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Ontdek de gouden rand
van Noord-Holland

WELKOM!
Het is ons een eer en een genoegen u te mogen voorstellen aan een
prachtig stukje Holland niet zo ver bij
u vandaan. De regio kenmerkt zich
door een diversiteit in landschap, historische stads- en dorpskernen, recreatiemogelijkheden, cultuur, rust en
ruimte.
Wanneer u vertrekt in oostelijke richting vanaf de Noord-Hollandse kust
zult u na de prachtige duinen getroffen worden door polders en veenweidegebieden waar je naar hartelust kunt wandelen, fietsen en vogels
spotten. Het gebied waar uw reis door
heen gaat, is ontstaan uit droogmakerijen. Zodoende is er water, heel veel
water.

Marktplein Schagen

Ontdek Schagen
kijk op Hollandbovenamsterdam.com

In mooie steden als Alkmaar, Hoorn,
Medemblik geniet u van de overblijfselen van een rijke geschiedenis. De
Hollanders staan bekend als harde

werkers. Zij zijn trots op hun land en
zuinig op hun historie. Dat kunt u zelf
ontdekken in de prachtig bewaarde
historische stads- en dorpskernen.

EEN BIJZONDER STUKJE IN NOORD-HOLLAND
NOEMEN WE WESTFRIESLAND
Hiermee wordt het gebied bedoeld
dat is omsloten door de 126 kilometer
lange monumentale Westfriese Omringdijk. Het landschap staat bekend
om zijn vergezichten en lange authentieke lintdorpen. Ontdek het rijke VOC
verleden in de prachtige havensteden.
Een dagje ontspannen op het water?
Het IJsselmeer/Markermeer biedt volop watersport mogelijkheden. Maar
ook door sloten en poldervaarten kunt
u prachtige tochten maken. Voor wie
van fietsen en wandelen houdt valt
er veel te ontdekken. Westfriesland is
opgenomen in het landelijke netwerk
van fietsknooppunten, zodat u uw eigen route kunt vinden door het Mach-

tig Mooie Westfriesland.
Ten noorden van uw idyllische vakantieplekje zult u verrast worden
door een heel andere omgeving.
De zandgrond van de Top leent zich
uitstekend voor het verbouwen van
bloembollen. In het voorjaar zult u in
de omgeving van Breezand en Anna
Paulowna van uitgestrekte velden
in volle bloei kunnen genieten. Marinestad Den Helder neemt een wel
heel bijzondere plek in. Bijna geheel
omringd door water zal het u niet verbazen dat u hier een rondvaart kunt
maken met een oude vissersboot of
zelfs in een hypermoderne speedboot door de marine haven. Met een
beetje geluk komt u in de buurt van
de zeehonden die op drooggevallen
zandbanken liggen uit te rusten. De
stad heeft verder een prachtig winkelgebied, vele gezellige terrassen en
niet te vergeten een echt strand!
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De goude
Noord Holland
Zin in zon, zee en zand, maar geen trek in overvolle stranden
met knetterende jetski’s? Dan moet je beslist eens Holland
boven Amsterdam bezoeken. In dit gebied dat aan twee kanten wordt begrensd door water, strekken zich kilometers lange, hagelwitte stranden uit voorzien van alle gemakken die
een strandliefhebber zich wenst. Zoals het hoogste aantal
zonuren van Nederland … om maar iets te noemen.
Een dagje aan het strand: het is voor
veel mensen de ultieme vakantiebeleving. Neerstrijken op een lekker plekje
in de zon, koeltasje onder handbereik
en vanuit die luie positie de kinderen
in de gaten houden die zich uitleven
in de golven of zich vermaken met
emmer en schep. Op weg naar huis
een ijsje halen op de boulevard of
nog even een terrasje pakken bij een
strandpaviljoen. En als het even kan,
de volgende dag precies hetzelfde
concept. Heerlijke zomers waarvan de
lome dagen zich traag aaneen rijgen
tot een vakantie die maar niet voorbij
lijkt te gaan.

Een strand van vijftig kilometer
Al sinds het begin van de twintigste eeuw weten zonaanbidders de
Noord-Hollandse kust boven Amsterdam te vinden. Met name het ruim
vijftig kilometer lange zandstrand
langs de Noordzee is populair. Deze
gouden rand die van Wijk aan Zee tot
aan Den Helder loopt is in de loop der
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tijd dan ook van alle gemakken voorzien, maar het strand is nog wel écht
strand, zonder beton en mét natuur.
Er zijn boulevards, gezellige strandpaviljoens en vissersdorpen waar
oude vissershuisjes zijn omgebouwd
tot leuke accommodaties en originele shopjes. Ook het cultureel aanbod
is hier groot. Achter het goudgele
lint liggen de hoogste en breedste
duinen van het land met bos, heide,
helmgras en zandverstuivingen. Door
het uitgebreide netwerk van fiets- en
wandelpaden kun je hier heerlijk

dwalen en is al het aanbod bovendien
goed bereikbaar. Musea, speelparken,
vuurtorens, bollenvelden, klimparken,
natuurgebieden: ook wie het luieren
beu is hoeft zich hier geen moment te
vervelen.
De stranden langs de Noordzeekust
zijn bovendien zeer divers. Zo vind je
hier stille stranden, drukke stranden,
familiestranden, actieve stranden,
hippe stranden, blote-billenstranden
en ga zo maar door. Deze kust heeft
voor ieder zijn strand. Tel daar nog het
hoge aantal zonuren bij op (gemiddeld 1600 per jaar) en je wilt nooit
meer ergens anders naartoe.

Van wijk aan zee tot Den Helder
De stranden van Wijk aan Zee en
Castricum aan Zee zijn echte allemansvrienden. Vanoudsher fami-

liestranden waar kinderen zandkastelen bouwen en waar jong en oud
zich vermaken bij de vele strandpaviljoens (De Kust, Schoos, Deining,
Zoomers of Club Zand). Maar door
de hoge golven is met name Wijk
aan Zee ook geliefd bij actieve types. Surfers, kiters, speedgliders en
skyters nemen in hun kielzog hippe crowds mee voor live muziek en
drinks and bites bij Timboektoe en
Aloha Beach. In Castricum aan Zee
is Camping Bakkum een begrip. Al
meer dan honderd jaar zoeken stedelingen hier verkoeling tijdens de
warme zomers.
Iets verder noordwaarts ligt Egmond
aan Zee: het stadsstrand van Alkmaar
en daarmee eveneens een op en top
familiestrand. IJsje eten op de boulevard, visje happen bij de viskiosk:

niets meer aan doen. Direct achter de
duinen ligt het oude vissersdorp met
leuke winkels, terrassen en zomers
elke woensdag een gezellige braderie. In het Museum van Egmond en
het Bunkermuseum leer je van alles
over het verleden en wie zich verveelt kan de trappen beklimmen van
de vuurtoren Jan van Speyk of gaan
shoppen in Alkmaar.
Voor een luxe luierdagje is Bergen
aan Zee geschikt. In dit Ibiza aan de
Noordzee zitten bezoekers liever met
een glaasje bubbels op het terras dan
met hun billen in het zand. Neerploffen op een van de sofa’s of bungelen
in een hangmat doen het hier daarom ook goed. De strandpaviljoens
zijn hier dan ook vaak uitstekend.
Strand Noord vanwege het te leuke
interieur, De Jongens om lekker te

chillen, Strandpaviljoen Zuid voor de
no-nonsense kaart en Hemingway’s
Beach voor de bezoeker met lekkere
trek (denk aan linnen servetten, kreeft
en oesters). Onlangs opende hotspot
Blooming Beach hier zijn deuren en
bij Uit de Kunst zie je van oudsher
hippies van alle leeftijden. Toch is
Bergen aan Zee ook leuk voor kinderen. Vanwege de rustige stranden,
maar ook vanwege het Zee Aquarium
waar je zeebewoners uit alle windstreken kunt zien én aanraken.
De overgang van Bergen naar Schoorl
is groot. Want naast het decadente en
extroverte Bergen oogt Schoorl ingetogen en nostalgisch. Geen opgang
hier voor luxe auto’s, maar lekker op
het fietsje door de duinen. Zeer hoge
en brede duinen wel te verstaan,
voorzien van een prachtig mystiek
naaldwoud en daarmee sowieso een
rondritje waard. In het dorp zelf laten
kinderen zich van het 54 meter hoge
Klimduin rollen terwijl ouders vanaf het terras van restaurant De Zilte
Zoen geamuseerd toekijken. >>>
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De kust tussen Camperduin en Petten werd lange tijd gedomineerd
door de Hondsbossche en Pettemer
Zeewering: een 5,5 kilometer lange
verharde dijk die het land beschermde tegen de zee. Die dijk maakte
vorig jaar plaats voor duinen en een
strand ter grootte van driehonderd
voetbalvelden. Maar ondanks het
feit dat het toerisme hier sindsdien
hoogtij viert, is de sfeer nog steeds
bescheiden en ingetogen. Eten kan
bij paviljoen Luctor et Emergo en wie
het gebied wil ontdekken, kan op de
fiets een rondrit maken van 18 kilometer langs zee, duin, dijk en polder.
Boven Petten strekt zich een kuststrook uit waar families al decennia
lang de zomer doorbrengen. Sint
Maartenszee, Callantsoog, Juliandorp en Groote Keeten: stuk voor
stuk badplaatsen met eindeloze vergezichten en hagelwitte stranden en
waar ook de faciliteiten dik in orde
zijn. Zo wappert hier het hele jaar
door de blauwe vlag (milieukeurmerk voor schoon water en strand),
zijn er strandwachten en altijd vol-
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doende parkeerplekken. Ook kun je
hier op het strand en in de duinen
slapen. Bij Landal Beach Resort Ooghduyne en de Duynsuites van Zon
Zee Strand loop je zo vanuit je bed de
zee in. Voor de lekkere trek ga je hier
naar Woest of Paal 16. En wie zijn
kroost wil verrassen, trakteert op een
dagje speelpark De Goudvis.
In het voorjaar en in de zomer staan
hier achter de duinen overigens miljoenen bollen in volle bloei. Samen
vormen ze een kilometers lange
geurende lappendeken waar je met
de fiets zomaar doorheen kan fietsen. Wie nieuwsgierig is naar de tulp
moet vooral een bezoek brengen
aan Fluwels Tulpenland: een themapark waar je alles over deze bloem te
weten kunt komen.
In het noordelijkste puntje ligt met
7 kilometer zandstrand Den Helder.
Rust, ruimte, natuur en zo nu en dan
een paar zeehonden bepalen hier
het beeld. Hier strijken vooral veel
families neer. Uit de stad zelf, maar
ook uit andere windstreken. Het
strand wordt aan de zuidkant afgesloten door natuurgebied de Donkere Duinen met veel bijzondere flora
en fauna. Door zijn ligging zo dicht
bij de stad is er in de buurt van dit
strand van alles te doen: klimmen
bij de Klim Vallei, cultuur opsnuiven

bij Willemsoord, avonturen beleven
bij Fort Kijkduin en ga zo maar door.
Den Helder is stoer en energiek.

Ijsselmeer en markermeer
Maar Holland boven Amsterdam kent
nog meer strand. Want wie bij Den
Helder doorreist naar Den Oever komt
zelfs een stukje Waddenzee tegen
waar je kunt wadlopen of zeehonden speuren met een bootexcursie.
Als je daar vervolgens de kust weer
afzakt, treft oude Zuiderzeestadjes
als Medemblik, Enkhuizen, Hoorn en
Volendam. Hier wordt de sfeer veelal bepaald door oude vissersdorpen,
VOC historie en folkore en in de havens hangt de geur van gebakken vis.
Wie wil weten hoe de geschiedenis
van de Zuiderzee zich hier heeft voltrokken, die moet vooral het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen bezoeken.
Wie in zoet water wil zwemmen die
zoekt een strandje langs het IJssel- en
Markermeer. Volg bijvoorbeeld het
deel van de Westfriese Omringdijk
dat langs het IJsselmeer loopt. Her en
der zie je kleine schelpenstrandjes die
ideaal zijn voor een dagje watersport
of gewoon een frisse duik. En weet je
wat zo mooi is? Alles ligt heerlijk compact bij elkaar. In 40 minuten stuur je
van de Noordzee naar het IJsselmeer
en daar tussen liggen de prachtigste
steden en dorpen vol vermaak, cultuur en boeiende historie. Het stoere
middeleeuwse Kasteel Radboud in
Medemblik of het Stoommachinemuseum. En met het speelpark Sprookjeswonderland in Enkhuizen maak je
de kleintjes extra blij. In Het Westfries
Museum in Hoorn vind je van alles
over de Gouden Eeuw, maar alleen
al vanwege zijn eigen monumentale
status is dit museum een bezoekje
waard. In de haven van Hoorn staan
als vanouds de jongens van de Bontekoe turend over het water. De geschiedenis is hier zo dichtbij…

Holland boven Amsterdam..
eindeloos veel te beleven!
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Een fantastisch beleef en inspiratiepark
voor jong en oud. Ontdek de geschiedenis
van ons bekendste exportproduct de tulp en
maak kennis met haar grote familie van
bolgewassen. Ieder seizoen een nieuw gewas,
van narcissen en tulpen tot lelies en dahlia’s in
de zomer en het najaar. Voor de kinderen is er
een overdekte zandbak, een skelterbaan en
een gaasbakkendoolhof.
De inspiratietuinen geven ieder jaargetij
een andere aanblik en er kan heerlijk gerelaxt
worden op de diverse bankjes in het park.
Geniet in de Koffiestal van een kopje koffie
en heerlijke broodjes, gemaakt met lokale
producten. In de oudhollandse boerderij is
kunst te bewonderen en op de bovenverdieping
waant u zich in “de Bollenhemel”.

BEZ
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Geopend van 1 april – 29 Oktober, dagelijks van 10.00 – 17.00uur
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LEKKERUITWAAIEN.NL
Sinds 2001 is lekkeruitwaaien.nl te vinden op de
stranden van Callantsoog , Groote Keeten Julianadorp
en Petten. De naam verklapt al een hele hoop.
Lekkeruitwaaien op het strand. Heerlijk om even
te wandelen op het strand, maar het kan ook
lekker actief. Wij bieden de mogelijkheid mits de
weersomstandigheden goed zijn om 365 dagen
per jaar bij ons te blokarten en vliegeren. Heerlijk
racen langs de vloedlijn in een strandwagen of
bestuur eens een snelle of krachtige stuntmatras.
Beide activiteiten zijn voor jong en oud. (8 / 80 jaar).
En alles is natuurlijk onder begeleiding van
onze instructeurs
Lekkeruitwaaien = 100% beachfun
Kijk op onze site Lekkeruitwaaien.nl of vraag naar de
mogelijkheden bij de receptie van Landal Ooghduyne

We zien elkaar op het strand !

DE KLIMVALLEI
Hou jij van spanning, actief bezig zijn en natuur? Dan kan je bij
Klimpark De KlimVallei in Den Helder je lol op. Voor jong en oud,
beginnende en gevorderde klimmers, bieden wij een gezellig,
avontuurlijk en spannend dagje uit! In ons klimpark klim je veilig
tussen de bomen en ga je uitdagende hindernissen aan.
Een natuurbeleving op en top.

Welke uitdaging ga jij aan?
Ben jij een ontdekkingsreiziger, een avonturier, een hoogvlieger
of een waaghals? Test je klimkunsten op één van de vier
spectaculaire klimparcours met meer dan 40 hindernissen.
Ze variëren in moeilijkheidsgraad en hoogte. Verleg je grenzen
en beleef een waanzinnig avontuur!
Naast ons klimpark is er nog veel meer te beleven.
Kijk daarvoor op onze website of kom langs.
De Helderse Vallei 7a | Tel. +31-(0)6-19601500

www.deklimvallei.nl
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BIJ GOLFBAAN OOGHDUYNE

Wij heten iedereen van harte welkom op Golfbaan Ooghduyne
gelegen in Julianadorp aan Zee. De prachtig aangelegde 9-holes
golfbaan met A-status heeft een open karakter en staat bekend
om haar snelle greens. De baan ligt vlakbij de duinen en de zee
en is door de zandgrond vrijwel het hele jaar speelbaar.
Golf is een ontspannende en sociale,
maar ook zeker een uitdagende sport
van jong tot oud. Iedereen kan zijn of
haar hart ophalen bij Ooghduyne. Elke
dag kun je bij Golfbaan Ooghduyne
terecht voor een rondje golf. Ook kun
je jouw golftechnieken bijschaven op
onze voor iedereen toegankelijke oefenfaciliteiten. Werk aan je swing op de
unieke driving range met landingsvijver
of op de puttinggreen, pitchinggreen en
in de oefenbunkers.
Ben je (nog) niet in het bezit van een
golfvaardigheidsbewijs, maar ben je
altijd al benieuwd geweest naar de
golfsport? Boek gerust eens een
ronde op de Ooghduyne
par 3 familiebaan,

e
n
y
u
d
h
g
o
O
Golfbaan

uyne 1
e
Ooghd
aan Ze
adorp
n
a
li
u
J
S
1787 P
91225
0223-6

een beleving voor het hele gezin! De familiebaan kent alle onderdelen van een
golfbaan zoals glooiingen, zandbunkers, bosschages en een waterpartij,
waardoor ook de familiebaan een ware
uitdaging is.
Of laat je meeslepen in de wereld van
de golfsport en laat Teaching Golfprofessional David Loggie jou de fijne
kneepjes van het vak leren. In een privéles, groepsles, themales of gedurende
een gezellige en leerzame golfclinic.
Voor meer informatie of reserveren kunt
u terecht bij de golfreceptie.
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olfbaan
ooghd
uyne.c
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1450 km fietspad
86 km2 duinen
1581 zonuren
50 stranddagen
52 km zandstrand
13 blauwe vlaggen
13 vuurtorens
3 werelderfgoederen
116 molens
2 dorpen met klederdracht
65 musea
8 steden
642.110 blije inwoners
& 1 jij!

Welkom!
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De Spannende
Tijdreis met Stoomtram en Boot

WELKE KUST U?
Bergen aan Zee
Een dag naar zee om te baden in
luxe? Dan moet je in Bergen aan Zee
zijn. In dit Ibiza aan de Noordzee is
het luieren op het hoogste niveau.
Strandgasten ploffen neer met een
glaasje bubbels op een loungesofa
of dromen weg in een hangmat bij
een strandtent. Uitnodigend zijn ook
de strandpaviljoens met hun stijlvolle
inrichting. Een relaxte sfeer waar jong
en oud zich meteen thuis voelt!

Bovendien heb je aan de kinderen
geen kind. Zij vermaken zich wel
met het bouwen van zandkastelen,
zwemmen en het zoeken naar
krabbetjes. Neem een vlieger, voetbal
of een schepnet mee, en verdwijn
zelf in een goed boek.

NEMO EN ZIJN VRIENDJES
Of je nu op zoek bent naar ontspanning aan het rustige strand of op zoek

bent naar vermaak voor de kinderen:
je vindt hier voor ieder wat wils.
Breng ook een bezoek het Zee
Aquarium waar je zeebewoners
uit alle windstreken kunt zien én
aanraken. Blijf je liever slapen na
een dagje strand? Dan kan dat
uiteraard! Er is een ruime keuze uit
hotels, vakantiehuizen en bed &
breakfasts.

MUSEUMSTOOMTRAM HOORN-MEDEMBLIK
De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur! Klaar voor
vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint ... Reis
mee! Geniet van het avontuur in de Historische Driehoek tussen
Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Luister naar de cadans van de
wielen, hoor hoe de stoom sist en voel hoe de tram zich door het
eeuwenoude Westfriese landschap slingert van het ene naar het
andere historische stationsgebouw. Regelmatig zijn er onderweg
demonstraties van historisch goederen-, post- en reizigersvervoer.
een stoomloc? Bezorg je liever de bagage bij de juiste persoon of kruip je in
de huid van reizigers van 80 jaar terug?
Grijp je kans, help en kruip in hun huid
van de bagagekruier, de machinist, de
conducteur of de stationschef.

Stoomsafari

Onlangs is het nieuwe ontvangstgebouw in Hoorn gerealiseerd. Tramstation Hoorn is een replica van het tramstation dat aan het einde van de 19e eeuw
in Coevorden werd gebouwd
en het eerste nieuwe station in Nederland waar
weer een papieren treinkaartje kan worden gekocht

Neem voor of na aankomst van tram of
boot even tijd voor de Stoomsafari en
ontdek onze collectie. De Stoomsafari is
een ontdekkingstocht aan de hand van
een boekje naar alles wat met stoomtrams te maken heeft en bestaat uit een
puzzel: de Spoortocht naar de collectie
van het museum en uit een programma
waarbij je actief mee moet doen met het
vervoer per stoomtram.
Wilde je altijd al machinist worden op
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Tramstation Hoorn

 Voor de dienstregeling en etickets:
www.stoomtram.nl.

Stap op in:

Hoorn, Van Dedemstraat 8,
Tel. 0229-255255,
Medemblik, Dam 2,
(Busstation Connexxion)
of Enkhuizen, Tritondam 5
(tegenover NS-station)

TICKET

Tussen Medemblik en Enkhuizen vaart
aansluitend op de stoomtram een salonboot over het IJsselmeer. Het is de
grote veerboot Friesland, die in het verleden naar Terschelling voer. Deze onvergetelijke tijdreis langs de steden van de
Historische Driehoek, kan in elk van de
drie steden beginnen.

seum dat vertelt over de stoomtram in
Nederland. In de werkplaats in Hoorn
worden stoomlocs, rijtuigen en wagens
gerestaureerd. De bekendste locomotief
is Bello, maar er zijn er nog meer. De
rijdende tramlocomotieven 18 van de
Gooische en 8 van de Haagsche Tram
zijn zelfs de enige nog rijdende locomotieven van dit type ter wereld. De prachtig onderhouden voertuigen zijn te bewonderen op de lokaalspoorweg tussen
Hoorn en Medemblik.

De
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik: Een rijdend mu-
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Doe een dagje Stoer & Energiek Den Helder
Michel van Oosten

Beleef Den Helder actief!
Veelzijdige natuur
Den Helder leent zich bij uitstek voor een
actief dagje per fiets, te voet of per kano.
Verken deze prachtige stad en geniet van
de ongereptheid van de vele soorten natuur die Den Helder te bieden heeft: 7 km
strand, dijk, duinen en natuurgebieden.
Te voet, te fiets, met de kano
Doe bijvoorbeeld een dagje Helderse duinen; al wandelend of fietsend genieten
van een stukje natuur, cultuur snuiven op
de Stelling Den Helder of vaar met de kano
door de Helderse binnenwateren. Grenzend aan de Helderse Duinen vindt u de
Helderse Vallei en de KlimVallei.

Erleben Sie Den Helder aktiv!
Vielseitige Natur
Den Helder eignet sich ausgezeichnet für
einen aktiven Tag mit dem Fahrrad, zu Fuß
oder mit dem Kanu. Erkunden Sie diese
prächtige Stadt und genießen Sie die Unberührtheit, die die vielseitige Natur in und
um Den Helder zu bieten hat: 7 km Strand,
Deich, Dünen, Parks und Naturgebiete.
Zu Fuß, mit dem Fahrrad,
mit dem Kanu
Ströpern Sie einen Tag durch die Dünen
Den Helders. Genießen Sie die Natur wandernd oder mit dem Rad. Sie können in der
Festung Den Helder Kultur schnuppern,
die grasenden, schottischen Highländer
aus der Ferne bewundern oder mit dem
Kanu durch die Binnengewässer von Den
Helder fahren. An die Dünen von Den Helder grenzen das „Helderse Vallei“ und das
„KlimVallei“.

Beleef Den Helder cultuur historisch

Beleef Den Helder maritiem

Oude Rijkswerf Willemsoord
Een uitje in een stoere omgeving op loopafstand van het stadscentrum? Bezoek dan
de gerestaureerde Oude Rijkswerf Willemsoord, een prachtig stukje cultureel erfgoed.
Musea, een museumhaven, een bioscoop,
een theater, een casino, diverse restaurantjes waar u heerlijk kunt lunchen, borrelen
en dineren.

Marineschepen en piraten:
ervaar het leven aan boord.
In het Marinemuseum staat de Marine
centraal. Grote aandachtstrekker van het
museum is onderzeeboot de Tonijn. Oudgedienden vertellen hier spannende verhalen over onder andere de Koude Oor
log. Het museum is ook erg leuk om met
kinderen te bezoeken.

Wandel mee in de voetsporen
van Napoleon
De Napoleonroute is 11 km lang en brengt
u langs diverse bouwwerken uit de tijd van
Napoleon, Nederlandse verdedigingswerken en vele Duitse bunkers uit de Tweede
Wereldoorlog. De route is verkrijgbaar bij
het toeristisch informatiecentrum op Willemsoord 52A.

Leer van alles over het Nederlandse
reddingwezen op zee
Het Reddingmuseum vertelt het verhaal
over de geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen op zee. Er is van
alles te vinden wat met water en ‘overleven’ te maken heeft. Ervaar windkracht
10 in een windtunnel of test uw vaardigheid als redder in een computerspel.

Erleben Sie Den Helder
kultur-geschichtlich
Die alte Reichswerft Willemsoord
Möchten Sie einen Ausflug in eine tolle Gegend machen, die Sie vom Stadtzentrum
aus zu Fuß erreichen können? Besuchen
Sie dann die restaurierte alte Reichswerft
Willemsoord, ein prächtiges Kulturerbe.
Museen, ein Museumshafen, ein Kino, ein
Theater, ein Casino, diverse Restaurants,
bei denen man köstlich Mittagessen, etwas trinken oder zu Abend essen kann.
Wandern Sie in den Fußspuren
Napoleons
Die Napoleon-Route ist 11 km lang. Diese
Route führt Sie entlang diverser Bauwerke
aus der Zeit Napoleons. Dabei handelt es
sich um niederländische Verteidigungsbollwerke sowie viele deutsche Bunker
aus dem zweiten Weltkrieg. Eine Karte,
in der die Napoleon-Route abgebildet ist,
können Sie bei der Tourismusinformation
auf Willemsoord 52 A erwerben.

www.denhelderkustdezee.nl
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Peter van Aalst

Erleben Sie Den Helder
maritim
Marineschiffe und Piraten:
erleben Sie das Leben an Bord.
Im Marinemuseum steht die Marine im
Mittelpunkt. Das U-Boot „de Tonijn“ ist
der Publikumsmagnet des Museums.
Die Veteranen erzählen hier spannende
Geschichten, u. a. über den kalten Krieg.
Das Museum eignet sich sehr gut für
Kinder.
Lernen Sie alles über die
niederländische Seerettung
Das Rettungsmuseum erzählt eine Geschichte über die Historie der niederländischen Seerettung. Man findet hier
alles, was mit dem Wasser und mit
dem „Überleben“ zu tun hat. Erleben
Sie Windstärke 10 in einem Windtunnel
oder testen Sie Ihre Fähigkeiten als Retter mit Hilfe eines Computerspiels.

Evenementen, markten en tips 2017
:
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Donderdag/Donnerstag
Elke donderdag koopavond
binnenstad Den Helder
Jede Donnerstag kaufabend
Innenstadt Den Helder
Vrijdag/Freitag:
Elke vrijdag verse vismarkt bij de
visafslag in Den Helder
Jede Freitag frischem Seefischmarkt
Hafen Den Helder
Zaterdag/Samstag:
Rondleiding Koninklijk Instituut voor
de Marine Den Helder
Führung beim Königliches Institut der
Marine Den Helder
www.denhelderkustdezee.nl
Zondag/Sonntag
Elke zondag Koopzondag bij
winkelcentrum de Riepel in Julianadorp
Jede Sonntag Verkaufsoffene Sonntag
Einkaufszentrum Julianadorp

Elke laatste zondag van de maand
koopzondag in de binnenstad
van Den Helder
Jede letzte Sonntag
Verkaufsoffene Sonntag Innenstadt
Den Helder
22 januari, 19 februari
en 19 maart
Winterzondag kunst project
de Nollen
Wintersonntag Kunst
projekt de Nollen
www.projectdenollen.nl

21 mei
Rondje Cultuur Huisduinen
Kulturrunde Huisduinen
www.rondjecultuurhuisduinen.nl
10 juni
Bunkerdag, diverse locaties
in Den Helder
Bunkerdag, mehrere Orten in Den Helder
www.bunkerdag.nl
11 juni
Grachtenconcert Den Helder
Grachtenkonzert Den Helder
www.vriendenvandenhelder.nl

23 april
Springfair Julianadorp
Frühlingsmesse Julianadorp
www.springfairjulianadorp.nl
20 mei
Dag van de muziek
Tag der Musik
www.dagvandemuziek.nl

22 t/m 25 juni
SAIL/Marinedagen Den Helder
SAIL/Marine Tage Den Helder
www.saildenhelder.nl
27 juni t/m 29 augustus
Juttersmarkt Den Helder
www.hobdenhelder.nl

Voor meer informatie over alle activiteiten, evenementen en markten verwijzen wij u graag naar de website
für mehr Informationen über Aktivitäten, Veranstaltungen und Märkten: www.denhelderkustdezee.nl
@dhkdz

@dhkdz

22∙23∙24∙25
JUNE 2017

Official website: www.saildenhelder.nl
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!
d
r
o
o
b
n
a
a
p
a
t
S

Stadswandeling Den Helder
De wandelroute neemt u mee langs diverse historische panden, opgeknapte gevels in de binnenstad, over de dijk en de
Oude Rijkswerf Willemsoord. Al met al is het een hele gevarieerde wandelroute waarbij u vele verschillende aspecten van
de stad in een korte tijd zult zien.
Den Helder is aan drie kanten omringd
door water en daarom onlosmakelijk
verbonden met de zee. Een bezoek
aan de dijk kan daarom niet ontbreken in de stadswandeling. Een heerlijk
moment om even uit te waaien of op
een bankje te genieten van de zon en
uitzicht.
Tijdens de wandeling van 4 km zijn er
meerdere momenten om even neer te
strijken op een terrasje om te genieten
van een kop koffie/ thee of heerlijke
lunch.
De stadswandeling is verkrijgbaar
via het toeristisch informatiecentrum
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(Willemsoord 52a) en te downloaden via www.denhelderkustdezee.nl/
wandelroutes

RONDLEIDING DOOR HET KONINKLIJK
INSTITUUT VOOR DE MARINE
De Koninklijke Marine stelt bijzondere eisen aan jonge officieren die werken
bij de operationele eenheden. Het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM)
stelt haar opleidingen hierop in. Met competentiegericht onderwijs stoomt het
instituut de adelborsten klaar voor hun loopbaan als militair leider.
Elke zaterdagochtend (m.u.v. zomerverlof) kunt u deelnemen aan een rondleiding over het KIM. Volg een rondleiding door dit prachtige, monumentale
gebouw en een enthousiaste gids vertelt u alles over de vertrekken.

Reserveren is noodzakelijk en kan via: +31-(0)223-616100

Wie de marine echt wil beleven, moet
bij het Marinemuseum in Den Helder zijn. In het Torentje kunt u de rijke geschiedenis van de Nederlandse
marine ervaren. U maakt kennis met
onze Nederlandse zeehelden uit de
Gouden eeuw, leert over de overgang
van zeil naar stoom en leeft mee met
de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.
Het Marinemuseum is gevestigd op
de Oude Rijkswerf. Hier werden in
vroeger tijden marineschepen gebouwd en onderhouden. In de Geschutmakerij staat de geschiedenis
van de Rijkswerf en de techniek achter
de marine centraal. In de interactieve
tentoonstelling ‘Schip en Werf’ kan
de bezoeker klinken, lassen, touwknopen, lading hijsen of het geschut
bedienen. ‘Werfwerk is mensenwerk’
is een eerbetoon aan de ‘wervianen’,
zij zorgden ervoor dat marineschepen
konden blijven varen en werkten onder zware omstandigheden.
Moderne technieken kunt u ervaren in
het brughuis van geleide wapenfregat
De Ruyter. Het opvallendste kenmerk
van het geleide wapenfregat is de me-

tershoge radarbol bovenop het brugdeel. De krachtige 3-D radar in deze
bol kon ruim honderd doelen tegelijk
traceren, tot 400 km afstand. In de bol
ervaar je welke windkracht de met 20
omwentelingen per minuut draaiende
radar veroorzaakte.
Uniek zijn ook de drie museumschepen uit verschillende periodes in de
geschiedenis, waar u het leven en de
techniek aan boord kunt ontdekken.
Onderzeeboot Tonijn is het paradepaardje van onze museumvloot. Het is
de enige onderzeeboot in Nederland
die toegankelijk is voor het publiek.
Aan boord vertellen oud-bemanningsleden prachtige verhalen.
Aan boord van museumschip de
Schorpioen kunnen kinderen stoere marineverhalen
beleven door de ogen van
kinderen én een scheepshond. Ze worden aan het
denken gezet en uitgedaagd. Kun je je voorstellen
hoe het is om een bombardement mee te maken en
durf jij een kielhaalharnas
aan te trekken?

MARINEMUSEUM
Naast alle vaste en tijdelijke exposities heeft het Marinemuseum verschillende spannende en uitdagende
ontdekkingstochten voor iedere leeftijdsgroep. Met werfkinderen Nelly en
Simon kan het leven en werken op de
werf worden ontdekt. In de ‘Zeeheldenzoektocht’ maken kinderen samen
met Puppes-3 de jongste matroos aan
boord, kennis met Nederlandse zeehelden. Of ze komen meer te weten
over de ‘Jacht op Piraten’.
Alle teksten in de exposities en museumschepen zijn in het Nederlands en
Engels. Daarnaast biedt het Marinemuseum bij de tentoonstelling ‘Schip
en Werf’ en ‘Werfwerk is mensenwerk’ een audiotour in het Duits en
Engels aan.

Kijk voor meer informatie op:

www.marinemuseum.nl
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ER OP UIT!

Golfbaan Ooghduyne
Een actief dagje uit in de Kop van Noord-Holland? Zowel de startende als de geoefende
golfer kan zijn of haar hart ophalen op Golfbaan Ooghduyne in Julianadorp aan Zee.
De prachtig aangelegde 9 holes golfbaan (met A-status) ligt vlak bij de duinen en de zee,
heeft een open karakter en is dankzij de zandgrond vrijwel altijd speelbaar.
Speel op de 9-holes golfbaan, ga de uitdaging aan op de familiebaan of oefen jouw
golftechnieken op de oefenfaciliteiten.
Ooghduyne 1 | 1787 PS Julianadorp | 0223-691225 | www.golfbaanooghduyne.nl

Het lekkerste museum van Nederland!
De sfeer van vroeger met de geur van verse koek. De kennis en kunde van de bevlogen
bakkers en de gastvrijheid van de vriendelijke vrijwilligers zijn enthousiastmerend.
Een feest van herkenning voor volwassenen, voor kinderen gewoon handen uit de
mouwen en de bakker helpenwant er zijn altijd en doorlopend lekkere extra activiteiten,
zonder extra kosten. Daarom 3X gekozen tot leukste Kindermuseum van Nederland!
Nu met de Kunstexpositie ‘Bakkerskunst’; het grensgebied van Kunst & Ambacht …
www.deoudebakkerij.nl | Nieuwstraat 8 Medemblik | T. 0227-545014

Fort Kijkduin
Fort Kijkduin is onderdeel van de Stelling Den Helder en in zijn oorspronkelijke vorm
gebouwd tussen 1811 en 1813. In het museum wordt de geschiedenis van het fort,
haar bewoners en de omgeving uit de doeken gedaan. In ons Noordzeeaquarium
bevindt zich een doorlooptunnel waar je als bezoeker midden tussen het leven in de
Noordzee loopt. Een bezoek aan het aquarium is een spannend en leerzaam
avontuur, waarbij je de vissen niet alleen kunt zien, maar ook mag aanraken.
Fort Kijkduin | Admiraal VerHuellplein 1 | Huisduinen | www.fortkijkduin.nl

Museumstoomtram Hoorn-Medemblik
Beleef de geschiedenis van de stoomtram in Nederland. Reis mee met locomotief Bello of een
van de andere historische locomotieven. De gerestaureerde stoomtrams rijden op de lokaalspoorweg tussen Hoorn en Medemblik uit 1887, waar de oorspronkelijke stations nog bestaan. In de
tram maak je de Spannendste Tijdreis door een echt authentiek stukje Holland. Aansluitend vaart
een museumschip over het IJsselmeer naar Enkhuizen. Ontdek het kolenvuur in de locomotief,
verkleed je als een reiziger van 100 jaar geleden of help de arbeider met de goederen en koffers.
Museumstoomtram Hoorn-Medemblik | Van Dedemstraat 8, 1624 NN Hoorn
T. 0229-255255 | Info@stoomtram.nl | www.stoomtram.nl

Het verleden raakt je in Huis van Hilde
Maak een ontdekkingstocht door het verleden en sta oog in oog met onze verre
voorouders uit Noord-Holland. Hun gezichten zijn gereconstrueerd met forensische
technieken. Meer dan duizend prachtige vondsten illustreren de archeologische
rijkdom van de provincie. Kinderen beleven een onvergetelijke middag in het ArcheoLab,
met leerzame games en activiteiten. In museumcafé Hildes Heerlykhyd staan
verrassende streekgerechten op het menu. En na afloop kun je lekker uitwaaien in
de duinen of een archeologische fiets- of wandeltour maken.
Westerplein 6 | 1901 NA Castricum | www.huisvanhilde.nl

Een interactieve ontdekkingstocht voor jong en oud!
Breng een bezoek aan het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder. Het
museum vertelt het verhaal van het reddingwezen in Nederland. Voor jong en oud is er van
alles te zien en te doen. Ervaar bijvoorbeeld hoe windkracht 10 aanvoelt, beleef de wilde
zee met de vaarsimulator en verstuur een bericht in morse.
Van april tot en met oktober zijn er rondvaarten door de binnenhaven van Den Helder.
www.reddingmuseum.nl | Willemsoord 60G Den Helder | 0223-618320

Alle hens!

Maak het mee in het Zuiderzeemuseum
In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen vind je echt álles over het leven rond
en op de voormalige Zuiderzee. Zie, hoor, voel, proef en ruik en beleef het zelf!
Het buitenmuseum (open vanaf 1 april) bestaat uit meer dan 140 historische
huizen, winkels en werkplaatsen. Er is niet alleen van alles te zien, maar ook heel
veel te doen. Met historie, fotografie, streekdrachten, design en tijdelijke
tentoonstellingen biedt het binnenmuseum het hele jaar voor ieder wat wils.
Benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.zuiderzeemuseum.nl

Wat is eigenlijk een admiraal? Hoe ging dat zo’n zeegevecht met
kanons? Kun je je voorstellen hoe het is om een bombardement
mee te maken? En durf jij een kielhaalharnas aan te trekken?
In deze familietentoonstelling beleef je stoere marineverhalen.
Je wordt meegezogen in de avonturen van kinderen én zelfs van een
scheepshond. De tentoonstelling is gebaseerd op het boek Alle hens!
Stoere marineverhalen dat in juni 2016 is verschenen bij uitgeverij Kluitman.
Kijk voor meer informatie op: www.marinemuseum.nl.
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WELKE KUST U?
Castricum
In Castricum vind je misschien wel
het stilste strand van Noord-Holland.
Volg met de fiets de Stille Strandweg
(de naam zegt het al), dwars door
het prachtige duingebied, naar de
zuidelijke strandafgang. Hier hoor je
alleen het geluid van de branding en
verder helemaal niks. Degenen die
van wat meer drukte houden kunnen
het beste hun auto parkeren op het
enorm grote parkeerterrein bij de
hoofdstrandafgang. Achter het glas
bij één van de strandpaviljoens geniet
je van het beste uitzicht en lunch of
diner je tot de zon ondergaat.

KONIJNENHOL BEZOEKEN
De duinen zijn hier overigens zeker
een bezoek waard. Een uitgebreid
wandel- en fietsknooppuntennetwerk

wijst je vanzelf de weg. De uitzichten
over het eeuwenoude duingebied zijn
wonderschoon. En onderweg kom
je misschien wel langs zo’n mooie
uitrustplek in de duinen of stap je
even binnen bij Bezoekerscentrum
de Hoep, dat eruit ziet als een enorm
konijnenhol.

SLAPEN IN DE DUINEN
Kampeerders weten Castricum als
sinds jaar en dag te vinden, want er
zijn bovengemiddeld veel boerencampings. Ook de beroemde
campings Bakkum en Geversduin
zijn tot in de wijde omgeving bekend.
Midden in de duinen bieden ze
plekken voor tent en caravan, en
daarnaast zijn er nog veel meer
bijzondere overnachtingsmogelijk-

heden. Camping Bakkum heeft zelfs
haar eigen openluchttheater in een
duinpan. Vergeet ook niet de verschillende hotels en Bed & Breakfasts in
deze landelijke omgeving.

HUIS VAN HILDE
Castricum is compact maar je vindt
er alles wat een mens nodig heeft:
een bioscoop, een winkelhart èn
winkelcentrum en goede restaurants.
Ga ook eens kijken bij het bijzondere
Huis van Hilde, vlak achter het station.
Bij dit fonkelnieuwe museum maak
je een tijdreis door de archeologische
geschiedenis van Noord-Holland.
Tip! Wil je in alle rust naakt recreëren?
Iets zuidelijker, tussen paal 47 en
48, is een gebied gereserveerd voor
naaktrecreatie.
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IN HUIS VAN HILDE
Geschiedenis is zoveel meer dan wat er in de boeken staat. Dat
blijkt wel bij een bezoek aan Huis van Hilde in Castricum. Je
maakt er een spannende ontdekkingstocht door de archeologie
van Noord-Holland. Ontmoet mensen uit het verleden; mensen
zoals wij, die leefden, lachten en verdrietig waren om wat hen
overkwam. Zij vertellen, samen met meer dan duizend bijzondere archeologische vondsten, het verhaal van de bewoningsgeschiedenis van dit gebied.

OOG IN OOG MET MENSEN VAN VROEGER
Zestien levensechte mensfiguren staan
centraal in de tentoonstelling. Het zijn
indrukwekkende reconstructies van skeletten, die door archeologen uit Noord-
Hollandse bodem zijn opgegraven. Met
forensische technieken zijn de gezichten
gereconstrueerd. De attributen en kleding zijn zo getrouw mogelijk gemaakt.
Het resultaat is ongekend; je staat oog in
oog met mensen van vroeger .

DUIZEND ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN
Bijzondere vondsten van de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd illustreren de archeologische rijkdom van dit gebied. In
de vitrines liggen prachtige sieraden,
amuletten, wapens, gereedschap en
kook- en eetgerei uit meer dan vijfduizend jaar geschiedenis. Er zijn ook
topstukken te zien, waaronder prehistorische kano’s en grote stenen sarcofagen. Op film zie je hoe Noord-Holland
er door de eeuwen heen uitzag. En er is

een doorkijkje naar het depot, waar nog
eens twee miljoen vondsten worden
bewaard. In tijdelijke tentoonstellingen
worden opmerkelijke vondsten en actuele opgravingen belicht.

tegemoet te gaan? Het kan in Hildes
Heerlykhyd. Dit museumcafé, dat ook
zonder entreekaartje te bezoeken is,
biedt naast een lekker kopje koffie of
thee ook verrassende streekgerechten,
vaak met een knipoog naar het verleden. De ligging in het Noord-Hollands
duingebied maakt Huis van Hilde een
perfect start- of eindpunt van archeologische fiets- en wandelroutes. In ons
toeristisch informatiepunt in de hal is
van alles over de directe omgeving te
vinden. Huis van Hilde ligt naast het
NS-station van Castricum.

KINDEREN MEER DAN WELKOM
Voor kinderen is er altijd wat te doen.
Wil je ontdekken wat archeologie is?
Kruip in de huid van een archeoloog
en word een echte speurneus. In ons
ArcheoLab ga je zelf aan de slag met
vondsten en probeer je het verhaal erachter te ontdekken. En vergeet niet
het spannende ArcheoGame te spelen, of je uit te leven in de interactieve
zandbak. Tijdens de vakanties zijn er
altijd leuke kinderactiviteiten, speciale rondleidingen en speurtochten.

GENIET IN ONS MUSEUMCAFÉ
EN VERKEN DE OMGEVING

www.huisvanhilde.nl

Dagdromen over het verleden of
energie opdoen om de toekomst

Huis van Hilde | Westerplein 6 | 1901 NA Castricum
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BAKKERIJMUSEUM ‘DE OUDE BAKKERIJ’
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Het lekkerste museu

VAN JULIANADORP
Tegen inlevering van deze bon bij
de kassa van Vomar Julianadorp
ontvang je 10% korting op je
boodschappen. De korting wordt
verrekend over bedragen tot en
met ¤ 50,-.

In de schatkamers van de bakker hangt de
sfeer van vroeger en de geur van verse koek.
Levendig en gastvrij voor jong en oud. 3 keer gekozen tot
leukste Kindermuseum van Nederland. Met enthousiasme,
kennis en kunde van de bevlogen bakkers
wordt u ontvangen.

Naast het Bakkerijmuseum biedt Me
dem
blik nog veel meer: de Stoomtram, Kasteel Radboud, de Bijenstal,
Stadsmuseum en het Nederlands
Stoommachinemuseum! Veel terrasjes, havens en (ook overdekte!) speelgelegenheid. Bovendien is er altijd
wel een evenement of festival. Op InMedemblik.nl vindt u alle toeristische
info bij elkaar.
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Voor informatie: www.deoudebakkerij.nl • Nieuwstraat 8 • Medemblik 0227-545014

ijd

Landal
Beach Resort

Ooghduyn

Dit jaar is er ook een expositie over
kunst en de bakker. Want is het
sierwerk van de bakker nou kunst
of kitsch? En als de kunstenaar
de bakker als onderwerp heeft
of bakkerstechnieken gebruikt? Als de kunstenaar een
brood bakt…. ‘Bakkerskunst’

meandert in het gebied tussen kunst
en kitsch, door een meerdere kunsthistorische periodes en langs vele
technieken. In 125 kunstwerken langs
de grens tussen bakker en kunstenaar.

Zanddijk

Voor volwassenen is het een feest
van herkenning en hét adres voor interessante informatie over bijna vergeten historische bakkerstechnieken!
Suikersierwerk, dragant, conceren,
tempreren en tableren; magische processen uit het verleden die nergens
anders meer te zien zijn worden nog

U kunt ook een workshop reserveren
en zelf aan de slag gaan. Leer bijvoorbeeld suikertrekken, cacaoschilderen
of suikerbeesten gieten. Voor groepen
vanaf 8 personen is in overleg een
dag uit te kiezen, voor de individuele
persoon hebben we regelmatig workshops op inschrijving. Zo kan heel
Holland het leren en houden wij ons
mooie ambacht in stand!

eestweg

Alleen geldig t/m 30 juni 2017 bij
Vomar Voordeelmarkt Julianadorp

Strand

regelmatig, soms zelfs dagelijks gedemonstreerd in Medemblik. Maar uiteraard worden en gevulde koeken, speculaas en slagroomtruffels gemaakt.
Een heerlijk geurig feest van ontdekking én van herkenning.

Van For

8 718204 082792

Bij binnenkomst klingelt
de deurbel en
zet u meteen een
stap terug in de tijd;
de oude winkel, een
bedrijvige bakkerij en
nog meer demonstratieruimtes met chocolade, marsepein, suikerwerk
en ijs. Zie hoe het gemaakt en
verwerkt worden, tot een lekkernij òf
tot eetbaar kunstwerk. Voor kinderen
zijn er altijd lekkere extra activiteiten,
en dat zonder extra kosten en zonder
reserveren. Gewoon handen uit de
mouwen en de bakker helpen.

Maximaal één bon per klant. Geldt niet voor wettelijk
uitgezonderde artikelen zoals: statiegeld, tabak,
koopzegels, slijterij, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten.

DAGEN PER
WEEK OPEN

GRATIS
PARKEREN

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m donderdag:
08.00 - 20.00 uur
Vrijdag:
08.00 - 21.00 uur
Zaterdag en zondag:
08.00 - 20.00 uur
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WELKE KUST U?

HET NATIONAAL REDDINGMUSEUM DORUS RIJKERS
Beukende golven, gestrande schepen
en uitrukkende reddingboten. Beleef
het mee in het Nationaal Redding
museum Dorus Rijkers. Het museum
vertelt het verhaal van het reddingwezen in Nederland. Voor jong en
oud is er van alles te zien en te doen.
Ervaar bijvoorbeeld hoe windkracht
10 aanvoelt, beleef de wilde zee met
de vaarsimulator en verstuur zelf
een bericht in morse. Het museum
is heel kindvriendelijk. Mag je in de
meeste musea nergens aankomen,
hier mogen bezoekers veel van de
collectie aanraken. Je kunt in een
reddingboot klimmen en zelf aan
het hand aangedreven zoeklicht
draaien. Kinderen kunnen zelfs een
reddersmedaille winnen door de

Schoorl
Onder de hoogste en breedste duinen
van het land ligt het vriendelijke
dorp Schoorl. Deze kustplaats heeft
misschien wel het mooiste duin
gebied van Noord-Holland, maar is
daar altijd bescheiden onder gebleven. Naar het strand ga je gewoon op
de fiets. Onderaan het ruim vijftig
meter hoge klimduin – waar de
kinderen zich met plezier naar
beneden laten rollen – zit al ruim een
eeuw hetzelfde café. En de bomen?
Die zijn al net zo mooi oud geworden.

NATIONAAL PARK
Schoorl mag zich met recht een
Nationaal Park noemen en heeft ruim
zestig kilometer aan wandelpaden.
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Loop langs heidevelden, bossen, het
vogelmeer en over de soms wel vijf
kilometer brede duinen. Ook De Kerf
is uniek voor dit gebied: een natuurlijk
inham in de duinen waar zeewater
bij hoogtij de duinen in kan stromen.
Dit is het leefgebied van de groene
specht en de zeldzame nachtzwaluw
en in de zomermaanden bloeien
overal witte orchideeën.
Laat je informeren of koop een kaart
van het gebied bij het Bezoekers
centrum De Schoorlse Duinen waar
voor de allerkleinsten het Kabouterpad is aangelegd: een schitterend
natuurpad door bos en duin. Knapzak
op en op zoek naar kabouters!

FIETS JE IN HET ZWEET
Wist je al dat je in Schoorl verrassend
goed kunt mountainbiken? Hier ligt
het mooiste, uitdagendste en ook
zwaarste mountainbikeparcours
van Nederland. Flinke klimmen,
mul zand, prachtige vergezichten
zorgen ervoor dat je je met liefde in
het zweet werkt.
Na een dag wandelen of fietsen blijf
je natuurlijk nog hangen op één van
de vele terrassen of een hapje eten in
de gemoedelijke restaurants.
Blijven slapen kan ook: in de
omgeving zijn volop campings,
bungalowparken en Bed & Breakfasts
te vinden.

vragen van de audiotour te
beantwoorden. En moet je in
de meeste musea fluisteren of
op z’n minst je stem dempen,
hier kijkt niemand er vreemd
van op als je hardop praat of
enthousiast roept. Het Nationaal Reddingmuseum Dorus
Rijkers is dit jaar verkozen
tot het 2e beste Kidsproof
Museum van Nederland!
Het museum is echter meer
dan een museum voor
kinderen: modellen, instrumenten en authentieke zwart-wit
films spreken de oudere bezoekers
aan. Er is onder andere aandacht voor
de redders, bijzondere reddingacties,
reddingboten, de reddingmaatschappij, scheepscommunicatie, navigatie
en reddingmateriaal. Er is een gratis
audiotour en app beschikbaar die je
door het museum leidt. Het museum
is gevestigd in een voormalige
motorenwerkplaats van de Koninklijke
Marine. Voor bezoekers die graag veel
historische informatie tot zich willen
nemen is er een rondleiding mogelijk.
Een aantal van onze vrijwilligers

vertellen met veel passie het verhaal
van het reddingwezen in Nederland.
Voor het museum liggen zes varende
historische reddingboten: Insulinde
(1927), Johan de Witt (1941), Prins
Hendrik (1951), Javazee (1967),
Tjerck Hiddes (1975) en Cornelius
Zwaan (1982). De Johan de Witt
maakt tijdens de dagen dat het
museum geopend is, uitgezonderd
de winterperiode, tussen 13.00 en
16.00 uur rondvaarten in de binnenhaven voor maar € 2,50 per persoon.

Een interactieve ontdekkingstocht
voor jong en oud!
Meer informatie over het museum kun je vinden op:
www.reddingmuseum.nl
OPENINGSTIJDEN: dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 17.00 uur en tijdens feestdagen.
Gesloten op eerste kerstdag en 1 januari.
Adres: Willemsoord 60G, Den Helder
Telefoon: 0223 - 618320
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06 MEI

27 EN 28 MEI

12 T/M 15 JUNI

Den Helder, Den Oever,
Petten en Callantsoog

Diverse locaties, kop van Noord-Holland

Enkhuizen

KNRM Reddingboot dag
07 MEI

Dijkmarkt

TE BELEVEN?

13 EN 14 MEI

Open Molendag
bij Korenmolen de Hoop

JANUARI
01 JANUARI

Nieuwjaarsduik

FEBRUARI
25 FEBRUARI

Carnaval
Enkhuizen
26 FEBRUARI

Carnavalsoptocht
Zwaag

Egmond aan zee
01 JANUARI T/M 29 OKT

Star Wars expositie

Museum 20ste eeuw Hoorn
T/M 08 JANUARI

Sprookjeswonderland

MAART
02 T/M 06 MAART

Lentetuin
Breezand

Enkhuizen winteropenstelling
T/M 08 JANUARI

Winterwandeling
buitenmuseum

Zuiderzeemuseum Enkhuizen

02 APRIL

T/M 08 JANUARI

Enkhuizen

Winterplein
Enkhuizen
08 JANUARI

Fashion Outlet
Enkhuizen
22 JANUARI

Winterzondag
bij Project de Nollen
Den Helder
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APRIL
Dijkmarkt

07 APRIL ALLE VRIJDAGEN T/M 29 SEPTEMBER

Kaasmarkt
Alkmaar

08 EN 09 APRIL

Halve van Den Helder

Avondvierdaagse

28 MEI

17 JUNI

Medemblik

Egmond aan zee

Truckfestival

Enkhuizen

JUNI

Visserijdag
18 JUNI

Boerenlandfair
Westerland

’t Zand

03 T/M 04 JUNI

18 JUNI

20 MEI

Alkmaar

Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Dag van de muziek

2017

Top in de Kop

Kaeskoppenstad

Binnenstad Den Helder

03 T/M 05 JUNI

21 MEI

Midwoud

Kunst op locatie Eenigenburg
Schagen en Warmenhuizen

Gitaarfestival

Tuinfair

03 T/M 05 JUNI

Pasar Malam

Den Helder

21 MEI

15 T/M 17 APRIL

Helderse Vallei Den Helder

04 JUNI

Zuiderzeemuseum Enkhuizen

23 T/M 27 MEI

Medemblik

16 T/M 17 APRIL

Medemblik

04 JUNI

22 T/M 25 JUNI

Hem

25 MEI

Camping Bakkum

Den Helder

23 APRIL

Callantsoog

Paaspret

Oldtimerfestival
Dijkmarkt

Lentefeest

Delta Lloyd Regatta
Hemelvaartsmarkt

Enkhuizen
23 APRIL

Den Helder

Florisdag

Pinksterrommelmarkt

SAIL Den Helder/Marinedagen

04 JUNI

24 & 25

Enkhuizen

Medemblik

Dijkmarkt

Middeleeuws Festijn

07, 14, 21, 28 JUNI

25 JUNI

Egmond aan zee

Enkhuizen

Springfair

Braderie

29 APRIL T/M 3 MEI

08 T/M 11 JUNI

27 JUNI T/M 29 AUGUSTUS

Den Helder

Den Helder

Julianadorp

Bloemendagen

Anna Paulowna

MEI

Tour de Lasalle
25 MEI

Cars ‘n, bikes, Stars ‘m Stripes
Waarland

25 T/M 27 MEI

Amusetour
Juttersmarkt

09 T/M 11 JUNI

29 JUNI T/M 24 AUGUSTUS

Enkhuizen

Schagen

Jazzfestival

Westfriese Folklore

Fiets4Daagse

Midzomernachtdroom
Locatietheater de Theatergroep

Korenfestival

06 T/M 10 MEI

27 MEI

11 JUNI

30 JUNI T/M 2 JULI

Medemblik

Hoorn

Zuiderzeemuseum Enkhuizen

02 T/M 05 MEI
Hoorn

Bloemendagen
Limmen

Sint Pancras

Medemblik Nautiek

11 JUNI

30 JUNI

Medemblik

Kolhorn

Amusetour

Nachtmarkt
Zeilmakerijweekend
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Binnenmuseum dagelijks open van 10 - 17 uur
Buitenmuseum open vanaf 1 april 2017

“Leuke

ervaring
voor jong
en oud!”
Bron: Trip Advisor

