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Export module
Resultaten
Aantal items 36 waarvan 32 kortlopende en 4 langlopende
rijdag 8 februari

Expositie ‘Beelden van Steen en Schilderijen in olieverf’

Tentoonstelling, Van 1 tot en met 27 februari 2019 vindt in het gemeentehuis van
Katwijk de groepstentoonstelling ‘Beelden van Steen en Schilderijen in olieverf’ plaats.
Gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW, KATWIJK ZH, 071 406 5125
Gratis, Vr 1 februari 2019 t/m wo 27 februari 2019 wo: geopend, vr: geopend.

Mimiek's Theater: Oude sprookjes in een nieuw spijkerjasje.

Jeugdtheater, Toneelvereniging Mimiek’s Theater komt in februari met een heerlijk
vrolijk blijspel. De titel – “Oude Sprookjes in een nieuw Spijkerjasje” – geeft al een
aardige indruk van de basis van dit gezellig theateravondje uit. De hoofdrolspelers zijn
bij iedereen bekend. Hun verhalen ook maar wat gebeurde er nadat hun verhalen
afgelopen waren en iedereen nog lang en gelukkig zou leven?
Toneelvereniging Mimiek's Theater, Kerkweg 3, 2235 BC, VALKENBURG ZH,
http://www.mimiekstheater.nl
vanaf € 11,00, Vr 8 februari 2019 t/m za 9 februari 2019 vr, za: 20:15 uur.

The Box Live 8 februari 2019

Pop en Rock, Wat was het verleden week een top avond met Funk This en Sweet Lily!
Dat gaan we zeker nog een keer overdoen! Aanstaande vrijdag komen de Kookaburra’s
weer eens langs, gezelligheid verzekerd! Group United is een verassing, het zijn oude
bekenden die al jaren in het circuit meedraaien. De 5 B’s zijn zeker weer van
toepassing: Box, Bands, Bier, Bitterballen enne... Best gezellig. Tot vrijdag!
Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a, 2223 KE, KATWIJK ZH,
http://www.muziekcentrumthebox.nl
Gratis, Vr 8 februari 2019 20:30 uur.

Wijnproeverij bij Hotel Zee en Duin(kopie)

Workshop, Op 8 maart kunt u van 19.30-22.30 uur 10 wijntjes proeven bij hotel Zee
en Duin te Katwijk. Onder begeleiding van een aantal hapjes. Kosten bedragen 15 euro
pp. Inschrijven via katwijkevents@gmail.com
Hotel Zee en Duin, Boulevard 5, 2225 AA, KATWIJK ZH
vanaf € 15,00 tot € 15,00, Vr 8 februari 2019 t/m vr 8 februari 2019 vr: 19:30 - 22:30
uur.

YogaCello & Latifa in de Soefitempel

Varia, Ervaar vrijdag 8 februari de unieke combinatie met Evelien Fokker. Yoga met live
cello, zang en de Latifa meditatie. De Latifa komt uit het Soefisme en betekent
‘verfijning’ en ‘meest subtiel’. Begeleid met live muziek maak je een innerlijke reis via
zeven stappen van transformatie: Aanvaarden, Verlangen, Hoop, Vertrouwen, Loslaten,
Liefde en de Wil.
Soefitempel, Zuidduinseweg 7, 2225 JS, KATWIJK ZH, 06 39127163,
http://www.soefitempel.nl
Gratis, Vr 8 februari 2019 19:30 - 21:30 uur.
aterdag 9 februari

Beelden in Katwijk

Tentoonstelling, "Beelden in Katwijk" is een tentoonstelling in het Katwijkse
DUNAatelier van bronzen beelden, gegoten bij bronsgieterij Steylaert, in combinatie
met genaaide bosschetsen aan de wanden van Marijke van Oostrum.
DUNAatelier, Duinplein; Boulevard Zeezijde 31, 2225 BB, KATWIJK ZH,
https://www.schilderenaanzee.nl/
Gratis, Za 15 december 2018 t/m zo 10 februari 2019 za, zo: 14:00 - 16:00 uur.

Expositie 'Verdronken Ruïne'

Tentoonstelling, De mysterieuze Brittenburg - de eeuwen geleden bij Katwijk in Zee
verdwenen ruïne - moet een bovengemiddeld Romeins fort zijn geweest dat in de laatRomeinse tijd in verkleinde vorm in gebruik bleef.
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Katwijks Museum, Voorstraat 46, 2225 ER, KATWIJK ZH,
https://www.katwijksmuseum.nl/nl/
Volwassenen: vanaf € 7,50, Za 9 februari 2019 t/m za 25 mei 2019 di: 10:00 - 17:00
uur, za: 10:00 - 17:00 uur.

Handlettering: Valentijnseditie

Workshop, 9 februari organiseert Bibliotheek Katwijk weer een workshop handlettering
in de Hoofdbieb. Dit keer staat alles in het thema van Valentijnsdag, want hoe leuk om
je geliefde dit jaar te verrassen met een eigen gemaakte kaart. Natuurlijk kan je ook
een kaart maken voor iemand anders die je gewoon heel lief vindt. En als de kaarten af
zijn, dan kunnen ze direct op de bus. Het belooft een gezellige middag te worden, voor
de koffie, thee en postzegels wordt gezorgd. Toegang bedraagt € 4,-.
Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1, 2225 MA, KATWIJK ZH,
https://www.bibliotheek.nl/
vanaf € 4,00, Za 9 februari 2019 14:00 - 16:00 uur.

Iris Penning & Port of Call in De Schuit

Pop en Rock, Zin in een avondje genieten van lekkere muziek? Ga dan op 9 februari
naar De Schuit! Want Iris Penning & Port of Call zijn van plan jou een top avond te
bezorgen.
De Schuit, Voorstraat 59, 2225 EM, KATWIJK ZH,
http://www.ticketkantoor.nl/shop/irispenning
vanaf € 3,50 (online), Za 9 februari 2019 21:00 uur.

Kunstvereeniging Katwijk verkoopt eigen collectie

Tentoonstelling, Kijken, kijken en niet kopen! Dat kan in het DUNAatelier in Katwijk. En
dat vinden we helemaal niet erg. Nog twee weekenden kunt u onze collectie gekregen '
plein air' schilderijen van de stichting Kunstvereeniging Katwijk bekijken. En kopen is
nu nog aantrekkelijker. U mag een bod uitbrengen op de reeds afgeprijsde
kunstwerken. En wilt u niet kopen, dan kunt u een schilderij huren voor € 25 per jaar.
Wij willen graag dat onze schilderijen aan de wand hangen, in plaats van opgeslagen in
het depot
DUNAatelier, Duinplein; Boulevard Zeezijde 31, 2225 BB, KATWIJK ZH,
https://www.schilderenaanzee.nl/
Gratis, Za 5 januari 2019 t/m zo 10 februari 2019 za, zo: 14:00 - 16:00 uur.

Laagwaterontdekkingstocht (buiten) & Zeeles (binnen)

Excursie / Wandeltocht, Altijd al geïnteresseerd geweest in wat er precies allemaal op
strand ligt of wat er allemaal in de zee zit? Dan is dit iets voor jou!
Natuurcentrum Katwijk, Boulevard 73, 2225 HA, KATWIJK ZH,
https://www.natuurcentrumkatwijk.nl/activiteiten.html
Gratis, Za 9 februari 2019 12:00 - 14:00 uur, za 9 februari 2019 14:00 uur.

Melkboer Music Factory Party in De Peuk

Muziek overig, Tijd voor hartverwarmende muziek! Op zaterdag 9 februari kun je
lekker los tijdens de Melkboer Music Factory Party in De Peuk! De organisatie is in
handen van Stichting Castellumpop. Het feest start om 20.30 uur en is rond 00.30 uur
afgelopen.
De Peuk, Rekreatiepad 3, 2235 CE, VALKENBURG ZH,
https://www.facebook.com/depeuk/
vanaf € 5,00 (Voorverkoop), Za 9 februari 2019 20:30 - 00:30 uur.

Mimiek's Theater: Oude sprookjes in een nieuw spijkerjasje.

Jeugdtheater, Toneelvereniging Mimiek’s Theater komt in februari met een heerlijk
vrolijk blijspel. De titel – “Oude Sprookjes in een nieuw Spijkerjasje” – geeft al een
aardige indruk van de basis van dit gezellig theateravondje uit. De hoofdrolspelers zijn
bij iedereen bekend. Hun verhalen ook maar wat gebeurde er nadat hun verhalen
afgelopen waren en iedereen nog lang en gelukkig zou leven?
Toneelvereniging Mimiek's Theater, Kerkweg 3, 2235 BC, VALKENBURG ZH,
http://www.mimiekstheater.nl
vanaf € 11,00, Vr 8 februari 2019 t/m za 9 februari 2019 vr, za: 20:15 uur.

ProjectM in Café De Branding

Pop en Rock, In december moest ProjectM helaas afzeggen, maar dit komen ze
goedmaken op zaterdag 9 februari! Dan komen zij een avondje heerlijke covers spelen
in café De Branding!
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Café de Branding, Voorstraat 12, 2225 ER, KATWIJK ZH,
https://www.facebook.com/DeBrandingkeldertje/
Gratis, Za 9 februari 2019 21:30 uur.

Uitverkoopmarkt in Winkelhart Zeezijde

Varia, Ben jij altijd al dol geweest op dingen in de sale? Ga dan op 9 februari naar
Winkelhart Zeezijde. Want daar kun je kleding kopen uit de wintercollecties voor
prijzen waar je zelf niet voor gaat zitten breien!
Winkelhart Zeezijde, Voorstraat, 2225 EK, KATWIJK ZH
Za 9 februari 2019 09:00 - 17:30 uur.
ondag 10 februari

Beachyoga Surf & Beach

Sportevenement, Elke zondag kun je tussen 10:00 en 11:00 uur bij Surf en Beach
heerlijk ZEN de dag beginnen met uitzicht op de Noordzee. Na afloop krijg je in de
wintermaanden een kopje verse thee. Zowel onervaren als ervaren yogi’s kunnen
meedoen. De yoga wordt gegeven in de privé serre met uitzicht op zee en een
brandend openhaardje.Yogamatjes zijn ter plekke aanwezig. Vooraf aanmelden is niet
nodig, je kunt ter plaatse betalen (pin of contant).
Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9, 2225 BB, KATWIJK ZH,
https://www.surfenbeach.nl/agenda
vanaf € 9,95 tot € 9,95, Zo 8 april 2018 t/m di 31 december 2019 zo: 10:00 - 11:00
uur.

Beelden in Katwijk

Tentoonstelling, "Beelden in Katwijk" is een tentoonstelling in het Katwijkse
DUNAatelier van bronzen beelden, gegoten bij bronsgieterij Steylaert, in combinatie
met genaaide bosschetsen aan de wanden van Marijke van Oostrum.
DUNAatelier, Duinplein; Boulevard Zeezijde 31, 2225 BB, KATWIJK ZH,
https://www.schilderenaanzee.nl/
Gratis, Za 15 december 2018 t/m zo 10 februari 2019 za, zo: 14:00 - 16:00 uur.

Kunstvereeniging Katwijk verkoopt eigen collectie

Tentoonstelling, Kijken, kijken en niet kopen! Dat kan in het DUNAatelier in Katwijk. En
dat vinden we helemaal niet erg. Nog twee weekenden kunt u onze collectie gekregen '
plein air' schilderijen van de stichting Kunstvereeniging Katwijk bekijken. En kopen is
nu nog aantrekkelijker. U mag een bod uitbrengen op de reeds afgeprijsde
kunstwerken. En wilt u niet kopen, dan kunt u een schilderij huren voor € 25 per jaar.
Wij willen graag dat onze schilderijen aan de wand hangen, in plaats van opgeslagen in
het depot
DUNAatelier, Duinplein; Boulevard Zeezijde 31, 2225 BB, KATWIJK ZH,
https://www.schilderenaanzee.nl/
Gratis, Za 5 januari 2019 t/m zo 10 februari 2019 za, zo: 14:00 - 16:00 uur.
aandag 11 februari

Een avond met Mart Smeets - UITVERKOCHT

Lezing/Debat / Varia, Mart Smeets is al een halve eeuw werkzaam als sportjournalist.
Of het nu gaat om schaatsen, wielrennen, voetbal of honkbal, hij schrijft er bevlogen
verhalen over. De Katwijkse journalist Krijn Schuitemaker gaat hem deze avond het
hemd van het lijf vragen over zijn nieuwe boek: ‘Afzien’. In dit boek neemt Mart je
onder andere mee naar de succesvolle Winterspelen in Zuid-Korea, naar de
topprestaties van Dumoulin, Kruiswijk en Froome in de Giro. Verder volgt hij ook
tennisster Kiki Bertens bij haar doorbraak naar de wereldtop.
Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1, 2225 MA, KATWIJK ZH,
https://www.bibliotheek.nl/
vanaf € 6,00 (Voor leden), Ma 11 februari 2019 20:00 uur.
insdag 12 februari

Expositie 'Verdronken Ruïne'

Tentoonstelling, De mysterieuze Brittenburg - de eeuwen geleden bij Katwijk in Zee
verdwenen ruïne - moet een bovengemiddeld Romeins fort zijn geweest dat in de laatRomeinse tijd in verkleinde vorm in gebruik bleef.
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Katwijks Museum, Voorstraat 46, 2225 ER, KATWIJK ZH,
https://www.katwijksmuseum.nl/nl/
Volwassenen: vanaf € 7,50, Za 9 februari 2019 t/m za 25 mei 2019 di: 10:00 - 17:00
uur, za: 10:00 - 17:00 uur.

Wingo 2019 - wijnproeverij en bingo UITVERKOCHT

Culinair / Varia, Op 12 februari 2019 organiseert Ladies’ Circle Aan Zee opnieuw een
wijnproeverij met bingo. De opbrengst van het evenement is bestemd voor het goede
doel.
Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9, 2225 BB, KATWIJK ZH,
http://lc52.ladiescircle.nl/
vanaf € 39,50 tot € 39,50 (Max 6 per persoon), Di 12 februari 2019 20:00 - 23:00 uur,
Toelichting: Zaal open vanaf 19:30 uur.
oensdag 13 februari

Archeologische Tentoonstelling

Tentoonstelling, Op woensdag 13, 20 en 27 februari wordt de burgerzaal van het
gemeentehuis van 12.00 tot 16.00 uur omgedoopt tot ‘Hot Spot Archeologie’.
Vrijwilligers van Archeologische Werkgemeenschap Nederland Rijnland (AWN-Rijnland)
tonen dan de archeologische vondsten die vorig jaar september en oktober zijn
opgegraven tijdens de publieksopgraving in de Zanderij. Bezoekers zijn van harte
welkom om mee te helpen bij het determineren (het beschrijven) van de vondsten.
Gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW, KATWIJK ZH, 071 406 5392
Gratis, Wo 13 februari 2019 12:00 - 16:00 uur, wo 20 februari 2019 12:00 - 16:00 uur,
wo 27 februari 2019 12:00 - 16:00 uur.

Expositie ‘Beelden van Steen en Schilderijen in olieverf’

Tentoonstelling, Van 1 tot en met 27 februari 2019 vindt in het gemeentehuis van
Katwijk de groepstentoonstelling ‘Beelden van Steen en Schilderijen in olieverf’ plaats.
Gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW, KATWIJK ZH, 071 406 5125
Gratis, Vr 1 februari 2019 t/m wo 27 februari 2019 wo: geopend, vr: geopend.

Filmavond Plus in de Hoofdbibliotheek

Film, Woensdagavond 13 februari is er weer een film in de Hoofdbilbiotheek. Deze
prachtige film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Ian McEwan. Fiona Maye
is een gerespecteerd rechter van het Hooggerechtshof, waar ze bekend staat om haar
weloverwogen en professionele uitspraken. Dan krijgt ze een zaak van een 17-jarige
jongen die ernstig ziek is. Omdat hij Jehova’s getuige is weigert hij een
bloedtransfusie. Aan Fiona de taak om te beslissen of deze jongen te jong is om over
zijn leven te beslissen. Haar uitspraak heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen
beiden.
Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1, 2225 MA, KATWIJK ZH,
https://www.bibliotheek.nl/
vanaf € 8,00 (Voor leden), Wo 13 februari 2019 19:30 uur.

Proef de liefde in cafe Boeien

Culinair, " Proef de liefde" Kom woensdag 13 februari vanaf 19.00 uur naar Goud in
Café Boeien om samen de liefde vieren met vrienden, familie of je geliefde partner.
Onder het genot van 3 drankjes zullen er 8 heerlijke amuses opgediend worden door
onze eigen gastkok Geert. Schrijf je in via www.katwijk-events.nl
(menu>winkelmand)
Cafe Boeien, E.A. Borgerstraat 50, 2225 AS, KATWIJK ZH
vanaf € 39,50 tot € 39,50, Wo 13 februari 2019 t/m wo 13 februari 2019 wo: 19:00 22:30 uur.
rijdag 15 februari

Expositie ‘Beelden van Steen en Schilderijen in olieverf’

Tentoonstelling, Van 1 tot en met 27 februari 2019 vindt in het gemeentehuis van
Katwijk de groepstentoonstelling ‘Beelden van Steen en Schilderijen in olieverf’ plaats.
Gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW, KATWIJK ZH, 071 406 5125
Gratis, Vr 1 februari 2019 t/m wo 27 februari 2019 wo: geopend, vr: geopend.

Super Bierproeverij XL
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Varia, Altijd al een liefhebber geweest van bier, en dan met name speciaalbieren? Ga
dan op vrijdag 15 februari naar Café Boeien, want daar zul je heel wat diverse bieren
kunnen proeven!
Café Boeien, E.A. Borgerstraat 50, 2225 AS, KATWIJK ZH
vanaf € 27,50, Vr 15 februari 2019 20:30 uur.
aterdag 16 februari

Creatieve workshop

Workshop, Ben jij van nature heel creatief aangelegd, en hou je ook nog eens van
workshops? Dan is dit echt iets om heen te gaan!
Natuurcentrum Katwijk, Boulevard 73, 2225 HA, KATWIJK ZH
Gratis, Za 16 februari 2019 14:00 - 15:30 uur.

Expositie 'Verdronken Ruïne'

Tentoonstelling, De mysterieuze Brittenburg - de eeuwen geleden bij Katwijk in Zee
verdwenen ruïne - moet een bovengemiddeld Romeins fort zijn geweest dat in de laatRomeinse tijd in verkleinde vorm in gebruik bleef.
Katwijks Museum, Voorstraat 46, 2225 ER, KATWIJK ZH,
https://www.katwijksmuseum.nl/nl/
Volwassenen: vanaf € 7,50, Za 9 februari 2019 t/m za 25 mei 2019 di: 10:00 - 17:00
uur, za: 10:00 - 17:00 uur.

Marc v.d. Marel en Marquis Bieshaar

Muziek overig, Muziekvoorstelling
K&O Katwijk, Sluisweg 16, 2225 XM, KATWIJK ZH, http://www.kenokatwijk.nl
vanaf € 14,00, Za 16 februari 2019 20:15 uur.

Valkenburg's Harmonie op zoek naar de ‘Valkenburgse
Maestro’

Gezelschap/orkest, Wil jij er getuige van zijn om drie Valkenburgers te zien strijden om
de titel 'Valkenburgse Maestro'? Ga dan 16 februari naar muziekvereniging
Valkenburg's Harmonie en zie hoe een van de drie bewijst dat diegene het best een
orkest kan leiden!
Valkenburg's Harmonie, Ringweg 1, 2235 ET, VALKENBURG ZH,
http://www.valkenburgsharmonie.nl/
vanaf € 7,50, Za 16 februari 2019 19:30 - 20:00 uur, za 16 februari 2019 20:00 uur.
ondag 17 februari

Beachyoga Surf & Beach

Sportevenement, Elke zondag kun je tussen 10:00 en 11:00 uur bij Surf en Beach
heerlijk ZEN de dag beginnen met uitzicht op de Noordzee. Na afloop krijg je in de
wintermaanden een kopje verse thee. Zowel onervaren als ervaren yogi’s kunnen
meedoen. De yoga wordt gegeven in de privé serre met uitzicht op zee en een
brandend openhaardje.Yogamatjes zijn ter plekke aanwezig. Vooraf aanmelden is niet
nodig, je kunt ter plaatse betalen (pin of contant).
Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9, 2225 BB, KATWIJK ZH,
https://www.surfenbeach.nl/agenda
vanaf € 9,95 tot € 9,95, Zo 8 april 2018 t/m di 31 december 2019 zo: 10:00 - 11:00
uur.

anglopende items
Expositie 'Spaanse landschappen' in DUNAatelier

Varia, Beelden van Spaanse landschappen gemaakt door de drie bevriende kunstenaars
Bram Stoof, Alex Verduijn den Boer en Remco de Waard. Die zijn van 15 februari tot en
met 3 maart te zien op de begane grond van het DUNAatelier aan de Boulevard in
Katwijk. Alle werk is figuratief, rechtstreeks naar de waarneming en dus niet gemaakt
aan de hand van foto's. "Van de kust naar de hoogvlakte" is de titel van de expositie.
DUNAatelier, Duinplein; Boulevard Zeezijde 31, 2225 BB, KATWIJK ZH
Gratis, Vr 15 februari 2019 t/m zo 3 maart 2019 vr-zo: 13:30 - 16:30 uur.

Katwijks Museum - Een dialoog in verf
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Tentoonstelling, Vanaf 27 november is er in het Katwijks Museum een tentoonstelling te
zien van Hans de Bruijn en Daniël Tavenier. Door de werken van deze twee kunstenaars
naast elkaar te exposeren, ontstaat er een bijzondere dialoog in verf.
Katwijks Museum, Voorstraat 46, 2225 ER, KATWIJK ZH,
http://www.katwijksmuseum.nl/
vanaf € 7,50 (Volwassenen), Di 27 november 2018 t/m zo 24 februari 2019 di-za:
10:00 - 17:00 uur.

Natuurlijke expositie in DUNAatelier

Varia, "Zee & Zo" is een "natuurlijke expositie" van de Leidse kunstenaars Alice Pardon
en Jacqueline Borg in het DUNAatelier aan de Boulevard in Katwijk. Borg toont pastels,
Pardon schilderijen en "ruimtelijk werk". Ze zijn te zien in het souterrain van het
DUNAatelier van 13 februari tot 6 maart op vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen
14 en 16 uur. Op donderdag is het DUNAatelier, geopend tussen 16 en 18 uur.
DUNAatelier, Duinplein; Boulevard Zeezijde 31, 2225 BB, KATWIJK ZH,
http://www.jacquelineborg.nl
Gratis, Wo 13 februari 2019 t/m wo 6 maart 2019 do: 16:00 - 18:00 uur, vr-zo: 14:00
- 16:00 uur.

Paintball Marina Rijnsburg

Actief en Sportief / Kinderfeestjes / Outdoor en Survival / Overige buitensport, Vind jij
de perfecte beschuttingsplaats en schakel je de tegenstanders uit?! Ervaar het met dit
spannende spel!
Marina Rijnsburg, Kanaalpad Noord West 4, 2231 NX, RIJNSBURG, 071 407 9682
Altijd open.
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