Nog meer beleven?
TOERISTENMARKT
elke zondag
10.00 - 17.00 uur
Op de toeristenmarkt kunt u terecht voor de laatste mode,
mooiste accessoires en lekkerste snacks. Voor ieder wat wils.

LANDGOED CALORAMA NOORDWIJK,
HISTORISCHE RONDWANDELING
elke dinsdag
om 19:30 uur
Elke dinsdag in juni is er een unieke wandeling op het Landgoed
Calorama. Het unieke Landgoed Calorama is in de 17e eeuw ontstaan
als kruidenkwekerij. Op het terrein zijn nog veel sporen van de
kruiden- en rozentuin te zien. Het nauwelijks gewijzigde landhuis
stamt uit de 19e eeuw. Aanmelding vooraf via email is verplicht.
Landgoed Calorama, Gooweg 21, 2201 AX Noordwijk

Palaceplein, 2202 PA Noordwijk

NOVATO EXPOSITIE ‘VRIJHEID - BLIJHEID??
wo-vr-za
13:00 tot 16:00 uur
In deze tentoonstelling wordt een beeld gegeven van de manier
waarop patiënten van St. Bavo hun vrijheid beleefden.
Zeestraat 3a, 2211 XA Noordwijkerhout

DE VUURTOREN NOORDWIJK, OPEN VOOR BEZOEK
elke zondag
11:00 tot 16:00 uur
De witte, karakteristieke vuurtoren stamt uit 1921. De Vuurtoren is
open voor bezoek op zondagen van 11:00 tot 16:00 uur. Kom langs
en geniet van de historie en het uitzicht.
Koningin Wilhelmina Boulevard 34, 2202 GV Noordwijk

DE TOREN VAN DE OUDE JEROENSKERK, TORENKLIMMEN
elke zaterdag 12:00 tot 16:00 uur
De toren van de Oude Jeroenskerk wordt iedere zaterdag
opengesteld voor bezoekers. Boven heb je een prachtig uitzicht
over Noordwijk, de omgeving en de Noordzee. Tijdens de
beklimming vertelt een gids allerlei wetenswaardigheden
over de geschiedenis van de kerk, het uurwerk en de klokken.
Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44, Noordwijk Binnen

ATLANTIKWALL MUSEUM NOORDWIJK, BUNKERRONDLEIDINGEN
elke za en zo
alleen via reservering
Het Atlantikwall Museum Noordwijk is een bijzonder museum dat
is ingericht in een vuurleidingbunker uit de Tweede Wereldoorlog.
Middels een expositie en een bezoek aan het gangenstelsel kan
men zich een beeld vormen over het leven in bunkers.

DE OUDE DORPSKERN, HISTORISCHE RONDWANDELING
elke dinsdag
om 19:30 uur
Elke dinsdagavond van 14 juni t/m 16 augustus worden prachtige
rondwandelingen georganiseerd door de historische dorpskern van
Noordwijk-Binnen met enthousiaste ervaren gidsen. De wandeling
start steeds om 19.30 uur voor het gemeentehuis bij de pomp.
Gemeentehuis, Voorstraat 44, 2201 HW Noordwijk

MUSEUM OF COMIC ART, TENTOONSTELLING
‘70 JAAR VROLIJK WEEKBLAD DONALD DUCK’
wo - zo
12.00 - 17.00 uur
Museum of Comic Art in Noordwijk presenteert van 4 juni t/m
30 oktober de tentoonstelling ‘70 jaar Vrolijk Weekblad Donald
Duck’. Het MoCA toont meer dan 50 originele pagina’s en covers
van meer dan 30 striptekenaars.
Museum of Comic Art, Bomstraat 11, 2202 GH Noordwijk

THEATER DE MUZE,
THEATERPROGRAMMA EN FILMPROGRAMMA
Wekelijks is er in de Muze een gevarieerd aanbod van films
en theatervoorstellingen te vinden. Kom genieten van mooie
musicals, indrukwekkend toneel en uiteraard hilarisch cabaret.
Kijk op de website www.demuze.nl voor een actueel aanbod.
Wantveld 2, 2202 NS Noordwijk

Atlantikwall museum Noordwijk, Verlengde Bosweg 1, 2202 NT Noordwijk

MUSEUM NOORDWIJK, EXPOSITIE LEO KLEIN DIEPOLD
elke di - zo
10.00 - 17.00 uur en zondag tot 16:00 uur
Friedrich Rudolph Leopold (Leo) Klein Diepold was een Duits
kunstenaar die aan het begin van de 20e eeuw ongeveer twintig jaar
in Noordwijk gewoond en gewerkt heeft. Deze schilder heeft in zijn
Noordwijkse periode tal van prachtige werken gemaakt die alleszins
de moeite waard zijn om een keer te zien.
Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4,2202 JC Noordwijk
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