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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.
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 met Werelderf-

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 un
wesentlich – lernen Sie das Weltkulturerbe Wattenmeer kennen.
Im Winter geht es mit Schal, Mütze
und Handschuhen in die Natur. In der
Hauptstraße von Den Helder steht eine

goed 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 Juliana’s
voor een welverdiend diner.

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 Juliana‘s
ein wohlverdientes Abendessen.

Alexander Peulen

General Manager Landal Beach Resort Ooghduyne
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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. Van
Wijk aan Zee tot aan Den Helder loopt de
vijftig kilometer lange gouden rand die
van alle gemakken voorzien. Er zijn boulevards, gezellige strandpaviljoens en vissersdorpen waar oude vissershuisjes zijn
omgebouwd tot leuke accommodaties
en originele shopjes. 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.

VAN WIJK AAN ZEE
TOT DEN HELDER
De stranden van Wijk aan Zee en Castricum aan Zee zijn echte allemansvrienden.
Vanoudsher familiestranden waar kinderen zandkastelen bouwen en waar jong en
oud zich vermaken bij de vele strandpaviljoens. Door de hoge golven is met name
Wijk aan Zee ook geliefd bij actieve types.
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In Castricum aan Zee is Camping Bakkum een begrip. Stedelingen zoeken 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.
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. Bergen aan Zee is ook leuk voor
kinderen vanwege de rustige stranden,
maar ook vanwege het Zee Aquarium.
De overgang van Bergen naar Schoorl is

groot. Geen opgang hier voor luxe auto’s,
maar lekker op het fietsje door de duinen.
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.
De dijk tussen Camperduin en Petten
maakte vorig jaar plaats voor duinen en
een strand ter grootte van driehonderd
voetbalvelden. Boven Petten strekt zich
een kuststrook uit waar families al decennia lang de zomer doorbrengen. Sint
Maartenszee, Callantsoog, Juliandorp en
Groote Keeten: 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
voldoende parkeerplekken. 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. Wie nieuwsgierig is naar
de tulp moet vooral een bezoek brengen
aan Land van Fluwel. In het noordelijkste
puntje ligt met 7 kilometer zandstrand
Den Helder. Rust, ruimte en natuur bepalen hier het beeld. Door zijn ligging zo
dicht bij de stad is er in de buurt van dit
strand van alles te doen: klimmen bij de
KlimVallei, cultuur opsnuiven bij Willemsoord, avonturen beleven bij Fort Kijkduin
en ga zo maar door.
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 Zuiderzeestad-

jes als Medemblik, Enkhuizen, Hoorn en
Volendam. 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. 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. 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…

Lust auf Sonne, See und Sand,
aber bitte ohne überlaufene
Strände mit nervigen Jetskis?
Dann sollten Sie Ihren Urlaub
einmal an der holländischen
Küste oberhalb von Amsterdam
verbringen. In diesem Gebiet,
das an zwei Seiten durch Wasser
umschlossen ist, finden sich kilometerlange weiße Strände, an
denen sich all die Extras finden,
die Strandbesucher sich wünschen. Zum Beispiel die meisten
Sonnenstunden der Niederlande, um einmal einen wichtigen
Pluspunkt zu nennen.
Ein Tag am Strand; das ist für viele das
ultimative Urlaubserlebnis. Von Wijk aan
Zee bis Den Helder verläuft der 50 Kilometer lange goldene Rand, der alles bietet, was das Herz des Urlaubers begeht.
Hier erwarten Sie Boulevards, einladende Strandpavillons und Fischerorte, in
denen die alten Fischerhäuser zu reizvollen Unterkünften und originellen Läden
umgebaut wurden. Hinter dem goldgelben Band befinden sich die höchsten
und breitesten Dünen des Landes, an
denen Sie Heide, Strandhafer, Wälder
und Sandverwehungen erwarten. Durch
das umfassende Netzwerk an (Rad-)
Wanderwegen erreichen Sie schnell eine
schöne Strecke, um die Umgebung nach
Herzenslust zu erkunden.
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WIJK AAN ZEE
& DEN HELDER
Die Strände von Wijk aan Zee und Castricum aan Zee sind bei allen Gästen sehr
beliebt, denn an diesen Familienstränden können Kinder nach Herzenslust
Sandburgen bauen und Jung und Alt in
einem der vielen Strandpavillons richtig
ausspannen. Durch die hohen Wellen ist
Wijk aan Zee besonders bei Aktivurlaubern beliebt. In Castricum aan Zee ist der
Campingplatz Bakkum ein Begriff, weil
die Städter hier an heißen Sommertagen
ein wenig Abkühlung finden. Etwas weiter nördlich erwartet Sie Egmond aan Zee,
der Stadtstrand von Alkmaar und somit
ebenfalls ein herrlicher Familienstrand.
Wer anspruchsvoll genießen will, sollte
Bergen aan Zee besuchen. In diesem
Ibiza der Nordsee sitzen Gäste lieber mit
einem Glas Schampus im Strandcafé als
mit schweißnassem Körper im Sand.
Bergen aan Zee ist nicht nur wegen der
ruhigen Strände, sondern auch wegen
des „Zee Aquariums“ für Kinder bestens
geeignet. Schoorl dagegen zeigt sich von
einer ganz anderen Seite: keine Zufahrt

für Luxusschlitten, sondern herrlich mit
dem Rad durch die Dünen ankommen.
Im Dorf selbst lassen sich Kinder von der
54 Meter hohen Kletterdüne hinabrollen, während die Eltern vom Straßencafé
De Zilte Zoen amüsiert zuschauen.
Der Deich zwischen Camperduin und
Petten musste voriges Jahr für Dünen
und einen Strand mit der Größe von 300
Fußballfeldern weichen. Nördlich von
Petten beginnt der Küstenstreifen, an
dem Familien seit Jahrzehnten den Sommer verbringen. Sint Maartenszee, Callantsoog, Julianadorp und Groote Keeten
sind Badeorte mit einer wunderschönen
Aussicht und weißen Stränden, an denen
sich auch viele Annehmlichkeiten finden. Hier weht zum Beispiel das ganze
Jahr die blaue Flagge (Umweltgütesiegel
für sauberes Wasser und einen sauberen
Strand), wird Aufsicht am Strand geführt
und stehen immer genügend Parkplätze bereit. Und wer seine Kinder überraschen will, nimmt sie einen Tag lang mit
in den Spielpark De Goudvis.
Wussten Sie, dass hinter den Dünen im
Frühling und Sommer mehrere Millionen
Blumenzwiebeln blühen und gedeihen.
Wer mehr über Tulpen wissen möchte,

sollte dem Land van Fluwel auf jeden Fall
einen Besuch abstatten. An der nördlichen Spitze von Nordholland liegt das
von 7 km Sandstrand umgebene Den
Helder. Ruhe, Weite, Natur und ab und
zu auch ein paar Seehunde prägen das
Bild. Durch seine Lage unweit der Stadt
finden Sie bei diesem Strand ein vielseitiges Angebot: Klettern im Klim Vallei, Kultur schnuppern bei Willemsoord, Abenteuer erleben bei Fort Kijkduin und noch
Vieles mehr.
Aber in Holland nördlich von Amsterdam
sind noch mehr Strände. Wer nämlich
bei Den Helder weiter nach Den Oever
fährt, stößt sogar auf ein Stück Wattenmeer, an dem man Wattwanderungen
oder Bootsausflüge zum Beobachten der
Seehunde unternehmen kann. Wenn
man dann an der Küste des IJsselmeers
weiterfährt, sieht man alte Dörfer und
Orte wie Medemblik, Enkhuizen, Hoorn
und Volendam. Wer wissen möchte,
wie aus der Zuiderzee das heutige IJsselmeer geworden ist, sollte auf jeden
Fall das Zuiderzee-Museum in Enkhuizen besuchen. Und wer am liebsten in
Süßwasser schwimmt, besucht einen
Strand am IJssel- und Markermeer. Alles ist im Handumdrehen zu erreichen.
In 40 Minuten sind Sie von der Nordsee
am IJsselmeer und dazwischen laden
die schönsten Städte und Dörfer mit Unterhaltung, Shops, Kultur und faszinierenden Geschichte zu einem Abstecher
ein. Und auf den Spielpark Sprookjeswonderland (Märchenwunderland) in
Enkhuizen werden sich die allerkleinsten
Besucher besonders freuen. Im Westfriesischen Museum in Hoorn erfahren Sie
alles über das Goldene Jahrhundert, aber
schon aufgrund der eigenen Geschichte
dieses Baudenkmals lohnt das Museum
den Besuch. Im Hafen von Hoorn stehen
seit jeher die Jungen von der „Bontekoe“
(einer niederländischen Serie Kinderbücher) und blicken über das Wasser.
Man spürt hier förmlich die Geschichte.

ontdekken

boven amsterdam

Bĳzondere ontdekkingen zorgen voor blĳvende herinneringen. Door de diversiteit in natuur en landschap blĳft Holland boven Amsterdam in elk
seizoen het ontdekken waard. Van hoge duintoppen en uitgestrekte polders tot kleurige bollenvelden in het voorjaar en uitzichten op zee. Van de
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
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
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Tips van
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Bernadette Maats
“Een bezoek aan Fort Kijkduin kan ik van harte aanbevelen. Zowel voor de jongste
gasten als voor volwassenen is het de moeite waard. Zowel het Noordzee
aquarium, als het Fort zelf is leuk en interessant om te bekijken. Daarnaast kun je
buiten heerlijk picknicken en tot slot een klein bezoekje brengen aan het strand of
aan de duinen wat op loopafstand ligt!”

Kirsten van Dijk
“Maak een wandeling door het prachtige natuurgebied het
Zwanenwater. Het Zwanenwater ligt verscholen in de NoordHollandse duinen ten zuide van Callantsoog. Dit beschermde
natuurgebied heeft de grootste duinmeren van Europa.”

Simone de Greef
“Ik vind het altijd erg leuk om naar Landgoed Hoenderdaell te gaan. Het is een
mooi en verzorgd park. Het allerleukst op het dierenpark is het maki eiland, waar de
ringstaartmaki’s boven je door de boomtoppen heen springen. Ook het voeren van
de Lori’s mag je niet vergeten als je op het park bent. De mooiste dieren op het park
vind ik de leeuwen en tijgers die zijn opgevangen door stichting Leeuw. Je kunt ze
in actie zien in de jachtsimulator. Al met al een leuke dag verzekerd!”

Download GRATIS de
Trots Op Eigen Streek app
Boordevol informatie over dagjes uit,
evenementen, omgeving en natuur.

www.trotsopeigenstreek.nl

Christel Bruins
“Mijn tip voor de omgeving is Museum Broekerveiling in
Broek op Langedijk. In het waterrijke gebied ‘het rijk der
duizend eilanden’ verbinden smalle bruggetje kleine stukjes
land waar seizoensgroenten verbouwd worden. Bied mee
met een Oudhollandse veiling, vaar mee op de rondboot en
ontdek alles in het museum”.
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NOORD HOLLAND EN ZIJN SEIZOENEN;

Lente

Een lijstje om niet te vergeten
4 februari

31 maart t/m 28 oktober

2 en 3 mei

Knutselen in het weekend
Zuiderzee Museum Enkhuizen

Smaken van de Wereld
Tuinen en kassen Hortus Overzee,
Soembastraat 83

Waddenzeetocht
Voor info : www.dezeeleeft.nl

12 februari

		
15 april

Hemelvaartsdag 10 mei

KIM Cross
Mariendal

18 februari
Winterzondag
De Nollen

30-31 mrt, 1 april

Lentefeest

De Helderse Vallei
21, 28 april
Wandeldag door bollenvelden
bollenvelden rond Julianadorp

Koegraspop
Akkerbouwstraat. Terrein tussen IJsbaan
en Willem-Alexanderhof

22 april

30 maart t/m 28 september

30 april

Kofferbakmarkt Donkere Duinen
Parkeerterrein Donkere Duinen

Waddenzeetocht
Voor info : www.dezeeleeft.nl

Springfair
Terrein aan Akkerbouwstraat Julianadorp

Waddenzeetocht
Voor info: www.dezeeleeft.nl

19, 20, en 21 mei
Pasar Malam
gebouw 66 Willemsoord

CHECK

!

“ Trots de app:
Op E
voor ee igen Streek”
nc
overzic ompleet
ht
evenem van alle
enten in
de omg

eving!
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Wat zullen we

WELKE KUST U?

gaan doen?

Bergen aan Zee
Een dag naar zee om te baden in luxe?
Bergen aan Zee is het Ibiza aan de Noordzee. Strandgasten ploffen hier neer met
een glaasje bubbels op een loungesofa
of dromen weg in een hangmat bij een
strandtent met stijlvolle inrichting. Kinderen vermaken zich zandkastelen bouwen,
zwemmen en het zoeken naar krabbetjes.

Für einen Tag ans Meer, um in Luxus zu
baden? Bergen aan Zee ist das Ibiza an
der Nordsee. Die Strandgäste spannen
mit einem Gläschen Sekt auf einem
Loungesofa aus oder träumen bei einem
Strandpavillon mit stilvoller Einrichtung
ganz entspannt in einer Hängematte. Und
die Kids bauen Sandburgen, schwimmen
und suchen Muscheln und Krabben.

NEMO EN ZIJN VRIENDJES

NEMO UND SEINE FREUNDE

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
accommodaties.

Statten Sie doch einmal dem Zee
Aquarium einen Besuch ab, in dem sie
viele Meeresbewohner aus aller Welt
bewundern und berühren dürfen. Möchten Sie nach Ihrem Strandbesuch übernachten? Kein Problem! Sie haben die
Wahl zwischen den vielen Unterkünften.

‘LAND VAN FLUWEL!’ BELEEF JE SAMEN!
Land van Fluwel is een paradijs voor jong & oud, voor
levensgenieters & avonturiers! Beleef het leukste avontuur
aan de Noordhollandse kust in Sint Maartenszee.
Boeiend en uitdagend voor alle leeftijden.
‘Je weet niet wat je meemaakt!’
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. In de
tulpenbloeitijd is het smullen van de prachtige uitzichten.

verleg de grenzen, terwijl jij geniet van het heerlijke zonneterras in de tuin of je vergaapt aan veel moois in de Kado-,
Souvenir- & Bollenshop. De winkel en een deel van het
restaurant zijn ook te bezoeken onder het park te betreden.
Beleef het samen op Land van Fluwel, het leukste avontuur langs
de Noordhollandse kust in Sint Maartenszee.

Nadat je inwendige mens hebt versterkt in het spik
splinternieuwe Pannenkoekenhuis is het tijd om de stoute
schoenen uit te trekken. Maak je klaar voor een spectaculaire
tocht over het nieuwe BloteVoeten Pad.
Voel de natuur tussen je tenen en stijg tot grote hoogte op
de uitkijktoren. Durfals zoeven glijdend weer naar beneden.
Met de trap mag natuurlijk ook!
Kinderen spelen daarna nog urenlang in het AvonturenSpeelParadijs. Priek & prut, klim, klauter, verstop, skelter en
Belkmerweg 65 | 1753 GD Sint Maartenszee | T. 0224-562555 | www.landvanfluwel.nl
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Beleef

Den Helder

Den Helder, een robuuste vesting met een even onuitwisbare als
onbetwiste (maritieme) historie en traditie. Puur, stoer en robuust,
misschien zelfs een tikkeltje rauw. Dat is Den Helder. Als poort van
Holland biedt het toegang tot een grote verscheidenheid aan verborgen parels.
Maar ook om te recreëren, te ontspannen en te genieten van de natuur, het
cultureel historisch erfgoed en de gezellige horeca bent u in Den Helder op
de juiste plek. Bezoek bijvoorbeeld de

verschillende musea zoals het Marinemuseum, Reddingmuseum en Fort
Kijkduin. Beleef de stad vanaf het water
tijdens een vaartocht met gids langs de
Stelling Den Helder of wandel door de

indrukwekkende Japanse tuin in de Hortus Overzee.
Kortom, beleven, de blik verruimen, eindeloos verkennen en ontdekken. Het kan
en is er allemaal in Den Helder, het hele
jaar door, alle seizoenen lang. En over
ontdekken gesproken, juist die nautische,
avontuurlijke en historische kant van de
stad maken het de moeite waard om een
dagje ‘Den Helder’ te doen. Den Helder,
stad aan zee, met de meeste zonuren en
de schoonste lucht.

ONTDEK DE STELLING DEN HELDER
MET EEN AUTHENTIEKE HELDERSE VLET
De Stichting Stelling Den Helder beschikt over 3 authentieke Helderse
vletten met elektrische aandrijving. De
vletten zijn handgemaakt door één van
de enige nog overgebleven vlettenbouwer van Nederland met behulp van de
jongens van Stichting Herstelling.

door te bellen met 0223-612366 of
per e-mail info@fortkijkduin.nl.
De Stichting Stelling Den Helder beschikt ook over een vrijvarende veer-

pont waar een arrangement op geboekt kan worden in combinatie met
Fort Westoever. U krijgt een kok met
schipper en barbecue aan boord bij dit
arrangement.

Er zijn twee routes waar u uit kunt
kiezen; de eerste is een stadsroute
door de Helderse grachten, de tweede is een prachtige groene route die
langs de forten van de stelling Den
Helder gaat. Onderweg ziet u 5 van de
6 forten in Den Helder. De route start
bij Fort Westoever. Vanaf hier vaart u
langs Fort Dirksz Admiraal, Fort Erfprins en in de verte zult u Fort Kijkduin
zien liggen.
Het vaarseizoen is van medio april t/m
oktober. Het vletvaren is op afspraak en
kan geboekt worden via Fort Kijkduin

www.denhelder.online
18

www.denhelder.online
19

NOORD HOLLAND EN ZIJN SEIZOENEN;

Zomer

Een lijstje om niet te vergeten
2 juni

26 juni t/m 28 augustus

in de maand augustus

Dag van de Muziek
Binnenstad Den Helder

Juttersmarkt op dinsdag
Binnenstad
		

tijdens openingstijden

3 juni

1 juli t/m 19 augustus

Vlettocht bij Fort Kijkduin
Fort Kijkduin
www.fortkijkduin.nl/heldersevletten

Rondje Cultuur Huisduinen
Huisduinen

Loopuytmarkt op zondag
Loopuytpark Julianadorp

1 april - 2 september

3 juni 2018 - 18 november

3 juli 2018 - 28 augustus

Roots Market Egmond aan Zee
Egmond aan Zee

Tentoonstelling Een eeuw
Park Meerwijk

Avondkaasmarkt Alkmaar

BERGEN NH
23 en 24 juni

ALKMAAR
9 juli t/m 31 augustus
op maandag t/m vrijdag

Historisch Weekend
Willemsoord

Waddenzeetocht
Voor info: www.dezeeleeft.nl

26 juni t/m 28 augustus

15 juli

Juttersmarkt op dinsdag
Binnenstad
		

Fortenfestival
Fort Kijkduin

CHECK

!

“ Trots de app:
Op E
voor ee igen Streek”
nc
overzic ompleet
ht
evenem van alle
enten in
de o
mgevin

g!

In de zomer zoek je de kust op! Heerlijk een dagje aan het strand of er op uit met de fiets, er is
genoeg te doen. Lekker eten aan het strand, zonnen en afkoelen in de zee... echt vakantie...
Foto’s: Fotoarchief VVV Zuid-Limburg

20

21

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. 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
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.

22

SPROOKJESWONDERLAND
Sprookjeswonderland in Enkhuizen is een ideaal dagje uit voor
gezinnen of (groot)ouders met jonge kinderen. Voor de echte durfals
is er Schommelschip d’Avontuur of de Hekspeditie waarbij je een
onvergetelijke reis met Heks Hupsakee maakt.
Ontdek hoe de kabouters leven in het
kabouterdorp en zing mee met hun
vrolijke liedjes. Geniet van de vele verrassende uitbeeldingen in het sprookjesbos.
Van Roodkapje tot de Gelaarsde Kat en
van Klein Duimpje tot Pinokkio, ze zijn
allemaal aanwezig. In het grote kasteel

is meerdere keren per dag de prachtige
musical over het verwende prinsesje
Violinde te bewonderen. In het Tijdhuis
neemt Vadertje Tijd je mee op een reis
door de vier seizoenen. Daarnaast is er
een kinderboerderij en natuurlijk kun je
je helemaal uitleven in de grote originele

speeltuin. Je kunt een ritje maken op de
rug van een levensechte pony, een rondje
varen in de Dobberbootjes of je rustig laten rijden in de parktrein. De wandel- en
siertuinen zijn een lust voor ieder zintuig.
Ieder voorjaar worden wel 30.000 één
jarige zomerbloeiers aangeplant die
zorgen voor een ware explosie van kleur
in de borders, bloembakken en baskets.
Diverse winkeltjes, restaurants en picknickplaatsen maken het park helemaal
compleet!

Openingstijden
Zomerseizoen:
geopend van 30 maart tot en met 28 oktober 2018, dagelijks vanaf 10.00 uur.
Winteropenstelling: 15 & 16 december en van 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019,
dagelijks van 11.00 tot 18.30 uur.
Let op: 24 & 31 december sluit het park om 17.00 uur en op eerste Kerstdag en nieuwjaarsdag is het park gesloten.

Kooizandweg 9
1601 LK Enkhuizen
Informatielijn 0228-317853
www.sprookjeswonderland.nl
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MEDEMBLIK

Van de drie Westfriese havensteden is
Medemblik de kleinste maar hij doet zeker
niet onder voor de rest. In deze oudste stad
van West-Friesland met zijn monumentale kern vol pakhuizen, grachtenpanden
en met het prominente Kasteel Radboud,
waan je jezelf in lang vervlogen tijden.
Naast Kasteel Radboud zijn ook het Bak
kerijmuseum ‘De Oude Bakkerij’ en het
Stoommachinemuseum een bezichtiging
waard. En bij station Medemblik komt
tijdens het seizoen de Stoomtram aan. De
spannendste tijdreis met stoomtram en
boot verbindt de steden in de Historische
Driehoek - Hoorn, Medemblik en Enk
huizen - met elkaar. De stoomtrams rijden
tussen Hoorn en Medemblik, de boot vaart
tussen Medemblik, het Zuiderzeemuseum
en Enkhuizen. Een leuk dagje uit waar je de
3 WestFriese steden op 1 dag bezoekt.

Fietsen en varen
Liever de wind door je haren? Met de fietsroute in de hand stap je op de fiets voor een
tocht over dijkjes, door oude lintdorpen en
langs stolpboerderijen. Vanaf de rug van de
dijk kijk je uit over het eindeloze IJsselmeer.
Of vaar met een goed gevulde picknickmand in een fluisterboot of sloep over het
binnenwater. Voor de echte actievelingen
raden wij een tocht op een sup aan!

Reuring
Het hele jaar kent Medemblik evenementen voor jong en uit. Bezoek landelijke
brocante markten en leef je uit tijdens de
verschillende festivals.

EVENEMENTEN
13 MEI
Truckfestival
19 t/m 21 mei
Tuinfair Midwoud
22 T/M 26 MEI
Medemblik Nautiek
10 JUNI
Korenfestival
14 JULI, 21 JULI, 4 AUGUSTUS
Zomermarkten
22 JULI
Zwemmarathon

TOP 5
Fun Festijn
Een binnen- en buitenspeeltuin
met aandacht voor kind èn ouder.

Kasteel Radboud
Compleet vernieuwd in 2018.
Voor ridders en prinsessen.

Stoommachinemuseum
Niet voor watjes wel voor Wattjes.

Bakkerijmuseum
Het lekkerste museum van Nederland.

Suppen
Een origineel gezinsuitje.

22 JULI
Oldtimerfestival
26 T/M 30 JULI
Kermis

Zwemmen, zonnen, ontspannen
Net onder het Regatta watersportcentrum
waar nationale- en internationale zeilwedstrijden worden georganiseerd ligt de
Voor
oever, een prachtig recreatiegebied
waar je kunt zwemmen, luieren in de zon
of vissen. In dit groene paradijs vind je een
zandstrand, weiden, een riet- en biezen
gebied en een vogeleiland! Toe aan een
lekker drankje of hapje? Bij Restaurant
Med of Strandpaviljoen Zoete Zee ben je
van harte welkom.

30 JULI
Lappendag

Tip: in de zomermaanden brengt de
Citytours Medemblik, een open elektrische bus, je gratis langs alle musea en
attracties in de omgeving.

10 T/M 12 AUGUSTUS
Waterweek
25 T/M 26 AUGUSTUS
24-uurs zeilrace
17 SEPTEMBER
Harddraverij Medemblik
17 NOVEMBER
Sinterklaasintocht
7 DECEMBER
Dickensdag

Alles over Medemblik ontdekken? Kijk op

www.medemblikrijkaanverhalen.nl
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BAKKERIJMUSEUM ‘DE OUDE BAKKERIJ’
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Het lekkerste museu

Een uitstapje
naar

Medemblik

Kasteel Radboud, deze dwangburcht van Floris V is begin dit jaar helemaal
onder handen genomen en nu nog leuker en interessanter dan het al was.
Nieuwe exposities, nieuwe ruimtes die voorheen niet begaanbaar waren en een
heuse speelzolder voor de kinderen. Kom en beleef het nieuwe Kasteel Radboud
in onze mooie historische havenstad Medemblik.

In de schatkamers van de bakker hangt de
sfeer van vroeger en de geur van verse koek.

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u een informatiebrochure
over de geschiedenis van Kasteel Radboud.

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.

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
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Oudevaartsgat 8 • 1671 HM, Medemblik • Tel. 0227-541960 • www.kasteelradboud.nl

Bakkerijmuseum ‘de oude bakkerij’: Het lekkerste museum van Nederland!
Gevulde koek en slagroomtruffels in een museum!
3 keer gekozen tot leukste Kindermuseum van Nederland.
Bij binnenkomst klingelt de deurbel en zet u meteen een stap terug in de tijd;
meerdere demonstratieruimtes met koek, chocolade, marsepein, suikerwerk en ijs.
Voor kinderen zijn er altijd lekkere extra activiteiten, en dat zonder extra kosten
en zonder reserveren. Maar ook voor volwassenen is het een heerlijk geurig feest
van herkenning. Met truffels en gevulde koek….
Nieuwstraat 8, Medemblik • Tel. 0227-545014 • www.deoudebakkerij.nl

Bakkerijmuse

um

Kom naar het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik en ontdek hoe James
Watt’s werelduitvinding werkt! Help de smid en de stoker met hun ambacht en verdien
een diploma. Of laat zelf miniatuur stoommachines draaien. In het Medemblikker
Stoommachinemuseum mag je vies worden! Niet voor watjes, wel voor Wattjes!

useum

hinem
Stoommac

Jongeren (4-18 jaar): € 5,00
Volwassenen: € 7,50
Museumkaarthouders en Stoommachinemuseumvrienden: Gratis
Vanaf 18 februari tot november geopend van dinsdag tot en met zondag, 10-17 uur.
Nederlands Stoommachinemuseum • Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik
Tel: 0227-544732 • www.stoommachinemuseum.nl • info@stoommachinemuseum.nl

Voor informatie: www.deoudebakkerij.nl • Nieuwstraat 8 • Medemblik 0227-545014
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NOORD HOLLAND EN ZIJN SEIZOENEN;

Herfst

Een lijstje om niet te vergeten
26 juni t/m 28 augustus

1 en 2 september

15 t/m 26 oktober

Juttersmarkt op dinsdag
Binnenstad
		

Vliegerfeest aan Zee
strand bij Duinoord

Waddenzeetocht
Voor info: www.dezeeleeft.nl

1 juli t/m 19 augustus

2 september

18 oktober - 20 oktober

Loopuytmarkt op zondag
Loopuytpark Julianadorp

Zomerdromen		
Timorpark

Wieler 3 daagse Alkmaar 2018
Alkmaar

22 t/m 26 augustus

8 en 9 september

25 oktober

Racing Aeolus 		
Zeedijk nabij Kaap Hoofd

Open Monumentendag
Den Helder en omgeving

Halloweenmarkt		
Binnenstad

24 t/m 27 augustus

5 t/m 8 oktober

Kermis Julianadorp
Loopuytpark Julianadorp

TedX 			
Willemsoord

in de maand september

14 oktober

tijdens openingstijden

Nadine OK Run
editie 2018
Scharwoude

Vlettocht bij Fort Kijkduin
www.fortkijkduin.nl/heldersevletten

CHECK

!
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CULTUURHISTORISCH MUSEUM TEXEL

Verrassend
veel te zien
op 1500 m2
Hogereind 6, de Waal
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WELKE KUST U?
ONTDEK DE ARCHEOLOGIE VAN
NOORD-HOLLAND IN
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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

Schoorl

reconstrueren met wat er uit de grond komt.

Onder de hoogste en breedste duinen
van het land ligt het vriendelijke
dorp Schoorl. Deze kustplaats heeft
misschien wel het mooiste duingebied
van Noord-Holland. Onderaan het ruim
vijftig meter hoge klimduin zit al ruim
een eeuw hetzelfde café.

NATIONAAL PARK
Schoorl mag zich met recht een
Nationaal Park noemen en heeft ruim
zestig kilometer aan wandelpaden.
Loop langs heidevelden, bossen,
het vogelmeer en over de soms wel
vijf kilometer brede duinen. Laat je
informeren bij het Bezoekerscentrum
De Schoorlse Duinen waar voor de
allerkleinsten het Kabouterpad is
aangelegd: een schitterend natuurpad
door bos en duin.

FIETS JE IN HET ZWEET
Wist je dat je in Schoorl het mooiste,
uitdagendste en ook zwaarste mountainbikeparcours van Nederland ligt?
Na een dag wandelen of fietsen blijf
je natuurlijk hangen op één van de
vele terrassen, eten één van de
gemoedelijke restaurants of logeren in
de omgeving.

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 Vondst van
de Maand-vitrine, die gratis toegankelijk
is. Het hele jaar door zijn er ook tentoonstellingen over onderwerpen uit de Nederlandse archeologie.

1000 VONDSTEN
Hinter den höchsten und breitesten
Dünen des Landes liegt das idyllische
Dorf Schoorl, ein Küstenort, der Sie mit
dem vielleicht schönsten Dünengebiet
von Nordholland überraschen wird. Am
Fuß der gut 50 Meter hohen Kletterdüne
befindet sich seit mehr als einem Jahrhundert dieselbe Gaststätte.

NATIONALPARK
Schoorl, bei dem Sie mehr als 60 km
Wanderwege erwarten, darf sich zu Recht
Nationalpark nennen. Erkunden Sie doch
einmal per pedes die Heidefelder, die
Wälder, den Vogelsee und die manchmal
bis zu fünf km breiten Dünen. Lassen Sie

sich im Besucherzentrum De Schoorlse
Duinen informieren. Für die allerkleinsten
Besucher wurde hier der Zwergenpfad
angelegt, ein wunderbarer Naturpfad
durch Wälder und Dünen.

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

TÜCHTIG IN DIE PEDALE TRETEN
Wussten Sie, dass sich in Schoorl der
schönste, herausforderndste und auch
schwerste Mountainbike-Parcours der
Niederlande befindet? Nach einem Tag
im Sattel oder auf Schusters Rappen
kehren Sie natürlich in einem der
Straßencafés ein, essen in einem der
einladenden Restaurants oder
übernachten in der Umgebung.

Huis van Hilde | Westerplein 6 | 1901 NA Castricum
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UITWAAIEN DOET U IN
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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!
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NOORD HOLLAND EN ZIJN SEIZOENEN;

Winter

Een lijstje om niet te vergeten
16 januari 2018
- 26 december 2018

17 november

8 december

500 jaar grote kerk Alkmaar !
Alkmaar

Muziek in
kerkje Eenigenburg
Sint Maarten

Kerstsprokkelfair
‘t Zand

3 juni - 18 november

23 november

Tentoonstelling Een eeuw
Park Meerwijk
Bergen NH

Museumnacht
Fort Kijkduin

9 t/m 11 november

7 december
t/m 6 januari 2019

Traditionele Schepenbeurs
Willemsoord

Ijsbaan binnenstad
Beatrixstraat

10 november

8 december

Musée Dansant bij museum
Kranenburgh
Bergen NH

Fort Fairytale
Fort Kijkduin

14 december
Kerstmarkt 		
De Helderse Vallei

31 december
Oudejaarsloop
Den Helder

CHECK

!
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BREKERS
Alom bekend voor ouders met kinderen die heerlijk willen
genieten terwijl de kinderen heerlijk ravotten in de binnen
jungle of buitenspeelplaats.
Een mooi gerecht van onze A la Carte menukaart of bent u
meer een liefhebber van de grill en lekker BBQ’en ?

• BBQ inside op Kamado Joe’s
(paradepaardjes voor liefhebbers van de grill)
Het is inmiddels winter en het kan behoorlijk koud aanvoelen hier aan de kust. Maar dat mag geen
reden zijn om binnen te blijven zitten. Het is namelijk prachtig om te zien wat de winterse
temperaturen doen met de duintoppen. Een dun bevroren laagje siert de beplanting, het lijkt op een
lichte witte deken die de natuur stil en waardig draagt.

• Overheerlijke Pannekoeken, zelf samen te stellen
• High Tea arrangement, fingerfood-kaart,
All-in arrangementen

Groots in Gastvrijheid en Diversiteit!
Kijk voor ons volledige aanbod op

www.brekers.eu
Helmweg 9, 1759 NE Callantsoog
Dinsdag t/m zondag geopend vanaf 12.00 uur
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Met de hele familie op pad

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 geleide wapenfregat
De Ruyter. Het opvallendste kenmerk
van het geleide wapenfregat 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 en de boot
kon dieper 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
Maandag t/m vrijdag: 10:00 tot 17:00 uur
Zaterdag & zondag: 10:00 tot 17:00 uur

NOVEMBER T/M APRIL*
Dinsdag t/m vrijdag: 10:00 tot 17:00 uur
Zaterdag & zondag: 12:00 tot 17:00 uur
*Tijdens officiële schoolvakanties zijn wij
ook op maandag open.

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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HET NATIONAAL REDDINGMUSEUM DORUS RIJKERS
Winnaar van de Museumkids Awards 2018!
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
is ook met recht verkozen tot het
beste Kidsproof Museum van
Nederland!

Voor jong en oud
Het museum is meer dan een
museum voor kinderen: modellen, instrumenten en authentieke zwart-wit films spreekt 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!
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 ge
opend is, uitgezonderd de winterperiode,
tussen 13.00 en 16.00 uur rondvaarten
in de binnenhaven voor een kleine prijs
van € 2,50 per persoon. Met de andere
reddingboten zijn vaartochten mogelijk.

belevenissen

boven amsterdam

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 ook op maandag geopend.
Gesloten op 25 december en 1 januari.
Adres: Willemsoord 60G, Den Helder
Telefoon: 0223 - 618320

Bĳzondere ontdekkingen zorgen voor blĳvende herinneringen. Je vindt ze nergens zo dicht bĳ elkaar als in Holland boven Amsterdam. De drie
totaal verschillende kusten bieden elk hun eigen belevenissen. Binnen korte tĳd sta je met je voeten in de Noordzee, maak je een adembenemende
natuurtocht over de Waddenzee, vaar je over het Ĳsselmeer of duik je in het rĳke maritieme verleden. Aan de kilometers lange, schone zandstranden lig je bovendien nooit handdoek aan handdoek. In de steden en dorpen vind je de rĳke historie, vol kleine en grote musea en typisch Hollandse
folklore. De honderden kilometers vaar-, fiets- en wandelroutes over duinen, langs bollenvelden en door polders laten je het hele gebied ontdekken.
Korte of lange vakanties, de leukste dagjes uit; Holland boven Amsterdam is het hele jaar de ideale reisbestemming. De steeds veranderende
natuur zorgt in alle jaargetĳden voor een eigen, unieke sfeer die blĳft verrassen. Je vindt de rust en ruimte en nog veel, heel veel meer
in misschien wel het meest authentieke stukje Holland.

hollandbovenamsterdam.com
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De Spannende
Tijdreis met Stoomtram en Boot

Proef de zee
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.
Wilde je altijd al machinist worden op
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.

TRAMSTATION HOORN
STOOMSAFARI
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.
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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

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.

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik: Een rijdend museum 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.
 Voor de dienstregeling en etickets:
www.stoomtram.nl.
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Vanuit de mobiele koffiebar Piaggio Ape worden
er diverse soorten koffie en thee verkocht.
Elke doordeweekse ochtend van 06:00 tot 10:15 uur
is Café Bom Dia te vinden bij station Den Helder Zuid
en op zaterdag van 08:30 tot 16:30 uur op de
Beatrixmarkt in Den Helder.

Wieringerweide rundvlees komt
rechtstreeks van schoonvleesboerderij Piet Ot
tens waar de runderen in alle rust opgroeien op
de grazige Wieringerweide.
Met liefde, geduld en aandacht worden de
dieren verzorgd in de stal en in de weilanden.

Café Bom Dia

Kleurslager Jos Koeleman

Station Den Helder Zuid
Beatrixmarkt

Schoolweg 27
1787 AV 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.

Mosterdmolen “De Huisman” BV is een
klein familiebedrijf, die bijna 50 jaar
de bekende Zaanse mosterd in de
Mosterdmolen op de Zaanse Schans heeft
gemaakt. Tegenwoordig wordt de mosterd in
een fabriek in Wormerveer geproduceerd en
is in vele supermarkten te vinden.

IJssalon de Schepper
Schoolweg 5
1787 AV Julianadorp

Mosterdmolen ‘De Huisman’

Pluk in de Pluktuin van Floratuin Julianadorp
een vers 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?

Floratuin Julianadorp
Rijksweg 85
1787 PK Julianadorp

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.

Stadsbrouwerij Helderse Jongens
Westoever 1
1785 PB Den Helder
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ER OP UIT!

M edemblik
Medemblik is 1 van de Westfriese havensteden. Je vindt er gezellige havens midden in het
karakteristieke centrum, waar de bewogen historie nog altijd tot de verbeelding spreekt.
Een stadshart met leuke winkels en terrassen. En het gehele jaar door barst het van de
evenementen voor jong en oud! Bezoek landelijke brocante markten en leef je uit tijdens
de verschillende festivals. Meer over Medemblik ontdekken.
Kijk op medemblikrijkaanverhalen.nl

F ort 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

de

S prookjes Wonderland...
...is een themapark in Enkhuizen, dat geheel in het teken staat van sprookjes. In het park worden
verschillende sprookjes door middel van (bewegende) poppen en huizen uitgebeeld.
Sprookjeswonderland is in 1973 ontstaan. De oprichter en tevens directeur van het park maakte
destijds voor de grap een kabouterpop. Door dit succes werden er al snel nieuwe poppen gebouwd.
In het begin reisde de poppen over toeristische markten in de binnenstad van Enkhuizen. In 1981
werd er flink uitgebreid en kwam er een kabouterdorp, een kinderboerderij en speeltuin bij.
Kooizandweg 9 | 1601 LK Enkhuizen | Tel. 0228-317853 | www.sprookjeswonderland.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?

Z ee Leeft

Een avontuurlijke tocht naar zeehonden en andere zeedieren. Ontdek wat je nog niet
wist van de zee, zowel boven water als onder water! De schepen van het Wadvissersgilde nemen je mee naar de mooiste plekjes van de Waddenzee, die vanaf de dijk niet
te zien zijn. U bezoekt de Wieringer gronden en er wordt van alles over het bijzondere
gebied verteld. Met een sleepnet wordt naar boven gehaald wat de zee voor het oog
verborgen houdt: het onderwaterleven van kriebelige krabbetjes tot glazige garnaaltjes.
Je krijgt de mogelijkheid om de zeedieren van dichtbij te bewonderen. Vanaf het dek is het bovenwaterleven
goed te zien: duizenden zeevogels in alle soorten en maten. Bij laag water kun je de zeehonden op de
zandbanken bekijken. Speur de zee af met een verrekijker, snuif de zilte zeelucht op en geniet van de zon en
de serene rust. | www.dezeeleeft.nl

H et verleden raakt je in Huis van Hilde

A lle hens!

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

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.
Hoofdgracht 3 Den Helder | Tel. 0223-657534 | www.marinemuseum.nl

W innaar van de Museumkids Awards 2018!
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 in de
windtunnel, 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

46

V ers van vroeger
Ga van 30 maart tot en met 29 oktober 2018 op verkenningstocht door het buitenmuseum
en ontdek wat je allemaal kunt eten ‘uit de zee’ en ‘van het land’. Leer spelenderwijs dat er
honderd jaar geleden andere gerechten werden gegeten dan nu, hoe de ingrediënten werden
geteeld of gevangen, en daarna bewaard. Proef sprot bij de visrokerij en ontdek oude
fruitrassen in de boomgaard.
Van 2 juni tot en met 7 oktober 2018 bezoek je in het binnenmuseum de tentoonstelling
Aan tafel! Hier ontdek je welke hoofdingrediënten er in een Zuiderzeemaaltijd voorkwamen.
Eten we die vandaag de dag nog? Jonge bezoekers gaan op verschillende plekken in het
museum op zoek naar de oplossing van een speciale speurtocht en krijgen een leuke beloning.
www.zuiderzeemuseum.nl
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dagelijksopen
openvan
van10
10--17
17uur
uur
Binnenmuseum
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openvan
van30
30maart
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28oktober
oktober2018
2018
Buitenmuseum

“Leuke

ervaring
voor jong
en oud!”
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