
Openingstijden
Het museum is van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend (zon- en feestdagen gesloten). Fotograferen zonder flits is toegestaan.

Toegankelijkheid
Het museum beschikt over twee ruime liften en is daarmee goed toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van een rolstoel. Dit is niet van toepassing voor de zolderverdieping, welke hoofdzakelijk wordt gebruikt voor 
educatieve doeleinden. In het museum zijn tevens aanwezig: rolstoel, rollator en AED.

Groepen
Groepen zijn welkom en kunnen - op afspraak - worden rondgeleid. Het is niet mogelijk om een rondleiding te laten geven door een eigen gids. Groepen kunnen zich van te voren aanmelden bij de balie van het museum. 
Rondleidingen kunnen gedaan worden in het gehele museum, doch ook specifiek voor een lopende wisseltentoonstelling.

Deze museumspeurtocht is ontwikkeld door de educatiegroep van het Katwijks Museum in samenwerking met de afdeling cultuur van Welzijnskwartier.

MuseumSpeurtocht

Naam ontdekkingsreiziger:



Wat leuk dat je vandaag een ontdekkingsreis door het museum gaat maken! Je vindt in ons museum klederdrachten, 
modelbootjes, schelpen en heel veel mooie schilderijen waarop je kan zien hoe Katwijk er vroeger uitzag.  

O ja, ga niet rennen door het museum want dat is niet leuk voor de andere bezoekers. 
Kijk vooral goed, maar raak niets aan! Volg de pijlen op deze routekaart. We gaan snel beginnen! Ga je mee?

Je begint in de hal van het museum. Hier vandaan ga je linksaf een 
trapje op en dan links af een gangetje in. Aan je linkerhand zie je een 
grote witte stalen deur met grote sloten. Bekijk die deur maar eens 
goed. Zie je dat kleine gaatje in de deur?

Loop nu door de Freek van Rhoonstraat en ga linksaf. Je komt in een 
kleine hal. Dit was vroeger de ingang van de rederswoning. Een reder was 
de eigenaar van één of meer (vissers) schepen. Je ziet eerst, links, een 
kamer met een grote werktafel.

Na de witte deur zie je een klein, ouderwets winkeltje. Je kon er handgemaakte kleren kopen 
en spullen om zelf kleren te maken. Dit heette vroeger een manufacturenwinkeltje. Het hele 
winkeltje is afgebroken en verplaatst naar het museum.

3. Wat was het adres van dit winkeltje?

...................................................................................................

4. Schrijf drie dingen op die je hier kon kopen.

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

1. Wat was er volgens jou vroeger achter die deur?

...................................................................................................................

2.  Weet je wat voor een gebouw dit gedeelte van het museum 
vroeger was? 

Als je geen idee hebt mag je het ook aan iemand van het museum vragen. 
(Zo iemand noemen ze een suppoost)

...................................................................................................................

5. Hoe heet deze kamer?

....................................................................................................... .

6... Door welke reder werd deze kamer gebruikt?

........................................................................................................

In die kamer staat ook een grote kist met grote sloten.

7. Wat zat er volgens jou in die mooie kist?

........................................................................................................

10. Wat was het beroep van German Grobe?

.................................................................................................

Verlaat de zaal aan de andere kant en ga dan linksaf. Na het 
trapje zie aan je linkerhand een kamer met een burgerinterieur 
uit het jaar 1880. Als je goed kijkt zie je dat de vloer er bijzonder 
uit ziet.
11. Op welke manier is die vloer beschilderd?

.............................................................……………………………

Uit het halletje loop je de Meerburgzaal in. Je ziet daar een prachtige schouw met tegels.  

In een schouw zorgde vroeger een kachel voor de verwarming van de kamer.

Ernaast is een kamer die er heel anders uitziet.
Zo’n kamer noemde ze een boudoir.

8. Wat deed de redersvrouw  
 hier meestal?

......................................................................

......................................................................

......................................................................

9. Welke drie zeedieren zie je afgebeeld op en in de schouw?

 ...............................................................................

 ...............................................................................

 ...............................................................................

Je loopt nu terug naar het prachtige zeilschip: de ‘Doesborgh’.

12.  Welke Katwijker is 9 jaar gezagvoerder 
 van dit schip geweest?

.................................................... ……………………………

Aan de muur, links aan het begin van het gangetje naar de botenhal, hangt een groot schilderij. 
Als je het gevonden hebt ga je het schilderij heel goed bekijken. Kun je de volgende vragen 
beantwoorden?

13. Hoe heet de schilder?

................................……………………………

14. Hoe heet het schilderij?

................................……………………………

15.  Hoe heet zo’n schip dat  
je op het schilderij ziet?

................................……………………………

Je loopt de botenhal in. In deze hal staat een boot en 
voorwerpen met de afkorting HKS erop.

16. Wat betekent die afkorting?

........................................................................................

Aan de overkant zie je een oud vissershuisje. Zie je de 
bedstee? Daarin sliepen de visser en zijn vrouw. Onder de 
bedstee zie je een la met een hartje erin.

17. Weet je wie in die la moest slapen?

........................................................................................

We lopen weer verder richting de trap. Vlakbij die trap zie je twee mannen aan het werk.

21. Wat is hun beroep?

A ....................................................................................

B .....................................................................................

18.  Kijk ook eens in de keuken.  
Hoe werd er gekookt?

................................................................................

19.  Wat gebruikte de  
vissersvrouw om te wassen?

................................................................................

20.  Wat gebruikte je vroeger  
als W.C. papier?

...............................................................................

We bekijken eerst de Peutingerkaart. Als je goed op de eerste kaart 
kijkt zie je bij de monding van de Rijn de vesting Lugduno.

24.  Welk dorp is uit Lugdunum Batavorum 
ontstaan?

.................................................................................................

We gaan nu terug naar de ruimte met de trap en klimmen naar de 
zolder. Loop maar eens rustig rond en kijk naar alle spullen die te 
maken hebben met het ontstaan van Katwijk.

25.  Welke Prins van Oranje was omstreeks 
1600 in Katwijk?

.................................................................................................

26. Waar deed hij daar op het strand?

.................................................................................................

Een van de leukste plekjes in het museum is de stuurhut boven op 
de zolder. Je kunt aan het stuur draaien, je ogen dicht doen en dan 
denken dat je zelf kapitein bent van een groot schip! Je ziet achter 
het stuur ook een groot koperen apparaat.

27. Hoe heet dit voorwerp?

............................................................................
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TIP
VRAAG 8

De maquette in de Blommerszaal 

BA

Dat noem 
ik pas

een oma!

Gefeliciteerd! 
Je hebt de museumzoektocht volbracht en mag 
jezelf een echte ontdekkingsreiziger noemen. 

Maak thuis je eigen schilderij op de 
achterzijde van deze zoektocht en 
wordt naast ontdekkingsreiziger 
ook nog een kunstenaar!

Je loopt vanuit de botenhal de trap op. Boven aan de trap kijkt 
een niet-zo-vriendelijke dame naar je. Ze was baker van beroep.

22. Wat was een baker eigenlijk?

..............................................................................................

In de vitrine staan poppen gekleed in de klederdracht van wel 
100 jaar geleden. Sommige dames dragen een zilveren en 
anderen een gouden hoofdijzer.

23.  Waarvan hing het volgens jou af welk 
hoofdijzer een vrouw droeg?

 ............................................................................................

Loop nu door de Blommerszaal. Let eens 
op de prachtig nagemaakte Boulevard 
uit 1900 in de vitrine. Dit noem je een 
maquette. (Spreek je uit als maakette).
Bekijk ook de schelpenverzameling. 
Vanuit de Blommerszaal ga je rechtsaf 
door de tentoonstellingszalen. Als je die 
zalen verlaat kom je in een ruimte met 
een trap naar boven. Ga naar rechts


