
 

 

 

 

 

 

 

Moodmagazine VVV Top 
van Holland 2015 

Ons nieuwe moodmagazine (nu 
met nog meer sfeerbeelden en 
storytelling) waar de 
evenementen, 
bezienswaardigheden en 
markten in de regio in te vinden 
zijn zal met Pasen weer 
verkrijgbaar zijn bij onze 
vestigingen. Plus partners van 
de VVV kunnen bij een van 
onze vestigingen één doos met 
magazines ophalen om mee te 
geven aan hun gasten. 
Premium partners hebben recht 
op drie  dozen.  

Door de landelijke bezuinigen 
worden ook wij dit jaar gekort op 
de subsidies en daarom is het 
helaas niet meer mogelijk om 
ons magazine in grote getalen 
gratis te verstekken. Mocht u 
behoefte hebben aan meer 
dozen met magazines (incl. 
evenementenkalender) dan kunt 
u deze tegen € 1,- per magazine 
inkopen. 

 

Raad van toezicht Top 
van Holland 

Per 5 maart is de Raad van 
Toezicht van de stichting Top 
van Holland geïnstalleerd. De 
Raad van Toezicht bestaat uit 
de volgende 6 personen: 

Jan Bouwes 
Joerka van Wees              
Kees Turnhout 
Lia Franken 
René Sips 
Willem Koning 

 

 
 

 

Nieuws vanuit de 
Gemeente Den Helder 

Zandsuppletie 2015 
Tussen april en juni vinden 
zandsuppletiewerkzaamheden 
plaats aan de kust tussen 
Huisduinen en Julianadorp 
(raaien 150 – 628). Dit is een 

 

Nieuws vanuit 
Nu.Hier.Noord-Holland 

Aanvraag promotiebudget 
Het stimuleren van promotie- en 
innovatie initiatieven van de 
toeristisch/culturele sector is 
van wezenlijk belang om het 
product meer in beeld te 
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vervolg op de 
suppletiewerkzaamheden die 
eind 2011 zijn uitgevoerd.  

De kust van Julianadorp is 
onderhevig aan structurele 
erosie. Dit komt door het 
opdringen van de 
getijdengeulen van het 
Marsdiep en het in noordelijke 
richting gaande zand. Dit gebied 
is één van de meest eroderende 
stukken van de Nederlandse 
kust. De strandpaviljoens blijven 
tijdens de 
suppletiewerkzaamheden 
bereikbaar. Ook blijft er 
voldoende ruimte voor 
hulpdiensten en recreanten. 

Rijkswaterstaat is 
opdrachtgever voor de 
zandsuppletie en zal hierover 
ook zelf communiceren. Harold 
Hansen is bij Rijkswaterstaat 
West-Nederland Noord de 
omgevingsmanager voor de 
kust en tevens aanspreekpunt 
binnen Rijkswaterstaat.  
T 06-52077787 
E harold.hansen@rws.nl. 

brengen van de potentiële 
bezoeker. Wederom is er in het 
kader van de Toeristische 
Marketing & Promotie van 
Noord-Holland voor gekozen om 
in 2015 een bedrag van € 
50.000,- beschikbaar te stellen 
ter stimulering van promotie 
initiatieven. Er kan een 
aanvraagformulier met 
bijbehorende toelichting voor 
het Promotiebudget Noord-
Holland gedownload worden 
vanaf 
http://www.iamsterdam.com/ 
nl-NL/Amsterdam-
Marketing/Marketing 
/Consumer/Nu-Hier-Noord-
Holland.  

Partijen kunnen een beroep 
doen op dit budget met 
activiteiten die aansluiten op de 
Toeristische Marketing & 
Promotie. Een belangrijk 
onderdeel van deze opdracht is 
het versterken van de 
toeristische- en culturele sector 
in de Provincie en 
samenwerking creëren. Meer 
informatie over de spelregels is 
te vinden in het 
aanvraagformulier. Graag 
attenderen wij u op de uiterste 
inschrijvingsdatum van  
27 maart 2015. 

  

 

 
 

 

Even voorstellen... 

Voordat we beginnen aan het 
seizoen stellen we u graag voor 
aan onze nieuwe partners! 

Wij heten; Scoot out Rent, 
Zand tegen Zee en Wonderlijk 
Wieringen van harte welkom 
als partner bij VVV Top van 
Holland! 

 

Felicitatie 

Graag feliciteren wij Sauna Het 
Kuurhuys met de officiële 
oorkonde van de 'Beste Sauna 
van Noord-Holland 2014-2015'. 

 

 
 

 

Evenementen in de regio 

Ook de komende maanden 
vinden er weer diverse 
aantrekkelijke evenementen in 

 

 

Rondje Kleinkunst, 
Windkracht 13, Weststraat 
107, Den Helder 
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onze regio plaats. Noteer de 
volgende alvast in uw agenda! 

Zeeverse vis, haven Den 
Oever 
Gehele jaar, zaterdagochtend 
van 09.00-12.00 uur 
Bent u een visliefhebber? En 
kan de vis u niet vers genoeg 
zijn? Kom dan naar de 
ZeeVerse Vismarkt in Den 
Oever, iedere zaterdagochtend. 
De vis wordt op vrijdag 
aangevoerd door de vissers uit 
de regio. Speciaal geselecteerd 
voor de ZeeVerse Vismarkt, dus 
supervers. U vindt hier schol, 
tong en schar, maar ook de 
garnalen en langoustines. Alles 
kan ter plekke voor u gefileerd 
worden.     

Zintuigwandeling, 
Surmerhuizerweg 29, Sint 
Maarten 
Gehele jaar  
De zintuigwandeling, een 
anderhalf durende wandeling, 
zal u door middel van 
opdrachten op een andere 
manier naar de natuur laten 
kijken. De wandeling is ook heel 
leuk en leerzaam voor kinderen. 
Bent u met een groepje van 
minimaal 10 personen 
reserveert u dan nu via 
Zomerzon Natuurlijk, 06-
23093837.  

Historische rondleiding Fort 
Erfprins, Fortweg 1, Den 
Helder 
Zaterdag 4 april, 10.15 uur 
Fort Erfprins is het grootste fort 
van Nederland met een 
oppervlakte van 49 ha. Het fort 
wordt momenteel gebruikt als 
opleidingskamp. Deze 
rondleiding brengt u door het 
oude gedeelte van het fort. U 
dient zich om 10.15 uur te 
melden bij de Keelpoort aan de 
Fortweg. Reserveren kan via 
VVV Den Helder op 
Willemsoord, tel. 0223-674694. 
Let op; reserveren is mogelijk 
tot de donderdag, uiterlijk 16.00 
uur, voorafgaand aan de eerste 
zaterdag van de maand. 

Zondag 5 april, 13.30-17.00 
uur 
Windkracht 13 organiseert 
jaarlijks het Rondje Kleinkunst. 
Via een wandel/fietsroute gaat u 
van locatie naar locatie en kan 
men op elke locatie genieten 
van een optreden van ca. 25 á 
30 minuten. 

Paasmarkt, Callantsoog 
Maandag 6 april, 11.00-17.00 
uur 
Ga er even tussenuit en bezoek 
de gezellige paasmarkt op het 
Dorpsplein van Callantsoog. 

Bloeiend Zijpe, Gemeente 
Schagen 
Vrijdag 10 april t/m zondag 10 
mei 
Wist u dat het grootste 
aaneengesloten 
bloembollengebied van de 
wereld in de Kop van Noord-
Holland ligt? Waar vindt u nog 
een prachtig, met 
bloembollenvelden gekleurd 
uitzicht met de duinen als 
horizon? Kom en geniet van 
heel dichtbij van de 
kleurenpracht en de fleurige 
bloembollenvelden. Bezoek 
onze website voor meer 
informatie over de activiteiten.  

Diverse vaartochten vanuit 
Den Oever 
Vanaf april vinden weer de 
eerste tochten van dit jaar op 
het Wad plaats. Een dagje erop 
uit? Kom en maak een 
zeehonden tocht, ga garnalen 
vissen of wadlopen. Vanaf mei 
kunt u ook weer een 
avontuurlijke Eco-tocht maken 
en ontdek wat de zee allemaal 
voor ons verborgen houdt. 

Voor een volledig overzicht van 
de evenementen verwijzen wij u 
graag naar onze website: 
www.vvvtopvanholland.nl 
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Evenementen doorgeven 

Organiseert u een evenement 
en wilt u deze onder de 
aandacht brengen? Als u het 
evenement aan ons doorgeeft 
zullen wij het plaatsen op onze 
website en sociale media 
(Facebook/Twitter). Informatie 
kunt u mailen naar: 
marketing@vvv-tvh.nl 

 

Social Media 

We zijn dagelijks actief op 
Facebook en Twitter onder de 
naam VVV Top van Holland. 
Volg ons ook op Social Media 
en blijf van alles op de hoogte. 

Premiumpartners mogen altijd 
evenementen, aankondigingen, 
nieuws of andere acties 
doorgeven zodat wij ze via 
Facebook en Twitter onder de 
aandacht kunnen brengen. 
Graag ontvangen wij de 
informatie (bij voorkeur met 
afbeelding) per mail: 
marketing@vvv-tvh.nl 

 

 
 

 

Openingstijden VVV 
Kantoren 

Om te voorkomen dat u voor 
een gesloten deur staat, volgen 
hieronder de openingstijden van 
onze vestigingen: 

Callantsoog 
Ma/do/vr/za van 10.00-15.00 
uur 

Den Helder (Willemsoord) 
Ma t/m vr van 10.00-16.00 uur, 
za van 10.00-15.00 uur 

Petten 
Ma, vr, zat van 10.00-15.00 uur. 

Schagen 
Ma 13.00-16.00 uur, di t/m vr 
van 10.00-13.00 uur, za van 
12.00-15.00 uur  

Den Oever  
Vanwege de winterperiode 
gesloten. Vanaf 3 april geopend 
op ma, vr en za van 10.00-14.00 
uur. 

Julianadorp 
Wij gaan verhuizen!  

Ons nieuwe adres wordt Van 
Foreestweg 20 (Landal Golf & 
Beach Resort Ooghduyne). 
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Vanaf 3 april zijn wij open op ma 
en vr van 10.30-16.30 uur en za 
van 10.00-13.00 uur. Buiten 
deze openingstijden zullen de 
bezoekers geholpen worden 
door medewerkers van Landal 
Ooghduyne. 

 

  
 

 

  

 

Contactgegevens 

VVV Top van Holland 
Bernhardplein 10 
1781 HH Den Helder 
tel.: 0223-674600 
e-mail: marketing@vvv-tvh.nl 

 

 

 

volg ons op facebook  

 

volg ons op twitter  

 

volg ons via youtube  

 

 

 

Bekijk ons op 

www.vvvtopvanholland.nl 

Nieuwsbrief niet meer 
ontvangen? 

Afmelden 
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