
Cultuur verbindt
In het kader van het themajaar 2019 willen wij als Oranjevereniging Noordwijk een subsidie aanvragen voor het 
opzetten van een voor Noordwijk én Nederland uniek project/evenement. 
Op 5 mei 2019 zal de officiële start plaatsvinden waarna verder het gehele jaar jong en oud nog de route kan 
lopen/fietsen. Rondom de start zullen er diverse extra activiteiten georganiseerd worden zoals musea bezoeken 
(tegen speciaal actietarief), toren beklimmingen en fotowedstrijd. 

Motivatie
Ons Koningshuis zit al eeuwen diep geworteld in onze vaderlandse cultuur en Oranje dragen wij wereldwijd uit 
als belangrijk en positief imago van Nederland. De Oranjevereniging Noordwijk bestaat in 2019 alweer 110 jaar. 
In samenwerking met o.a. de Oranjevereniging Noordwijkerhout willen wij deze activiteit organiseren. 
Belangrijke doelstelling is dat alle inwoners van de gemeente Noordwijk, jong en oud, actief en relatief een-
voudig kunnen meedoen. Echter ook mensen van buiten de gemeente kunnen deelnemen.
Deelnemers maken kennis met diverse bijzondere lokaties binnen alle vier de kernen waarmee een ieder zich 
zeker verbonden zal voelen.
Het is een onderscheidend en voor de gemeente Noordwijk en Nederland een uniek project/evenement waar-
door er naast regionale ook landelijke publiciteit verwacht kan worden. Mogelijk dat het landelijke comité 4 en 
5 mei dit idee voor 2020, in het kader van 75 JAAR VRIJHEID, wilt adopteren voor bijv. de Bollenstreek.
Deelname is geheel gratis en het aantal deelnemers (op 5 mei) kan variëren van 1.000 tot 2.500+
Het betreft een openbare activiteit, bedoeld voor de vrijetijdsmarkt, gratis toegankelijk en vindt zowel buiten 
als binnen (musea en torenbeklimmingen tegen gereduceerd tarief) plaats.
Na 5 mei is de zogenaamde 5 MEI ROUTE ook af te leggen (informatie via VVV Noordwijk en  VVV Noordwijker-
hout) waardoor het een beeldbepalend evenement kan zijn die het imago van de gemeente Noordwijk zal 
versterken. Het deelnemersaantal is feitelijk, door het gehele jaar genomen, onbeperkt.

Criteria
• Het evenement/project laat een breed publiek kennismaken, binnen de gemeente Noordwijk, met
 bijzondere plekken en oorlogsmonumenten die op enige wijze te maken hebben met WO I en WO II of 
 andere oorlogshandelingen waarbij het Koninkrijk der Nederlanden betrokken is geweest.
• Elke lokatie heeft zo zijn eigen (vaak onbekende) historische verhalen.
• De activiteit vergroot de kennis van inwoners uit de vier verschillende kernen over dit onderwerp en is
 tevens toegankelijk voor bezoekers.
• Het evenement/project stimuleert ontmoetingen tussen inwoners, bezoekers, ondernemers, organisaties 
 en verenigingen uit de verschillende kernen.
•  Aan de activiteit kan deelgenomen worden door alle inwoners/bezoekers met verschillende achtergronden 
 zoals leeftijd (jong en oud), nationaliteit, opleidingsniveau en woonkernen.
• Het project/evenement kan bijdragen tot een nog grotere bewustwoording en participatie aan een thema 
 dat een groot maatschappelijk draagvlak kent.
• De organisatie van het project/evenement zal worden uitgevoerd door de Oranjevereniging  Noordwijk en 
 de Oranjevereniging Noordwijkerhout in verdere samenwerking met anderen zoals bijvoorbeeld de 
 commissie torenbeklimming Oude Jeroenstoren, GON en NoVaTo (Noordwijkerhout van toen).
• Het project/evenement zal verwezenlijkt worden door vrijwilligers uit de vier kernen.
• Het project/evenement kan mede realiseerd worden door publiek/private ondersteuning en sponsoring van 
 verenigingen, bedrijven en/of ondernemersverenigingen.
• Het project/evenement is origineel, nieuw en kan een blijvende aanvulling blijven op het toeristische aanbod
 van wandel- en fietsroutes met een speciaal en vooral tijdloos thema.

De aanvraag betreft een subsidie van € 11.250,-- uit het het fonds subsidieregeling themajaar 2019.

Op de volgende pagina’s volgt een verdere uitwerking van het project/evenement en begroting.

Namens de Oranjevereniging Noordwijk,

John Asselbergs - voorzitter

Noordwijk - 12 december 2018



Wandel- en fietsroutes langs bijzondere plekken en oorlogsmonumenten 

die op enige wijze te maken hebben met WO I en WO II of andere oorlogshandelingen 

waarbij het Koninkrijk der Nederlanden betrokken is geweest.

Gemeente Noordwijk
Op 5 mei 2019 zal de eerste 5 mei route officieel starten met routes door

de Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee.

Deelnemers, jong en oud,  kunnen zelf een route bepalen welke kan variëren van 5 - 10 - 25 km.

Tijdens de herdenkingen op 4 mei zijn alle oorlogsmonumenten en graven

weer prachtig in de bloemen gezet en staan er daardoor extra mooi bij.

In de route zijn onder meer Museum Engelandvaarders, Atlantikwall Museum en een

beklimming van de vuurtoren en Oude Jeroenstoren in Noordwijk opgenomen.

Verder zijn er bijzondere plekken om te bezoeken zoals de crash-site van de

Halifax bommenwerper die op 2 oktober 1942 neergestort is in Noordwijkerhout.

Op basis van fietsknooppunten en de speciale gratis 5 mei route app voor de smartphone

kunnen de deelnemers zelf route en af te leggen afstand bepalen.

Er zijn verschillende centrale punten vanwaar men kan vertrekken en eindigen.

Informatie is te vinden op www.5meiroute.nl en tevens is er een boekuitgave beschikbaar

met achtergrond informatie over de te bezoeken lokaties.

5 mei route Fotowedstrijd
Deelnemers aan de 5 mei route dagen we uit om een mooie/leuke foto te maken

en deze te plaatsen op Facebook en/of Instagram.

De foto’s met de meeste likes komen in aanmerking voor het winnen van één

van de vele prijzen die door verschillende sponsors beschikbaar zijn gesteld.

2500 euro 1500 euro 1000 euro 750 euro 500 euro 250 euro 100 euro



Themajaar Cultuur & Verbinden
Het culturele aspect is uiteraard ons koningshuis, de Oranjes, vanaf 1813 met Willem Frederik van 
het Huis Oranje-Nassau. De Oranjevereniging Noordwijk bestaat in 2019 inmiddels 110 jaar.
Het verbinden zit in de routes die door alle kernen van de nieuwe gemeente Noordwijk lopen en 
het kennismaken met bijzondere (gedenk)plaatsen die o.a. te maken hebben met WO I en WO II.
Lokaties die onlosmakelijk verbonden zijn met Nederland en onze cultuur.

Lokaties Noordwijk aan Zee
m  Monument voor de gevallenen (Oude Zeeweg)

m  Indië Monument (Oude Zeeweg)

m  Monument Joodse slachtoffers WO II uit Noordwijk (Oude Zeeweg)

m  Oorlogsgraven Algemene begraafplaats (Oude Zeeweg)

m  Tappenbeck monument (Koningin Astrid Boulevard)

m  Huis ter Duin - opnamen Soldaat van Oranje (Rudolf Tappenbeckweg)

m  Beeld van Wilhelmina (Koningin Wilhelmina Boulevard)

m  Hotel van Oranje (Koningin Wilhelmina Boulevard)

m  Monument zeelieden WO I (Koningin Wilhelmina Boulevard)

m  Vuurtoren beklimming - uitkijkpost (Koningin Wilhelmina Boulevard)

m  Museum Engelandvaarders (Bosweg)

m  Atlantikwall museum (noordduinen)

Lokaties Noordwijk Binnen

m  Onderduikadres Freddy Heineken (Voorstraat 16)

m  Oude Jeroenstoren beklimming - uitkijkpost (Heilige Geestweg)

m  Oorlogsgraven RK begraafplaats (Gooweg)

m  Joods Monument Willem van den Berg (Zwarteweg 20)

Lokaties Noordwijkerhout

m  Oorlogsmonument bij gemeentehuis Noordwijkerhout (Herenweg)

m  Monument Rooms Katholieke Parochie St. Jozef  (Herenweg)

m  Graf van soldaat Petrus Winter - Begraafplaats Sint Jozef (Herenweg)

m  Het wapen van Noordwijkerhout (Dorpsstraat)

m  Halifax bommenwerper crash site - 2 oktober 1942 (Westeinde)

Lokaties De Zilk

m  Café Restaurant De Ruigenhoek (Herenweg)

m  ................

	 m Start- en finishpunten - mogelijkheid tot nuttigen van consumpties

	 m Activiteit

	 m Museum
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Uitvoering - begroting
m  Website: www.5meiroute.nl 3.500

m  Smartphone-app 5 mei route* (integreren bestaande fiets- wandelknooppunten) 5.500

m  Kaart 5 mei route* (integreren bestaande fiets- wandelknooppunten) 2.500

m  Posters en flyers 1.500

m  Boekje 5 mei route 2.500

m  Promotie (adverteren - free publicity) 2.000

m  Fietsvlaggetjes 1.500

m  Aandenken deelnemers 2.000

m  Appeltjes van Oranje voor deelnemers 1.000

m  Herkenningsborden op te bezoeken lokaties 5 mei route 1.000

m  Kortingen op entree musea en beklimmen torens P.M. 

m  Consumpties vrijwilligers 500

m  Prijzen fotowedstrijd 500

m  Onvoorzien 250

Totaal 24.250 

*  Met behulp van de app en een kaart is de 5 mei route elke dag van het jaar en ook de komende jaren 
 te lopen/fietsen door Noordwijkers en bezoekers.

Inkomsten
m  Oranjevereniging Noordwijk 2.500

m  Sponsors 5.000

m  Donateurs 1.000

m  Verkoop boekje 5 mei route 2.000

m  Sponsoring consumpties vrijwilligers 500

m  Subsidie gemeente Noordwijk - Themajaar Cultuur (Willem van Oranje) en Verbinden 13.250

Totaal 24.250

Kanttekening(en)
De 5 mei route is het gehele jaar natuurlijk te lopen / fietsen aan de hand van de beschikbare materialen 

zoals de routekaart (verkrijgbaar bij de VVV’s), de smartphone-app, website en het 5 mei routeboekje. 

Op 5 mei zijn er speciale arrangementen m.b.t. het beklimmen van de vuurtoren en Oude Jeroenstoren.

Het bezoeken van Museum Engelandvaarders en het Atlantikwallmuseum kan (buiten 5 mei) alleen op 

dagen dat deze musea open zijn.

Het streven is verder om in 2020 (75 jaar bevrijding) de 5 mei route uit te breiden naar een route door 

de bollenstreek met gemeenten als Hillegom, Lisse, gemeente Teylingen en Katwijk
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Monument voor gevallenen Indië Monument Monument Joodse slachtoffers

Joods monument Willem vd Berg

Tappenbeck monument Beeld van Wilhelmina

Atlantikwall museum Museum Engelandvaarders

Oorlogsgraven Algemene begraafplaats Monument zeelieden WO I
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Oorlogsmonument bij gemeentehuis Noordwijkerhout

Monument 
Rooms Katholieke 
Parochie 
St. Jozef

Halifax bommenwerper crash site

Graf van soldaat Petrus Winter

Extra activiteiten
Beklimming Oude Jeroenstoren en vuurtoren - uitkijkposten in oorlogstijd
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Extra bijlagen
Elke lokatie die opgenomen is in de 5 mei route heeft zo een eigen en bijzonder verhaal.

Vaak is het algemene verhaal wel bekend maar juist bijzondere details kunnen iets extra’s bieden. 

Natuurlijk zijn er ook talloze verhalen die ‘nieuw’ ontdekt kunnen worden of waar de meeste mensen geen weet van 

hebben. Als voorbeeld van die minder bekende verhalen zijn er twee als bijlage toegevoegd.

Onderduikadres van Freddy Heineken in Noordwijk - Voorstraat 16
Een wereldberoemde naam die wellicht hetzelfde effect kan hebben als het Anne Frankhuis in Amsterdam.

Het zal in ieder geval niet alleen de Noordwijkers verrassen maar zeker ook (internationale) bezoekers.

In de boekuitgave ‘Dossier: Binnen bij...’, uitgegeven door de vereniging De Oude Dorpskern, is het verhaal rondom het 

onderduikadres al verteld en hierbij als bijlage bijgesloten. 

Villa Mare Nostrum in Noordwijk - Op plaaats van De Ark (zuidduinen), woonhuis Heineken.
Van 1939 tot begin 1940 zaten Nederlandse militairen in deze duinvilla in Noordwijk aan Zee.

Halifax crash site in Noordwijkerhout - Westeinde
In totaal zijn er 6176 Halifax bommenwerpers gemaakt. Het toestel heeft een spanwijdte van bijna 32 meter, een 

lengte van ruim 30 meter en een hoogte van ruim 6 meter. Een leeg vliegtuig weegt ruim 17.000 kilo en geladen bijna 

30.000 kilo. De Halifax kan maximaal 5898 kilo aan bommen vervoeren en is bewapend met negen mitrailleurs.

De topsnelheid ligt rond de 406 kilometer per uur. Het was één van de beste Britse bommenwerpers uit WO II.

Alleen de Lancaster presteerde beter door haar grotere laadvermogen.

RAF Bomber Command heeft in de nacht van 2/3 oktober 1942 een luchtaanval uitgevoerd op de Duitse stad Krefeld.

De aanvalsmacht bestond uit 188 vliegtuigen waaronder 39 Handley Page Halifaxes. Die nacht gingen 7 toestellen 

verloren waarvan 3 Halifaxes. Het toestel dat neergestort is (22.49 uur) bij boerderij Vredebest in Noordwijkerhout 

behoorde toe aan het RAF (no. 6 Group) 405 RCAF (Vancouver) Squadron. Het was een Halifax Mk. II met squadroncode 

LQ-H, registratienummer DG 228 en vertrok van het vliegveld Topcliffe/Yorkshire om 18.26 uur.

De bemanning bestond uit: piloot Sgt. E.W. Murphy (RCAF), Sgt. D.G. Hackett (RCAF), Sgt. G.H. Shannon (RAAF), Sgt. M. 

Ben-Hertz ((RCAF), Sgt. S. Messham (RAF), Sgt. C.J. Neubert (RCAF) en Sgt. L.H. Williams (RCAF).

Zeven bemanningsleden en drie nationaliteiten, nl. Canadees (RCAF), Australisch (RAAF) en Brits (RAF).

Bij de crash op de boerderij kwam ook één van de bewoners om het leven. Alle bemanningsleden zijn bij de crash om 

het leven gekomen en hebben een laatste rustplaats gekregen op de Algemene begraafplaats in Noordwijk aan Zee.

Op de plek van de crash staat, anno 2019, nog steeds geen gedenkteken. Een mooi moment om deze omgekomen 

militairen alsnog te eren voordat we in 2020 met zijn allen 75 JAAR VRIJHEID uitbundig gaan gedenken en vieren.

Over de bemanningsleden is veel informatie beschikbaar zoals correspondentie tussen het ‘Ministry of Defence’ en een 

broer die graag precies wil weten wat er gebeurd is met zijn gesneuvelde broer, Sydney Messham.

In de archieven is het complete proces verbaal, opgemaakt op vrijdag 2 october 1942, teruggevonden en als bijlage is 

hier bijgesloten het rapport dat op 8 october 1942 te Noordwijk is gemaakt door de agent van politie, J.J. Elenbaas.
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Aardig om te vertellen is dat in de villa ‘Mare Nostrum’, die stond op de plek van De Ark -
woonhuis van Freddy Heineken, van 1939 tot begin 1940 Nederlandse militairen waren 
ondergebracht. De villa is volgens de verhalen die wij kennen in 1940 afgebroken 
(door de Duitse bezetter?). Ook deze locatie kan eventueel in de route worden opgenomen.

Nederlandse militairen van 1939 tot begin 1940 ondergebracht in villa Mare Nostrum.

De Nederlandse militairen deden ook mee aan de bloemenmozaiek wedstrijd in april 1940.
In de tuin voor de villa maakten zij de Noordwijkse vuurtoren en badvisje 

(destijds het beeldmerk van de badplaats).
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