Hou van Holland
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❄ Een

gouden
weekend

Winteruitjes zijn leuk. Vooral als het
idee daarvoor spontaan in je opborrelt.
‘Laten we dit weekend eens lekker gaan
uitwaaien in Noord-Holland.’ Klinkt goed!
Mogen wij je dan een paar tipjes geven?
Geheel vrijblijvend uiteraard, want het is
en blijft jullie spontane plan.

❄❄
❄

2019 belooft een gouden jaar te worden. Nee,
echt! Het jaar zal namelijk in het teken staan
van Rembrandt en de Gouden Eeuw. En dat
betekent een hoop mooie exposities van oude
meesters en veel terugblikken op de vette
jaren die de Nederlanden meemaakten in de
zeventiende eeuw. In het Westfries Museum
(Hoorn) en het Zuiderzeemuseum (Enkhuizen)
proef je altijd al de rijke geschiedenis van
ons land. Maar in 2019 zullen er ook unieke
exposities te zien zijn van Rembrandt, zijn
leerlingen en andere Hollandse meesters uit
de Gouden Eeuw. In het Marinemuseum
van Den Helder herbeleef je een ander
belangrijk onderdeel van de Gouden Eeuw:
de Nederlandse dominantie op zee. De
tentoonstelling Zeeslag kijkt terug op de
Tocht naar Chatham, waarbij admiraal
Michiel de Ruyter in 1667 een gedurfde
aanval deed op de Engelse scheepswerven en
oorlogsvloot aan de monding van de Thames.
De succesvolle slag betekende het einde van
de tweede Engels-Nederlandse Oorlog.

Drommedaris, Enkhuizen
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Keer terug naar de Gouden Eeuw
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Neem de familie mee
Zijn opa en oma vijftig jaar getrouwd? Is de
complete familie bij elkaar 500 jaar oud?
Of hebben jullie gewoon zin in een gezellig
weekendje weg met z’n allen? Hebben we
een tip. Huur deze winter een kast van een
huis, liefst met een open haard, en maak er
met de hele familie een paar knusse dagen
van. Lekker zwerven door de polder of
langs de kust, en daarna eten met z’n allen,
spelletjes doen, herinneringen ophalen...
Misschien is dit wel het begin van een echte
familietraditie. In Holland boven Amsterdam vind je een keur aan groepsaccommodaties, in allerlei prijscategorieën. Daar zit
vast iets voor jullie bij.

❄❄

❄
Winnen!

Ga naar winterbovenamsterdam.nl
en maak kans op gratis kaartjes voor
Sprookjeswinterland, Pietendorp
en Zuiderzeelicht in het Zuiderzeemuseum en kerstritten van de
Museumstoomtram!

Zoveel te
beleven in
Holland boven
Amsterdam

Eet smakelijk!
Aan goede restaurants geen gebrek in Holland
boven Amsterdam. Maar smaken verschillen
en soms zou het niet verkeerd zijn als je even
kon voorproeven. Gaan we regelen. Tijdens
een evenement van de Amusetour bezoek je
binnen één stad zeven tot tien restaurants,
waar je getrakteerd wordt op een amuse en een
bijbehorende wijn. Zo leer je de keuken kennen
en proef je de sfeer. Bevalt het? Dan kom je
later terug om er eens lekker uitgebreid te gaan
tafelen. Je kunt dit jaar nog op restauranttournee
in onder meer Den Helder (Willemsoord,
18 november) en Schagen (25 november).

Begin de feestdagen goed
Een goede feestmaand begint met..? Juist, een feestje! Sinterklaas luidt de leukste tijd van
het jaar in op zaterdag 17 november, als hij aanmeert in rivier de Zaan bij oud-Zaandijk.
En diezelfde dag komt hij ook aan in Den Helder. Hoe hij dat doet? Jahaaa, dat is het
geheim van de smi..., uh, Sint. Om half twaalf al zet de goedheiligman voet aan land bij
Het Zwaantje op Willemsoord, de oude marinewerf. Als je er dan niet bij kan zijn: geen
nood, de Sint loopt de Kop van Noord-Holland helemaal plat. Op 24 november is hij in
Julianadorp, Huisduinen en Schagen, een dag later in Kolhorn. En zijn Pieten laten zich ook
niet onbetuigd. Op de zaterdagen voor 5 december zijn ze present in het Zuiderzeemuseum,
waar ze allerlei leuke activiteiten organiseren voor de kleintjes in het Pietendorp. Bij speeltuin
de Holle Bolle Boom in Tuitjenhorn zijn alle kinderen dagelijks welkom in de Pietenkelder,
waar ze een spannend Pietenparcours kunnen afleggen.
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Eten met kinderen is iets
anders dan romantisch tafelen
met z’n tweeën. Stilzitten is een
uitdaging, en jouw kleintjes
zullen lang niet alles lekker
vinden wat jullie lusten. Maar
er zijn ook kindvriendelijke
restaurants, waar je met z’n
allen gezellig en lekker kunt
eten. Vier tips:

En plop... dan is het alweer bijna Kerst.
Och jongens, de tijd vliegt. Hier kom
je helemaal in de stemming.
Dickensdag – Medemblik Kerstmarkt in
Dickens-sferen in het fraai verlichte
pittoreske centrum, met ruim honderd
figuranten, muzikanten en koorleden.
(7 december)
Scrooge – Alkmaar Iedereen kent het boek
van Charles Dickens en de films, maar
ken je ook de musicalversie? Te zien
in de prachtige Grote Kerk van de
Kaasstad. (13 & 26 december)
Kerst Express – Hoorn De kerstman rijdt
gezellig mee met Museumstoomtram
Hoorn-Medemblik. Tijdens een
sprookjesachtige tocht van Hoorn naar
Wognum en terug deelt hij zelfs
cadeautjes uit. (24 t/m 30 december)
Kerstmarkt – Helderse Vallei Alles draait
hier om biologische producten, recyclen,
fairtrade en goede doelen. Ook met
live-muziek, een kerstwensboom en
leuke activiteiten voor de kinderen.
De avond ervoor is het Lichtjesavond.
(14 december)
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Alleen maar
kindermenu’s

Vier gewoon door

❄

❄

Holle Bolle Boom Restaurant
De Stamboom in Tuitjenhorn heeft niet
alleen een speciaal kinderbuffet, de
kinderen mogen rond het diner gratis
spelen in de (water)speeltuin Holle
Bolle Boom. Alleen in het weekend.

Meer kerstmarkten
Bergen (8 & 9 december)
Hoorn (16 december)
Julianadorp (14 december)
Alkmaar (20 t/m 23 december)

De Pannenkoekenvallei Aan de
rand van recreatiegebied De Helderse
Vallei en het leuke Klimbos. Je kunt er
ook sparen voor leuke cadeautjes.

Voel de wind in je haar
Stel je voor: het heeft gesneeuwd, het zonnetje hangt laag
aan een helblauwe hemel en de temperatuur schommelt
zo rond het vriespunt. Dat zijn de mooiste winterdagen
voor een wandeling. Abellife is een app met prachtige
routes die je kunt volgen via een kaart op je mobiel. Zoals
de 7 kilometer lange, gratis te downloaden Haring &
Hennep-route vanuit De Rijp. Ook leuk: uitwaaien op
het strand. Van IJmuiden tot Den Helder vind je zestig
kilometer aan prachtige Noordzeekust. In de duinen bij
Den Helder kun je in de weken voor de Kerst mooie
wandelingen met een gids maken. Een deel is in het donker:
superspannend voor de kinderen dus. Vogelaars halen hun
hart op bij het dit jaar geopende Waddenbelevingspunt
Den Oever. Je bezoek aan dit markante uitkijkpunt kun
je mooi combineren met een wandeling in het nabijgelegen
Robbenoordbos en Dijkgatbos in de Wieringermeer. Mag
het iets avontuurlijker? Dan breng je een bezoek aan
Landgoed Hoenderdaell in Anna Palowna, waar je langs
een keur aan exotische dieren loopt. Die mag je niet aaien,
maar geen nood: de bewoners van de kinderboerderij wel.
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Honky Tonk Onderaan het klimduin
van Schoorl. Eerst razen in het zand,
daarna lekkere broodjes, sateetjes of
pannenkoeken eten. Topcombi.
Nieuw Westert Fijn restaurant in
Egmond-Binnen met een uitgebreide
kinderkaart. Er is een speelbos en
kinderen mogen er hun eigen ijsje
maken.
De Bolle Buik Midgetgolf met pannenkoeken, kan het nog beter? Jazeker, dit
restaurant in Heerhugowaard heeft
ook een speeltuin.
Kijk voor meer winteruitjes op
hollandbovenamsterdam.com
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