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Welkom op Beach Resort Ooghduyne
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Graag heet ik u namens het gehele team
van Ooghduyne hartelijk welkom in de
Kop van Noord-Holland. Al 12 jaar mag
ik, als General Manager, genieten van
deze prachtige natuurrijke omgeving met
in elk seizoen zijn eigen schoonheid.
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In het voorjaar staat Julianadorp in het
teken van de prachtige kleurrijke bloembollenvelden. Wist u dat ons park in het
grootste, aaneengesloten bloembollengebied ter wereld ligt? Maak heerlijke
fiets- en wandeltochten of sluit aan bij
een bloembollenexcursie en leer meer
over de velden.

Es freut mich, Sie im Namen
des gesamten Teams am
Kop van Noord-Holland,
dem sogenannten Kopf
der Provinz Nordholland, begrüßen zu
dürfen. Schon seit 12 Jahren darf ich
als General Manager die wunderbare
Natur in der Umgebung erleben, die
sich in jeder Jahreszeit in ihrer eigenen
Schönheit zeigt.
Im Frühling steht Julianadorp im Zeichen
der wundervollen bunten Blumenfelder. Wussten Sie, dass unser Park im
weltweit größten zusammenhängenden
Gebiet mit Blumenfeldern liegt?
Unternehmen Sie doch einmal eine
herrliche Tour mit dem Rad oder zu Fuß.
Oder nehmen Sie an einem begleiteten
Ausflug zu den Blumenfeldern teil, bei
dem Sie viel Wissenswertes erfahren.
Julianadorp hat die meisten Sonnen
stunden in den Niederlanden. Und dann
müssen Sie natürlich zum wundervollen
Strand, der in unmittelbarer Nähe liegt.

Julianadorp heeft de meeste zonuren
van Nederland, en dat komt goed uit met
het prachtige strand dat naast de deur
ligt. Geniet in de zomermaanden van
heerlijke lange stranddagen. Handdoek,
badkleding, zonnebrandcrème, emmer
en schepje mee? Meer is er niet nodig.
De herfst leent zich uitstekend voor
uitstapjes met het gezin. De regio biedt
vertier voor jong en oud. Beleef het
stoere karakter van Den Helder in één
van de vele musea, laat je onderdompelen in de Noord-Hollandse cultuur in
Schagen of Alkmaar of maak kennis

Freuen Sie sich im Sommer auf scheinbar endlose Tage am Strand. Also Handtuch, Badebekleidung, Sonnenbrandcreme, Eimer und Schaufel einpacken!
Mehr brauchen Sie gar nicht.
Der Herbst eignet sich hervorragend für
Ausflüge mit der Familie, denn in der
Umgebung wird viel für Jung und Alt
geboten. Erleben Sie in einem der vielen
Museen den markigen Charakter von
Den Helder, tauchen Sie in den Städten
Schagen oder Alkmaar in die Kultur von
Nordholland ab und – nicht ganz unwesentlich – lernen Sie das Weltkulturerbe
Wattenmeer kennen.

met Werelderfgoed de Waddenzee.
In de winter met muts op en wanten
aan de regio in. In de hoofdstraat van
Den Helder staat een heuse ijsbaan en
er worden gezellige Kerstmarkten georganiseerd. Koud geworden? Het recept
is héérlijke warme chocolademelk met
slagroom om weer op te warmen.
Op het park kunt u rustig bijkomen in het
subtropische zwembad, terwijl de kids
van de glijbaan afroetsjen. Na een lange
dag vol belevenissen kunt u terecht bij
Brasserie Sandz en Restaurant Steaks &
Burgers voor een welverdiend diner.

Im Winter geht es mit Schal, Mütze
und Handschuhen in die Natur. In der
Hauptstraße von Den Helder steht eine
echte Eisbahn. Außerdem werden dort
stimmungsvolle Weihnachtsmärkte
organisiert. Ist Ihnen kalt geworden?
Da hilft unser Geheimrezept: ein heißer
Kakao mit Schlagsahne, damit Ihnen
wieder warm ums Herz wird.
Im Park können Sie im subtropischen
Schwimmbad ausspannen, während die
Kids die Wasser-rutschbahn unsicher
machen. Nach einem langen Tag voller
Erlebnisse servieren wir Ihnen in der Brasserie Sandz und im Restaurant Steaks &
Burgers ein wohlverdientes Abendessen.

Bart van Wegen
General Manager Landal Beach Resort Ooghduyne
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Steaks & Burgers
Geniet van de heerlijkste gerechten van
de grill. Dat smaakt echt naar meer!
Speciaal voor de kinderen is er een
kinderhoek en kinderkaart.

Steaks & Burgers
Lassen Sie sich die köstlichsten
Gerichte vom Grill schmecken!
Das macht Appetit auf mehr. Speziell
für unsere jüngeren Gäste haben wir
eine Kinderecke und eine eigene
Kinder-Speisekarte.

Fun & Entertainment

Fun & Entertainment

Indoorspelen

Indoor-Spielen

In alle Nederlandse vakanties
worden er op ons park diverse leuke
activiteiten georganiseerd door
ons entertainmentteam.

In allen niederländischen Ferienzeiten
werden in unserem Park viele
tolle Aktivitäten von unserem
Entertainment-Team organisiert.

Kom heerlijk ravotten in onze 300 m²
binnenspeeltuin. Klauter op de houten
stormbaan, daag je vriendjes of
vriendinnetjes uit tijdens een interactief spel,
speel in het houten huis, en dans mee
met de minidisco en het meeleeftheater
van het F&E team.

Wer ist mit dabei? Einfach herrlich, auf
unserem 300 m² großen Innenspielplatz zu
spielen: klettern auf der Hindernisbahn aus
Holz, mit allen Freundinnen und Freunden bei
einem interaktiven Spiel gemeinsam lachen,
das Holzhaus erkunden, bei der Minidisco
mittanzen und beim Mitmach-Theater vom
F&E-Team eine ganz neue Rolle spielen.

Plattegrond & faciliteiten

Parkplan & Einrichtungen - Map & facilities

Accommodatie - Unterkunft - Accommodation

4L1
4-Pers.
Villa

2AL
2-Pers.
Appartement
Ferienwohnung
Apartment

4B1
4-Pers.
Appartement
Ferienwohnung
Apartment

4B2
4-Pers.
Villa

4CD
4-Pers.
Hondenvilla
Hunde-Villa
Dog villa

6D1
6-Pers.
Villa

6CT
6-Pers.
Villa
Extra toegankelijk
Barrierefrei+
Accessible+

6D2
6-Pers.
Villa

6L1
6-Pers.
Villa

8L1
8-Pers.
Villa

10FL
10-Pers.
Villa

10L1
10-Pers.
Villa

12C
12-Pers.
Villa

16L
16-Pers.
Villa

22L
22-Pers.
Villa

Ingang - Eingang - Entrance

B

6CK
6-Pers.
Kindervilla
Kinder-Ferienhaus
Children's villa

6LK
6-Pers.
Kindervilla
Kinder-Ferienhaus
Children's villa

8L2
8-Pers.
Villa

8LK
8-Pers.
Kindervilla
Kinder-Ferienhaus
Children's villa

In die Pedale treten
und die Region entdecken

Ooghduyne ist der ideale Ausgangspunkt
Golfbaan
Ooghduyne Restau
für die schönsten Radwandertouren: Lassen
+31-(0)223
69 12 25 Ausblicken +31-(
Sie
sich von den wunderbaren

Niet in verhuur
Nicht in der
Vermietung
Not for rent
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Brasserie Sandz

Den Helder

Ein modernes, aber häusliches Ambiente,
eine großzügig angelegte und stimmungsvolle Außenterrasse, herrliche Häppchen und
Getränke... in der Brasserie Sandz ist Genuss
ganz einfach vorprogrammiert.
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Exit

Callantsoog

In subtropisch zwembad Ooghduyne

A1 = Receptie, VVV-informatiepunt, bowlingbanen en
C = A-status golfbaan (alleen geldig met GVB)
indoorspeelplaats
A-status
Golfplatz
(nur zugänglich
mit Platzreife)
in Julianadorp
spat
het plezier
er vanaf!
Rezeption, Tourist-Information, Bowling und
A-status Golf course (only accessiblewith
Indoorspielplatz
valid proof)
Reception, tourist
D = Driving Range ‘on water’
lange&glijbaan
en het stuwende
information, bowling and indoor playground De 61 meter
E = Putting
Chipping green
A2 = Zwembad, zwemmersbar, bubbelbad
F =
– Müllcontainer
– Garbage
water van
deAfvalcontainer
stroomversnelling
staan
garant container
Hallenschwimmbad, Schwimmerbar, Sprudelbad
G = Steaks & Burgers, Juliana’s vergaderen, feesten
Swimming pool, swimmers bar, whirlpool
partijen, golfreceptie
- Restaurant ‘Steaks &
voorenonvervalste
waterpret.
A3 = Fietsenstalling (fietsverhuur via de receptie)
Burgers’, Juliana’s Veranstaltungsräume, GolfFahrradraum (Fahrradvermietung an der
Rezeption - Steaks & Burgers, Juliana’s meetings,
Rezeption) - Bike shed (bike rental at reception)
parties, golf reception
A4 = Brasserie Sandz, terras en airtrampoline
H = Midgetgolf (verhuur via receptie)
Brasserie “Sandz”, Terrasse und Air-Trampolin
Minigolf (Vermietung an der Rezeption)
Sandz Brasserie, terrace and airtrampoline
Midgetgolf (rental at reception)

Kostenloser
Sonderwunsch
ein Riesenspaß für die ganze Familie
Vier Bahnen, vierzig
Pins ...
Free bookings
preference

Bowling in Ooghduyne, das ist immer eine
gute Idee. Und mit dem automatisch
Reserveer
nu voor
uw volgend verblijf
einstellbaren
„Kinder-Bumper-System“
uwkann
favoriete
accommodatie
op dit park.
jeder einen Spare oder Strike werfen.

U betaalt dan geen voorkeurskosten.
Vraag ernaar bij de receptie.

midgetgolfbaan is alles mogelijk. Heb jij wel
zin in een rondje, haal je scorekaart,
Reserve
your favourite accommodation fo
golfclubs en ballen gewoon bij de receptie.

Strand - Beach
Wijzigingen voorbehouden
Änderungen vorbehalten
Subject to changes - 06-2018

Zee - Meer - Sea

Gratis voorkeursb

Midgetgolfen
Reservieren Sie jetzt Ihren nächsten Aufent
Wie slaat er een hole-in-one?
Sie zahlen keinen Aufpreis für Buchungen
Op onze dagelijks geopende 18-holes
Weitere Informationen erhalten Sie a

Duingebied
Dünengebiet
Dune area

Zanddijk

Volop zwemplezier
Brasserie Sandz
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Naar het strand - Zum Strand - To the beach

Een moderne, maar huiselijke ambiance,
een ruim en sfeervol terras, de heerlijkste
hapjes en drankjes…
bij Brasserie Sandz is genieten
onvermijdelijk!

8

Zoveel te beleven!
So viel zu erleben!
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Bowlingpret
Vier banen, veertig pins … bowlen op
Ooghduyne is altijd een goed idee.
En met de automatisch in te stellen
kindvriendelijke “gootbumpers” maakt
iedereen kans op een spare of strike!
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Die Natuurroute, die Dorpsroute, die
Boerenlandroute oder die Stad&Stelling
route... Kanufahren im nördlichen Zipfel von
Nordholland ist eine sportliche, vielleicht
aber vor allem die schönste Art,
die Umgebung zu erkunden. Ab Ooghduyne
entscheiden Sie sich, welche Strecke auf dem
Wasser Sie paddelnd zurücklegen möchte.
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156
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Auf Entdeckungsfahrt im Wasser

Julianadorp

De Natuurroute, de Dorpsroute, de
Boerenlandroute of de Stad&Stellingroute...
Kanöen in de Kop van Noord-Holland is een
sportieve, en misschien wel de leukste
manier om de omgeving te leren kennen.
Vanaf Ooghduyne ga je te water,
om vervolgens al peddelend jouw
route naar keuze te volgen.

C

157

155

163

D

Van Foreestweg

Ontdekkingsreis te water

158

L
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unterwegs verzaubern! Erkunden Sie die
Dünen, blicken Sie über die ausgedehnte
Polderlandschaft und entspannen Sie sich
bei einer herrlichen Tasse Kaffee in einem
der vielen Straßencafés, die überall in den
wunderbaren historischen Dörfern in der
Umgebung zu einer Pause einladen.

Alkmaar

K

161

In de pedalen, ontdek de regio
Ooghduyne is het ideale vertrekpunt voor
de fraaiste fietstochten: laat je al trappend
betoveren door de mooiste vergezichten.
Bedwing de duinen, kijk uit over het
uitgestrekte polderlandschap en kom bij
met een heerlijk kopje koffie op één van de
vele terrasjes die de prachtige historische
dorpjes in de omgeving rijk zijn.

Badespaß in Hülle und Fülle
Im subtropischen
Schwimmbad Ooghduyne
= Glascontainer
– Glass container
= Kano’s (verhuur via receptie) - Kanus (Vermietung
in Julianadorp ist das feucht-spritzige
an der Rezeption) – Kanus (rental at reception)
L = Speeltuin – Schwimmvergnügen
Spielplatz – Playground vorprogrammiert.
M = Afvalcontainer – Müllcontainer
61 Meter lange Wasserrutsche und das
GarbageDie
container
= Parkeerplaats – Parkplatz – Parking place
stauende
Wasser
der Stromschnellen garantieren
= Plattegrond/infokast
– Parkplan/Informationen
Map/information
hundertprozentigen Badespaß.
= Voet- / fietspad – Fahrad- / Wanderweg
Bicycle- / footpath
J
K

on this park now and save the regular boo
costs. For more information contact th
Minigolf

Wer schlägt ein Hole-in-one?
Auf unserer täglich geöffneten Minigolf
Belangrijke
Wichtige
Important
anlage mit 18 Stationen
lässt sich auch
telefoonnummers
Telefonnummern
telephone num
Alarmnummer
Notruf Wie wär‘s mit einer
Alarmnumber
spontan viel erleben.
Bij calamiteiten
Bei
dringenden
Notfällen
In case of emergenc
Runde? Punktekarte, Golfschläger und Bälle
EHBO
Erste
Hilfe
First
Aid
sind an der Rezeption erhältlich.
Huisartsenpraktijk Koegras
Hausarztpraxis Koegras
(op werk-dagen tot 17.00 uur) (Mo-Fr bis 17.00 Uhr)

Family doctor Koegr
(mo-fr till 17.00 o’clo

Huisartsenpost
(na 17.00 uur en tijdens
weekenden en feestdagen)

Hausärztlicher Notdienst
(nach 17.00 Uhr und an
Wochenenden bzw.
Feiertagen)

Doctors post
(after working hours,
weekends and holid

Politie

Polizei

Police

Alle Wandel-/fiets in- en uitgangen worden ‘s avonds gesloten!
Alle Wander-/Fahrrad Ein- und Ausgänge sind abends

7

Tips van

ons
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Marloes Vos-de Wit
“Het is erg leuk om eens langs de Helderse Vallei te gaan, een mooi bezoekerscentrum met een
kinderboerderij waar de geitjes gevoerd mogen worden. Verder is er een blotevoetenpad, uitkijktoren,
openluchttheater en de Klimvallei. Daarnaast kunt u er een heerlijke wandeling door het
bos maken. Kortom, een hele dag gezelligheid voor het hele gezin!”
“Es ist wirklich schön, dem Helderse Vallei einen Besuch abzustatten. Zu diesem schönen Besucherzentrum gehört auch eine Tierwiese, auf der die Ziegen gefüttert werden dürfen. Außerdem
erwartet Sie dort ein Barfußpfad, ein Aussichtsturm, ein Freilufttheater und das Kletter-Tal.
Darüber hinaus können Sie eine herrliche Wanderung durch den Wald machen. Kurz gesagt:
ein abwechslungsreicher Ausflug für die ganze Familie!“

Amber
“Voor indoor en outdoor plezier is het bij de Goudvis prima vertoeven! Bij slecht
weer lekker klimmen en klauteren in de indoorspeeltuin, en bij mooi weer springen
op de grootste airtrampoline van Europa!”
“Der Goudvis ist ideal für drinnen und draußen spass! Klettern und krabbeln Sie bei
schlechtem Wetter auf dem Indoor-Spielplatz. Und springen Sie bei gutem Wetter auf
das größte Airtrampolin von Europas!“

ontdekken

boven amsterdam

Lisette van Goethem
“Mijn tip is een dagje uit naar het Land van Fluwel. Beleef de natuur zelf en volg het blotevoetenpad
voor jong en oud. Daarnaast kunnen de kinderen lekker klimmen en klauteren bij het avonturen-
speelparadijs. Pas op dat je de kinderen niet kwijt raakt in het verstoppertjesbos! Na al het rennen,
klauteren en klimmen kunnen jullie heerlijke pannenkoeken eten in het pannenkoekenhuis.”
“Mein Tipp: ein Tagesausflug zum Land van Fluwel. Erleben Sie die Natur selbst, zum Beispiel
auf dem Barfußpfad für Jung und Alt. Außerdem können Kinder im Abenteuer-Spielparadies herrlich
klettern und toben.”

Bĳzondere ontdekkingen zorgen voor blĳvende herinneringen. Door de diversiteit in natuur en landschap blĳft Holland boven Amsterdam in elk

Nicole

seizoen het ontdekken waard. Van hoge duintoppen en uitgestrekte polders tot kleurige bollenvelden in het voorjaar en uitzichten op zee. Van de

“Mijn tip is om een uitje te maken naar het Marine Museum in Den Helder. Het Marine
Museum is dé plek waar je de marine echt kunt beleven. Ontmoet zeehelden, leer over de
geschiedenis en over de ontwikkeling van techniek aan boord en neem een kijkje aan
boord van een echte onderzeeër.”

natuur fiets je zo naar de oer-Hollandse steden en dorpen vol kunst en cultuur. Liever een actieve dag? Door het vele water en de verschillende

“Mein Tipp: einen Ausflug zum Marine Museum in Den Helder zu machen. In das Marinemuseum
können Sie die Marine Wirklich erleben. Auch Lernen Sie Seehelden kennen, die Geschichte und
Entwicklung der Technologie an Bord. Werfen Sie auch Ein blick auf ein echtes U-Boot.”

8

kusten is het een perfecte bestemming om te kanoën, varen, zeilen, (kite)surfen en suppen. Je kunt het zo gek niet verzinnen of je kunt het doen
in Holland boven Amsterdam.
Ook de kinderen zullen zich niet snel vervelen. Een bezoek staat garant voor een grote ontdekkingsreis door de natuur. Klimmen in de duinen,
doe-, beleef- en ontdektuinen, stoere marineverhalen, exotische dierentuinen of een even leerzame als spannende tocht op de wadden.
Waar je interesse ook ligt, er is voor ieder wat wils. Laat je verrassen in authentiek Holland boven Amsterdam.

hollandbovenamsterdam.com
9
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boven Amsterdam

De Kop van Noord Holland is een authentiek stukje Holland. Het heeft statistisch gezien
de meeste zonuren, mooie zandstranden, een rijk gevarieerd binnenland en is omringd door
drie totaal verschillende kusten: de Noordzee, de Waddenzee en het IJsselmeer.
De molens, dijken, polders, dorpen en steden, alles is met noeste arbeid geboetseerd door
onze voorouders. De rijke natuur geeft het gebied kleur. Wij delen ons stukje van de wereld
graag met jou. Maak kennis met de oneindige mogelijkheden in Holland boven Amsterdam!

TUSSEN DUIN EN DIJK
Door de vele grondsoorten vind je in
Holland boven Amsterdam alle landschapstypen die Nederland rijk is. Van
bos en duin, van meren tot zee en
van kleigrond met akkerbouw tot heide. Dit maakt het gebied daarom ook
zo divers. Of je nou de ultieme vakantie-ervaring beleeft door een dagje aan
het strand te spenderen, een wandeling maakt door het bos of een bezoek
brengt aan bedrijven van de boeren en
tuinders.
De nabijheid van zee en meren zorgt
voor een gematigd klimaat en gematigde regenval. Niet voor niets dus dat
de grond goed is voor akkerbouw en
bloembollenteelt en dat de Kop van
Noord-Holland het grootste bloembollengebied van de wereld is! In het voorjaar en in de zomer staan hier achter de
duinen miljoenen bloembollen in volle
bloei. Wie nieuwsgierig is naar de tulp
moet vooral een bezoek brengen aan
de Tulpen Excursie in Slootdorp.
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Vergeet ook ons Waddengebied niet.
De Waddenzee staat op de Unesco
Werelderfgoedlijst. Ga wadlopen in
Den Oever met een gids en ontdek,
met je voeten op het Wad, hoe uniek
dit prachtige stuk natuur is. De kans is
groot dat je zeehonden ziet, dus neem
je verrekijker mee! De vogelspotter
komt hier ook zeker aan zijn trekken.

HOLLANDSE GLORIE
Een andere manier om de landschappen te ontdekken is op de fiets of
wandelend. Door het uitgebreide netwerk van fiets- en wandelpaden kun
je hier heerlijk dwalen en is al het aanbod bovendien goed bereikbaar. Het
Noord-Hollandpad is 284 km lang en
Stoomtrein Hoorn-Medemblik

loopt van Texel naar Huizen. Door de
verschillende etappes kan je zelf kiezen
welke route je gaat wandelen. De keuze
is aan jou. Uitgebreide routebeschrijvingen vind je op www.noordhollandpad.
nl/wandelroutes.
Wil je een route doen waarbij je ook wat
te weten komt over de historie van Den
Helder? Dan is de wandelroute ‘In de
voetsporen van Napoleon’ iets voor jou.
De wandelroute is uitgezet langs historische verdedigingswerken zoals de Nederlandse forten en de Duitse bunkers uit

de Tweede Wereldoorlog. Erg leerzaam!

PROEF ONZE REGIO!

Bekijk je liever de natuur vanaf het water? Dan is er een uitgebreid sloepennetwerk. Via de Sloepennetwerk-app kan
je eenvoudig je route uitstippelen en
rekening houden met de lengte en duur
van de tocht. Om de reis nog leuker te
maken zijn de routes ook voorzien van
verschillende horeca- en overnachtingsmogelijkheden. Zo kan je ongestoord
rondvaren en genieten van de vaartocht.
De app downloaden? Ga naar www.sloepennetwerk.nl/app

- Westfriese Folkloremarkt
www.westfriesefolklore.nl
- Wijndomein Slootgaert
www.wijndomeindeslootgaert.nl
- Texelse Asperges
www.texelseasperge.nl
- Opperdoezer ronde
opperdoezerronde.nl
- Omringbrood
www.westfrieseomringdijk.nl/over-westfriesland-en-de-omringdijk/westfriese-streekproducten/

Bollenvelden Kop Noord-Holland

Markt Alkmaar
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Actie voor groot en klein...

Een dagje uit in Noord Holland met de kinderen betekent
pret en plezier. Maar ook ‘grote kinderen’ komen ruimschoots
aan hun trekken.

Duik in een ludieke wereld en ga samen
naar de leukste activiteiten.
Prikkel je voeten op een blotevoetenpad,
beleef prinsheerlijke avonturen in een
kasteel of krijg een adrenaline kick in een

snelle achtbaan. Er is genoeg te doen.
Wat je ook kiest, het zorgt geheid voor
onvergetelijke belevenissen en mooie
herinneringen.

Geniet van vele sprookjesuitbeeldingen, attracties,
voorstellingen, de speeltuin, de kinderboerderij en nog veel meer!
Entree slechts € 11,50 per persoon.
Wij zijn geopend tot en met 25 oktober, dagelijks vanaf 10.00 uur.

Kooizandweg 9 - 1601 LK - Enkhuizen
informatielijn: 0228-317853
www.sprookjeswonderland.nl

‘JE WEET NIET WAT JE MEEMAAKT’ OP LAND VAN FLUWEL
Land van Fluwel is een groot avonturenparadijs voor
jong en oud, voor levensgenieters en avonturiers! Beleef het
leukste avontuur aan de Noordhollandse kust in Sint
Maartenszee. Boeiend en uitdagend voor alle leeftijden.

12
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heerlijk eten en drinken. Het avonturenparadijs is vanaf april
dagelijks geopend vanaf 10 uur. Kom maar op als je durft.
Beleef het samen op Land van Fluwel! Kijk ook op de website voor
leuke muziekoptredens en verrassende theatervoorstellingen.

‘Beleef het samen!’
Trek de stoute schoenen uit en dwaal over het spectaculaire
BloteVoetenPad. Speel, priek en prut uren in het AvonturenSpeelParadijs. Laat je betoveren in de Dutch Tulip Experience.
Je wandelt met een audiotour in het sprookjesachtige bos
door de historie van Nederlands bekendste icoon: de Tulp. Bij
mooi weer zorgt Strand van Fluwel voor heerlijke verkoeling.

Stijg tot grote hoogte!
Het uitzicht is prachtig vanaf de 12 meter hoge uitkijktoren.
Durfals zoeven glijdend weer naar beneden. Met de trap mag
natuurlijk ook! Race over de skelterbaan en klim gezekerd
over het klimparcours. Ondertussen is het goed toeven op
het paradijselijk terras van Pannenkoekenhuis De Kneinsberg. In en rond de oude stolp op Land van Fluwel is het
Belkmerweg 65 | 1753 GD Sint Maartenszee | T. 0224-562555 | www.landvanfluwel.nl
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MARINEMUSEUM

In Den Helder, op een steenworp afstand
van de boot naar Texel, ligt het Marinemuseum. Wie de marine echt wil beleven is hier aan het goede adres. Snuif de
zilte zeelucht op en stap aan boord van
een echte onderzeeboot. Ervaar 500 jaar
marinegeschiedenis in onze monumentale gebouwen en maak ook kennis met
de hedendaagse marine.

het brughuis van geleidewapenfregat De
Ruyter. Het opvallendste kenmerk van
het geleidewapenfregat is de metershoge radarbol bovenop het brugdeel. In de
bol ervaar je welke windkracht de met
20 omwentelingen per minuut draaiende radar veroorzaakte.

Het Marinemuseum is gevestigd op de
Oude Rijkswerf. Hier werden vroeger
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.

Onderzeeboot Tonijn (1966-1991) werd
bij de werf Wilton-Fijenoord in Schiedam
gebouwd. De Nederlander M.F. Gunning
ontwikkelde het principe van de driecilinder voor onderzeeboten. Deze constructie verbeterde de stabiliteit waardoor de
boot dieper kon duiken dan andere onderzeeboten uit dezelfde tijd. De bemanning bestond uit 67 leden.

De indrukwekkende tentoonstelling Zee
slag! vertelt het verhaal van twee beroemde zeeslagen door de ogen van opvarenden. Vaar en leef mee!
Moderne technieken kunt u ervaren in

NEEM EEN KIJKJE IN
DE ONDERZEEBOOT!

OPENINGSTIJDEN:
Mei t/m oktober
ma. t/m zo.: 10.00 tot 17.00 uur
November t/m april*
di. t/m zo.: 10.00 tot 17.00 uur
* Tijdens officiële schoolvakanties zijn
wij op maandag geopend.

De Tonijn is nog helemaal in oude
staat. Klim door het luik, kijk door de
periscoop en luister naar de spannende verhalen van onze suppoosten. Velen van hen hebben aan
boord van een onderzeeboot
van deze klasse gevaren!

Koop online alvast uw entreebewijs op:

www.marinemuseum.nl
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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. Achter het glas bij één van
de strandpaviljoens geniet je van het
beste uitzicht.

In Castricum stoßen Sie vielleicht auf den
ruhigsten Strand von Nordholland. Steigen
Sie aufs Rad und fahren auf dem Stille
Strandweg (dieser Name ist Programm)
quer durch die wundervolle Dünenlandschaft zum südlichen Strandzugang.
Geschützt hinter den Scheiben eines
der Strandpavillons haben Sie die beste
Aussicht.

KONIJNENHOL BEZOEKEN

EVEN WEG VAN DE GROTE STAD MET ZIJN DRUKKE STRATEN...

De duinen zijn zeker een bezoek waard.
Een uitgebreid wandel- en fietsknooppuntennetwerk wijst de weg. Stap
onderweg binnen bij Bezoekerscentrum
de Hoep, dat eruit ziet als een enorm
konijnenhol.

SLAPEN IN DE DUINEN
Kampeerders weten Castricum sinds jaar
en dag te vinden. Beroemde campings
Bakkum en Geversduin zijn tot in de
wijde omgeving bekend. Midden in de
duinen bieden ze plekken voor tent en
caravan. Daarnaast zijn er nog veel meer
bijzondere overnachtingsmogelijkheden.

HUIS VAN HILDE
Kijk eens 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! Iets zuidelijker, tussen paal 47 en
48, is een gebied gereserveerd voor
naaktrecreatie.

KANINCHENBAU BESUCHEN
Die Dünen sind sicherlich einen Besuch
wert. Das umfassende Netzwerk mit
(Rad-)Wander-Knotenpunkten zeigt
Ihnen dabei den Weg. Unterwegs
besuchen Sie das Besucherzentrum
De Hoep, das wie ein riesiger Kaninchenbau aussieht.

SCHLAFEN IN DEN DÜNEN
Campingfreunde wissen Castricum
schon seit vielen Jahren zu schätzen.
Die berühmten Campingplätze Bakkum
und Geversduin sind in der ganzen
Umgebung beliebt. Inmitten der Dünen
finden sich hier Stellplätze für Zelt und
Wohnwagen. Außerdem erwarten Sie hier
noch viel weitere besondere Übernachtungsmöglichkeiten.

HAUS VON HILDE
Machen Sie einmal einen Abstecher zum
besonderen Haus von Hilde, gleich hinter
dem Bahnhof. In diesem völlig neuen
Museum unternehmen Sie eine Zeitreise
durch die archäologische Geschichte von
Nordholland.
Tipp! Etwas südlicher (zwischen Pfahl 47
und 48) befindet sich ein eigener Strand
für Freunde von FKK.

16
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Aan kunst en cultuur geen gebrek in Noord
Holland. Ontdek de historie of bewonder

hedendaagse kunstenaars in de vele musea.
Ontdek onbekende, mooie plekjes met
een gids of proef de streekproducten.

Verwonder je over de vergezichten.
Allemaal momenten om mooie
nieuwe herinneringen te laten
ontstaan
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HET NATIONAAL REDDINGMUSEUM DORUS RIJKERS
Beukende golven, gestrande schepen
en uitrukkende reddingboten. Beleef
het mee in het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Het museum vertelt het verhaal van het reddingwezen
in Nederland. Er is van alles te zien en
te doen. Ervaar in de windtunnel 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 vragen te beantwoorden van de gratis audiotour. 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 enthousiast roept
of de scheepsbellen luidt. Het
Nationaal Reddingmuseum
Dorus Rijkers was in 2018 hét
beste Kidsproof Museum van
Nederland.

Voor jong en oud
Het museum is meer dan een
museum voor kinderen: modellen, instrumenten en authentieke
zwart-witfilms spreken jong en oud
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.
Voor bezoekers die graag veel historische informatie tot zich willen nemen
is er een rondleiding. Onze vrijwilligers
vertellen je met veel passie het verhaal
van het reddingwezen in Nederland.
Het museum is gevestigd in de voormalige motorenwerkplaats van de
Koninklijke Marine.

Vaar mee in een
echte reddingboot!
Het Reddingmuseum biedt vanaf 1 april
tot 1 november verschillende vaartochten aan. Reddingboot Johan de
Witt maakt rondvaarten door de mooie
binnenhaven van Den Helder voor
maar €3,50 per persoon. Op afspraak
kunnen groepen vaartochten maken op
het wad, op zee of het Noord-Hollands
Kanaal. Voor het museum liggen zes
historische reddingboten: Insulinde
(1927), Johan de Witt (1941),
Prins Hendrik (1951), Javazee (1967),
Tjerck Hiddes (1975) en Cornelius
Zwaan (1982).

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,
tijdens feestdagen en schoolvakanties meestal ook geopend.
Gesloten op 25 december en 1 januari.
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ONTDEK DE ARCHEOLOGIE VAN
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Huis van Hilde, vlak bij de duinen in het gezellige dorp Castricum, is een museum over de archeologie van
Noord-Holland. Het is fascinerend voor groot en klein. Je kunt er zien hoe archeologen het leven van toen
reconstrueren met wat er uit de grond komt.

OOG IN OOG MET MENSEN VAN VROEGER

RAAK AAN DIE VONDST!

TENTOONSTELLINGEN

In het hart van de spectaculaire tentoonstelling ontmoet je zestien mensen die
in verschillende perioden leefden. Archeologen groeven hun skeletten op. De
gezichten zijn met forensische technieken gereconstrueerd. De kleding is op
originele wijze nagemaakt. Het resultaat
is ongekend; je staat oog in oog met
mensen van duizenden jaren geleden ...

Al eens een echte vondst in je handen
gehad? Het kan, in onze ArcheoHotspot.
Aanraken mag! En wat doe je er dan
mee? Je gaat er van alles aan ontdekken
natuurlijk. Ga met echte vondsten aan
de slag en leer het archeologisch werk;
het is leuk voor groot en klein!

Kom de nieuwe, bijzondere of mysterieuze vondsten bekijken in de Vondstvan-de-Maand-vitrine, die gratis toegankelijk is. Het hele jaar door zijn er ook
tentoonstellingen over onderwerpen uit
de Nederlandse archeologie.

1000 VONDSTEN
Duizend archeologische vondsten illustreren de archeologische rijkdom van dit gebied. Er zijn prachtige sieraden, amuletten,
wapens, kookpotten en eetgerei uit meer
dan vijfduizend jaar geschiedenis. Op film
zie je hoe het landschap van Noord-Holland er door de eeuwen heen uit zag.

EEN AVONTUUR VOOR KINDEREN
Voor kinderen is er altijd wat te beleven.
Kruip in de huid van een archeoloog
en word een echte speurneus in het
ArcheoLab. Speel ook eens de spannende ArcheoGame, of leef je uit in de
interactieve zandbak. Tijdens vakanties
zijn er altijd speurtochten en bijzondere
activiteiten.

UITWAAIEN IN DE DUINEN
In museumcafé Hildes Heerlykhyd, met
zonnig terras, kun je iets lekkers drinken
en genieten van verrassende streekgerechten. Huis van Hilde ligt naast
NS-Station Castricum, aan de rand van
het Noord-Hollands duingebied. Daar
kun je heerlijk wandelen en fietsen.
Kijk voor meer informatie en prijzen op:

www.huisvanhilde.nl

Huis van Hilde | Westerplein 6 | 1901 NA Castricum
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Hollandser wordt het niet
In het hart van Noord-Holland ligt het bruisende Alkmaar. Een stad vol hofjes, grachten, tientallen terrasjes en natuurlijk de wereldberoemde kaasmarkt. Kaasdragers die berries met maar liefst 160 kilo kaas
af- en aanvoeren, handjeklappende handelaren en boeren en kaasmeisjes die stukjes kaas uitdelen: op
de Alkmaarse kaasmarkt kom je letterlijk ogen te kort. Van eind maart t/m eind september kun je elke
vrijdagochtend en in juli en augustus ook op dinsdagavond genieten van dit bijzondere spektakel op het
Waagplein. En voor kinderen worden er speciale kinderkaasmarkten georganiseerd. Maar er is meer!

Holland pur
Die pulsierende Stadt Alkmaar liegt im Herzen von Nordholland. Eine Stadt voller Höfe, Kanäle,
zahlreichen Terrassen und natürlich dem weltberühmten Käsemarkt. Käseträger, die Tragbahren
mit bis zu 160 kg Käse an – und abliefern, Handel per Handschlag sowie Bauern und Käsemädchen,
die Stückchen Käse verteilen: das ist das bunte Treiben am Käsemarkt von Alkmaar.
Von Ende März bis Ende September können Sie dieses besondere Spektakel jeden Freitagmorgen und
im Juli und August auch am Dienstagabend am „Waagplein“ bewundern. Für Kinder werden spezielle
Kinderkäsemärkte organisiert. Aber es gibt noch mehr!
22

Bereikbaarheid

Alkmaar biedt volop cultuurhistorie. Van
de grachten tot het prachtig oude Waaggebouw en van de Grote Kerk en de vele
molens in het buitengebied. Zin om alles
zelf te ontdekken? Haal dan bij de VVV
een stadswandeling.
Je kunt Alkmaar ook vanaf het water verkennen: elk uur vertrekt er vanaf de Mient
een rondvaartboot. Of huur zelf een boot
en bestel bij IJssalon De Mient te water
een ijsje bij de speciale ijsbel. Sportief ingesteld? Dan kun je er ook voor kiezen om
door de Alkmaarse grachten te suppen.

Kom je met de auto naar Alkmaar? Vanaf zowel Amsterdam als de kop van
Noord-Holland ben je in een half uur in de
stad. Alkmaar heeft in en om het centrum
maar liefst acht gemeentelijke parkeergarages. Digitale borden geven de route
aan naar de dichtstbijzijnde parkeergarage
waar nog plek vrij is. Kom je meer dan een
dag? Ga dan op ontdekkingstocht door het
groene buitengebied langs de beroemde
Schermer Molens en de pittoreske dorpjes
Graft en De Rijp. In Graft vind je Bram en
Aagie - het kleinste (snoep)winkeltje van
Nederland!

Einkaufen

Kulturgeschichte

Erreichbarkeit

In den engen, charakteristischen Gassen
der Altstadt können Sie flanieren und einkaufen. Es bietet viele gemütliche Cafés,
kleinere Geschäfte und lokale Boutiquen. In
der “Langestraat” und “Laat” finden Sie die
großen Einkaufsketten. Zwischendurch einen kleinen Imbiss oder ein Getränk? Dann
lassen Sie sich bei “ ’t IJkgebouw”, “Heeren
van Sonoy” oder auf einer der zahlreichen
Terrassen verwöhnen. Möchten Sie das ultimative Strandgefühl in der Stadt erleben?
Dann kommen Sie zum “Stadsstrand De
Kade”: ein wunderbarer Ort, um die Sonne
mit der ganzen Familie zu genießen - und
das mit den Füßen im Sand!

Alkmaar bietet zudem viel Kulturgeschichte: zahlreiche Kanäle, das schöne & alte
“Waaggebouw”, die “Grote Kerk” sowie
zahlreiche Mühlen in der näheren Umgebung. Möchten Sie alles selbst entdecken?
Dann erwartet Sie beim VVV ein Stadtplan
mit unterschiedlichen Rundgängen &
Wanderrouten. Sie können Alkmaar auch
vom Wasser aus erkunden: stündlich fährt
ein Ausflugsboot bei der “Mient” ab. Oder
mieten Sie selbst ein Boot und bestellen
ein Eis in der Eisdiele “De Mient” durch das
Läuten der einzigartigen Eis-Glocke.
Sportlich? Dann können Sie auch durch die
Grachten von Alkmaar „suppen“.

Kommen Sie mit dem Auto nach Alkmaar?
Von Amsterdam sowie vom nördlichen
Nordholland aus sind Sie in einer halben
Stunde in der Stadt. Alkmaar verfügt über
acht städtische Parkhäuser in und um das
Stadtzentrum herum. Digitale Schilder
weisen die Route zum nächstgelegenen
freien Parkhaus. Besuchen Sie Alkmaar
an mehreren Tagen? Dann unternehmen
Sie doch eine Entdeckungstour durch die
grüne Landschaft entlang der berühmten
“Schermer-Mühlen” und den malerischen
Dörfern “Graft” und “De Rijp”. In “Graft” finden Sie “Bram und Aagie” - den kleinsten
(Süßigkeiten-) Laden der Niederlande!

Evenementen die je niet mag missen • Veranstaltungen, die sie nicht verpassen dürfen
Kaasmarkt/ Käsemarkt:

8 oktober:

Elke vrijdag van eind maart t/m eind september én elke dinsdagavond in juli en augustus.
Ook worden er regelmatig kinderkaasmarkten
georganiseerd.

Alkmaar Ontzet

Jeden Freitagmorgen von Ende März bis
Ende September sowie jeden Dienstagabend im Juli und August. Auch Kinder
käsemärkte werden regelmäßig organisiert.

6 & 7 juni:
Kaeskoppenstad
Dit historische evenement brengt de Alkmaarse binnenstad terug tot vlak na het Alkmaars
Ontzet van 1573.

21 t/m 30 augustus:
Kermis
Tientallen attracties, lichtjes en lasers: dat is
de jaarlijkse kermis in de binnenstad.

Op 8 oktober en de dagen die daaraan voorafgaan, wordt in Alkmaar ‘de Victorie’ volop
gevierd met allerlei leuke activiteiten, van de
grote optocht tot de nostalgische kermis.

11 t/m 13 december:
Midwinterfeest Graft–De Rijp
Drie dagen lang wordt Graft-De Rijp omgetoverd tot een waar winterspektakel. Bewoners én
bezoekers zijn gekleed in nostalgische kleding,
dus het lijkt alsof je jaren terug in de tijd gaat.

ra

kerman

Foto: Rick Ak

Cultuurhistorie

In de smalle, karakteristieke straatjes van
de Oude Stad is het heerlijk wandelen en
winkelen. Het barst er van de knusse koffietentjes, kleinere winkels en lokale boetiekjes. In de Langestraat en de Laat vind je
de grote winkelketens. Toe aan een hapje
of drankje? Geniet dan bij ’t IJkgebouw,
Heeren van Sonoy of een van de tientallen
andere terrassen van wat lekkers. Wil je het
ultieme strandgevoel in de stad beleven?
Strijk dan neer bij Stadsstrand De Kade: een
heerlijke plek om met het hele gezin van
het zonnetje te genieten – en dat met de
voeten in het zand!

Foto: Ritske Velst

ALKMAAR

Winkelen

December t/m februari:
Warme Wintermaanden
Alkmaar heeft het hele jaar door een bruisend
stadshart, maar tijdens de Warme Wintermaanden is het nog eens extra gezellig met
allerlei festiviteiten als de Kerstmarkt, Winterfair en Shopping Night.

• Alles over Alkmaar ontdekken?
Ga naar www.alkmaarprachtstad.nl
• Wenn Sie alles über Alkmaar erfahren
möchten: www.visitalkmaar.com
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EEN NIEUWE LENTE EN EEN NIEUW GELUID:
IK WIL DAT DIT LIED KLINKT ALS HET GEFLUIT,
DAT IK VAAK HOORDE VOOR EEN ZOMERNACHT
24

IN EEN OUD STADJE, LANGS DE WATERGRACHT

UIT HET WERK ‘MEI’ VAN HERMAN GORTER - 1889
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#Culture

lijstje!

Wat maakt Holland Holland?

FORMULE 1

Tulpen

NA 35 JAAR TERUG IN ZANDVOORT

Er was eens een bloem die nergens kon
aarden. Uiteindelijk kwam de tulp in Nederland terecht

Molens
Na 35 jaar keert de Formule 1 terug naar Zandvoort.
Op 3 mei 2020 wordt de Dutch Grand Prix Zandvoort op het
Zandvoortse duinencircuit verreden. Voor vele F1-racefans
is dit een droom die uitkomt: de terugkeer van de Formule 1
en F1-rijders als Max Verstappen, Lewis Hamilton,
Valtteri Bottas, Sebastian Vettel inclusief hun F1-entourage
naar de bakermat van de Nederlandse racesport.

F1 ZANDVOORT STAAT
GARANT VOOR SPEKTAKEL

CIRCUIT ZANDVOORT:
EEN HISTORISCH CIRCUIT

De Dutch GP Zandvoort staat garant
voor spektakel. De ligging van Circuit
Zandvoort in de duinen zorgt voor een
glooiende baan die het uiterste van de
coureurs vergt. Daarnaast kan de geringe breedte van de baan zorgen voor
enerverende inhaalmanoeuvres. Zowel
Lewis Hamilton als onze eigen Max Verstappen hebben goede herinneringen
aan het circuit en zien er naar uit de
strijd tijdens de Dutch Grand Prix Zandvoort aan te gaan.

Het Zandvoortse circuit heeft een rijke Formule 1 geschiedenis. Van de eerste Grote
Prijs van Nederland in 1948, gewonnen
door de Thaise prins Bira tot de laatste
race in 1985, waarbij Niki Lauda zijn
McLaren als eerste over de streep duwde.
In de 37 actieve Formule 1 jaren hebben
vele grote F1 namen het Zandvoortse circuit aangedaan. Nu, 35 jaar na de laatste
Grand Prix Zandvoort, wordt de legendarische geschiedenis verder uitgebreid met
nieuwe namen en memorabele GP-races.

DUTCH GP ZANDVOORT:
VOOR DE HELE FAMILIE
Behalve op het circuit is er tijdens de GP
Zandvoort ook buiten het F1-terrein genoeg te doen. In de dagen voorafgaand
aan de Formule 1 Zandvoort worden
een groot aantal side events georganiseerd, zowel met een directe F1 link als
zonder een directe link met de Dutch
Grand Prix Zandvoort. En het mooie is:
ze zijn zonder kaartje te bezoeken! Hierdoor wordt een bezoek aan Zandvoort
tijdens de Dutch Grand Prix Zandvoort
een uitje voor het hele gezin. Of je nu
van Formule 1 kijken houdt of liever zelf
bezig bent.

Kaas

Nederlanders zijn kaasliefhebbers. Er werd
duizenden jaren geleden al kaas gemaakt
op Nederlandse bodem.

Klompen

Klompen zijn typisch
Nederlands. Neem ze als
souvenir mee naar huis of
bezoek een ambachtelijke
klompenmaker.

Delfts Blauw

Delfts Blauw is het wereldberoemde aardewerk dat sinds de 16e eeuw in Delft
wordt geproduceerd.
Zandvoort Beyond, ‘beach for racing’,
is het 35-dagen side events programma
rondom de Formule 1 dat plaats zal
vinden van 27 maart t/m 3 mei 2020.
De evenementen zijn bedoeld om
bezoekers en bewoners van Zandvoort
langzaam in de stemming te brengen
voor het DGP hoofdevent.
De activiteiten zijn zeer gevarieerd
maar hebben allemaal een link met
de Formule 1 en zijn geschikt voor
het hele gezin.
Kijk voor het volledige
programma op
www.zandvoortbeyond.com
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De eerste windmolens werden uitgevonden in de oudheid, maar in Nederland
werden de molens een echte hit.

Grachten

Veel Hollandse steden
zijn gebouwd rondom
grachten. Ontdek de
steden vanaf het water tijdens een rondvaart door de grachten.

Hollandse meesters

Van Rembrandt van Rijn tot Rem Koolhaas. Maak kennis met de Hollandse
meesters, de oude én moderne.

Elfstedentocht

Het grootste schaatsevenement ter wereld. De eerste Elfstedentocht vond plaats
in 1909 en heeft sindsdien 15 keer plaatsgevonden.
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Zo kunt u een bezoek brengen aan het
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers of het Marinemuseum. In het bezoekerscentrum kunt u terecht bij het toeristisch infocentrum en de Kunstuitleen.
Kinderen kunnen zich uitleven in het
kinderspeelparadijs. Voor een leuke middag of avond uit kunt u terecht bij theater
De Kampanje, bioscoop, of casino. Voor
een hapje of drankje kunt u terecht bij de
diverse horecagelegenheden, en bij de

nautische winkeltjes zijn leuke souvenirs
en woonaccessoires te vinden. Rondom
het Willemsoord complex ligt de Museumhaven waar allerlei historische bedrijfsvaartuigen pronken, die veelal een
binding hebben met Den Helder. Grote blikvangers zijn het Lichtschip Texel
en de Zr.Ms. Bonaire. Daarnaast zijn er
diverse mogelijkheden om een leuke
rondvaart te maken of een rondleiding
te krijgen met uitleg over het complex

en haar museumhaven. Ook watersportliefhebbers zijn bij Willemsoord aan het
goede adres: Jachthaven Willemsoord is
een uiterst moderne jacht-/passantenhaven met camperstandplaatsen.
In het seizoen vormt Willemsoord een
belangrijk onderdeel van diverse grootschalige publieksevenementen. Kortom:
een bezoek aan Willemsoord staat garant voor een gezellig dagje uit!

Willemsoord BV
Willemsoord 47, 1781 AS Den Helder • Tel. 0223-616100 • info@willemsoordbv.nl
www.willemsoordbv.nl

Foto: Peter van Aalst

Willemsoord Den Helder
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Het unieke complex Willemsoord, vroeger de scheeps- en onderhoudswerf voor de Koninklijke
Marine, is een prachtig monumentaal deel van Den Helder en ligt vlakbij het stadscentrum.
Willemsoord huisvest een diversiteit aan ondernemers en nautische en culturele instellingen.
Een bezoek aan Willemsoord staat dan ook garant voor een gezellig dagje uit: musea, kunst & cultuur,
maritiem amusement, eten & drinken, nautische winkeltjes: het is allemaal te vinden op Willemsoord.
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Events

GEZELLIG DAGJE UIT
In het centrum van Medemblik vind je
de allerleukste winkels voor kleding,
allerlei lekkers, accessoires, cadeaus en
hebbedingen. Het hele jaar door zijn er
braderieën, festivals en activiteiten
met muziek, entertainment en historie.
Breng ook een bezoek aan de
kinderboerderij, (indoor) speeltuin of
midgetgolf. Een voldaan dagje uit
voor jong, oud en het hele gezin.

TRUCKFESTIVAL
24 MEI

NAUTIEK FESTIVAL
29 EN 30 MEI
OLDTIMERDAG
26 JULI
TUINFAIR MIDWOUD
30 MEI T/M 1 JUNI
DIJKPOP
3 EN 4 JULI

ZOMERMARKTEN
3 ZATERDAGEN JULI & AUGUSTUS
WATERWEEK
7 T/M 9 AUGUSTUS

KERMIS MEDEMBLIK
30 JULI T/M 3 AUGUSTUS
SINT INTOCHT
14 NOVEMBER
DICKENSWEEKEND
11 EN 12 DECEMBER
Kijk voor meer events op:
visitmedemblik.nl

Medemblik is het oudste, kleinste én
gezelligste stadje van West-friesland.
De pittoreske binnenstad ligt direct
aan het IJsselmeer, de voormalige
Zuiderzee. De rijke historie verhaalt van
de strijd tegen het water. Nu is het een
bruisende bron van plezier met havens,
stadsstrand en musea.
CULTUUR VOOR JONG EN OUD
Kasteel Radboud is hét markante
stadssymbool. Je duikt er in de middeleeuwen. Bij De Oude Bakkerij ga je
ambachtelijk kneden en bakken.
In het Stoommachinemuseum ontdek
je de kracht van stoom en water en in
het Stadsmuseum de Medemblikker
geschiedenis. Geniet van het avontuur
in De Historische Driehoek tussen
Hoorn, Medemblik en Enkhuizen.
FIETSEN & WANDELEN
Schilderachtige straatjes, oude patriciërshuizen en kerken, historische
pleintjes: in de binnenstad kun je
heerlijk dwalen en ﬂaneren. Even de
reuring achter je laten? Wandel over de
historische Westfriese Omringdijk naar
recreatie- en natuurgebieden De Vooroever en Nesbos. Of stap op de ﬁets
voor een mooie tocht langs weilanden
tulpenvelden en het IJsselmeer.

ETEN, DRINKEN
Lunchen aan de haven, namiddags
borrelen op het terras en dineren bij
de ondergaande zon. De restaurants
in het centrum serveren de lekkerste
gerechten met verse ingrediënten.
Er is alle keuze voor de vlees-, vis- en
vega(n) liefhebber. Een koud (Medemblikker) biertje of goede wijn maakt je
menu compleet. Onze gastvrijheid
krijg je er vanzelfsprekend bij.
WATERPLEZIER
De ligging aan het IJsselmeer maakt
Medemblik bijzonder aantrekkelijk
voor watersporters en -recreanten.
Voor plezierzeilers zijn er binnenen buitenhavens om aan te meren.
Voor sportzeilers en kitesurfers zijn
er langs de IJsselmeerkust meerdere
ideale locaties.
Liever recreëren? Bezoek het strand of
huur een boot om over het idyllische
binnenwater te varen!

Noord-Hollandse Verleidingen
De lekkerste koffie van zorgvuldig gebrande
bonen, dat is de belofte van De Koffie Jongens.
De cups zijn verkrijgbaar in vier soorten:
een krachtige ristretto, een klassieke espresso,
de volle en romige lungo en de decaf.
Probeer de cups in de winkel van Ooghduyne.
..................................................

Bijzondere winkels in het oudste winkel- en
ambachtscentrum van Alkmaar. In de smalle, karakteristieke
straatjes vind je een aantal bijzondere en gespecialiseerde
winkeltjes. Hippe boetieks (ook in lange maten en grote
maten), schoenenwinkels (ook in grote maten), woonwinkels,
cadeauwinkels, bloemenwinkel, sieradenshops, juweliers,
restaurants, cafés, koffiewinkels, groenteboer, bakker:
dit mag je zeker niet missen!
..................................................

Bent u een echte visliefhebber?
Elke vrijdagmiddag van 12:00 tot 17:00 uur
verse vis in de haven van Den Helder en elke
zaterdagochtend van 08:30 tot 12:00 in de haven
van Den Oever. De vismarkten bieden alle vissoorten
aan die in de Noordzee gevangen worden.

Der leckerste Kaffee aus sorgfältig gebrannten
Bohnen – das ist das Versprechen von De Koffie
Jongens. Die Cups von De Koffie Jongens sind bei
uns in vier verschiedenen Sorten erhältlich:
als kräftiger Ristretto, klassischer Espresso, voller
und sahniger Lungo und als Decaf. Sie erhalten
diese Kaffee-Cups im Shop von Ooghduyne.

Besondere Geschäfte im ältesten Einkaufs- und Handwerkszentrum von Alkmaar. In den schmalen, malerischen Gassen
erwarten Sie einige besondere Geschäfte, zum Teil mit einem
außergewöhnlichen Angebot: trendy Boutiquen (auch für lange
und Übergrößen), Schuhgeschäfte (auch für Übergrößen),
Einrichtungsläden, Geschenke-Shops, Blumenläden, Schmuckgeschäfte, Juweliere, Restaurants, Cafés, Kaffeeläden, Gemüsegeschäfte, Bäcker – das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen!

Oude Stad Alkmaar

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

Fnidsen | Hekelstraat | Appelsteeg | Mient
Essen Sie auch so gerne Fisch? Jeden Freitag wird
von 12:00 bis 17:00 Uhr frischer Fisch im Hafen von
Den Helder verkauft und jeden Samstag zudem im
Hafen von Den Oever von 08:30 bis 12:00 Uhr.
Auf den Fischmärkten werden alle Fischsorten
angeboten, die in der Nordsee gefangen werden.

De Verse Vismarkt Den Helder
Het Nieuwe Diep 27B, 1781 AD Den Helder

ZeeVerse Vismarkt Wieringen
Havenkade 1, 1779 GT Den Oever

Stadsbrouwerij Helderse Jongens is gevestigd
bij Fort Westoever. De volwaardige brouwerij en
het brouwcafé hebben zicht op het brouwproces.
Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
kunnen hier ervaring opdoen in de horeca.
..................................................
Die Stadtbrauerei „Helderse Jongens“ befindet sich
im Fort Westoever. Das Brauerei-Lokal, das zu
dieser vollwertigen Brauerei gehört, bietet einen
Blick auf den Brauprozess. Auf dem Arbeitsmarkt
schwer vermittelbare Jugendliche können in der
Gaststätte gastronomische Erfahrungen sammeln.

Pluk in de Pluktuin van Floratuin Julianadorp
een verse en prachtig gekleurde bos met tulpen
om uw accommodatie op te fleuren. Wist u dat
Julianadorp in het grootste aaneengesloten
bloembollengebied van de wereld ligt?

Stadsbrouwerij Helderse Jongens
Westoever 1, 1785 PB Den Helder

..................................................
Pflücken Sie im Pflückgarten von Floratuin Juliana
dorp doch einen frischen, herrlichen Strauß Tulpen,
mit dem Sie Ihre Unterkunft verschönern. Wussten
Sie, dass Julianadorp im weltweit größten zusammen
hängenden Gebiet mit Blumenfeldern liegt?

Floratuin Julianadorp
Rijksweg 85, 1787 PK Julianadorp

Het ijs van IJssalon de Schepper in Julianadorp wordt
vers en ambachtelijk gemaakt in de open keuken!
Het ijs is bereid met vers fruit, versgeperste sappen,
verse vanille, melk, room en suiker.

IJssalon de Schepper
Schoolweg 5, 1787 AV Julianadorp
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Das Eis im Eiscafé „De Schepper“ in Julianadorp
wird in der offenen Küche auf handwerkliche
Weise frisch zubereitet.
Das Eis wird aus frischem Obst, frisch gepressten
Säften, frischer Vanille, Milch, Sahne
und Zucker gemacht.
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Er op uit!

BAKKERIJMUSEUM ‘DE OUDE BAKKERIJ’
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Het lekkerste museu
Huis van Hilde

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

Fort Kijkduin

www.huisvanhilde.nl

Gerestaureerd fort met een
permanente expositie die over de
geschiedenis van het fort en zijn
omgeving vertelt. Tevens is een
bezoek aan het Noordzee-aquarium
een heus avontuur waarbij je onze
vissen ook mag aanraken.
www.fortkijkduin.nl

Marinemuseum

Sprookjeswonderland

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.

leukste Kindermuseum van Nederland. Met enthousiasme,

Monkey Town - STARJUMP
ker bij
Geen strandweer? Kom lek
dak:
één
der
On
ons binnenspelen!
een waar
P,
Monkey Town en STARJUM
kinderen.
indoor speelparadijs voor
agen
Sch
TZ
Groeneweg 1, 1741
www.starjump.nl
/schagen
www.monkeytown.eu

kennis en kunde van de bevlogen bakkers
wordt u ontvangen.

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.

zien zijn worden nog 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.

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.

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!

Naast het Bakkerij
museum biedt Me
demblik 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.

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

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

Voor informatie: www.deoudebakkerij.nl • Nieuwstraat 8 • Medemblik 0227-545014
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Ervaar de wereld van de Koninklijke
Marine! Uniek is onderzeeboot Tonijn,
de enige in Nederland die open
is voor publiek! Klim door het luik
en beleef het leven aan boord van
een onderzeeboot.
www.marinemuseum.nl

Geniet van de vele sprookjes,
attracties, voorstellingen, speeltuin,
kinderboerderij en nog veel meer.
Beleef de betovering!
Kooizandweg 9, Enkhuizen
www.sprookjeswonderland.nl

Willemsoord

Land van Fluwel

Het unieke complex Willemsoord,
dat vroeger de scheeps- en onderhoudswerf voor de Koninklijke Marine
was, is nu een prachtig monumentaal deel van Den Helder. Garant voor
een gezellig dagje uit!
www.willemsoordbv.nl

Land van Fluwel is een avonturenpara
dijs voor jong en oud, levensgenieters
en avonturiers. Een heerlijke dag
uit met het gezin in Noord-Holland.
Belkmerweg 65,
Sint Maartensvlotbrug
www.landvanfluwel.nl

Reddingmuseum
Voor jong en oud is er van alles te
zien en te doen. Ervaar bijvoorbeeld
hoe windkracht 10 aanvoelt in de
windtunnel, beleef de wilde zee
met de vaarsimulator en verstuur
een bericht in morse.
www.reddingmuseum.nl

Floratuin Julianadorp
Floratuin Julianadorp is een bloemen
en bloembollen speciaal zaak, gevestigd in Julianadorp. De Floratuin is
gelegen in het Noordelijk Zand gebied,
dit is het grootste aaneengesloten
bloembollen gebied ter wereld!
Rijksweg 85, 1787 PK Julianadorp
www.floratuin.com
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“KOM
SCHAGEN!”
MONKEY TOWN

“Coole glijbanen, trampolines, mega speelkooi
met spannende hindernissen. Apart speelgedeelte voor de peuters en kruipers. Voordelig te
combineren met een bezoek aan STARJUMP!”
Verse bonenkoffie
Lekkere broodjes & snacks
Begeleiding (18+) gratis entree
Gratis WiFi
Gratis parkeren

www.starjump.nl www.monkeytown.eu/schagen

RESERVEER

√ 50 Trampolines
√ Dodge Attack
√ Dunk zone
√ Foam pit

ONLINE

√ Mega Airbag
√ Trampoline flyover
√ Tumbling lanes
√ ValoJump

INDOOR TRAMPOLINEPARK
GROENEWEG 1 SCHAGEN

2500m2 jump en speelplezier

