Laatste update: 26 maart 2020
Een lijst van ondernemingen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk met extra activiteiten
en aangepaste voorwaarden omtrent het coronavirus. Ook informatie van de
vervoerbedrijven.
Azzurro Sport en Wellness
Azzurro biedt de mogelijkheid om online sportlessen te volgen. Je kunt deze lessen vinden op
https://www.azzurrowellness.nl/video/ of via de Facebook pagina van Azzurro Wellness.
www.azzurrowellness.nl
Bibliotheek Bollenstreek
Wil je blijven lezen? Meld je aan voor de online bibliotheek, met ruim 28.000 e-books voor
kinderen en volwassenen. Altijd open. www.onlinebibliotheek.nl
Buurtsportcoach gemeente Noordwijk
Dagelijks nieuwe informatie, leuke tips en activiteiten die je met elkaar binnen kan doen. Volg de
facebookpagina Buurtsportcoach gemeente Noordwijk.
Brouwer Tours en Taxi Brouwer
Blijft vervoer aanbieden. Wanneer mogelijk vanaf 6 april weer dagtochten voor toeristen.
Camping de Duinpan
Wil je even rustig werken? Camping de Duinpan biedt privé chalet werkruimtes te huur in een
stille omgeving met razendsnel internet, inclusief koffie, thee en water, lunch op bestelling en
100 meter van de duinen. Voor € 4,50 per uur en € 30,- per dag. Reserveren via 0252 – 371 726
Fietsverhuur Camping de Duinpan
Wilt u een fiets huren of reserveren? Neem dan contact met ons op via 0252 - 371 726
https://www.campingdeduinpan.com/nl/fietsverhuur
Fietsverhuur Profile Mooijekind
Geopend voor fietsverhuur. https://www.profiledefietsspecialist.nl/winkels/profile_mooijekind
Have Fun Events
Even iets anders met het gezin: huur voor een dagje het 1 bij 1 meter grote 4-op-een-rij spel
voor € 10,-. Stuur hiervoor een mailtje naar info@havefunevents.nl.
#SpaceConnectsUs
Donderdag 26 maart om 16.00 uur, is er een bijzonder online evenement:
Leer van astronauten hoe je om kunt gaan met isolatie.
Over de hele wereld moeten mensen hun dagelijks leven aanpassen en zijn we ineens
geïsoleerd van elkaar. Maar meer dan ooit is er behoefte aan verbinding. Morgen, donderdag 26
maart, is er een bijzonder evenement: SpaceConnectsUs! Dankzij dit evenement van ESA European Space Agency en Asteroid Day komen bekende astronauten zoals André Kuipers,
wetenschappers en artiesten online samen. Zij vertellen kinderen, jong volwassenen en families
graag over hun ervaring en werkwijzen op geïsoleerde locaties. Ook nemen ze je mee in hun
levenslessen over ruimteverkenning, vertrouwen in de wetenschap en mooie inspiratiebronnen.

Doe je mee?
Wil je leren hoe je het beste in isolatie leeft? En hoe je jezelf en je omgeving kunt aanpassen
aan de nieuwe situatie? Doe mee. Het evenement is gratis en kan geheel online thuis achter je
computer gevolgd worden. Je kunt kijken en luisteren, maar je mag ook vragen stellen. Dat kan
overigens nu al via Twitter of Facebook: vergeet niet om de hashtag #SpaceConnectsUs toe te
voegen. SpaceConnectsUs start morgen vanaf 16:00 en wordt gestreamd via ESA WebTV en
ESA YouTube. Het evenement kan worden gevolgd in vijf talen, beginnend om 16:00 uur in het
Nederlands, gevolgd door het Duits (17:00 uur), Italiaans (18:00 uur), Frans (19:00 uur) en
Engels (20:00 uur).
Lees hier meer >>
https://www.esa.int/…/Astronauten_inspireren_tijdens_isolat…
https://asteroidday.org/spaceconnectsus/

#steundekwekerchallenge en help de bloemenkweker!
Plaats foto's op Social Media met de hashtag: #steundekwekerchallenge.
💐 koop (bol)bloemen!
🌸 zet ze mooi neer
📸 maak een foto
🌼 deel foto online met #steundekwekerchallenge
🙏 vraag anderen dit ook te doen
😀 maak jezelf en anderen blij(er)
Koninklijke Beuk
Blijft vervoer aanbieden.
Rent-a-bike Van Dam
Fietsverhuur valt niet onder de noodverordening, dus zij zijn gewoon geopend.
www.rentabikevandam.nl

Speelzandt Langevelderslag
Natuurspeeltuin Speelzandt is geopend. www.speelzandt.nl
Viev1 Personal Training & Bootcamp
Viev1 biedt online trainingen en live trainingen. Je kunt je hiervoor aanmelden via PayNPlan.
Check de Facebookpagina of www.viev1.nl
www.crisiskoken.nl
Topchefs delen hier hun lekkere, gezonde en betaalbare recepten. Doe je inkopen ervoor lokaal
en smullen maar!

Deze lijst wordt dagelijks verzameld en samengesteld door Noordwijk Marketing. Voor vragen of
wijzigingen, check bij de locatie zelf. Staat uw locatie en aanbod hier niet vermeld? Stuur de
gegevens naar info@noordwijk.info.

