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Onder de rivieren weten ze het altijd gezellig te
maken, maar vergis je niet: ook in Holland boven
Amsterdam brandt nog licht. Zeker tijdens de
feestdagen, als het er barst van de leuke feestjes,
voorstellingen, markten en andere evenementen.
Waar je moet beginnen? We helpen je op weg.
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Uit de kunst

Maak me los!

Scrooge – Alkmaar
(13 & 26 december)
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.

Zuiderzeelicht – Enkhuizen
(21 december t/m 5 januari)
Ronald Giphart herschreef het spannende
volksverhaal ‘De Motketel van Schokland’
voor een spannende buitenvoorstelling
in het Zuiderzeemuseum. Al wandelend
door de sfeervolle donkere straatjes
van het buitenmuseum beleef je
het verhaal extra intens. Je moet je
ticket online bestellen, dan krijg je
er een persoonlijke starttijd bij.
(Geen voorstellingen met Kerst
en Oud & Nieuw.)

Zoveel te
beleven in
Holland boven
Amsterdam

Dickensdag – Medemblik
(7 december)
Kerstmarkt in Dickens-sferen in het fraai
verlichte pittoreske centrum, met ruim
honderd figuranten, muzikanten en
koorleden.

❄

❄
kids

Winnen!

Ga naar winterbovenamsterdam.nl
en maak kans op een sfeervol winter
arrangement, bestaande uit:
● De Amusetour in Castricum
op 9 december. Een culinaire
wandeling langs verschillende
restaurants, met in elk restaurant
een amuse en een bijpassende wijn.
● Een overnachting voor twee
personen van 9 op 10 december in
Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.
Inclusief heerlijk ontbijt!
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Kinderfeest

Fort Fairytale – Huisduinen (8 december)
Geen mooiere tijd voor sprookjes dan de feestelijke
decembermaand. In Fort Kijkduin bij Huisduinen lopen
sprookjesprinsen en -prinsessen rond, kun je zingen met
Elsa of eendjes vangen met Ariël. Pas op voor de gekke
hoedenmaker uit Alice in Wonderland en wie weet zie je
Alice zelf ook nog wel ergens verdwalen. Misschien is het
handig als je leert toveren met Harry Potter op Zweinstein,
om je te wapenen tegen de enge piraten die door het
zee-aquarium rond dwarrelen. Kortom, het fort is één
grote sprookjeswereld. O ja, leuk om te weten: Bakkerij
Dunselman in Den Helder en Julianadorp verkoopt speciale
chocoladerepen en heb je er eentje met een gouden
wikkel, dan mag je gratis!
Sprookjeswinterland – Enkhuizen
(15 en 16 december, 22 december t/m 6 januari)
Goed nieuws: Sprookjeswonderland in Enkhuizen is open
tijdens de kerstvakantie. En jazeker, ook in het kabouterdorp
vieren ze Kerstmis. Gluur gerust naar binnen bij de bewoners,
dat vinden ze helemaal niet erg. Zing gezellig mee met
de bewoners van Berenwinterland. Of ga naar de warme
theaterzaal voor de voorstelling van Prinses Violinde. In
het gezellig verlichte park staan twee reuze kerstbomen:
de grootste is wel vijftien meter hoog. Elke dag om vier
uur tovert de heks hoogstpersoonlijk de lampjes aan.
(Gesloten op Eerste Kerstdag en nieuwjaarsdag.)
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Winterdromen – Den Helder
(2 december)
Op zondag 2 december vindt de wintereditie van ZomerDromen plaats. Je kunt
er vanaf 12.00 uur terecht in de Kerst
Stadshal om te proeven van diverse
heerlijkheden, mooie spullen te kopen
bij diverse kramen en te genieten van
allerlei soorten muziek. Daarnaast zijn

er gratis kindervoorstellingen, kerststraattheater en nog veel meer leuks!
Kerstmarkt – Helderse Vallei
(14 december)
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.
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WintersHoorn
(7 december t/m 5 januari)
In de zomer barst de Roode
Steen van de terrasjes, in
december regeert koning
Winter over het centrale
plein van Hoorn. Er is een
ijsbaan, er hangen lichtslingers en de sfeer is lekker
knus. Ook in de rest van de
stad barst het van de winterse

gefeest?

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

kerstsfeer

Sfeer happen
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Genoeg
uitwaaien

markt

theater
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activiteiten, zoals een
kerstmarkt, een Dickenskoor,
Kerstmannenloop, Herberg
Hoorn en nog veel meer.
Schagen On Ice
(december t/m half januari)
Bij de overdekte kunstijsbaan
Schagen on Ice op de Markt
kun je vijf weken lang de
ijzers onder binden, weer of
geen weer. Er zijn diverse

activiteiten, zoals peuterschaatsen. En heb je altijd
al eens curling willen doen?
Dit is je kans! (Iedere
dag open van 10.00 tot
20.00/21.00 uur.)

Meer winterbanen
Den Helder • Alkmaar
• Medemblik • Enkhuizen
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Lekker uitbuiken – Noordzeestrand, Robbenoordbos
Zo, zit je vol na het feestmaal van
gisteravond? Dan wordt het hoogtijd
dat je in beweging komt. Even lekker
uitbuiken en uitwaaien kan zo heerlijk
zijn, zeker onder een winters zonnetje
bij een graadje of nul. Waar? Nou,
Holland Boven Amsterdam heeft zo’n
60 kilometer aan Noordzeestrand, dus
kies maar uit waar je wilt beginnen.
Zit je in de buurt van Den Oever, start
je uitbuikrondje dan bij het dit jaar
geopende Waddenbelevingspunt
Den Oever. Vanaf dit markante uitkijkpunt heb je een prachtig uitzicht op de
omgeving en de Waddenzee. En dan
daarna een fijne boswandeling in het
nabijgelegen mooie Robbenoordbos
en Dijkgatbos. Er zijn ergere manieren
om je voor te bereiden op de volgende
smulpartij. Oliebolletje?

Kijk voor meer winteruitjes op
hollandbovenamsterdam.com
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