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voor een groepsuitje
in het land van
dijken, polders, wad &
oneindig veel meer!

OP STAP IN
HOLLANDS KROON

de TOP of Holland

op slechts 40 minuten van Amsterdam!

genieten in Hollands Kroon

genieten in Hollands Kroon

HET PERFECTE ARRANGEMENT!

WELKOM IN HOLLANDS KROON!

Hoe stelt u uw perfecte arrangement samen?

Welkom in Hollands Kroon

In deze brochure bieden wij u meer dan 30
‘bouwstenen’ waarmee u zelf een arrangement
op maat kunt samenstellen, dat naadloos aansluit
bij de wensen van uw groep. Alle gepresenteerde
bedrijven hebben voldoende capaciteit om door
groepen bezocht te worden. Met deze brochure
heeft u dus een prachtig verzameldocument voor
de organisatie van uw familiefeest, verenigingsuitje
of bedrijfsevenement. Maar het biedt ook goede
handvaten voor het samenstellen van een weekend
of meerdaagse reis in een van de mooiste regio’s van
Nederland!

Waar dijken overgaan in glooiende weides en
uitgestrekte polders. Waar de Waddenzee zich
uitstrekt tot de einder en waar de ingenieurs van
de Nederlandse waterwerken hun visitekaartje
achterlieten met de wereldberoemde Afsluitdijk.
Op slechts 40 minuten rijden van Amsterdam vindt
u, langs de snelweg A7, de Gemeente Hollands
Kroon met haar vele gezichten.

De verschillende bedrijfspresentaties zijn geclusterd
op kleur zodat u duidelijk het onderscheid ziet tussen
de activiteiten, horeca en vervoersmogelijkheden.
Tevens vindt u de minimum en maximum
personenaantallen en een aantal iconen welke u in
een oogopslag laat zien wat mogelijk is.
De iconen staan voor:
koffie/thee
lunch/diner
goed geschikt voor rolstoelgebruikers, met
aangepast toilet
attractie/activiteit/evenement/workshop
overnachtingsmogelijkheid
busvervoer
Natuurlijk vermelden wij ook bij elk bedrijf de
website waar u terecht kunt voor meer informatie.
Wij wensen u veel plezier bij het samenstellen van
uw arrangement en heten u graag van harte welkom
in Hollands Kroon!

Veel van deze gezichten ziet u wanneer u door deze
mooie regio rijdt, maar wist u ook dat er heel wat
meer parels te ontdekken zijn? Hollands Kroon leent
zich uitstekend voor een groepsuitstapje van een of
meerdere dagen. Hier vindt u de typisch Hollandse
sfeer waar wij Nederlanders ons zo in thuis voelen
en die ook onze buitenlandse gasten graag ervaren.
Maar er is verrassend veel meer, variërend van een
boottocht tot een workshop en van unieke musea
tot een heuse dierentuin. In deze gids bieden wij
u meer dan 30 ‘bouwstenen’ waarmee u eenvoudig
zelf uw programma samenstelt.
U kiest de activiteiten, horecagelegenheden en het
vervoer dat bij uw groep past en op deze manier
komt het voor u ideale programma eenvoudig tot
stand.
We wensen u veel plezier met de voorbereidingen,
tot ziens in Hollands Kroon!
De gezamenlijke groepsaccommodaties
van Hollands Kroon.
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JAN CEES LONT SFEERBOERDERIJ

LANDGOED HOENDERDAELL

Creatief, landelijk, cadeau & roofvogels
Wij nodigen u van harte uit ons unieke bedrijf te bezoeken
•
•
•
•
•
•

Cadeau & creatief winkel
Roofvogelbedrijf & roofvogeltuin
Roofvogeldemonstraties
Workshops
Kunstexposities
Koffie & theedrinkerij met terras

Individueel of groepsbezoek mogelijk tot 150 pers.
•
•
•
•
•

Roofvogelprogramma’s
Workshops
Farmers Games
Ligfietsen & boogschieten
Gezellige horeca

AANTAL PERSONEN: TOT 150 PERS.
OPENINGSTIJDEN: ZIE WEBSITE

Jan Cees Lont
Terdiek 23
Nieuwe Niedorp
0226-411259
www.janceeslont.nl

Beleef de natuur op Landgoed Hoenderdaell!
Bruine beren, honderden kleurrijke vogels, spelende ringstaartmaki’s op de apenheuvel en…zie je daar de damhertjes in het
bos? Je vindt het allemaal op Landgoed Hoenderdaell! Midden
in het bos vind je ook het opvangverblijf van Stichting Leeuw,
waar 13 tijgers, 7 leeuwen 2 Noord-Chinese panters en een poema verblijven. De dierenverblijven op landgoed Hoenderdaell
staan te midden van een prachtig uitgestrekt natuurgebied. De
route leidt je door het bos, via uitgestrekte velden en langs het
water. Vergeet in elk geval niet om een bezoek te brengen aan
de roofvogeltuin. Van april tot oktober staat valkenier Karel om
12 en om 15 uur met zijn vogels klaar voor een spectaculaire
roofvogelshow.
AANTAL PERSONEN: N.V.T.
OPENINGSTIJDEN: 9.00-17.00 UUR

Landgoed Hoenderdaell
Van Ewijckskade 1
Anna Paulowna
0223-531388
landgoedhoenderdaell.nl
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ZORGBOERDERIJ DIJKGATSHOEVE

POLDERTOURS

In de winkel verkopen wij alle producten die we op eigen
erf maken. Graag geven wij rondleidingen u bent van harte
welkom!

Wij nemen u mee in een ontdekkingsreis door de Wieringermeer
en over het voormalige eiland Wieringen. Als Ambassadeurs
van het Landschap vertellen wij u alles over de achtergronden
van beide landschappen, de verborgen Vikingschatten, de
waterhuishouding, AgriportA7 en de droogmaking van de
Wieringermeer door Ir. C. Lely. Desgewenst verzorgen wij dit in
een middag of dagprogramma met eten en drinken. Ook geschikt
voor familiereünies, bedrijfsuitjes en vrijgezellenfeesten.

Dijkgatshoeve
AANTAL PERSONEN: 10-60 PERS.
Noorderdijkweg 24b
OPENINGSTIJDEN: ZIE WEBSITE
GROEPEN GRAAG VOORAF RESERVEREN Wieringerwerf

AANTAL PERSONEN: 20-40 PERS.
OPENINGSTIJDEN: OP AANVRAAG

Kom de natuur proeven bij zorgboerderij Dijkgatshoeve
Op Dijkgatshoeve wordt zorg verleend aan mensen met een
verstandelijke beperking en/of een psychosociale hulpvraag.
Er zijn diverse werkgebieden, zoals het landbouwbedrijf en de
stal met koeien, de kaas en kwarkmakerij , groentetuin en bosbouw en de winkel. Onze groente- en zuivelproducten zijn biologisch en het energiebeheer van het woon- en werkgedeelte
van de boerderij is geheel CO2 neutraal.

0227-513707
www.dijkgatshoeve.nl

Huifkartocht door polder en over eiland
Onze luxe verwarmde huifwagen biedt plaats aan minimaal 20
en maximaal 40 personen.

Poldertours Ben Tops
Westerterpweg 28
Slootdorp
06-15051935
www.poldertours.nl
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BLOEMENDAGEN ANNA PAULOWNA

TULPENEXCURSIE

Anna Paulowna op haar mooist Mozaïeken kijken met de Bloemendagen
Kom naar Anna Paulowna als de bloembollenvelden op zijn
mooist zijn. Tulpen en hyacinten geuren en kleuren je tegemoet. In dit decor worden de Bloemendagen gehouden. Vijf
dagen lang staan door Anna Paulowna en Breezand tientallen
mozaïeken: schilderijen op tempex waarin hyacintennagels
zijn geprikt. De Bloemendagen zijn gratis te bezoeken. Met
een deelnemerslijst en plattegrond rijdt u met de auto of op
de fiets langs alle mozaïeken. Ook worden er veel activiteiten georganiseerd zoals curiosa-, kunst- en boekenmarkten.
De Bloemendagen zijn goed voor een compleet dagje uit.
Volg
ons
op
Twitter
@bloemendagen.
Stichting
Bloemendagen
AANTAL PERSONEN: N.V.T.
Postbus
309
OPENINGSTIJDEN: APRIL/MEI
Breezand
(DATA OP SITE)
www.bloemendagen.nl
info@bloemendagen.nl

Uniek in Nederland: de enige mogelijkheid om tulpen te zien
buiten de bloeiperiode op het veld om!
LEUK! Een bezoekje aan een echt Hollands tulpenkwekersgezin.
Graag heten wij u en uw gasten welkom in onze kwekerij waar
meer dan 1.000.000 tulpen in verschillende groeistadia staan.
U wordt in onze sfeervolle ontvangstruimte ontvangen met
koffie/thee en wat lekkers.Vervolgens is er een informatieve
PowerPoint presentatie, gevolgd door een rondleiding door
kassen, koelcellen en verwerkingsruimte met hypermoderne
röntgenbosrobot. Als de bloemen op het veld bloeien gaan we
daar natuurlijk foto’s maken! We spreken 5 talen en helpen u
graag met het samenstellen van een programma voor uw gasten,
vereniging, zakenrelaties,
familiebijeenkomst of jubileum.
Tulpenexcursie
Wierweg 7
AANTAL PERSONEN: 20-50 PERS.
Slootdorp
OPENINGSTIJDEN: DEC-MEI
06-54325008
NA RESERVERING VOORAF
www.tulpenexcursie.nl
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ZORGBOERDERIJ CORMEIJ HOEVE

WIERINGER EILAND MUSEUM “JAN LONT”

Kijken, genieten...fotootje schieten
Rondleiding en kennismaking met de vele boerderij dieren
Melkkoeien met een robotmelkmachine, jongvee en kalfjes, kudde paarden, geitjes, schapen en konijnen en overal
komt u kippen, kalkoenen, eenden, pauwen en nog veel
meer tegen. Maak kennis met de mooie vriendelijke dieren in hun eigen leefomgeving. En maak de leukste foto’s.
De dieren worden mede verzorgd door kinderen met een beperking als ADHD en autisme. Op onze gecertificeerde zorgboerderij kunnen ze op hun eigen tempo helpen en genieten
van de dierenverzorging, ook is er volop ruimte om te spelen.
Boeren betekent leven van en met de dieren en hun leefomgeving;
dit komt op deze veelzijdige boerderij heel duidelijk naar voren.
AANTAL PERSONEN: 5-50 PERS.
Cormeij Hoeve
OPENINGSTIJDEN: OP AFSPRAAK
Hippolytushoeverweg 17
		
Slootdorp
0227-602426
www.cormeijhoeve.nl

Petje af voor het verleden
Het Wieringer Eiland Museum “Jan Lont’ heeft zich ten doel
gesteld “boeren, burgers en buitenlui” te laten zien en zo
mogelijk ondergaan hoe de bewoners van het eiland Wieringen
zich een bestaan konden verwerven. Zie en beleef hoe men
leefde en werkte op het voormalige eiland Wieringen. Laat u
verassen door de inventiviteit van de eilandbewoners om zich
een bestaan te verschaffen. Bekijk binnen en buiten op hoeveel
manieren men vis wist te vangen. Of waar en hoe men op
vogeljacht ging. Leer het geheim van de groene schapenkaas.
Buiten openingstijden groepsbezoek ook mogelijk.
Op www.museumjanlont.nl vindt u ons activiteitenprogramma.
AANTAL PERSONEN: 1-50 PERS.
OPENINGSTIJDEN:
Museum Jan Lont
APR-OKT: DI-ZO 13.00 – 17.00 UUR Stroeërweg 39
NOV-MRT: ZA-ZO 13.00 -16.00 UUR Hippolytushoef
www.museumjanlont.nl
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NEDERLANDS PARFUMFLESSEN MUSEUM

DE GROOT RECREATIE

Uniek in Nederland
Het museum is gehuisvest in een historisch pand uit 1599 van
het vriendelijke dorpje Winkel. Graag heten wij u welkom voor
een reis door de cultuur en de geschiedenis van parfum.
Tijdens de zeer interessante rondleiding maakt u kennis met
de kunstzinnige, bekende ontwerpers van diverse flacons zoals
Lalique en Dali.
Test zelf uw favoriete geuren! Het museum biedt u een
unieke collectie en er wordt gelegenheid geboden om onder
begeleiding te experimenteren met geuren.
Een belevenis die u niet mag missen!!!
AANTAL PERSONEN: 1-60 PERS.
OPENINGSTIJDEN: ZIE WEBSITE
GROEPEN OP AFSPRAAK OOK OP
ANDERE DAGEN

Parfumflessenmuseum
Bosstraat 2
Winkel
0224 541578
www.parfummuseum.nl
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Een zee van mogelijkheden voor een zorgeloze dag!

Garnalen vissen, pellen & proeven

Garnalen vissen en varen langs lepelaars en zeehonden vanuit
de haven Den Oever met de WR117. Aankomst met koffie aan
boord. Rondvaart door de visserijhaven van Den Oever met
uitleg over de bezienswaardigheden en vissersschepen. Met
het net wordt er gevist, de vangst wordt verdeeld in bakken
water over het dek, zodat deze goed bekeken kan worden, hier
wordt ook uitleg over gegeven.
De garnalen worden gezeefd, gekookt en we leren de gasten
pellen & proeven. De ongepelde garnalenvangst wordt in
porties verdeeld om mee te nemen.
Aan boord is een binnenverblijf voor 50 personen met zeezicht.
AANTAL PERSONEN: 20-75 PERS.
OPENINGSTIJDEN: IN OVERLEG

Wadlopen

De Groot Recreatie organiseert diverse wadlooptochten vanuit
Den Oever, gelegen aan het Werelderfgoed Waddenzee.
Onder begeleiding van een ervaren gids kunt u, tijdens het
wadlopen, aan den lijve ondervinden hoe uniek dit prachtige
stuk natuur is.
Het wadlopen lokt een enorme drang tot vrijheid uit. Modder,
water en een prachtige wijde omgeving zijn ingrediënten voor
een heerlijk actief ontspannen activiteit.
We gaan met de boot varen, zeehonden kijken, daarna met z’n
allen wadlopen naar de dijk, of aan boord blijven, voor diegene
die niet mee kunnen lopen. Zo kunnen we de sportieve, maar
ook de minder sportieve deelnemer een leuke dag bieden.

GROOTMOEDERSTIJD EN MOTORENMUSEUM

In het mooie Nieuwe Niedorp
Het Museum is uniek hier in Noord Holland want het zijn eigenlijk
twee musea onder één dak. Op de begane grond van het
museum is een omvangrijke verzameling stationaire motoren uit
de vorige eeuw. Diverse motoren zijn draaiend te bewonderen.
Op de boven verdieping dompel je onder in Grootmoederstijd. Zo
zijn er compleet ingerichte winkeltjes te zien zoals hoedenwinkel,
manifacturen kruidenier, drogist, de kapper, fotostudio, te veel
om op te noemen. Het museum is uitgerust met een stoeltje lift
en rolstoellift. De kantine heeft 55 zitplaatsen wij schenken een
lekker kopje koffie, thee of een frisje.
AANTAL PERSONEN: MAX 55 PERS.
OPENINGSTIJDEN: APR-OKT
GROEPEN OP AFSPRAAK

Motorenmuseum
Schulpweg 47
Nieuwe Niedorp
0226-413571
www.motoren-museum.nl

AANTAL PERSONEN: 20-100 PERS.
OPENINGSTIJDEN: IN OVERLEG

De Groot Recreatie
Gemeenelandsweg 50
Hippolytushoef
06-51806581
www.degrootrecreatie.nl
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DE WADDENTUUN EN ZONNEHOEK

PARTYBOOT “DE KOPEREN HOORN”

Kom kijken in 2 tuinen vol verrassingen en historie met het
kleinste winkeltje van Wieringen
Bezoek op loopafstand twee open tuinen vol verrassingen. De Zonnehoek is 1.700 m2 met borders op kleur met
400 soorten wintervaste planten. Klein kwekerijtje, bloeiende fruitbomen waarvan de vruchten verwerkt worden
tot sap en jam. Mooie vijver met pijlsnelle goudwindes. De
voorjaarstuin met botanische bolgewassen is ook zeer de
moeite waard om te bezoeken. De Waddentuun is 1.200 m2
met op kleur gemaakte borders met vaste planten, eenjarigen en bolgewassen. Ook zijn in deze tuin oude fruitbomen
te vinden, een visvijver met veel grote vissen. Er zijn veel
fijne hoekjes om te genieten van deze verrassende tuin.
AANTAL PERSONEN: 10-50 PERS.
OPENINGSTIJDEN: OP AFSPRAAK

De Waddentuun
dewaddentuun.blogspot.nl
0227-592694
Zonnehoek
zonnehoek.blogspot.nl
0227-608777

Verrassend varen in Westfriesland - Een feest is leuker op het water!
Geniet van het mooie Westfriese landschap tijdens een gezellige
vaartocht aan boord van partyboot ‘De Koperen Hoorn’.
De rust die uitgaat van het water maakt van elk jubileum,
personeelsfeest of seniorenreis een bijzondere belevenis.
Schipper Theo manoeuvreert de boot vakkundig door de smalle
wateren, terwijl gastvrouw Tiny ervoor zorgt dat het u aan niets
ontbreekt. Onze partyboot heeft maximaal 55-60 zitplaatsen.
Er is een gezellige bar aan boord. Bij mooi weer kunnen de
zijkanten geheel worden geopend en is het in de zon heerlijk
genieten op ons ruime achterdek. De boot is uitgerust met een
toilet voor mindervaliden
De Koperen Hoorn
en een rolstoellift.
Dorpsstraat 89
AANTAL PERSONEN: MAX 60 PERS.
Winkel
OPENINGSTIJDEN: HALF MAART
0224-541587
TOT 1 NOVEMBER
partybootdekoperenhoorn.nl
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GOLFBAAN REGTHUYS

BEZOEK AGRIPORT

Leuke groepsuitjes, Footgolf of lekker golfen
Golfbaan Regthuys is een laagdrempelige golfbaan met veel
leuke mogelijkheden voor groepen en bedrijven. Zo kunt u al
2 uur kennismaken met golf voor € 10 en is er ook het populaire Footgolf. Regthuys is een 18 holes golfbaan met daarnaast
een 9 holes oefenbaan. Hier kan de beginnende golfer gelijk
op golfen. Voor de ervaren golfer is er een 18 holes A-status
golfbaan met hoogteverschillen tot 12 meter. Ook zonder te
golfen kunt u heerlijk een hapje of drankje doen in het restaurant of op het gezellige terras met mooi uitzicht. Daarnaast
is het mogelijk om een feest tot 200 personen te houden.
AANTAL PERSONEN: 1-200 PERS.
OPENINGSTIJDEN:
VAN ZONSOPGANG TOT MINIMAAL
EEN UUR NA ZONSONDERGANG

Golfbaan Regthuys
Limmerschouw 49b
Winkel
0224-540216
www.regthuysgolf.nl

Laat u verrassen door de modernste kassen!
Bezoek Agriport, voor de origineelste excursies in de kassen
van Agriport A7 (aan de snelweg A7, Middenmeer).
U komt in ’s werelds grootste kas met oranje paprika’s in
het prestigieuze glastuinbouwgebied Agriport A7. Ervaar met
eigen ogen hoe de moderne tuinder omgaat met teelt, milieu,
duurzaam energieverbruik en biologische gewasbescherming.
Luister naar het verhaal van de enthousiaste tuindersvrouw. En
proef hoe echte verse kasproducten smaken!
Arrangementen voor bedrijven, verenigingen, studieclubs,
familiereünies, busgezelschappen, studenten en buitenlandse
groepen. Kom naar Agriport A7 en laat u verrassen door de
modernste kassen! Er gaat een wereld voor u open!
Bezoek Agriport
AANTAL PERSONEN: 12-100 PERS.
OPENINGSTIJDEN: HELE JAAR ROND Agriport 611
Middenmeer
7 DAGEN PER WEEK OP AFSPRAAK

06-20475768
www.BezoekAgriport.nl
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VIKING INFORMATIECENTRUM

Bez

De zilverschat van Westerklief…
In het Viking Informatiecentrum worden de verhalen achter
de opzienbarende vondsten verteld aan de hand van veelal
originele voorwerpen uit de Vikingtijd (ca. 800-1100 na Chr.),
waaronder de in 1996 gevonden zilverschatten van Westerklief.
Ook de ontstaansgeschiedenis van het voormalig eiland
Wieringen wordt hier verteld d.m.v. vele uit de Waddenzee
opgeviste botten van mammoeten, reuze walrussen etc. welke
hier ooit eens hebben rondgezworven.
Het Informatiecentrum is uitermate geschikt voor groepsbezoek,
prijzen vindt u op de site.
AANTAL PERSONEN: MAX 45 PERS.
OPENINGSTIJDEN: WO-ZA-ZO
VAN 13.00 TOT 16.00 UUR
GROEPEN OOK OP AFSPRAAK

Viking Informatiecentrum
Havenweg 1
Den Oever
0227-510467
www.vikingen.nl
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BIESHEUVEL KNOFLOOK

Verse knoflook & gehakte verse knoflook
Biesheuvel Knoflook is een familiebedrijf in Hollands Kroon.
Wij zijn gespecialiseerd in de teelt, bewaring en verwerking
van verse knoflook. Ons bedrijf is Global Cap & HACCP
gecertificeerd, wat betekent dat wij milieubewust zijn. De
voordelen van verse knoflook zijn dat het een frissere en
zachtere smaak heeft dan gedroogde knoflook. Door de milde
smaak geeft het weinig of geen reuk van de adem. Een ander
groot voordeel is dat deze bollen in z’n geheel bruikbaar zijn,
zowel de witte bol als de groene steel. Momenteel zijn wij bezig
met het ontwikkelen van knoflookpesto en knoflookmayonaise.
Graag leiden wij u en uw groep rond door ons bedrijf.
AANTAL PERSONEN: 5-25 PERS.
OPENINGSTIJDEN: OP AFSPRAAK

Biesheuvel Knoflook
Westerterpweg 35
Slootdorp
0227-577035
biesheuvelknoflook.nl
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Buschauffeur Peer
Peer & Co
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ETEN & DRINKEN

01. Jan Cees Lont Sfeerboerderij - Nieuwe Niedorp
02. Zorgboerderij Dijkgatshoeve - Wieringerwerf
03. Landgoed Hoenderdaell - Anna Paulowna
04. Poldertours - Slootdorp
05. Bloemendagen - Anna Paulowna
06. Zorgboerderij Cormeij Hoeve - Slootdorp
07. Tulpenexcursie - Slootdorp
08. Wieringer Eilandmuseum Jan Lont - Hippolytushoef
09. Nederlands Parfumflessenmuseum - Winkel
10. Grootmoederstijd en Motorenmuseum - Nieuwe Niedorp
11. Garnalen vissen / Wadlopen - Hippolytushoef
12. De Waddentuun & Zonnehoek - Hippolytushoef
13. Golfbaan Regthuys - Winkel
14. Partyboot De Koperen Hoorn - Oude Niedorp
15. Bezoek Agriport - Middenmeer
16. Viking Informatiecentrum - Den Oever
17. Biesheuvel Knoflook - Slootdorp
18. Basic Lodge, creatieve workshops - Slootdorp
19. Sportvisserij Poortman - Den Oever
20. Koolen Champignons - Slootdorp
21. Streekmuseum Anna Paulowna - Breezand
22. Eendracht Adventures - Wieringerwaard
23. Sport Nu Westerland - Westerland
24. Oude Glorie - Wieringerwerf & Slootdorp
25. Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer
26. Bezoekboerderij ‘Leven van de Wind’ - Wieringerwerf

27. Lunchroom Het Monument - Den Oever
28. The Irish Cottage - Oude Niedorp
29. Hotel Restaurant De Haan - Den Oever
30. Lunchroom de Tafel van Agriport - Middenmeer
31. Eeterij Ongder de Kukel - Hippolytushoef
32. Bark Horeca - Nieuwe Niedorp
33. Mieke’s Eten & Drinken - Hippolytushoef
34. Veer koffie, thee & meer - Anna Paulowna
35. Restaurant de Zingende Wielen - Den Oever

SLAPEN
36. Charmelogies Wadzout’t - Westerland

VAN A NAAR B
37. Personenvervoer Peer & Co - Hippolytushoef

genieten in Hollands Kroon
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BASIC LODGE

Creatieve workshops in landelijke sfeer
Bij mooi weer op de veranda en bij het gure herfst- en winterweer
rondom de warme houtkachel, geeft Basic Lodge creatieve
workshops aan groepen vanaf 5 tot 20 personen.
De workshops bestaan uit servies beschilderen, schilderen op
doek, XXL haken met Hoooked Zpagetti en Fijn-haken!
Uw uitje in de lodge wordt altijd compleet verzorgd met koffie/
thee en huisgemaakte taart, later aangevuld met fris en lekkers.

Boer Meijert

Cormeij Hoeve

Fietsreisleider Broer
Sport Nu Westerland
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AANTAL PERSONEN: 4-20 PERS.
OPENINGSTIJDEN: MA-ZA
OP AFSPRAAK

Basic Lodge
Slootdorp
06-10515535
www.basiclodge.nl
info@basiclodge.nl
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SPORTVISSERIJ POORTMAN

Ambachtelijk vissen op ‘ t Wad met de Ame -Kok, WR 132
Met Jan Poortman zeehonden kijken, Wadlopen, Sportvissen
en excursies op “t Wad. Jan verzorgt de leukste uitjes op de
Waddenzee aan boord van de Ame-Kok.

Vakkenvuller Floris

Zorgboerderij Dijkgatshoeve

Stuurm

a

Polderto n Ben
urs

Wat dacht u van een dagje beroepsvissen met een sleepnet,
een wadexcursie of lekker een hengeltje uitgooien. Zelf
tongenwant uitzetten, palingfuiken lichten, de vangst
schoonmaken, bakken, roken en koken en smullen maar.
De WR 132 ligt in de haven van Den Oever aan de Oostkade.

Schipper Coen

De Groot Recreatie

AANTAL PERSONEN: 10-25 PERS.
GESCHIKT VOOR ALLE LEEFTIJDEN
OPENINGSTIJDEN: OP AFSPRAAK OF
VIA DE WEBSITE

Sportvisserij Poortman
Oostkade WR 132
Den Oever
06-20139559
sportvissen-poortman.nl
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KOOLEN CHAMPIGNONS

EENDRACHT ADVENTURES

Benieuwd naar de groei van champignons, kom bij ons!
Koolen Champignons is al vele jaren leverancier van een
uitgebreid assortiment aan verse paddenstoelen en paddenstoel
producten. De ‘normale’ paddenstoelen worden bij ons
gekweekt, de exclusievere soorten komen meestal rechtstreeks
uit de natuur. Kwaliteit staat vanaf het allereerste begin bij ons
voorop. Wij zetten daarom alles op alles om bij u een zo vers,
smakelijk en mooi mogelijk product op tafel te krijgen.
Nieuwsgierig hoe champignons groeien, geoogst worden
en uiteindelijk keurig verpakt in uw boodschappenkarretje
belanden? Kom dan gauw eens bij ons kijken.
U bent van harte welkom!
AANTAL PERSONEN: 20-50 PERS.
OPENINGSTIJDEN: OP AFSPRAAK

Koolen Champignons
Wierweg 3
Slootdorp
0227-603054
koolen-champignons.com

Paintball en Bootcamp, Sport, Spel, Spanning en Gezelligheid
Eendracht Adventures is een prachtig adventure park in de kop
van Noord-Holland. Hou je van een uitdaging of gewoon van
de gezelligheid? Dan ben je hier aan het juiste adres! Op ons
10 hectare terrein zijn de mogelijkheden oneindig voor een
avontuurlijke, sportieve paintballdag met een vriendengroep,
vrijgezellenfeest, familie of een vet kinderfeestje. 7 verschillende paintballvelden op land en in bos, zoals het fort, ons
dorp, kistenveld en supair veld. Ook de Bootcamp, onze 1100
meter lange stormbaan met 14 hindernissen over land en water
is een geweldige beleving! Op de website meer informatie over
verschillende arrangementen.
Eendracht Adventures
AANTAL PERSONEN: 8-100 PERS.
OPENINGSTIJDEN: DAGELIJKS VANAF Waardpolderhoofdweg 22
Wieringerwaard
08.00 UUR (OP AFSPRAAK)
06-51166021
eendracht-adventures.nl
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STREEKMUSEUM ANNA PAULOWNA

SPORT NU WESTERLAND

Midden tussen de bollenvelden van Breezand is op 30 april
1993 het museum van de vereniging “Oud Anna Paulowna”
geopend. Het Museum behandelt de watersnood van de Anna
Paulownapolder in 1916, de agrarische activiteiten in de Oosten Westpolder. Kortom, het leven en werken van toen in de
polder met zijn dijkgraven en bestuurders enz. Ook vindt u
in het museum informatie over Koningin Anna Paulowna, de
echtgenote van Koning Willem 2 wiens naam de polder draagt.
Het museum beschikt over o.a. een winkel, bibliotheek,
koffiekamer, loods met handwerktuigen, kleine winkeltjes
o.a. kapper annex sigaren, manufacturen en kruidenier en een
oudheidskamer met bedstee. Er is een galerij met wisselende
exposities.
AANTAL PERSONEN: MAX 100 PERS.
OPENINGSTIJDEN: ZIE WEBSITE
		

Oud Anna Paulowna
Zandvaart 5
Breezand
0223-523155 of 521928
museumannapaulowna.nl

Wandelen, fietsen of mountainbiken over het voormalig eiland
Wieringen!
Op Wieringen vindt u rust, gezelligheid en een prachtige
natuur. Het glooiende landschap, de oude weggetjes, smalle
schelpenpaadjes en rondom water van het Amstelmeer,
IJsselmeer en de Waddenzee maken een bezoek aan Wieringen
meer dan de moeite waard.
Een wandeltocht, fietstocht, mountainbiketocht of mountainbike clinic, gecombineerd met een lunch of picknick in de natuur
geeft het ultieme gevoel van ’er even helemaal tussenuit zijn’.
Ook kunt u bij ons terecht voor het huren van mountainbikes!
AANTAL PERSONEN: MAX. 50 PERS.
OPENINGSTIJDEN: OP AFSPRAAK

Sport Nu Westerland
Westerlanderweg 160
Westerland
06-53730319
www.sport-nu.nl
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OUDE GLORIE

BEZOEKBOERDERIJ ‘LEVEN VAN DE WIND’

Drie prachtige privé verzamelingen uit de agrarische historie
Gerrit Roza, Oom Keesweg 22 Wieringerwerf, heeft in zijn
voormalige aardappelschuur paardenwerktuigen, aardappelverwerkers, handzaaiers en bascules. Tevens huishoudelijke
artikelen zoals fornuizen, radio’s en naaimachines uit lang
vervlogen tijden. Kommer Klok, Klieverweg 15 Slootdorp,
heeft een grote verzameling agrarisch gereedschap en oude
werktuigen tentoongesteld in een cultuurschuur waar ze
volledig tot hun recht komen. Piet Zeeman, Havenweg 11
Wieringerwerf, heeft in een prachtige showroom een grote
collectie John Deere tractoren, antieke werktuigen, auto’s en
koetsen staan. Tevens een prachtige collectie historische foto’s
van de Wieringermeer.
Oude Glorie

AANTAL PERSONEN: 5-40 PERS.
OPENINGSTIJDEN: OP AFSPRAAK

Gerrit Roza 0227-601215
Kommer Klok 0227-581274
Piet Zeeman 0227 604512
wieringermeergeschiedenis.nl

Proef de gastvrijheid van het boerderijleven!
Wilt u met uw eigen ogen zien hoe een moderne boer werkt?
Wij stellen ons bedrijf graag open voor u. Wij hebben een
traditioneel agrarisch bedrijf met aardappelen, uien, tarwe en
suikerbieten. Daarnaast zijn we energieleverancier. Er draait
een 0,9 megawatt windmolen om bijna 600 gezinnen van hun
dagelijkse energiebehoefte te voorzien. Ook liggen er 180
zonnepanelen op het dak van de schuur. Wilt u met eigen ogen
zien hoe onze producten groeien? Of bent u juist nieuwsgierig
naar al die moderne technologieën? In een rondleiding op ons
bedrijf ervaart u hoe mooi, modern én traditioneel het boerenondernemerschap al eeuwenlang is.
AANTAL PERSONEN: 10-40 PERS.
OPENINGSTIJDEN: JAARROND
OP AFSPRAAK

Bezoekboerderij
Oosterterpweg 12
Wieringerwerf
06-51764445
levenvandewind.com
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GENOOTSCHAP VOOR DE GESCHIEDENIS
VAN WIERINGERMEER

LUNCHROOM HET MONUMENT

Duik ook eens in het verleden
Het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer
heeft o.a. ten doel het beoefenen en bevorderen van de
kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van Wieringermeer. Ons Genootschapshuis (Brugstraat 11 Middenmeer) is
elke zaterdag van 14.00-17.00 uur geopend en vrij toegankelijk (groepen na overleg).
U kunt daar niet alleen de expositieruimte bezoeken, maar
tevens geven onze gastvrouwen/heren u, indien gewenst,
graag uitleg over onze toch wel rijke historie. Ook voor onderzoek naar bepaalde zaken over de Wieringermeerpolder en
haar bewoners kunt u bij ons terecht. Informatie via:
www.wieringermeergeschiedenis.nl
Genootschap WM
AANTAL PERSONEN: N.V.T.
Brugstraat 11
OPENINGSTIJDEN: ZA 14.00-17.00
Middenmeer
GROEPEN OP AFSPRAAK
genootschapwm@
		
kpnmail.nl

Koploper van de Kop
Onbetwist is het Monument op de Afsluitdijk met ruim 300.000
bezoekers per jaar de toeristische koploper van de Kop van
Noord-Holland. De bijbehorende lunchroom met 50 zitplaatsen
binnen en 70 op het terras ,vriendelijk personeel en prettige
prijzen is wijd en zijd bekend in binnen -en buitenland. Niet
alleen uitermate geschikt voor een drankje , een belegd
broodje, pannenkoek of warm of koud gerecht maar ook om
middels foto’s, oude landkaarten en ander beeldmateriaal
kennis te nemen van de totstandkoming van het meest
aansprekende waterbouwkundig project van Nederlands
kunnen. Een plek om bij mooi weer ook buiten op het terras te
genieten van wind,lucht,water, zon en een prachtig uitzicht op
het IJsselmeer.
Het Monument
AANTAL PERSONEN: 1-50 PERS.
OPENINGSTIJDEN: APR-SEP 7.30-18.00 Afsluitdijk 1
Den Oever
OKT-MRT 7.30-17.00
0227-511234
lunchroomhetmonument.nl
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THE IRISH COTTAGE PUB AND RESTAURANT

LUNCHROOM DE TAFEL VAN AGRIPORT

“Taste the feeling of Ireland”
Welkom in deze historische boerderij, op het VERLAAT, die vanaf
1870 dé ontmoetingsplaats is voor reizigers, muzikanten en de
regionale bevolking. Nu nog steeds dé plek voor eten, drinken,
muziek, Ierse cultuur, gezelligheid en kwaliteit.
Bij ons kan gegeten en gedronken worden in de Pub en het
Restaurant en met mooi weer buiten in de tuin! Uitgebreide
keuze van pubfood en a la carte tot koffietafels, High Tea’s,
buffetten, barbecues en nog veel meer! Met 350 whisky’s,
wandel/fietsgelegenheid, live muziek en veel aandacht voor de
kinderen, reden genoeg om langs te komen!
AANTAL PERSONEN: MAX 150 PERS.
OPENINGSTIJDEN: ALLE DAGEN
OPEN VANAF 10.00 UUR

The Irish Cottage
Verlaat 4
Oude Niedorp
0226 – 421486
www.theirishcottage.nl

“Lekker Landelijk Lunchen”
De Tafel van Agriport is een gezellige lunchroom direct aan de A7
tussen Medemblik en Den Oever, waar u kunt genieten van een
heerlijk kopje koffie, een stevig ontbijt of een uitgebreide lunch.
Onze taarten, broodjes, soepen en salades worden dagelijks
vers bereid, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van
lokale producten uit de directe omgeving. Op verzoek maken we
een heerlijk koud- en warm buffet, een Westfriese koffietafel
met krentenmik en ouwewijvenkoek of een uitgebreide high tea
voor u. Wij zijn gevestigd in de prachtige Wieringermeer polder,
temidden van het grootschalige glastuinbouwgebied Agriport A7
(zie ook www.bezoekagriport.nl).
AANTAL PERSONEN: MAX 55 PERS.
OPENINGSTIJDEN: WERKDAGEN
VAN 9.00-16.00

De Tafel van Agriport
Agriport 57
Middenmeer
0227-656353
www.detafelvanagriport.nl
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HOTEL RESTAURANT DE HAAN

EETERIJ ONGDER DE KUKEL

•
•
•
•
•
•
•
•

Goede ligging aan het begin van de afsluitdijk (A7) en de
weg naar Den Helder (N99)
Vlakbij de haven van Den Oever
Diverse zalen voor grote gezelschappen tot ca. 200 personen
Gespecialiseerd in diverse soorten buffetten, menu’s,
koffietafels voor touringcarbedrijven
Gratis ruime eigen parkeerplaatsen
Gratis Wifi
Groot terras met oplaadpunt voor elektrische fietsen
Startpunt knooppuntenroute (route 66)

AANTAL PERSONEN: 2-200
OPENINGSTIJDEN: MA-ZO
GROEPEN OP AFSPRAAK

Hotel Restaurant De Haan
Oeverdijk 4
Den Oever
0227-512711
hotelrestaurantdehaan.nl

Voor een Bourgondisch avondje uit in intieme sfeer
Zodra je hier binnenstapt voel je het meteen... Dit is een plek
waar je je thuis voelt... en zeker nog ‘ns terugkomt! Ongder de
Kukel is ook heerlijk uitgebreid dineren met familie, vrienden
of collega’s. U bent van harte welkom. De uitbaters Berber
de Lange en Henry Heutink zullen u gastvrij ontvangen in dit
sfeervolle restaurant. Ook dochter Fonnese zal haar steentje
bijdragen in de bediening. Henry, neemt de taak van kok op
zich, en dat is hem wel toevertrouwd. Henry sleepte diverse
prijzen uit de horecabranche in de wacht. Ruime ervaring deed
hij op als kok bij diverse bedrijven.
Van harte welkom bij Ongder de Kukel!
AANTAL PERSONEN: MAX 90 PERS.
OPENINGSTIJDEN:
WOE-ZON V.A. 17.00 UUR

Ongder de Kukel
Kerkplein 19
Hippolytushoef
0227-593118
www.odk.nl
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BARK HORECA

VEER KOFFIE, THEE & MEER

Drie unieke locaties voor uw dagtocht!
Restaurant De Rijd, in Nieuwe Niedorp aan het gelijknamige
water ‘De Rijd’ heeft 3 mooie ruimtes voor uw diner of lunch.
Geschikt voor groepen van 15 - 200 personen.
Hotel Restaurant De Buizerd, gevestigd aan het kanaal van
Alkmaar naar Schagen heeft 2 ruimtes voor uw lunch of diner.
Geschikt voor groepen van 15 - 120 personen. Ook kunt u hier
met maximaal 22 personen overnachten.
Salonboot De Gouden Driehoek kan vanaf beide locaties een
aanvulling zijn op uw verblijf. Op de boot kunnen 70 personen.
Ook kan aan boord gegeten worden.
Restaurant De Rijd

Midden in de natuur op het prachtige landgoed Hoenderdaell
in Anna Paulowna

Op onze menukaart vindt u bijzondere producten die met
aandacht en liefde zijn gemaakt en dat proef je! Veer is smaaken sfeervol ingericht zodat u zich snel thuis voelt. Bij mooi weer
geniet u op ons gezellige terras van het prachtige uitzicht op het
water en de rietvelden van natuurgebied het Lage Oude Veer. Er is
voldoende parkeerruimte voor auto’s en (touringcar)bussen (geen
parkeerkosten). Naast onze menukaart bent u van harte welkom
voor high tea, high wine/beer, brunch- en luncharrangementen,
hapjes, diner (vanaf 25 personen), groepsactiviteiten & meer!
Wanneer mogen wij u verwelkomen?
Veer koffie, thee & meer

AANTAL PERSONEN: 15-200 PERS.
Vijverweg 3
OPENINGSTIJDEN: 7 DAGEN PER WEEK Nieuwe Niedorp
0226 - 411983
OP AFSPRAAK

AANTAL PERSONEN: MAX 120 PERS. Van Ewijckskade 1
OPENINGSTIJDEN: WO-ZO 9.00-18.00 Anna Paulowna
VAKANTIEPERIODES RUIMERE TIJDEN 0223-53 55 43
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MIEKE’S ETEN EN DRINKEN

RESTAURANT DE ZINGENDE WIELEN

www.derijd.nl

Ouderwets lekker uit eten in een kindvriendelijke huiskamersfeer voor een betaalbare prijs
Een mooi restaurant met een geweldig terras. Gelegen aan
de Rijksstraatweg langs de N99, met ruime gelegenheid tot
parkeren. Nabij het Kooibos.
Het juiste adres voor:
• groepen
• lunch
• bruiloften
• brunch
• partijen
• diner
• bussen
• buffetten
• catering op locatie
• koffietafel
• workshops & vergaderingen
• high tea
AANTAL PERSONEN: MAX. 110
Mieke’s eten & drinken
(60 BINNEN / 50 TERRAS)
Rijksstraatweg 15
OPENINGSTIJDEN: VIA RESERVERING
Hippolytushoef
7 DAGEN PER WEEK
0227-592585

miekesetenendrinken.nl

veerkoffietheemeer.nl

Sinds 1935 gewoon lekker uit eten!

Een bijzonder restaurant gelegen in een bijzonder stukje NoordHolland. Bekend om zijn uitstekende vis - en vleesspecialiteiten.
Het restaurant beschikt over een ruime parkeergelegenheid
en ligt direct langs de rijksweg N-99. Slechts 1 km van de
Afsluitdijk (A-7).
Wij heten u graag van harte welkom!

AANTAL PERSONEN: MAX. 100 PERS.
De Zingende Wielen
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 6.00-23.00 Akkerweg 39
ZA-ZO 8.00-23.00
Den Oever

0227-512030
www.zingendewielen.nl
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WIJ VERTELLEN U GRAAG ONS VERHAAL

Medewerkster Hilde
The Irish Cottage

CHARMELOGIES WADZOUT’T

Verhuur van thema chalets op het geheime eiland Wieringen
Kom uitwaaien op het meest toegankelijke Waddeneiland van
Nederland. Bij aankomst bij Wadzout’t ervaren veel mensen
hetzelfde. De neiging om als vanzelf je horloge af te doen en
je mobieltje uit te zetten. De koffers zijn ingepakt, voor de
zoveelste keer nagelopen of u echt niets vergeten bent. De
buurvrouw zorgt voor de kat en de planten. De deur op slot,
en met de auto richting de eerste vakantiefile… En zo uit alle
haast en hectiek ben je dan opeens bij Wadzout’t.
Stilte… Frisse lucht, het ruizen van de zee en uitzicht zover
het oog maar reikt. Een vakantiebestemming waar niets moet
en alles mag.
De dag stuurt zichzelf bij Wadzout’t Wadzout’t
AANTAL PERSONEN: 2-6 PERS.
OPENINGSTIJDEN: GEHELE JAAR
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der Klaa
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Museum Eiland

Dam 9
Westerland
0227 59 33 77
www.wadzoutt.nl
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PEER & CO PERSONENVERVOER

Op pad met Peer & co!
Vervoer van de ene toplocatie naar de andere? Wij hebben het
juiste vervoer voor u. Maar we hebben ook een echte attractie
voor u: Een heuse cabriobus!
Laat de Noord Hollandse wind door uw haren wapperen en
snuif de frisse lucht op tijdens een rondrit op Wieringen of op
de Afsluitdijk!
Bel of mail ons voor alle leuke en betaalbare mogelijkheden.

AANTAL PERSONEN: 20-45 PERS.
OPENINGSTIJDEN: 24/7

Peer & co
Koningsweg 93
Hippolytushoef
06 – 11001600
www.peerenco.nl.

Chefkok Ed

Mieke’s Eten & Drinken

Mijmeraar Rein

Historisch Genootschap
Wieringermeer
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