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Voor de culturele organisaties in de gemeente Noordwijk hebben wij een
toolkit ontwikkeld. Laat je inspireren en doe mee!
Heeft u een tip of idee om de toolkit verder uit te breiden? Laat het ons
weten!
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Gebruik het logo Cultuur aan Zee
NIEUW LOGO
Vanaf 19 april 2022 wordt het nieuwe logo Cultuur aan Zee gevoerd.
Met het logo Cultuur aan Zee zorgen we voor herkenbaarheid van alle culturele
activiteiten en culturele organisaties uit de gemeente Noordwijk.
Heeft uw instelling subsidie ontvangen van de gemeente Noordwijk of organiseert u
een culturele activiteit in de gemeente Noordwijk, dan kunt u het logo plaatsen in
drukwerk (programmaflyer, folders e.d.), op websites of in e-mailnieuwsbrieven of op
de locatie van uw uitvoering (bij premieres e.d.).
Wij hebben hiervoor een toolkit ontwikkeld voor het gebruik van het logo Cultuur aan
Zee. In de toolkit treft u de nieuwe stylemap, logo’s, lettertype en meer. De onderdelen
worden hier verder uitgelicht met richtlijnen hoe deze te gebruiken.

WILT U DE TOOLKIT PER MAIL ONTVANGEN ?
Laat het ons dan gerust weten!
n.vanderwal@noordwijk.nl
Natascha van der Wal, beleidsmedewerker Kunst & Cultuur
Of
a.vanklaveren@noordwijk.nl
Anita van Klaveren, beleidsmedewerker Kunst & Cultuur

HEEFT U EEN TIP OF IDEE?
Heeft u een tip of idee om de toolkit verder uit te breiden? Dan ontvangen wij dit graag
via n.vanderwal@noordwijk.nl of a.vanklaveren@noordwijk.nl
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Zet je organisatie in de picture; een podium voor cultuur
Wil je in 2022 jouw culturele organisatie of evenement extra in de picture zetten? En
de inwoners uit de gemeente Noordwijk laten zien wie jullie zijn en wat jullie doen?
In deze toolkit vind je tips om dit te realiseren.
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Doe mee aan de UITMARKT
WAT IS DE UITMARKT?
De uitmarkt 2022. Een nieuw levendig openluchtfestival met verschillende optredens,
workshops en informatie door alle culturele organisaties uit de gemeente Noordwijk.
Een feestje voor de inwoners!

TIPS?
Je kan jouw culturele organisatie of evenement op allerlei manieren presenteren aan
het publiek. Denk hierbij aan het organiseren van kleine workshops, het geven van een
korte voorstelling/uitvoering of zorg voor informatie bij een van de kraampjes.

DATA?
Data (onder voorbehoud);
27 augustus in Noordwijk
3 september in de Zilk
3 september in Noordwijkerhout

ORGANISATIE?
De organisatie wordt uitbesteed aan een professionele evenementenorganisatie.
Binnenkort volgt hier meer informatie over.
Zij verzorgen het podium, licht, geluid, kraampjes, promotie. En zij coordineren de
programmering.

MEEDOEN?
Van culturele organisaties vragen we een actieve bijdrage in de vorm van bijvoorbeeld
workshops, korte optredens of kleine voorstellingen, een preview van een voorstelling
of juist een stukje uit een voorstelling van afgelopen jaar.
Deelname aan de UITMARKT is voor organisaties uit de gemeente Noordwijk gratis.
Maak je kosten, voor bijvoorbeeld de dirigent of een muzikant, dan kan je hiervoor een
tegemoetkoming krijgen via de gemeente.
Informatie Natascha van der Wal, beleidsmedewerker Kunst & Cultuur
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Doe mee aan de KINDERCULTUURMAAND
WAT IS DE KINDERCULTUURMAAND?
De kindercultuurmaand 2022. De maand oktober staat in Noordwijk in teken van de
kindercultuurmaand. Musea en culturele organisaties nodigen kinderen uit om samen
met hun ouders of opa en oma op reis te gaan door Noordwijk, Noordwijkerhout en de
Zilk. Noordwijk Marketing zorgt voor de nodige promotie van deze campagne (met oa
een plattegrond en een stickeractie en promotie via social media). Dus extra aandacht
en extra bezoek gegarandeerd!
TIPS?
Laat zien wat jouw culturele organisatie voor kinderen te bieden heeft.
Zomaar wat voorbeelden uit de kindercultuurmaand editie 2021;
- Bibliotheek bollenstreek organiseerde de outbreakbox
- Museum of Comic Art leerde kinderen striptekenen
- Cresendo organiseerde muziekworkshops in de Muze
- Museum Veldzicht organiseerde diverse kinderactiviteiten
- Museum Engelandvaarders organiseerde een speurtocht
- De vuurtoren mochten kinderen gratis bezoeken
DATA?
Hele maand oktober, met een nadruk op de herfstvakantie (22 t/m 30 oktober regio
midden).
ORGANISATIE?
De organisatie is in handen van de cultuurcoach van het sport- en cultuurbedrijf. Zij
stimuleren organisaties om mee te doen en brengen organisaties met elkaar in contact.
Daarnaast stelt De Muze gratis ruimtes beschikbaar.
Noordwijk Marketing zorgt voor de nodige promotie van deze campagne (met oa een
plattegrond en een stickeractie en promotie via social media).
MEE DOEN?
Van culturele organisaties vragen we een actieve bijdrage in de vorm van bijvoorbeeld
kinderworkshops, spelletjes, (extra) openstellingen en andere kinderactiviteiten.
Deelname aan de KINDERCULTUURMAAND is voor organisaties uit de gemeente
Noordwijk gratis.
Informatie Ruby van der Zalm, cultuurcoach, sportbedrijf Noordwijk
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Magazine EEN ZEE AAN CULTUUR
WAT IS HET MAGAZINE EEN ZEE AAN CULTUUR
Eind augustus/begin september komt er een magazine uit met het thema een zee aan
cultuur. Een magazine die huis aan huis verspreid wordt in Noordwijk,
Noordwijkerhout en de Zilk met hierin volop aandacht voor culturele organisaties,
evenementen, de verhalen van vrijwilligers, de liefde voor muziek, dans, toneel. Jonge
leerlingen en oude rotten.
We gaan er een mooie editie van maken.

ORGANISATIE?
Christiaan van Arkel, directeur van de Muze, coordineert de publicatie van het
magazine.
Het team van Nexx verzorgt de redactie, de teksten, de foto’s, etc.

Informatie Christiaan van Arkel, directeur de Muze
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CULTUURPAGINA in lokale kranten
WAT IS DE CULTUURPAGINA?
Wij kijken er naar uit om jullie stukjes weer te kunnen en mogen plaatsen in de cultuurpagina.
Denk hierbij aan informatie over je voorstellingen en activiteiten, maar ook aan een oproepje
voor vrijwilligers. Of zet je vereniging een keer in de schijnwerper.

TIPS?
•
•
•
•

De cultuurpagina komt 1x in de 2 weken in de krant, zorg dus dat je op tijd je stukjes in
stuurt.
Geef ook data door van jullie voorstellingen en activiteiten voor in de agenda.
Houd rekening met de data die in je stukje voorkomen en de data van uitgifte van de
krant.
Op de pagina is plek voor 3 stukjes, dit betekent wel dat ik niet kan garanderen dat je
in de krant komt als je een stukje instuurt. In de agenda kom je gegarandeerd, deze
komt elke week in de krant.

DATA?
1x in de 2 weken komt er een cultuurpagina in het Noordwijkerhouts Weekblad en in
de Noordwijker. Daarnaast is er wekelijks een cultuuragenda in genoemde kranten.
Hierbij even een duidelijk schema wanneer de krant uitgave is, en wanneer de stukjes
ingeleverd moeten worden bij de Cultuurcoach.
Uitgave krant
19-4-2022
26-4-2022
03-05-2022
10-05-2022
17-05-2022
24-5-2022
31-5-2022
7-6-2022
14-6-2022
21-6-2022
28-6-2022
5-7-2022
12-7-2022
19-7-2022
26-7-2022
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Inleveren stukje
(1x in de 2 weken)
12-4-2022
x
26-4-2022
X
10-5-2022
X
24-5-2022
X
7-6-2022
X
21-6-2022
X
05-07-2022
X
19-7-2022

Inleveren agenda
(elke week)
`12-4-2022
19-4-2022
26-4-2022
03-05-2022
10-5-2022
17-5-2022
24-5-2022
31-5-2022
7-6-2022
14-6-2022
21-6-2022
28-6-2022
05-07-2022
12-7-2022
19-7-2022
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MEE DOEN?
Een eigen invulling is altijd welkom, houd rekening met het aantal woorden die mogen
tussen de 120 – max 140 zijn.
Een foto bij het stukje is altijd leuk (zorg voor een goed formaat).

ORGANISATIE?
Voor vragen kunnen jullie ook bij mij terecht, ik kijk erg uit naar deze samenwerking.
Ruby van der Zalm, Cultuurcoach, Sportbedrijf Noordwijk
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NOORDWIJK ACTIEF / SJORS CREATIEF
WAT IS NOORDWIJK ACTIEF / SJORS CREATIEF?
Noordwijk Actief' is hét sport, beweeg en culturele platform van de gemeente
Noordwijk. Het sport- en culturele aanbod voor jong en oud staat overzichtelijk
weergegeven worden op deze site.
https://www.noordwijkactief.nl/
Bezoekers kunnen via de button 'aanbod' zien welke activiteiten er worden
aangeboden. Via de handige filter kun je gericht zoeken en inschrijven.

ORGANISATIE?
Voor vragen kunt u terecht bij
Ruby van der Zalm, Cultuurcoach, Sportbedrijf Noordwijk
MEEDOEN?
Ben jij een vereniging of aanbieder die ook activiteiten aanbied?
Aanbieders van creatieve, educatieve en sportieve activiteiten kunnen hun aanbod
plaatsen op de website Noordwijk actief.
Ben je een nieuwe aanbieder, registreer je dan als aanbieder.
https://www.noordwijkactief.nl/aanmelden-aanbieder
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Contactinformatie
NATASCHA VAN DER WAL
BELEIDSMEDEWERKER
KUNST & CULTUUR

ANITA VAN KLAVEREN
BELEIDSMEDEWERKER
KUNST & CULTUUR

RUBY VAN DER ZALM
CULTUURCOACH

GEMEENTE NOORDWIJK

GEMEENTE NOORDWIJK

SPORTBEDRIJF NOORDWIJK

Tel 06 -38 67 92 24
n.vanderwal@noordwijk.nl
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Tel 06 - 43 03 65 53
a.vanklaveren@noordwijk.nl

Tel 06 - 33 58 11 34
ruby@sportbedrijfnoordwijk.nl

