Noordwijk, 23 februari 2019

‘Cultuur Verbindt’ geopend
Themajaar 2019 Noordwijk
Gisteren is in theater De Muze het Noordwijkse themajaar 2019 Cultuur Verbindt officieel geopend door
wethouder Sjaak van den Berg. Als een waar kunstenaar legde hij de laatste hand aan het ‘graffiti-logo’ op
het trottoir voor De Muze. De nieuwe gemeente Noordwijk heeft met ‘Cultuur verbindt’ een inspirerend
cultuurjaar ingeluid om de onderlinge verbinding en de maatschappelijke betrokkenheid tussen inwoners,
verenigingen, stichtingen, bedrijven en bezoekers te versterken.
“Een prachtig thema, waar ik als nieuwe wethouder echt warm van wordt”, stelt Sjaak van den Berg. “Het sluit
naadloos aan op de doelstellingen van het nieuwe college. Want wij zetten in op die onderlinge verbinding. Op
initiatieven uit onze mooie samenleving. We denken vanuit de kracht van de kernen en de mensen die daar leven,
werken en ondernemen. Wij ondersteunen iedereen die een goed plan heeft. En dat geldt natuurlijk in het bijzonder
voor onze prachtige culturele organisaties.”

Tijdens de opening presenteerden de culturele initiatieven die in 2019 centraal staan zich door middel van een
korte pitch. Van onder andere de kunstroute, strandvoorstellingen in het Bamboetheater, Loungefest,
Theatermarkt, de Passie en het Boekenbal. Een grote diversiteit aan inhoud en aanbod, maar allemaal gedreven
door dezelfde bevlogenheid van de organisatoren en initiatiefnemers.

Het verbindende logo is op acht plaatsen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk in graffiti vastgelegd. Op
prominente punten in de kernen, waar mensen samenkomen, waar culturele evenementen plaatsvinden in 2019,
waar verbinding tot stand komt. Zoals onthuld voor de Muze en daarnaast voor de VVV’s van Noordwijkerhout en
Noordwijk, bij De Duinpan in De Zilk, bij strandafrit 21 Bamboetheater, bij hotel Huis ter Duin waar de kunstroute
start, bij Galerie Binnen en op het fietspad langs het Oosterduinse Meer richting Loungefest.

Noordwijk wacht een stralend cultureel jaar!
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