben hoeven te komen. 

Maar het is goed om te weten dat zij er zijn 
als dat wel nodig is. Zij doen bij deze wel 
een oproep om meer BHV-ers aan boord te 
krijgen want ook op Veldzicht kan het nodig 
zijn dat er adequate hulp voor handen is.
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Krijn van der Bent
Verstand van Lekker Eten

Met dank aan de club van 100



T: 071-3651228   |  W: www.patisseriehuisterduin.nl  |  E: patisserie@huisterduin.com
A:  Koningin Astrid Boulevard 5, 2202 BK Noordwijk aan Zee

HUISGEMAAKTE PATISSERIE VOOR ELKE GELEGENHEID 

BESTEL UW ZOETIGHEDEN VIA PATISSERIEHUISTERDUIN.NL

 PETIT FOURS ~ GEBAK ~ TAARTEN ~ CHOCOLADE ~ CAKE ~ SWEETS   


