MUSEUM NOORDWIJK • TENTOONSTELLING VAN MEDAILLEWINNAARS

Ontdek de cultuurhistorische

SCHATTEN VAN NOORDWIJK

KULTURELLES ERBE, HISTORISCHE SCHÄTZE

CULTURAL HERITAGE, HISTORICAL TREASURES

ATLANTIKWALL MUSEUM

GOUDKOORTS
Vanaf 1 juni tot einde jaar
een fototentoonstelling
van medaillewinnaars
op de Olympische spelen,
EK en NK. De foto’s zijn
gemaakt door Noordwijks
ingezetene en voormalig
wereldkampioene
shorttrack Monique
Velzeboer en fotograaf
John de Koning.

DE OUDE DORPSKERN • TORENKLIMMEN
Beklim de Oude
Jeroenstoren met z’n
147 treden, elke zaterdag
tot eind oktober van
12.00-16.00. Tijdens de
beklimming bezoekt u de
gevangenis, de zolders met
uurwerken en klokkenstoel,
en uiteindelijk de top met
een fantastisch uitzicht over
Noordwijk.
www.deoudedorpskern.nl

www.museumnoordwijk.nl
Museum Noordwijk - VVV

Museum Engelandvaarders

Atlantikwall Museum

Historische Rondwandeling

Toren Oude Jeroenskerk

Zomer - najaar 2017
Rondleidingen in de het batterijcomplex uit de Tweede Wereldoorlog • www.atlantikwall.nl

Tentoonstelling

RONDWANDELING

ENGELANDVAARDERS

Museum
Noordwijk
“HOED”JE
VOOR DE
VROUW

Voor meer informatie:
VVV Noordwijk
(p.a. Museum Noordwijk)
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
T: 071 36 193 21
E: info@noordwijk.info
W: www.noordwijk.info
Monday - Saturday
10.00 - 17.00

Streekmuseum Veldzicht

MAY-AUGUST SUNDAY’S 10.00 – 17.00

Sunday
11.00 - 16.00
Ga naar
www.erfgoednoordwijk.nl
en ontdek alle cultuurhistorische evenementen en
bezienswaardigheden.

“HOED”

je voor de

vrouw

De Oude Dorpskern

Engelandvaarders

8 april 2017 t/m 27 maart 2018
Museum Noordwijk
Jan Kroonsplein 4 Noordwijk

Doe mee aan de rondwandeling
in historisch Noordwijk Binnen,
met dit jaar extra aandacht voor
Calorama, de relikwieën van
de H. Jeroen en de 5 heilige
bruggen in het kader van 125
jaar bedevaartsoord.

Beleef mee hoe velen tijdens
de WO2 uit bezet Nederland
ontsnapten naar Engeland om
vandaar de strijd tegen Duitsland
voort te zetten. Honderden
vertrokken in bootjes. Velen
verdronken op zee.

Tentoonstelling t/m maart 2018
over hoofddeksels die vroeger in
Noordwijk werden gedragen en
hedendaagse exemplaren van de
regionaal actieve club Bollenweef.

www.deoudedorpskern.nl

www.museumengelandvaarders.nl

www.museumnoordwijk.nl

Erfgoed Noordwijk

www.erfgoednoordwijk.nl

ATLANTIKWALL MUSEUM NOORDWIJK 

WWW.ATLANTIKWALL.NL

STREEKMUSEUM VELDZICHT

I n een voormalige kaasboerderij is de rijke historie van
Noordwijk in beeld gebracht, van prehistorie tot 20e eeuw; met
expositie over het agrarische verleden van de kruidenteelt, het
koeienras ‘blaarkoppen’ en de bloembollenteelt.

 eze commandobunker is ingericht als expositieruimte en
D
geeft een indruk hoe het eruit zag gedurende WO II. Voor een
rondleiding door het gangenstelsel (200 meter) is reserveren
verplicht. Reserveren www.atlantikwall.nl. Voor groepen groter
dan 10 personen ook mogelijkheden door de weeks.
 lte Bunker, Zeugen der Geschichte des 2. Weltkrieges.
A
Mit permanenter Ausstellung zu diesem Thema in „Leitstand“.
Mehr als 200 Meter Gänge.
Reservierungen www.atlantikwall.nl

Bosweg 45 (volg fietspad, na 200 m links)
Noordwijk
Sunday’s 10:00 - 17:00
May – August

 unker exhibition in WW II bunkers and corridors at the North
B
Dunes. Reservations www.atlantikwall.nl

BEZOEK SCHITTERENDE TENTOONSTELLINGEN

Besuchen Sie atemberaubende Ausstellungen. Entdecken Sie schöne Denkmäler.
HISTORISCHE RONDWANDELING

WWW.DEOUDEDORPSKERN.NL

In einem ehemaligen Bauernhof zwischen Tulpenfeldern kann
man die Geschichte von Noordwijk anschauen in bildlicher
Darstellung, von der Urgeschichte bis 20. Jahrhundert; Uber
die Geschichte des Landwirtshaft, über den Heilkräuteranbau,
die Tulpenzucht und die einheimischen Rinderrassen.
Heerenweg 114
Noordwijk
Saturday - Sunday 14:00 - 17:00
April - October

ONTDEK PRACHTIGE MONUMENTEN

KURT CARLSEN

MUSEUM NOORDWIJK

Jan Kroonsplein 4
Noordwijk
Monday-Saturday 10:00 - 17:00
Sunday’s 11:00 – 16:00



rondleiders@deoudedorpskern.nl

WWW.MUSEUMNOORDWIJK.NL

WWW.KURTCARLSEN.NL
De historische Motor Strand Redding Boot Kurt Carlsen wordt
gedurende het zomerseizoen regelmatig in zee gelanceerd. Mis
deze attractie niet en beleef hoe het vroeger ging.
Historisches Motor Strand Rettungsboot Kurt Carlsen wird
während der Sommersaison regelmäßig vom Strand lanciert.
Uberzeugen Sie sich wie es einmal war.

 istorischer Spaziergang
H
Wochentlicher Spaziergangen durch das historisches Zentrum
in zusammenarbeit mit ‘Vereniging De Oude Dorpskern’.
Voorstraat 42
Noordwijk
June 13th - August 15th
every Tuesday evening at 19:30

In an old cheese farmhouse the rich story of Noordwijk is
shown, from prehistory till 20st century; with exhibition of herb
cultivation, the cow breed ‘blaarkoppen’ and bulb cultivation.

Visit stunning exhibitions. Discover beautiful monuments.


Historische
rondwandeling
Wekelijkse rondwandelingen door het historische centrum
van Noordwijk-Binnen verzorgt door de vereniging De Oude
Dorpskern.


Historical
tour
Weekly tours through the historical center of NoordwijkBinnen in cooperation with ‘Vereniging De Oude Dorpskern’.

WWW.STREEKMUSEUMVELDZICHT.NL

KNRM reddingstation Noordwijk
Bosweg 2, Noordwijk
Specific, announced Saturday’s
May - September.

MUSEUM ENGELANDVAARDERS

Historic Beach Launched Lifeboat Kurt Carlsen is still regularly
launched into the North Sea during the summer season. Do not
miss out on this attraction and relive the past.

WWW.MUSEUMENGELANDVAARDERS.NL

D
 eze monumentale museumboerderij is de laatste
binnenduinsehoeve van Nederland en geeft een goed tijdsbeeld
van het vissersdorp Noordwijk met bedstee, klederdracht en
scheepsmodellen.

 eleef mee hoe velen tijdens de WO2 uit bezet Nederland
B
ontsnapten naar Engeland om vandaar de strijd tegen Duitsland
voort te zetten. Honderden vertrokken in bootjes. Velen
verdronken op zee.

M
 useum in einer ehemaligen Bauernkate. Es ist die letzte noch
existierende “Kate in den Dünen” NL: “binnenduinsehoeve”
in den Niederlanden. Noordwijk als Ficherdorf im 18/19.
Jahrhundert.

 rleben Sie wie viel Leute während des WWII aus Holland
E
flohen und außerhalb England den Kampf gegen Deutschland
fortsetzten. Hunderten fuhren über die Nordsee in kaum
seetüchtigen Booten. Viele ertranken auf der See.

T
 his monumental farm museum is the last remaining dunelocated farmstead in the Netherlands giving a good portrait of
the village with box beds, folkloristic costumes and ship models.

Museum Engelandvaarders
Bosweg 15
Tuesday - Friday 10.00 – 17.00
Saturday - Sunday 11.00 – 17.00

 elive the experience of the men and women who fled
R
occupied Holland in WWII, and travelled to England to fight
against Germany. A few hundred people crossed the North Sea
in unseaworthy boats. Many drowned at sea.

