
  

 

Laatste update: 27 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. 
 
 
#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)   
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Koninklijke Beuk  

Blijft vervoer aanbieden. 
 
Palliam 
Nelson Mandela zei ooit: ‘Laat je keuzes een afspiegeling zijn van je hoop, niet van je angst.’ 
Dus kies om te leven als je beste ik. Gedreven door compassie, hoop en liefde. 

Kijken we om ons heen dan zien we schitterende initiatieven waar het beste in ons bovenkomt. 
Waarin we elkaar helpen daar waar nodig. Op afstand, maar zonder persoonlijk contact te 
verliezen. Ook Palliam Noordwijk wil daar haar steentje aan bijdragen.  
Vanaf begin april zijn we regelmatig, via live video contact, op vaste tijdstippen bij je met 
wisselende events. Volg onze website https://www.palliam.nl  en schrijf je in voor een P-eye.  
Kijk voor de actuele informatie op de Facebookpagina of website. 

 

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! 

 

Website over de ruimte(vaart) voor kinderen, ouders en leerkrachten gelanceerd: 
thuisinderuimte.nl 

 
Vanuit je huis naar de ruimte! 
Ruimtevaart is een hot topic op veel basisscholen in Nederland. Denk aan scholen die de 
SpaceBuzz op bezoek krijgen, Mission X uitvoeren of scholen die zelf een project over de ruimte 
hebben samengesteld. Nu scholen zijn gesloten door het Coronavirus, gaan deze projecten niet 
door. Maar ruimtevaart is een onderwerp waarmee kinderen, leerkrachten en ouders ook prima 
vanuit huis aan de slag kunnen. Daarom sloegen verschillende Nederlandse organisaties voor 
ruimtevaarteducatie de handen ineen. Samen maakten ze thuisinderuimte.nl, een website 
boordevol lessen, activiteiten en inspirerende informatie over de ruimte en de ruimtevaart. 
 
Astronaut André Kuipers vertelt op de website hoe het is om samen te leven in een kleine 
ruimte, afgezonderd van de wereld en alleen familie en vrienden te kunnen spreken via de 
telefoon of een videoverbinding: ‘Het is belangrijk om in contact te blijven met anderen, ook al is 
dat via een scherm. Het is belangrijk om fit te blijven, daarom sporten astronauten in de ruimte 
elke dag. En het is belangrijk om leuke, nuttige en inspirerende activiteiten te ondernemen.’ 
 
Zulke activiteiten zijn te vinden op de website thuisinderuimte.nl. Ze variëren van fysieke 
oefeningen tot onderzoeksopdrachten, leerzame video’s over de ruimte en complete lessen over 
voeding, de aarde en het heelal. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen met de materialen 
meteen aan de slag.  
 
De website is een initiatief van het Netherlands Space Office (NSO) en kwam voort uit een 
intensieve samenwerking tussen Nederlandse partijen en projecten voor ruimtevaarteducatie: 
ESERO NL, Mission X, Space Expo, SpaceBuzz en Space Academy. De komende weken 
zetten deze partijen zich belangeloos in om de site steeds verder aan te vullen en uit te breiden. 
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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.  
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