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O.LV. HERMA VAN PIEKEREN

HEAR MY VOICE!



PARKEREN
De beleving van Hear my Voice! start al direct bij het toegangshek aan de Langevelderlaan 1. Alle fietsen en auto’s 
kunnen geparkeerd worden op de hieronder aangegeven locaties. We wijzen u erop dat parkeren in de berm 
nergens is toegestaan. U loopt het risico op een boete.
Fietsen: De fietsenstalling is tegenover de ingang van Sancta Maria bij de Familie Rotteveel: Langevelderlaan 4. 
Te herkennen aan de vlaggen met KunstKlank logo. Komt u met de fiets via de achterzijde van het landgoed, dan 
vragen we u ook om uw fiets te parkeren aan de Langevelderlaan 4.
Auto’s: parkeren op het landgoed is niet mogelijk, maar we mogen het weiland van een van de buren gebruiken 
om te parkeren: Langevelderweg 39.  Te herkennen aan de vlaggen met het KunstKlank logo. Parkeerwachten 
wijzen u hier de weg. Hou er rekening mee dat de ondergrond ongelijk kan zijn en bij regen drassig. Tip: zet 
eventuele bijrijders van te voren af bij de entree van het landgoed. We vragen een bijdrage van €2 per auto (te 
betalen bij entree parkeerterrein, graag gepast. Helaas is pinnen hier niet mogelijk).
Vanaf het parkeerterrein is het ca. 6 minuten lopen over het voetpad naar de ingang van Sancta Maria.

TOEGANGSHEK

• Parkeerkosten € 2,- (graag gepast betalen) 
• Niet in de berm parkeren. 
• Minder validen kunnen bij poort afgezet worden.

OPENBAAR VERVOER
Dichtstbijzijnde bushalte: 

De Brink in Noordwijkerhout (2,8 km (+- 34 minuten) wandelen vanaf het 
landgoed.)
De bussen die hier stoppen in beide richtingen zijn:

Lijn 57 (Nieuw-vennep/Hillegom naar Leiden Centraal) om de 30 minuten 
Lijn 90 (Lisse naar Den Haag Centraal) om de 60 minuten 

Welkom bij de KunstKlank voorstelling HEAR MY VOICE! op Landgoed Sancta Maria. Via deze mail geven we 
u graag nog wat praktische informatie over de voorstelling en de locatie: 
 
ADRES
De locatie van Hear my Voice! is de gerestaureerde kapel op het Landgoed Sancta Maria. De voorstelling start 
bij het toegangshek aan de Langevelderlaan 1, Noordwijk, waar u ontvangen wordt door de koper klanken van 
Harpe Davids uit Noordwijkerhout. 

VOORSTELLING
Hear my Voice! begint om 20.00 uur, de kapel gaat ca. 19.30 uur open voor publiek. De voorstelling is ca. 21.30 

uur afgelopen. 
Vanaf 19.15 uur bent u al welkom om rond te lopen op het landgoed en voor een kopje koffie of thee met wat 
lekkers. Koffieshop August serveert op het terrein naast de kapel eerlijke koffie en thee in hun unieke Parijse 
Stadsbus. U helpt ons door zoveel mogelijk gepast te betalen. Er kan ook gepind worden.

BESTE BEZOEKER,



MINDER VALIDEN
Bent u slecht ter been, dan kunt u worden afgezet bij de hoofdingang van het landgoed en eventueel met de 
golfkar verder vervoerd worden. 
Er zijn enkele invaliden parkeerplekken op het terrein. Wilt u hiervan gebruik maken, dan kunt u dit aangeven 
via info@kunstklank.nl.

OVERIGE ZAKEN
• Het parkeren neemt even tijd in beslag, kom ruim op tijd
• We zijn druk bezig de kapel, die jaren leeg heeft gestaan, van te voren zoveel mogelijk te verwarmen. Toch 

kan het fris aanvoelen. We adviseren u om u warm aan te kleden.
• Er worden professionele foto’s gemaakt door Monica Stuurop. U hoeft zelf geen foto’s te nemen tijdens de 

voorstellingen.
• meer info: www.kunstklank.nl 

Kom ruim op tijd, het is 600 meter lopen vanaf de parkeerplaats en nog 5 minuten naar de kapel op het 
landgoed. Als de voorstelling begonnen is kunt u helaas niet meer naar binnen.

We kijken uit naar mooie avonden en middagen op het Landgoed Sancta Maria.

Namens KunstKlank, Sylvia van Stijn, Herma van Piekeren & Martha Baalbergen
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STEM!
En stem op de zomerproductie van KunstKlank bij het Luchterduinenfonds
https://www.eneco.nl/over-ons/projecten/luchterduinenfonds-2019/kunst-
klank/?project=32CE6292-E869-4B97-8B0E-AA7A8C47050B
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