
 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuws vanuit de 
gemeente Den Helder 

Noordkop in trek bij 
cruiseschepen 

Tot nu toe zijn de mogelijkheden 
voor riviercruiseschepen in Den 
Helder, Den Oever, Medemblik, 
Texel, Hoorn en Alkmaar wat 
onderbelicht gebleven. Maar 
daaraan komt binnenkort een 
einde. ACP (Amsterdam Cruise 
Port) organiseert rondom SAIL 
2015 ( Amsterdam) een 
promotiemissie. Tijdens dit 
driedaags evenement wordt een 
groot aantal riviercruisereders 
en tour operators verwacht om 
de bestemmingen voor 
riviercruiseschepen in Noord-
Holland beter te leren kennen 
via een kwalitatieve 
promotiefilm. ACP laat deze film 
produceren waarin het gebied 
Holland boven Amsterdam 
wordt getoond.  

De promotiefilm zal gebruikt 
worden om onze regio onder 
aandacht te brengen van de 
(rivier)cruises. Voor de film 
zullen toeristische attracties, 
bezienswaardigheden en 
aantrekkelijke locaties worden 
gefilmd. De gemeente Den 

 

 
Moodmagazine 

Begin deze maand is ons 
nieuwe moodmagazine en 
evenementenkalender voor dit 
jaar uitgekomen. We vragen u 
de evenementenkalender in het 
moodmagazine te doen en 
beide gezamenlijk mee te geven 
aan de klant. Graag niet los 
van elkaar verspreiden, 
aangezien het een setje is. 

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.  

Wilt u meer magazines 
inkopen? 
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Helder heeft besloten dit project 
financieel te ondersteunen.   

De film zal vertoond worden aan 
de deelnemers van 
de  promotiemissie rondom Sail 
2015 in augustus dit jaar. 
Vervolgens gaat de film mee 
tijdens uitgaande 
promotiemissies, internationale 
beurzen waaronder SeaTrade 
Hamburg (september 2015) en 
Miami (maart 2016) en zal 
online vindbaar zijn op onder 
andere de website van ACP: 
www.amsterdamcruise.nl. 

In een nieuwsbrief rond 
augustus zal een link naar de 
(nog te maken) promotie film 
worden opgenomen. Voor meer 
informatie over dit project: 
Edward Wortman 
(Projectmanager Amsterdam 
Cruise Port), 
e.wortman@amsterdamcruise.nl  

Partners van de VVV Top van 
Holland kunnen magazines 
inkopen voor € 1.00 per 
magazine (incl. 
evenementenkalender). Niet-
partners kunnen deze inkopen 
voor € 1.50. 

 

 
 

 

Evenementen in de regio 

Ook de komende maanden 
vinden er weer diverse 
aantrekkelijke evenementen in 
onze regio plaats. Noteer de 
volgende alvast in uw agenda! 

Bloeiend Zijpe: Unieke 
wandeltocht door de 
bollenvelden in Zijpe 
Zondag 3 mei 
Wandelen in het grootste 
aaneengesloten 
bloembollengebied ter wereld, in 
de Kop van Noord-Holland. De 
wandelroute waar bijna geen 
asfalt aan te pas komt, maar 
voor 90% over het 
boerenbollenland gaat. U komt 
op plekjes waar u normaal 
gesproken nooit mag wandelen!  

Afstanden: 7,5-15-20-30 
kilometer. Start 15 en 30 km: 
Tulpenland, Belkmerweg 65, St. 
Maartenszee/ start 7½ en 20 
km: Camping de Nollen, 
Westerweg 8, Callantsoog 

 

 

Rondje Cultuur Huisduinen, 
Badhuisstraat 23-25, 
Huisduinen 
Zondag 31 mei, 11.00-17.00 
uur 
Het rondje bestaat uit een fiets/ 
wandelroute op Huisduinen en 
omgeving, waar men op een 
groot aantal adressen kennis 
kan maken met alles wat 
Huisduinen te bieden heeft op 
gebied van (eigen) kunst en 
cultuur. Ook aan Helderse 
kunstenaars wordt een podium 
geboden. Op locaties in privé 
tuinen en gebouwen worden 
creatieve vormen als: 
beeldhouwen, keramiek en 
schilderen getoond. 

Sfeermarkt Flierfluiten, 
Sfeerboerderij Jan Cees Lont, 
Terdiek 23, Nieuwe Niedorp 
Zondag 31 mei, 10.30-17.30 
uur 
Een groot aantal standhouders 
met een zeer gevarieerd 
aanbod van planten, kunst, 
antiek, curiosa tot workshop-

http://www.amsterdamcruise.nl/
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Open Molendag Korenmolen 
De Hoop, Parallelweg 33, ‘t 
Zand 
Zaterdag 9 en zondag 10 mei 
van 11.00-17.00 uur 
Dit weekend wordt er graan 
gemalen en hiervan worden 
heerlijke pannenkoeken 
gebakken. Natuurlijk mag de 
molen ook bezichtigd worden. 
 
Tuinfair, Oude Provincialeweg 
5, Winkel 
Zaterdag 16 en zondag 17 
mei, 11.00-17.00 uur 
Gezellig fair met huis- en 
tuindecoraties, bloemen, 
mozaïek, kadootjes en 
opgeknapte meubeltjes. 
 
Pasar Malam, Willemsoord 66, 
Den Helder 
Zaterdag 23, zondag 24 en 
maandag 25 mei 
Gezellige overdekte Indische 
markt met diverse kramen, 
lekker eten, leuke optredens en 
koopjes. 

 
  

artikelen. Er zijn doorlopend 
roofvogeldemonstraties met 
uilen, valken, buizerds en 
gieren. 

Voor een volledig overzicht van 
de evenementen verwijzen wij u 
graag naar onze website: 
www.vvvtopvanholland.nl 
 
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. Informatie kunt u 
mailen naar: marketing@vvv-
tvh.nl 

 

 
 

 

Nieuws vanuit 
Nu.Hier.Noord-Holland 

Als u mensen in een bedrijf 
vraagt naar het Hospitality 
beleid, weet niet iedereen wat 
daarmee bedoeld wordt. Want 
wat betekent het nu eigenlijk 
precies? Hospitality is van 
belang vanaf het moment dat de 
bezoeker met de organisatie te 
maken krijgt tot en met de after 
sales. Waar liggen kansen om 
gastvrij te zijn? Wilt u weten hoe 
u gastvrij kunt zijn? Kom dan 
naar de workshop 
Gastvrijheid! 

Tijdens deze sessie wordt het 
belang van gastvrijheid voor uw 
organisatie belicht. Er wordt 
inzicht gegeven in goed gastvrij 
gedrag. Ook krijgt u tips 
aangereikt om u te helpen beter 

 

Volgt u ons al op 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 met afbeelding per 
mail: marketing@vvv-tvh.nl 
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in te spelen op de behoefte van 
uw klanten/gasten. 

De workshop zal gegeven 
worden op dinsdag 19 mei in 
het Huis van Hilde te Castricum. 
Voor een uitgebreid programma 
verwijzen wij u naar 
https://551aab7f0d94d. 
momice.com/62017 

 

 
 

 

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 

Den Oever  
Ma, vr en za van 10.00-14.00 
uur. 

Julianadorp 
Ma en vr van 10.30-16.30 uur 
en za van 10.00-13.00 uur.  

Petten 
Ma, woe en vr van 09.30-12.00 
uur. 

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

  

 

  
 

 

  

 

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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