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Vijf vragen aan......Elke week stellen we vijf vragen 
aan bekende en minder beken-
de Noordwijkers, Noordwijker-
houters en Zilkers of van
daarbuiten wat de heilzame 
badplaats Noordwijk voor hem 
of haar betekent.

“Noordwijk, een briljante combinatie”

Wie bent u? 
Ik ben Theo van Duijn, geboren en 
getogen Noordwijker.

Wat maakt Noordwijk/Noordwijker-
hout/De Zilk speciaal voor u?
De zee, het strand, de natuur en 
fantastische voorzieningen, zoals de 
sportcomplexen van VV Noordwijk, SJC 
en VVSB. Samenbindend en geweldig 
voor de jeugd en samenleving. En zeker 
ook Noordwijk als merk. In 1866 zijn 
hiervoor de eerste ondernemende 
stappen gezet en Noordwijk is nog 
steeds springlevend. De potentie van 
Noordwijk als kuuroord is een inkop-

pertje om weer duurzaam nieuwe 
impulsen voor de komende tientallen 
jaren te geven.

Wat is uw mooiste/favoriete plek 
hier?
De Koningin Wilhelmina Boulevard. 
Elke dag rij ik over de boulevard naar 
mijn werk: de vuurtoren, de golven van 
de zee, de wapperende vlaggen van 
de Hotels van Oranje, en een blik naar 
de wolken richting Scheveningen om 
voor mijzelf voor die dag zon of regen 
te voorspellen. Na die kilometer ben ik 
blij en trots om in Noordwijk te mogen 
wonen. Het is nog mooier als de boule-
vard de komende jaren volledig wordt 
omgetoverd tot een prachtige wandel-
boulevard met allure, die past bij een 
moderne kuuroord badplaats. Ik neem 
dan graag voor lief niet meer over de 
boulevard te kunnen rijden, maar te 
wandelen. Dat past bovendien bij een 
gezonde leefstijl!

Wat is voor u actief werken aan ge-
zondheid en een gezonde leefstijl? 
Voor mij is dat, als gemakzuchtig we-
zen, regelmatig goed luisteren naar 
mijn kinderen en vrouw Barbara en 
daar vervolgens – af en toe- consequen-

ties aan verbinden. Niet zo eenvoudig 
voor mij, maar wel is mijn gewicht 
daardoor in de loop der jaren van 97 
kg naar 82 kg gegaan en eten we nu 
thuis twee dagen per week heerlijk 
vegetarisch. Openstaan voor nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
discussies met de nieuwe generatie zie 
ik als waardevol en energie gevend.

Waar ligt volgens u de kracht van 
Noordwijk als gezonde en energieke 
gemeente? 
De assets zijn er al: strand, zee, lucht 
en duinen. Wie heeft er nou niet in 
de duinen gewandeld en konijnen of 
herten gezien. Wie heeft er nou niet 
over het strand gewandeld met familie 
of kleinkinderen. Wie heeft er nou niet 
tegen de storm in gehangen. De kracht 
van Noordwijk zit ook in de Noordwij-
kers zelf die hebben bewezen telkens 
weer een nieuwe dimensie te kunnen 
toevoegen. Met enig chauvinisme stel 
ik vast dat wij met kop en schouders 
boven Zandvoort en Scheveningen 
uitsteken en tegelijkertijd een prachti-
ge woon- en werkplaats zijn gebleven. 
Ik zie Noordwijk dus als een briljante 
combinatie: de assets, de Noordwijkers 
zelf en de actuele maatschappelijke 

thema’s gezondheid en energie.

Hoe ziet een heilzame badplaats 
eruit als u droomt over de toekomst 
van Noordwijk?  
In 2035 is Noordwijk een kuuroordbad-
plaats waar iedereen blij mee is. Toe-
gankelijke kwaliteit in een gezonde en 
duurzame omgeving die bijdraagt aan 
welzijn, gezondheid en geluk. Bezoe-
kers in de gelegenheid stellen “even bij 
het leven stil te staan om daarna met 
een nieuwe mindset terug te stappen 
in het leven”.  Waarbij we juist niet 
gaan voor “massa is kassa = MIK”. Het 
is niet onverstandig MIK aan andere 
badplaatsen te laten. Dan kunnen we 
wellicht in 2066 vaststellen dat we als 
Noordwijk in 2020 duurzame keuzes 
hebben gemaakt.
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