
 

 
Laatste update 2 april 2020 

 

TIPS & MOGELIJKHEDEN - SHOPPEN 

Een lijst van retail-ondernemingen met extra initiatieven en aangepaste omstandigheden 

omtrent het coronavirus. De lijsten zijn onderverdeeld in Noordwijk aan Zee, Noordwijk 

Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. 

 

NOORDWIJK AAN ZEE 

 

Alyssa’s Baby-en kinderkleding 

Is (nog) geopend op de normale tijden. U kunt ook bestellen via de site www.alyssas.nl. Voor 

vragen kunt u bellen met 06-38727140. 

 

Aad van den Berg  

Winkel is open. Gewone openingstijden. Bestellen kan ook via https://www.aadvandenberg.nl/ 

 

Amazing 

Winkel is open, actuele informatie via Facebookpagina Amazing, vragen over of bestellen van 

kleding kan telefonisch via 071 364 6012. 

 

Ben Borst – herenmode 

Winkel is open, bestellen kan ook via de webshop www.benborst.nl 

 

Blushing bij Carmen 

Winkel is open. Kan ook via de webshop bestellen www.blushingbycarmen.nl. 

Wilt u een één op één afspraak bv. in de avonduren. Neemt u dan telefonisch contact op 071-

8899288. Voor de actuele informatie kijk op de site of via de Facebookpagina BLUSHING by 

Carmen of Insta blushing_by_carmen. 

 

ByDaan Fashion Living Giving 

De winkel is open van woensdag tot en met zondag van 12.00 -17.00. Volg haar 

Facebookpagina ByDaan Fashion Living Giving of op Insta bydaanfashion voor foto’s van de 

nieuwe collectie en het laatste nieuws. Zij bezorgt ook in Noordwijk, dus ziet u iets leuks bel 

met 06-52033414. 

C.J.F. Barnhoorn Tabakswinkel 

Winkel is open. Voor meer informatie 071-3613715. 
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Echte Bakker J.G. de Witt 

Is (nog) geopend op de normale tijden. Bezorging is mogelijk, bestellen kan telefonisch op 

071 361 2506 

 

Etos 

Wil je liever de deur niet uit. Dan zijn we er ook online Etos.nl 

 

HEMA Noordwijk 

Winkel is open (eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via Facebookpagina Hema 

Noordwijk). 
Online bestellen is mogelijk via www.hema.nl 
 

Huize van Wely 

Vanaf maandag 30 maart bezorgt Huize van Wely bij klanten in Noordwijk, Haarlem, 

Heemstede en Amsterdam vanaf een besteding van € 30,-. Contactloos betalen. Meer 

informatie: huizevanwely.nl/bezorgservice. Met gebruik van kortingscode: BS-P203 betaalt u 

geen bezorgkosten.  

Humpy Kids & Teens 

Winkel is open. Online bestellen is mogelijk via https://www.humpy.nl 

Voor actuele informatie kijk op de website of de Facebookpagina Humpy Kids & Teens of de 

Instapagina humpykidsteens. 

 

Jan Hobbel Souvenirs 

Winkel is open. Voor actuele informatie https://www.janhobbel.nl 

 

Kaashuis Tromp 

Bezorging is mogelijk, bestellen kan via de website www.kaashuistromp.nl of telefonisch 071-

362 3410 

 

Kado en Feest winkel Jolly Joker 

Winkel is nog open. U kunt ook bestellen via de website www.kadoshopjoker.nl.  

 

Lindessa 

Winkel is open. Bestellen producten kan telefonisch via 071 - 361 5535. Bezorging is 

mogelijk. 

Marcel Mooijekind – Fietsen 

Winkel en Fietsverhuur is open. Telefonisch bereikbaar via 071 361 2826. Actuele informatie 

op Facebookpagina profilemooijekind. 

 

Mickey’s edelsmederij 

De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 

10.00 tot 17.00 uur.  

 

Mr Mario 

Winkel is open. Private shopping op afspraak is mogelijk. Actuele informatie via Instagram 

mr.mario.more en Facebookpagina. Vragen of kleding of bestellen kan via DM op Insta of 06-

53692406. 

http://www.hema.nl/
http://www.hema.nl/
http://www.huizevanwely.nl/bezorgservice
https://www.humpy.nl/
https://www.janhobbel.nl/
http://www.kaashuistromp.nl/
http://www.kadoshopjoker.nl/


Norah Fashion 

Winkel heeft aangepaste openingstijden (12.00 – 17.00 uur). Meer info via Facebookpagina 

Norah Fashion. 

Pallas Optiek Hoofdstraat 

Is momenteel (nog) dagelijks geopend van 9.30 - 17.30 uur.  

Brillenglazen/lenzen zijn te bestellen. Vragen kunnen worden gesteld via www.pallasoptiek.nl 

of info@pallasoptiek.nl. Actuele info op de Facebookpagina en 

Portland Damesmode 

De openingstijden zijn van dinsdag t/m vrijdag van 12.00- 17.00, op zaterdag van 11.00 tot 

17.00 en op zondag van 13.00 tot 17.00. Een persoonlijke afspraak is mogelijk, telefonisch 

bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 en tussen 17.00 en 20.00. Voor de actuele informatie en de 

nieuwe collectie kunt u kijken op Facebook Portland Damesmode en Insta 

portland_damesmode. In overleg kan ze het ook opsturen en er is zelfs een bezorgservice in 

Noordwijk! 

 

Poush Conceptstore 

Winkel is open maar hanteert aangepaste openingstijden: 

ma-di: gesloten (dit was al) 

wo-za: 11.00 - 16.00 uur (dit is nieuw) 

zo: 12.00 - 16.00 (dit is nieuw) 

 

Wilt u iets bestellen dan kunt u ook bellen of een bericht sturen. Telefoonnummer 

0615366592. Vanaf 31 maart is het ook mogelijk om online te bestellen.. Actuele informatie 

op Facebook en Instagram. 

 

Rituals 

Bestellen kan telefonisch bij Hester Baljet 06 – 36 42 75 45 of Monique van Arnhem 06 – 28 

20 70 66 of via e-mail info@ritualsnoordwijk.nl. We bezorgen bestellingen vanaf € 50,-. 

Bezorging en inpakken van de bestellingen is gratis. Voor meer informatie 

www.ritualsnoordwijk.nl 

Schulte Herenmode 

Winkel is open, bestellen kan ook via de webshop www.schulteherenmode.nl 

Actuele informatie via website, Facebook en Instagram. 

 

TamTam  

Winkel is open, actuele informatie via Facebookpagina TamTam, vragen over of bestellen 

van kleding kan telefonisch via 071 - 532 7397. 

 

 

The Good Life Living & Interiors 

Is momenteel (nog) dagelijks geopend.Zij bezorgen ook aan huis. Wilt u iets bestellen dan 

kunt u ook bellen of een bericht sturen.  Telefoonnummer 071-3649669. Actuele informatie op 

de Facebookpagina en Instagramaccount van The Good Life Noordwijk. 

 

Vespa verhuur Noordwijk 

Vespa Verhuur Noordwijk biedt een speciaal arrangement. Dit houdt in: gratis picknick lunch 

bij een hele of halve dag huur van een Vespa. Neem contact op via: 06-434 310 6 

 

Viev1 Personal Training & Bootcamp 

Viev1 biedt online trainingen en live trainingen. Je kunt je hiervoor aanmelden via PayNPlan. 

White Wash Menswear 

Winkel is open. Dagelijks speciale aanbiedingen op de website whitewashmenswear.com en 

meerdere artikelen in “sale”. Actief op Facebook en Instagram.  
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Wout Bergers Sport Noordwijk 

Winkel is open. Kan ook via de webshop bestellen www.wbsport.nl Voor actuele informatie 

kijk op de site of via de Facebookpagina Wout Bergers Sport. of op insta wbsport.nl 

 

NOORDWIJK BINNEN 

Ammerlaan Bakkers 

Gratis bezorgen thuis vanaf €7.50. Voor 15:00 besteld, de volgende dag in huis. Contact via: 

www.ammerlaandebakkers.nl/webshop 

 

Boekhandel Van der Meer 

Openingstijden zijn vooralsnog ongewijzigd en te vinden op www.boekhandelvandermeer.nl 

In de Duin- en Bollenstreek bezorgen we uw bestelling zelf op de fiets of met de auto en helpt 

het ons als u uw bestelling bij ons plaatst telefonisch 071-3613073, Whatsapp 06-83835491 

of per mail info@boekhandelvandermeer.nl  

Bestel via www.boekhandelvandermeer.nl als u buiten de Duin- en Bollenstreek woont. Dan 

bezorgt de postbode uw bestelling vanaf 15 euro ook gratis thuis. 

We versturen op verzoek kaartjes van mensen die de deur niet uit kunnen/willen, bezorgen 

cadeautjes bij mensen die hun verjaardag zonder bezoek vieren etc. Informeer naar de 

mogelijkheden. 

 

De Lange Sport 

De winkel is nog open op de normale openingstijden. Voor de actuele informatie en de 

nieuwe collectie volg op Facebook Sport 2000 De Lange of op insta arthur_delangesport. Er 

is een bezorgservice voor in Noordwijk, neemt u contact op met 073612927. U kunt ook 

online bestellen op https://www.sport2000.nl/nl/vind-een-winkel/details/sport-2000-de-lange/ 

 

Frozenijssalon 

Frozen ijssalon is druk bezig om de ijssalon aan te passen en voor te bereiden op een 

Icecream take away. Zij gaan zaterdag 21 maart op deze voorwaarden weer open van 12:00 

tot 20:00 uur. Het ijs wordt vanaf heden alleen nog in bekers en zakjes verpakt. Alleen 

pinnen! 

 
Fair Price 

Winkel is geopend op normale openingstijden. Bezorgingen en reparaties worden gewoon 

uitgevoerd volgen RIVM richtlijnen. Bereikbaar via 071-3616979 

 
Foto van Kampen 

Foto van Kampen blijft dagelijks open (m.u.v. maandag) van 09.00 tot 18.00 zo lang de 

overheid dat toestaat. Ook de direct klaar pasfoto service blijft en gemeentehuis is op 

afspraak open voor documenten. Indien gewenst leveren wij artikelen aan de voordeur af. 

 

Kaas aan zee, kaas noten & wijn 

De winkel aan de Keuvel 3 is op maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 18.00 uur, op 

zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. www.kaasaanzee.nl. Overige vragen van ma t/m zat van 

09.00 tot 18.00 uur via mobiel: +31655376083 of via e-mail: info@kaasaanzee.nl. 

Keurslager van der Ben 

Keurslager van der Bent is gewoon open op de normale openingstijden. Ze bezorgen gratis 

aan huis in de regio Noordwijk. Voor 11:00 besteld, dezelfde dag in huis. Neem contact op 

via: 071-3612720 info@vanderbent.keurslager.nl of via 

http://webshop.vanderbent.keurslager.nl/ 
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Keurslager Knijnenburg 

De slagerij is gewoon open op de normale tijden. Wilt u liever uw vlees laten bezorgen dat 

kan natuurlijk ook. Bel uw bestelling door naar 071-3612464 

Vanaf € 15,00 bezorgen we gratis binnen Noordwijk 

Lidl Noordwijk 

Alle Lidl filialen hebben nu een speciale ouderenkassa. Deze is van 8.00 tot 11.00 alleen voor 

ouderen toegankelijk. Buiten deze tijden geldt dat dezelfde kassa voorrang biedt aan 

ouderen. 

Ouddeken Advies 

Wij begrijpen dat in deze tijd veel mensen met vragen zitten over hypotheken, verzekeringen 

en geldzaken. Daarom blijven wij, met de strikte maatregelen in acht nemend, gewoon open. 

Wilt u liever de deur niet uit? Wij zijn bereikbaar via 071 – 36 213 10 of via info@ouddeken.nl. 

Peter den Elzen, kaas & delicatessen 

Winkel is geopend. Liever niet de deur uit? Wij kunnen het ook bezorgen! Bestellingen vanaf 

€ 15,00 worden zonder extra kosten dezelfde dag nog geleverd.  

Actuele informatie en aanbiedingen op Facebook en Instagram Peter den Elzen Kaas. 

Telefonisch bereikbaar op 071 362 01 69. 

 

SuusenSuus – baby- en kinderkleding/speelgoed  

Suus & Suus staat voor je klaar vanuit de winkel of via social media: Facebook en Instagram, 

dagelijks leuke aanbiedingen. De winkel is beperkt geopend: dinsdag t/m vrijdag van 13.00 – 

17.00 uur en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur. Online bestellen is mogelijk, gratis verzending 

vanaf € 30,00. 

 

Verswinkel van der Zalm 

Openingstijden blijven gelijk. Bestellingen graag mailen naar info@vanderzalmgroente.nl of 

doorbellen naar: 071-3612857. Bestellingen worden in Noordwijk gratis bezorgd tussen 10:00 

en 17:00 uur graag voorkeurtijd doorgeven bij de bestelling. 

 

NOORDWIJKERHOUT 

 

Audicien de Bollenstreek 

Wij kunnen op afstand hoortoestellen bijstellen en via een videogesprek instructies geven. 

Batterijen, doekjes en filters brengen we langs! Contact: 0252 - 751 548 en via 

info@audiciendebollenstreek.nl. 

 

Bakkerij Jongeneel  

Bezorgt ook uw brood thuis. Gratis bezorging. www.jongeneelgebakservice.nl/webshop 

 

Broodthuis Langevelderslag 

Geopend voor bezorgen en afhalen. Kom lekker uitwaaien en bestel je koffie, broodje, 

drankje, frietje etc. 

 

DA Bemelman 

Thuisbezorging DA Bemelman. Bel ons met uw bestelling en wij bezorgen het gratis thuis. Tel 

0252 – 372609. 

 

Echte Bakker van Eeden 

Echte Bakker van Eeden heeft een gratis bezorgservice. Vandaag besteld is morgen in huis. 

Voor 9.00 uur besteld dezelfde dag nog in huis. Ze bezorgen van 8.30 - 12.00 uur. Minimale 

bestelwaarde is € 5,00. U kunt bellen naar 0252 372335. De winkels blijven vooralsnog ook 

gewoon open. 
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Going Out! 

Is nog open. Hou facebook of insta in de gaten voor leuke filmpjes van de collectie. U kunt 

ook bellen op 0646021088. Er kan dan eventueel bezorgd worden. Kijk op facebook Going 

Out of insta goingoutnwh. 

HekkerSport Ton Sur Ton 

Door de maatregelen rondom het coronavirus heeft de examenuitslag een versnelling 

ondergaan. Hierdoor zijn sommige examenkandidaten nu al verzekerd van hun diploma en 

dus geslaagd. Kom voor een passend cadeau naar Hekkersport Ton Sur Ton. Wij zijn 

geopend.  

 

Kaatjes Bakwinkel Noordwijkerhout 

Elke woensdag, vrijdag en zaterdag geopend. En 24 uur per dag online 

www.kaatjesbakwinkel.nl. Afhalen in de winkel is gratis en kan al binnen 1 uur. 

 

Lidl Noordwijkerhout 

Alle Lidl filialen hebben nu een speciale ouderenkassa. Deze is van 8.00 tot 11.00 alleen voor 

ouderen toegankelijk. Buiten deze tijden geldt dat dezelfde kassa voorrang biedt aan 

ouderen. 

 

Liefs Sammy Bloemen Noordwijkerhout 

Geopend voor iedereen die een extra bosje vrolijkheid kan gebruiken. Niet in de gelegenheid 

om langs te komen? Mail, bel of app naar info@liefssammy.nl, 06 – 48 38 33 23 

 

MIX Noordwijkerhout 

Zolang het verantwoord is, blijft de winkel open. Maar er zijn meer mogelijkheden. Ziet u een 

leuk artikel van MIX op facebook of Instagram voorbij komen? Laat het weten, dan komen we 

het bezorgen of sturen we het op. We kunnen u daarnaast ook privé momenten geven, 

wanneer de winkel normaal gesproken gesloten is. Neem hiervoor contact met ons op via 

telefoon: 0252 – 370 662 of e-mail: jeans@mixnoordwijkerhout.nl 

 
Puur! Bloemen 
Zijn op maandag in Noordwijkerhout en op donderdag in Noordwijk op de markt te vinden. 
Wist je dat bloemen je gezondheid stimuleren. Zo bevatten rozen bijvoorbeeld veel vitamine 
C. Fleur deze dagen je huis dus op met een mooi bosje bloemen of maak er iemand anders 
blij mee! 
 
Van den Berg Bloemensfeer  
Gewoon bellen en bestellen. Maar ook bij de winkel staan we met schitterde bloemen en met 
veel tulpen in alle kleuren. Telefonisch bereikbaar via 0252 377 560 
 

Santhe Dranken 

Wil je het thuis gezellig maken maar blijf je liever thuis. Santhe Dranken is in de gelegenheid 

om binnen Noordwijkerhout u bestelling thuis te bezorgen. Bestellen kan via 06 3333 43 28. 

Schoonheidssalon Noordwijkerhout  
Koop nu een tegoedbon met korting. Om u te bedanken voor het vertrouwen en u de kans te 
geven om ons als kleine onderneming een hart onder de riem te steken.  
 

Schouten schoenen 

Blijft geopend. Ook sturen wij uw bestelde schoenen porto-vrij op. En wij wijzen u op onze 

pas-service aan huis. Ook stellen wij u graag in staat onze winkel te bezoeken zonder dat u 

andere klanten treft. Bel gerust met Debby of Leny Schouten voor de mogelijkheden: 0252 – 

372814 
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Slagerij van Kampen 

Slagerij van Kampen bezorgt u bestelling thuis. Voor 15.00 uur besteld de volgende dag in 

huis. Gratis bezorgen vanaf €10,00. Tel 0252-37 33 69 

 

Nederlands Patisserie Huis  

We maken u er graag op attent dat het altijd mogelijk is uw bestelling thuis te laten bezorgen. 

 

 

DE ZILK 

 

Bakkerij Pompe 

Dagelijks geopend tot 12.30 uur en op vrijdag en zaterdag tot 15.00 uur. Bezorging is 

mogelijk. 

 

SUPER  

Dagelijks geopend. Bestellingen kunnen worden bezorgd.  

Telefonisch bereikbaar 0252 533 295 

 

IN DE BOLLENSTREEK 

De Tulperij Voorhout 

De Tulperij in Voorhout is nu geopend voor bijzondere tulpen en narcissen op pot. Leuk voor 

op het terras, het balkon of in de tuin. Geen doorsnee tulp of narcis, maar echt iets moois. 

Daarnaast hebben we ook prachtige Dahlia knollen te koop en het Tulperij-zomerzaad voor 

de bijen en vlinders. We zijn geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.  

 

#steundekwekerchallenge en help de bloemenkweker! 

Plaats foto's op Social Media op de hashtag: #steundekwekerchallenge. 

Hoe doe je mee? 

          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) 

Koop bloemen en planten en help de kweker! Bloemen zorgen voor kleur en vrolijkheid in 

huis en dat is hard nodig op dit moment. Dus ben je vandaag in de buurt van een van onze 

bloemisten neem dan een mooie bos mee. De bloemenwinkels bezorgen natuurlijk ook. Ook 

bij veel kwekers kan je nu terecht voor mooie bossen of potjes tulpen, hyacinten, narcissen. 

Maak je huis en tuin gezellig. 

 

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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