Via deze nieuwsbrief houdt
Katwijk Marketing je op de hoogte
van activiteiten in en om Katwijk.
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor
iedereen die zich betrokken voelt
bij het recreatieve en toeristische
aanbod van Katwijk.
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KLAAR VOOR DE
ZOMER!
Het zomerseizoen van 2015
startte prachtig: met een heuse
hittegolf in week 27. En Katwijk is
er klaar voor: de boulevard is
opnieuw ingericht, de stranden
liggen er prachtig bij en er worden
ook in 2015 weer mooie
evenementen georganiseerd!
Katwijk Marketing en VVV
Katwijk werken er hard aan om
onze bezoekers (en bewoners!) te
informeren over alles wat Katwijk
te bieden heeft. Onder andere in
een aantal lokale en regionale
uitgaven, zoals het magazine
Bollenstreek.info dat recent is
verspreid. Maar natuurlijk ook via
onze website www.vvvkatwijk.nl
en Twitter en Facebook.

Vanaf week 26 versturen we
bovendien weer iedere week een
actueel overzicht van de bij ons
bekende evenementen en
activiteiten in Katwijk, Rijnsburg
en Valkenburg. Wil je dit
overzicht ook ontvangen of wil je
exemplaren hebben van het
Bollenstreek.info Magazine? Meld
het ons per e-mail. Nog meer
informatie? Je kunt bij het
agentschap bijvoorbeeld ook
folders afhalen voor je gasten!
Heb je een tip, vraag of
opmerking? Wil je een evenement
aanleveren voor de kalender?
Laat het ons weten.

EVENEMENTEN
Wat hebben we een mooie start
van het evenementenseizoen
achter de rug! De opening van het
badseizoen was erg gezellig, de
Oranjefeesten rondom
Koningsdag goed bezocht, de
Kippenloop bracht een
recordbedrag op, Rrrollend
Katwijk was een groot succes en
de Visserijdagen en Haringrock
kwamen (terecht) landelijk in de
media!
Maar 2015 heeft nog veel meer in
petto. Ook voor de tweede helft
van 2015 is er een volle agenda!

NAJAARSCAMPAGNE
Dit najaar zal Katwijk deelnemen
aan de NBTC-campagne
Elternzeit. Deze campagne heeft
als doel om Katwijk te profileren
als kindvriendelijke bestemming
aan de Noordzeekust, ook in het
najaar. Én natuurlijk het
stimuleren van boekingen in het
schouderseizoen.
Binnen deze campagne willen we
een mooi aanbod doen aan
potentiële bezoekers, om hen te
stimuleren om te boeken.
Hiervoor ontwikkelden wij –
onder andere naar aanleiding van
een brainstorm met enkele
logiesverstrekkers - het
arrangement ‘Voordelig
nazomeren in (kindvriendelijk)
Katwijk’. Logiesverstrekkers
kunnen hun eigen aanbieding
doen, gasten krijgen daarnaast
kortings-coupons voor attracties,
musea of restaurants.
Meer weten of interesse in
deelname? Mail naar
info@katwijkmarketing.nl

KORT NIEUWS
In 2015 ontvingen weer drie
Katwijkse bedrijven een Zoover
Award! Wij feliciteren Hotel van
Beelen, Bed & Breakfast Aan het
Strand en Appartementen
Zeezicht met hun mooie
klantbeoordeling. Ook Vishandel
Schuitemaker heeft iets te vieren;
zij sleepten voor Katwijk de 1e
prijs in de wachten tijdens de
landelijke Haringpartij! Dank voor
deze mooie reclame voor Katwijk!

DIT! IS KATWIJK
In april startte de campagne DIT!
is Katwijk! Het doel van deze
campagne is het onder de
aandacht brengen van de
verbeterde bereikbaarheid van
Katwijk door de nieuwe
parkeergarage Boulevard
Zeezijde. Omdat een garage
alleen geen reden is voor mensen
om een plaats te bezoeken,
lichten we in de campagne een
aantal vrijetijdsbestedingen uit
waarbij de garage faciliterend is:
wandelen & fietsen, winkelen,
horecabezoek, strandbezoek en
de combinaties hiervan. De
campagne presenteert Katwijk als
‘modern retro’.
De campagne draait om online
marketing door middel van videoadvertenties: we adverteren met
filmpjes op YouTube en op andere
veel bekeken websites zoals nu.nl
en weeronline.nl. Via online
marketing kunnen we onze
advertentie heel gericht aan onze
doelgroep tonen, bijvoorbeeld op
basis van de locatie van de
websitebezoeker (straal van ± 50
km rond Katwijk) en zijn of haar
interessegebieden.
Daarnaast is er de website
www.ditiskatwijk.nl. Deze is
laagdrempelig en zo ingericht dat
de bezoeker alleen gerichte
informatie vindt over de
campagnethema’s.

Deze website is geen vervanging
van www.vvvkatwijk.nl; dit is nog
steeds de belangrijkste
informatiebron voor bezoekers
over het totale aanbod in Katwijk.
Hier vinden zij dus ook informatie
over andere vrijetijdsbestedingen
en over de attracties en bezienswaardigheden die verder weg
liggen van het kustgebied.

Tot en met half september vaart
er op dinsdag, woensdag en
zondag een watertaxi! Vanaf het
Prins Hendrikkanaal vaar je in 5
kwartier naar Leiden. Een enkeltje
kost € 10, een retour € 12,50.
Voor kinderen is er een aangepast
tarief. Reserveren kan bij het VVV
Agentschap. Meer informatie is te
vinden op onze website.

Tenslotte is er een social
mediacampagne. Via Twitter en
Facebook worden de filmpjes
verspreid en worden bezoekers
gestimuleerd om hun ervaringen
in Katwijk te delen met vrienden
en familie. Via een videoansichtkaart kunnen zij iemand de
groeten doen uit Katwijk en een
waardebon van € 50 winnen!

Wist je dat er jaarlijks in de
jachthaven in Katwijk meer dan
30.000 passsanten aanmeren?
Vergeet daarom het
jachthavenkantoor niet als je
folders of posters wilt
verspreiden!

De resultaten van de eerste 8
weken zijn goed. Onze videoadvertenties zijn al ruim 1,2
miljoen keer getoond! Via social
media bereikten we tussen de
350 en 400 duizend mensen. De
video’s worden bovendien beter
dan gemiddeld bekeken.
De campagne loopt tot eind
augustus. Vanwege het succes
wordt nagedacht over een
eventueel vervolg. Dan zal er ook
gekeken worden naar
mogelijkheden om de andere
aspecten van het aanbod van
Katwijk in de campagne te
verwerken. Meer weten? Vraag
de brochure op bij Katwijk
Marketing.

In Katwijk werken we samen aan
een mooi en schoon strand voor
iedereen. En met succes: Katwijk
ontvangt dit jaar op 8 juli een
zilveren QualityCoast Award!
Op 10 juli is de aftrap van de
campagne ‘schoon strand 2015’,
die de gemeente samen met
Nederland Schoon voert.

CONTACT
Je kunt ons als volgt bereiken:
KATWIJK MARKETING
Burgemeester Koomansplein 1
2231 DA RIJNSBURG
(071) 303 07 07
info@katwijkmarketing.nl
Altijd op de hoogte? Volg Katwijk
Marketing via Social Media:

OPENINGTIJDEN
AGENTSCHAP
Het VVV Agentschap is 6 dagen per
week open: op maandag t/m vrijdag
van 10.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Buiten deze tijden kun je ook gewoon
binnenlopen als er iemand aanwezig
is.
Het VVV Agentschap is te bereiken
via telefoonnummer (071) 407 54 44.
Wil je meer informatie over de VVV
website, dan neem je contact op met
Katwijk Marketing via
info@vvvkatwijk.nl of (071) 303 07 07.

TEGENVALLENDE
BEZETTING?
Natuurlijk is het gemakkelijker als
gasten gelijk een week of langer
boeken. Maar er is steeds meer
vraag naar locaties die voor een
paar dagen geboekt kunnen
worden. Valt de bezetting je tegen?
Overweeg dan ook eens om gasten
voor een kortere periode te
ontvangen. En bekijk de vermelding
van je appartement of zomerhuis op
www.vvvkatwijk.nl nog eens goed én
vanuit het gezichtspunt van een
potentiële bezoeker. Geven de foto’s
goed weer hoe gastvrij en
aantrekkelijk jouw locatie is? Is de
tekst nog actueel en wervend
genoeg? Eventuele wijzigingen kun
je per e-mail aan ons doorgeven.

BROCHURES
Via Katwijk Marketing en het VVV
Agentschap worden diverse
toeristische uitgaven verspreid:
- het boekje ‘Welkom in Katwijk’
- de populaire lokale/regionale
plattegrond ‘Katwijk op de Kaart’
- het magazine ‘Bollenstreek.info’
- de kaart van het Bollenstreek
Wandelnetwerk.
Wil jij een aantal (extra) exemplaren
van deze materialen ontvangen?
Neem contact op met Katwijk
Marketing of loop binnen bij het VVV
Agentschap.
Ook de gemeente Katwijk en de KRB
geven nuttige folders/brochures uit.

PARKEREN
Ligt jouw appartement/zomerhuis in
een gebied waar betaald parkeren
geldt? Er zijn verschillende
mogelijkheden om jouw gasten
parkeerfaciliteiten te bieden.
Bijvoorbeeld door dagkraskaarten te
verkopen of door een abonnement
voor de parkeergarage Boulevard
Zeezijde (kosten weekabonnement:
€ 25!) aan te bieden.
Als je van deze mogelijkheden
gebruik wilt maken, dien je dit zelf
via de gemeente Katwijk te regelen.
Gasten kunnen hiervoor NIET bij het
VVV Agentschap terecht.

VECHTEN TEGEN
WINDMOLENS
Het kan je bijna niet zijn ontgaan: de
Noordzeekust voor Katwijk is een
van de aangewezen locaties voor
een nieuw windmolenpark. Op dit
moment wordt er al een windmolenpark gebouwd voor de kust van
Noordwijk, maar met de nieuwe
locatie wordt dit park vele malen
groter. Bovendien worden de
windmolens hoger én stukken
dichterbij de kust geplaatst.
Niemand is tegen duurzame
energie, maar deze locatie is niet
nodig. Er is namelijk een alternatief
waarbij de windmolens vanaf het
strand niet zichtbaar zijn: verder op
zee voor de kust van IJmuiden. Vind
jij ook dat er gekozen moet worden
voor deze alternatieve locatie? Teken
dan de petitie online of bij een van
de vele locaties – bijvoorbeeld het
VVV Agentschap. Op jouw locatie
ook de petitie laten tekenen? Vraag
de handtekeninglijst op bij het
Agentschap via (071) 407 54 44.

CONTACT?
VVV Agentschap Katwijk
Koningin Wilhelminastraat 9
2225 AZ Katwijk ZH
(071) 407 54 44
info@vvvkatwijk.nl
www.vvvkatwijk.nl

KALENDER
Bekijk het actuele overzicht op
www.vvvkatwijk.nl
tm 22 augustus
Strandbibliotheek. Gratis boeken
lezen en bijna iedere dag een leuke
activiteit! www.bibliotheekkatwijk.nl
tm 25 augustus Toeristenmarkt.
Iedere dinsdag van 13.00 tot 21.00
uur gezellige toeristenmarkt in het
centrum van Katwijk aan Zee. Iedere
week een ander thema!
tm 25 augustus Museumtocht.
Combinatiebezoek aan het Katwijks
Museum en de Stoomtrein Katwijk
Leiden. Inclusief vaartocht met de
historische schuit ‘De Wilhelmina’ en
lunch. www.katwijksmuseum.nl
tm 30 augustus Rijdag bij
Stoomtrein Katwijk Leiden Op
dinsdag, donderdag, zaterdag en
zondag kun je bij de Stoomtrein
Katwijk Leiden meerdere keren per
dag een ritje langs het Valkenburgse
Meer maken met een gerestaureerde
stoom- of dieseltrein.
www.stoomtreinkatwijkleiden.nl
tm 9 september Zingen aan
Zee. Iedere woensdag
zomeravondzang in de Oude Kerk
aan de boulevard van Katwijk.
www.evancomkatwijk.nl
tm 13 september Waterpendel.
Iedere dinsdag, woensdag en zondag
kun je drie keer per dag met een
watertaxi van en naar Leiden.
www.vvvkatwijk.nl
tm 7 november Grenzeloos
schilderachtig. Een internationaal
overzicht van 19e eeuwse
schilderijen uit 6 Europese
kunstenaarskolonies aan de kust.
www.katwijksmuseum.nl
7 juli tm 18 augustus Zomerserie
Bätzorgel-concerten. Iedere
dinsdagavond bespeelt een andere
organist het prachtige Bätzorgel in de
Vredeskerk. batzorgel.blogspot.nl

11 juli SAR Katwijk.
Reddingsdemonstratie waaraan
onder andere de Koninklijke Marine,
Koninklijke Luchtmacht, Kustwacht,
KNRM, politie en brandweer hun
medewerking verlenen.
www.sarkatwijk.nl
15 juli tm 19 augustus
Kinderworkshops ‘En Plein Air’
schilderen. Iedere woensdag een
leuke schilderworkshop voor kids,
verzorgd door het DunaAtelier.
www.schilderenaanzee.nl
16 juli tm 22 augustus
Masterclasses schilderen. Vanuit
het DunaAtelier wordt een reeks
masterclasses schilderen
georganiseerd voor volwassenen.
www.schilderenaanzee.nl
23 juli tm 3 september Praetjes
Kunst. Serie lezingen in het
DunaAtelier over kunstgerelateerde
onderwerpen.
www.schilderenaanzee.nl
25 juli Reuring aan Zee.
Livemuziek bij diverse
strandpaviljoens in Katwijk.
3 tm 8 augustus Rijnsburgse
Feestweek. Diverse activiteiten,
kermis en braderie in Rijnsburg.
www.ovrijnsburg.nl
6 tm 15 augustus Noordzee
Zomerfestival. Tien dagen muziek
en ander entertainment aan zee. Met
op 15 augustus het Haring &
Shantyfestival.
www.noordzeezomerfestival.nl en
www.voordemast.nl
1 augustus Rijnsburg Klassiek.
Gratis concert in De Burgt in
Rijnsburg.
8 augustus Flower Parade
Rijnsburg. Bloemencorso door
Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk.
www.flowerparaderijnsburg.nl En
bezoek ook de openings-show op
vrijdagavond 7 augustus!
21 tm 30 augustus
Najaarsfeesten Katwijk ad Rijn.
Diverse activiteiten, kermis, braderie
en concerten in Katwijk aan den Rijn,
met o.a. Oranjerock op 29 augustus.
www.oranjeverenigingkatwijk.nl

25 augustus Manifestatie bij de
Bomschuit KW 88 en visafslag.
Waan je in het Katwijk van 100 jaar
geleden bij de Bomschuit.
www.katwijksmuseum.nl
28 augustus DVD presentatie
Urker Mannen van Martin Mans.
Concert in de Grote Kerk in
Rijnsburg, door twaalf mannen in
traditionele Urker kleding, onder
leiding van de bekende organist en
dirigent Martin Mans.
www.martinmans.nl
1 tm 29 september
Fototentoonstelling ‘Kunst in
Katwijk’. Bijzondere verzameling
oude foto’s die een beeld geven van
Katwijk rond 1900. In het
gemeentehuis in Katwijk.
www.kunstinkatwijk.nl
4 tm 10 september
Paardenmarkt Valkenburg.
Neerlands oudste paardenmarkt met
braderie, muziekoptredens en
volksfeesten in Valkenburg ZH. Door
Festivalk, www.castellumpop.nl,
www.demart.nl,
www.oranjeverenigingvalkenburg.nl
5 september Koopjesmarkt in
Winkelcentrum Zeezijde in
Katwijk www.zeezijdekatwijk.nl
12 september Style & trends
Event. Modeshows en
demonstraties in het centrum van
Katwijk aanZee.
www.zeezijdekatwijk.nl
12 september Open
Monumentendag en nationale
orgeldag. Ook in Katwijk openen
deze zaterdag diverse momenten hun
deuren. Het thema is ‘Kunst &
Ambacht’. Ook viert het Bätzorgel in
de Vredeskerk haar 250-jarig
jubileum.
www.openmonumentendag.nl
12 tm 26 september Expositie
hedendaagse kunst in De Burgt.
Kunstenaars uit de gemeente Katwijk
exposeren hedendaags werk.

12 september Vlooienmarkt.
Grote vlooienmarkt in Hangaar2.
www.donevents.nl
18 september tm 7 november
Katwijk En Plein Air, 2005-2015.
Tentoonstelling over 10 jaar ‘En Plein
Air’ in het DunaAtelier.
www.schilderenaanzee.nl
19 september Vlooienmarkt.
Lekker snuffelen tussen gebruikte
spullen. www.donevents.nl
19 september Brocante & Bio
Markt Festival. Brocante en
biologische producten in het centrum
van Katwijk aan Zee.
www.zeezijdekatwijk.nl
19 september Nazomer
Muziekfestival. Diverse
muziekstijlen zijn te beluisteren
tijdens dit sfeervolle muziekfestival in
het Ridderbos in Katwijk.
www.ovkatwijkaanzee.nl en
www.muziekschoolkatwijk.nl
(onder voorbehoud).
25 september Museumconcert.
Concert met muziek van rond 1900,
de tijd van Katwijk als kunstenaarskolonie. Met medewerking van
muziekschool Katwijk.
www.katwijksmuseum.nl

25 september tm 20 november
Najaarsfestival. Orgelconcertreeks in de Nieuwe Kerk in Katwijk
met vijf concerten door
(internationaal) vermaarde
organisten. www.orgelcomitenieuwekerk-katwijk.nl
26 september Halve Marathon.
De mooiste halve marathon van
Nederland! www.halvevankatwijk.nl
26 september Meet en Greet
Westerhaghe. Een dag vol
feestelijke activiteiten in de wijk
Westerhaghe in Rijnsburg!
Facebookpagina Meet en Greet
Westerhaghe
26 september Zeezijde
Mannenevent. Van supercar tot
hamburger! Alles voor mannen in
Zeezijde Katwijk op zaterdag 26
september! www.zeezijdekatwijk.nl
26 & 27 september Smalspoor
Modeldagen. Show met
modelbanen met smalspoorthema’s
van de beste modelbouwer uit
binnen- en buitenland. Voor jong en
oud. www.stoomtreinkatwijkleiden.nl
16 oktober Museumconcert.
Concert met muziek van rond 1900,
de tijd van Katwijk als kunstenaarskolonie. Met medewerking van
muziekschool Katwijk.
www.katwijksmuseum.nl

Terugkerende activiteiten:
The Pocket Muziek Quiz Iedere
vier weken op maandagavond.
www.thepocket.nl
The Pocket Muziek Bingo )))
Iedere vier weken op maandagavond.
www.thepocket.nl
Festina Lente Tuin Ieder eerste
weekend van de maand een
aansprekend thema met o.a. een
rondleiding. www.festinalentetuin.nl
Andere activiteiten om in de gaten te
houden zijn bijvoorbeeld Branding
Beat of een van de andere regelmatig
terugkerende middagen en avonden
met livemuziek, zoals bij The Box
Muziekcentrum, Café Boeien, Hotel
Savoy en de Bonte Kraai. En wat te
denken van de vakantie-activiteiten
bij Zwembad Aquamar, het
zomervakantie abonnement bij
tennisvereniging MVKV of gratis
tafeltennissen bij TTV Rijnsoever? Je
vindt ze op de kalender op
www.vvvkatwijk.nl
Evenementen aanmelden? Dat kan
per e-mail.

