Rijk der Duizend Ontdekkingen

Op stap in Langedijk
het Rijk der Duizend
Ontdekkingen

Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL)
www.toerismelangedijk.nl Info@toerismelangedijk.nl

RIJK DER DUIZEND ONTDEKKINGEN
Genieten in Langedijk
Langedijk is een prachtig dorp met een rijke agrarische
geschiedenis. Overal is water, er zijn vele authentieke
bezienswaardigheden. Het lange dorpslint is bebouwd
met monumenten, winkels en vele tuinderswoningen met
uitzicht op tuinderijen, heel veel water en het prachtige
Rijk der Duizend Eilanden.
Eigentijdse voorzieningen maken een verblijf in Langedijk
tot een heerlijke en indrukwekkende ervaring. De rust
van het platteland wordt hier gecombineerd met vele
actieve attracties en verrassende plekken.
De agrarische achtergrond is terug te vinden in talrijke
monumentale en landschappelijke juweeltjes! Of u fietst,
vaart, wandelt of met de auto rijdt: Langedijk verrast
steeds weer en geeft stukje bij beetje haar geheimen prijs.
Langedijk is een gemeente waar men oorspronkelijkheid
nog op waarde weet te schatten. Op straat wordt
gegroet en bij de bakker is er altijd even tijd voor een
vriendelijk woord. U zult merken dat men hier trots is op
de mooie dorpen en het waterrijke landschap dat uniek
en oer-Hollands is. Het eindeloze lange dorpslint begint
in het zuiden bij Sint Pancras en slingert zich via Broek
op Langedijk, Zuid- Scharwoude, Noord-Scharwoude en
Oudkarspel door het landschap en verbindt daarbij de
authentieke smalle straatjes, bruggetjes, monumenten,
winkels en horeca.
Voor de meest actuele informatie (Langedijk is een
levendig dorp) verwijzen wij graag naar onze website.

WWW.TOERISMELANGEDIJK.NL

AGENDA 2016
Juni
3-4 jun
7 t/m 10 jun
7 t/m 10 jun
8 jun
11 jun
11 jun
12 jun
15 jun
16 en 18 jun
19 t/m 25 jun
22 jun
26 jun

Indian Summer Festival Geestmerambacht
Wandelvierdaagse Langedijk
Avondvierdaagse Sint Pancras
Wandeltocht met gids Noord-Scharwoude
Gracht als beleving Noord-Scharwoude
Brandweer Langedijk 75 jaar Zuid-Scharwoude
AmbachtsKunstmarkt Oudkarspel
Triathlon Noord-Scharwoude
PlusWandel4daagse Alkmaar Langedijk
Sportweek Langedijk
Wandeltocht met gids Oudkarspel
Braderie Noord-Scharwoude

Juli
1 t/m 4 jul
3 jul
6 jul
6 jul
13 juli
13 jul
13 jul
19 jul
20 jul
27 jul
30 jul
31 jul

Kermis Oudkarspel
Vijfkamp Oudkarspel
Langedijkerdag
Wandeling met gids Broek op Langedijk
Boottocht Broek - Zuid-Scharwoude
Langedijkerdag
Wandeling met gids Zuid-Scharwoude
Doen als Toen bij Museum BroekerVeiling
Langedijkerdag
Langedijkerdag
Midzomerfair Geestmerambacht
Braderie Noord-Scharwoude

Augustus
2 aug
3 aug
3 aug
6, 10 en 13 aug
10 aug
16 aug
17 aug
15 t/m 19 aug
20 aug
20 aug
20 aug
24 aug
24 aug
23 t/m 25 aug
23 t/m 26 aug
26 aug
27 aug
27 aug

Doen als Toen bij Museum BroekerVeiling
Langedijkerdag
Wandeling met gids Broek op Langedijk
Zuurkoolcup Sint Pancras
Langedijkerdag
Historische modeshow
Langedijkerdag
timmerdorp voor kinderen met beperking Nrd. S.
Vrijmarkt Broek op Langedijk
Gondelvaart Koedijk
Start expositie Laurel & Hardy Noord S.
Langedijkerdag
Wandeling met gids Noord-Scharwoude
Bouwdorp Oudkarspel
Bouwdorp Broek op Langedijk
Lichtjesavond Broek op Langedijk
Kunst, Antiek- en Curiosamarkt Oudkarspel
Beddenrace Noord-Scharwoude

September
2 t/m 11 sept
10, 11 sept
11 sept
25 sept

Nazomerfeesten Sint Pancras
Langedijker Streekmarkt Zuid-Scharwoude
Braderie Noord-Scharwoude
Verhalen Halen Noord-Scharwoude

ETEN & DRINKEN
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DE BURG
ALTIJD EEN BELEVENIS
De Burg gastvrij vindt u aan de Dorpsstraat te NoordScharwoude. In een drietal fraaie panden treft u alles
aan wat uw bezoek meer dan waard maakt.
Voor wie geen tijd – of zin – heeft om zelf te koken, biedt
onze Traiteurwinkel uitkomst. Een keuze uit tien (!)
verschillende dagverse gekookte thuisdiners en andere
lekkernijen die elke week variëren. Huisgemaakte
salades, borrelgarnituren en koude en warme buffetten
verzorgen wij op bestelling.
De Wijntapperij vindt u in één van de oudste koolschuren
van Langedijk. Echter is deze nu geheel ingericht tot een
prachtige winkel met o.a. wereldse wijnen, bijzondere
bieren en een prachtige collectie whisky’s.
Het Restaurant zal u zeker verrassen. In het pand wat
ooit een eenvoudige herberg was en later een hotel
met zalen is nu met smaak ingericht tot een stijlvolle
uitspanning met veel nostalgie. Van een a la carte diner
kunt u genieten in de Salon of probeer eens het Nippen
& Proeven in de Gelagkamer.

Contactgegevens
De Burg Gastvrij
Dorpsstraat 570 - 571 - 572
1723 HA Noord-Scharwoude
0226-321321
info@deburg.nl
www.deburg.nl

Openingstijden
De Traiteur:
zondag t/m vrijdag 16.00 tot 19.00.
De wijntapperij:
dinsdag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00.
Het Restaurant:
dinsdag tot en met zondag vanaf 14.00.
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DE KOLENIST
BAR & GRILL
De Kolenist, een gezellig restaurant in het hartje van
Langedijk! Wij zijn zeven dagen per week geopend voor
een uitgebreid diner, lunch, barbecue, een kopje koffie
of een borreltje. In de zomermaanden kunt u heerlijke
vertoeven op ons prachtige terras aan het water. Wij zijn
zelfs bereikbaar met de boot! Een goed excuus om tijdens
uw boottripje eens bij ons aan te meren voor een hapje
of een drankje. U kunt zelfs ijsjes afhalen voor de nodige
verkoeling op het water. Van donderdag t/m zondag kunt
u tussen 12:00 en 17:00 uur bij ons een heerlijke high
wine, high beer, high tea of high tea deluxe reserveren. Wij
serveren speciaal geselecteerde wijnen, speciaalbieren en
thee van Legends, begeleid met de heerlijkste hapjes.
Voor groepen vanaf 15 personen verzorgen wij ook
barbecues. Wilt u met een kleinere groep komen
barbecueën? Dat kan! In juli en augustus verzorgen wij
iedere donderdag een inloopbarbecue. De barbecue staat
aan, u kunt zo aanschuiven!
• Nieuw terras!
• Wij verhuren ook Canadese Kajaks!
Meer informatie op onze website: www.kolenist.nl
Contactgegevens
De Kolenist Bar & Grill
Dorpsstraat 360
1722 ED Zuid-Scharwoude
0226-427693
info@kolenist.nl
www.kolenist.nl

Openingstijden
Zomer periode (1 mei t/m 30 sep)
maandag t/m woensdag vanaf 17.00
en donderdag t/m zondag vanaf 12.00
Winter periode (1 okt t/m 31 apr)
maandag t/m vrijdag vanaf 17.00
zaterdag en zondag vanaf 12.00

ETEN & DRINKEN
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WIJNDOMEIN
DE KOEN
Wijn uit eigen streek
In Zuid-Scharwoude tussen de koolvelden ligt
Wijndomein de Koen.
De wijngaard is 2 hectare groot en bestaat al meer
dan 10 jaar.
De druiven worden bij de Koen zelf verwerkt tot de
mooiste wijnen, die in binnen- en buitenland in de prijzen
vallen. Het gehele proces van gisting en rijping gebeurd
op de Koen.
• Bezoek de Koen voor een rondleiding en proeverij
• Wijnwinkel; vrijdag en zaterdag open
• Iedere vrijdag en zaterdag High Wine
Kijk ook eens op www.wijndomeindekoen.nl

Contactgegevens
De Koen
Westelijke Randweg 30
1722 PZ Zuid-Scharwoude
0226-343335
info@wijndomeindekoen.nl
www.wijndomeindekoen.nl

Openingstijden
Vrijdag en zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur

4

ETEN & DRINKEN

EETCAFÉ
MARKTZICHT
Ons eetcafé is van dinsdag tot en met
zondag v.a. 12.00 uur open ook voor een lunch of
lunchbijeenkomst. Beamer en flip-over zijn aanwezig.
V.a. 16.00 uur verzorgen we (h)eerlijke diners à la carte.
Voor groepen v.a. 10 personen is het mogelijk een
3-gangen groepsmenu te gebruiken.
Tevens verzorgen wij bruiloften, personeelsfeesten,
jubilea of verjaardagsfeesten, o.a. met barbecue of
warm/koud buffet.
Ook verhuren wij fluisterbootjes en kano’s
en werken wij samen met musea’s; museum Zo was ‘t
en Museum BroekerVeiling.
Wij kunnen voor u een volledig arrangement
“Langedijk beleven” samenstellen!!

Contactgegevens
Eetcafé marktzicht,
Dorpsstraat 95,
1721 BC Broek op Langedijk.
0226-313831 of 06-13127283
info@marktzicht.net
www.marktzicht.net

Openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag
12:00 uur - 01:00 uur
Vrijdag en zaterdag
deur dicht 01:00 uur, open tot 03:00
uur, Keuken open tot 21:00 uur

ETEN & DRINKEN
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HOTEL RESTAURANT
DE BUIZERD
Hotel restaurant De Buizerd is heel goed bereikbaar met
voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Een goed
restaurant en 12 eenvoudige, frisse en schone kamers
die van alle noodzakelijke gemakken zijn voorzien. Een
hotelkamer waar je lekker vanuit je bed tv kunt kijken op
een groot LCD scherm of waar je draadloos kunt emailen
en internetten. Het lijkt zo simpel, maar het is er gewoon.
Het restaurant biedt plaats aan 70 gasten en heeft een
sfeervolle, toegankelijke inrichting. De Nederlands Franse
keuken heeft een moderne inslag en wordt verrassend
gepresenteerd. Vis, vlees, wild, gevogelte of vegetarisch.
Alles vers bereid in een schone moderne keuken.
Vanaf 15 maart vaart de salonboot u weer graag naar
de mooiste plekjes in de Noordkop! Varen is altijd
feest!!! Het schip heeft een gezellige bar, een buffettafel,
toiletten en een klein voor- en achterdek. Hier is het in
het zonnetje goed toeven.
Voor de frissere dagen hebben wij verwarming aan
boord. En eventuele live muziek kunnen wij ook voor
u verzorgen. U kunt ook informeren naar de diverse
vaartochtsuggesties.
Contactgegevens
Hotel restaurant De Buizerd
Spoorstraat 124
1723 NG Noord-Scharwoude
0226-312388
www.barkhoreca.nl/hotel-de-buizerd

Openingstijden
Ma 07:00 tot 23:00 uur
Di 07:00 tot 23:00 uur
Wo 07:00 tot 23:00 uur
Do 07:00 tot 23:00 uur
Vr 07:00 tot 23:00 uur
Za 07:00 tot 23:00 uur
Zo 07:00 tot 23:00 uur

Cartridges,
kaartjes,
printen,
en meer...
Ik ga naar
Drukkerette!
Ook voor textiel, jubileum kaarten en
posters ga ik naar Drukkerette.
Vriendelijk en vakkundig geholpen...
en uiterst betaalbaar!

De Mossel 15e, 1723 HZ Noord Scharwoude, 0226 318841
Kijk voor alle diensten en services op drukkerette.nl

DOEN EN BELEVEN
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KINDERBOERDERIJ
DE BEESTENBOEL
Op kinderboerderij ‘de Beestenboel’ is het heerlijk
toeven voor jong én oud.
Genieten tussen de kippen, schapen en geiten.
Onze varkens scharrelen heerlijk rond op het land met
de pony’s en in de hooischuur verblijven de konijnen
en cavia’s.
Kinderen kunnen helpen met voeren en hokken
schoonmaken.
Voor kleine kinderen zijn er fietsjes en tractors om op
het plein te rijden.
Er is een kleine speeltuin en een kaboutertuin.
In onze educatieve ruimte kun je een spelletje spelen
of een kleurplaat kleuren.
Graag tot ziens op de Beestenboel!

Contactgegevens
Kinderboerderij De Beestenboel
Potjesdam 2
1722 XN Zuid-Scharwoude
06-50125026
info@de-beestenboel.nl
www.de-beestenboel.nl

Openingstijden
Woensdag, zaterdag, zondag
14:00-17:00 uur.
Vrijdag 10:00-12:00 uur.
1 oktober t/m 1 april
aangepaste openingstijden.
Check de website of Facebook.
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KINDERBOERDERIJ
JONG LEVEN
Kom naar kinderboerderij Jong Leven in Sint Pancras!
Op deze fraaie kinderboerderij in Sint Pancras kunt u
in contact komen met diverse dieren. Zo houden wij
o.a.: Schapen, geiten, herten, lama’s, pony’s, varkens,
kippen, konijnen, cavia’s, eenden, pauwen, kalkoenen,
diverse volière vogels en een ezel! Wij organiseren
diverse jaarlijkse festiviteiten (zie website voor het
programma) en er is elke 2e zondagmiddag van de maand
knutselmiddag in onze educatieve ruimte. Op afspraak
zijn schoolbezoeken en kinderfeestjes ook mogelijk.
Deze kinderboerderij draait 100% op vrijwilligers en is
afhankelijk van inkomsten als donaties en sponsoring.
U kunt ons helpen om rond te komen, wij verkopen
bijvoorbeeld (zelfgemaakt) hooi en stro. Ook kunt u
donateur worden voor € 6,- en er staat bij onze ingang
een roze spaarvarkentje waar overige vrijwillige giften in
gedeponeerd kunnen worden.
Brengt u eens een bezoekje, dat zouden we leuk vinden.
De toegang is gratis!

Contactgegevens
Kinderboerderij Jong Leven
Janspad 2
1834 EM Sint Pancras
06-12255393
www.kbjongleven.nl

Openingstijden
Wo 14:00 tot 16:00 uur
Zaterdag en zondag:
10:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
Verder kan er ten alle tijden
om het terrein gelopen worden.

DOEN EN BELEVEN
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FITLAND XL
DE GEUS LANGEDIJK
Van café, restaurant tot buitenterras. Koffie, lunch
of diner. Voor ieder wat wils: gezinnen, vrienden en
bedrijven.
Kom bij ons bowlen, klimmen, schieten of een rondje
op de Elliptigo fietsen. Deze zomer kunt u voor dit alles
terecht bij Fitland XL De Geus Langedijk.
Haal deze zomer een fiets of wandel route bij ons op.
Deze gaan door toeristisch Langedijk heen, of door het
mooie natuurgebied Geestmerambacht, en ontvang een
kop koffie gratis.
Daarnaast word er tijdens de zomervakantie iedere
dinsdag, donderdag en zaterdag tussen 17.00 en 21.00
uur de Vakantie Fun Spelen georganiseerd. De jeugd van
6 t/m 15 jaar kan dan tussen 17.00 en 21.00 uur komen
klimmen, de Adventurerail bestormen en... BOWLEN!

Contactgegevens
Fitland XL De Geus Langedijk
Bijlestaal 64
1721 PW Broek op Langedijk
0226-333456
receptie@geus.nl
www.fit-land.nl/xl-degeus

Openingstijden
Kijk voor alle openingstijden
op onze website.
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ZWEMBAD
DE BEVER
“Veilig en vertrouwd, voor jong en oud”
Zwembad de Bever is hét verwarmde buitenbad van
de gemeente Langedijk. Sinds jaar en dag een begrip
binnen onze gemeente. Buitenbad de Bever is zomers
het gezellige middelpunt van het dorp Sint Pancras.
In de Bever, daar gebeurt het.
Wij zijn geopend tijdens de lente / zomer maanden
(eind april tot begin september) Het zwembad biedt
zwem- en speelplezier aan vele baantjestrekkers,
gezinnen en vitale senioren voor een gezellig samenzijn.
Zwembad de Bever heeft drie baden, te weten; een
25-meter bad (van 2,00 tot 4,00 meter diep), een
L-vormig recreatie bad met 2 glijbanen (van 0,25 tot
2,00 meter diep) en een peuter bad. De watertemperatuur
is aangenaam en ligt rond de 25 graden Celsius.
Om de baden heen ligt een grote ligweide, waar u heerlijk
kunt vertoeven in de zon of in de schaduw van de bomen.

Contactgegevens
Zwembad de Bever
Kastanjelaan 2
1834 GL Sint-Pancras
072- 564 31 95
info@sportsl.nl
www.zwembaddebever.nl

Openingstijden
Kijk voor alle openingstijden
op onze website.

PLATTEGROND
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De Kolenist
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Pareltjes
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Museale Schuitenhelling
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Sint Jansmuseum

3

Museum Zo was ’t
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Geoffrey Donaldson Instituut
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Sytse Wiersma

DOEN EN BELEVEN

10

DE ROODE LEEUW
Waar 400 jaar geleden De Roode Leeuw te ZuidScharwoude fungeerde als herberg, is het vandaag de
dag een multifunctioneel horecabedrijf waar de gasten
nog steeds massaal naar het café komen voor het hebben
van een gezellige, sfeervolle avond, met nog steeds de
prachtige monumentale gevel, maar waar het overnachten
achterwege blijft ;-). Daarbij is in de afgelopen paar jaar
zowel het interieur als het exterieur stevig onder handen
genomen. Dat tot resultaat hebbende dat de verschillende
zalen optimaal verzorgd zijn. Ieder met haar eigen functie
en eigen toegang, maar allemaal met dezelfde warme
sfeer en de perfecte ambiance.
Met de verschillende mooie zalen die De Roode Leeuw
rijk is, is er voor iedere gelegenheid - van verjaardag tot
bruiloft, van jubileum tot bedrijfsfeest en van vriendenuitje
tot schoolfeest - een geschikte locatie gecreëerd. Meer
informatie over de verschillende zalen - De Brouwkamer,
Het Biercafé en De Zaal - en arrangementen.
‘Proef die sfeer en kom es an!’
Contactgegevens
De Roode Leeuw
Dorpsstraat 440
1722 EJ Zuid-Scharwoude
06 829 56 476
www.roodeleeuw.nl
info@roodeleeuw.nl

Openingstijden
Ma 19:00 - 01:45 uur
Di 19:00 - 01:45 uur
Wo 19:00 - 01:45 uur
Do 19:00 - 01:45 uur
Vr 16:00 - 03:30 uur
Zat 16:00 - 03:30 uur
Zon 16:00 - 00:00 uur

BIERCAFÉ
DE ROODE LEEUW
100 speciaal bieren.
Na een interessante en gezellige dag in Langedijk is het
tijd om even neer te strijken in het Biercafé. Met 100
verschillende speciaal bieren waarvan 7 van het vat
hebben wij voor iedere liefhebber wat wils. Wanneer de
tempratuur het toelaat kunt u van u heerlijke speciaal
biertje of een ander koud drankje genieten op ons
schitterende terras.
Tot snel.
Team Biercafé De Roode Leeuw.

DOEN EN BELEVEN
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SPEELPARK
DE SWAAN
Sport, spel & speelplezier
Vijf speeltuinen, een heus Liedjesland waar kinderliedjes
tot leven komen, mega springkussens, waterbed,
skelterbanen, KlompeKolf, Frisbeegolf, Voetbalgolf en
nog veel meer sport, spel & speelplezier in het grootste
familiepark van Noord-Holland..
Picknickplekken door het gehele park, eigen
consumpties toegestaan.
Gelegen in de Noordrand, recreatiegebied
Geestmerambacht.
Winkeltje met verkoop van eigen streekproducten welke
geteeld worden in het park en op eigen akkers. IJsterras
en kleine horeca aanwezig.

Contactgegevens
de Swaan Speelpark / SpelPark
Wagenweg 2
1724 PT Oudkarspel
0226-391883
www.speelparkdeswaan.nl

Openingstijden
Van 10.00 tot 17.30uur.
Maart t/m Oktober alle weekenden en
schoolvakanties.
Half april tot half september
dagelijks (muv Koningsdag).
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RONDVAART
LANGEDIJK
Rondvaart Langedijk is hét rondvaartbedrijf dat u laat
genieten van het unieke ’Rijk der 1000 Eilanden’ en het
’Oosterdel gebied’ van de gemeente Langedijk.
Deze gebieden zijn een overblijfsel van de verkaveling
van de polder ’Geestmerambacht van 1631’.
Voor een heerlijke dag op het water met, indien gewenst,
een buffet, diner of uitgebreide borrel.
Wij verzorgen uw recepties, feesten en uw
bedrijfsevenementen!
Ook voor speciale arrangementen: bijvoorbeeld een
rondvaart gecombineerd met een bezoek aan één of
meer van de prachtige tuinen gelegen in het Duizend
Eilandenrijk.
Voor boekingen en informatie:
www.rondvaartlangedijk.nl

Contactgegevens
Rondvaart Langedijk
Oudepad 6
1721 BR Broek op Langedijk
06 27 47 05 90
www.rondvaartlangedijk.nl
info@rondvaartlangedijk.nl

Openingstijden
Maandag t/m zondag van
10.00 tot 22.00 uur.
Wij varen alleen met groepen en
verkopen geen losse kaartjes.

DOEN EN BELEVEN
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ONTDEK RECREATIEGEBIED
GEESTMERAMBACHT!
Hier is het heerlijk recreëren! Genoeg mogelijkheden
voor leuke watersportactiviteiten en de kleintjes kunnen
ongestoord pootjebaden in het ondiepe water van één
van de acht zwemlocaties. Maar ook rondom het water
zijn er volop mogelijkheden om te genieten! Een dagje
kamperen op het dagkampeerterrein, spelen en ravotten
op de zandstrandjes en lekker luieren op de ligweides.
Aan de noordzijde bij
zwembaai 1 en 2 kan
ontspanning en werk
gecombineerd worden door
de aanwezigheid van Wifi.
Recreatiegebied
Geestmerambacht heeft als één van de weinige
buitenwateren de mogelijkheid om op forel te vissen! In
Geestmerambacht vinden regelmatig leuke evenementen
plaats en worden er activiteiten georganiseerd.
Meer informatie vindt u op de website.
Contactgegevens
Recreatieschap Geestmerambacht
Klaregroetweg 1
1723 PW Noord-Scharwoude
0226-391905
www.geestmerambacht.nl
info@geestmerambacht.nl
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RIJKSMONUMENT
DE TWUYVERMOLEN
De Twuyvermolen is gebouwd in 1663 als laatste
van de elf molens die gezamenlijk de 5560 hectare
grote Geestmerambachtpolder bemaalden op de
Raakmaatsboezem.
De molens stonden allemaal aan de oostzijde van de
polder en werden van Zuid naar Noord aangeduid met
een letter. De Twuyvermolen staat dan ook bekend als
Molen A.
De Twuyvermolen is een rijksmonument en is in 2015/2016
grondig gerestaureerd. De molen is bewoond maar kan
op gezette tijden bezocht worden.
De huidigen eigenaren leiden u graag rond om het gaande
werk in de molen te bekijken en het verhaal van de
geschiedenis van de molen en de polder te vertellen.
Kijk voor informatie op www.twuyvermolen.nl of op
www.facebook.com/twuyvermolen.

Contactgegevens
De Twuyvermolen
Oosterdijk 1
1834 AB St. Pancras
www.twuyvermolen.nl
info@twuyvermolen.nl

Openingstijden
Voor activiteiten kijk op onze website.

MUSEA

15

MUSEUM
BROEKERVEILING
Verscholen in het Noord-Hollandse polderlandschap
vindt u de Broeker Veiling. De eerste en de laatste
groentedoorvaarveiling ter wereld, nu Rijksmonument.
Beleef de rondvaart door het Rijk der Duizend Eilanden.
Bezoek de verrassende exposities die u alles leren over
het leven in dit unieke gebied.
Tuinder Arie neemt u mee terug in de tijd tijdens de
Audiotour.
Als hoogtepunt van de dag pakt u zelf de hoofdrol als
echte handelaar in het historische Afmijnlokaal.
Een onverwacht dagje uit! Thuis geniet u nog na van uw
zelf op de veiling aangekochte groente en fruit.

Contactgegevens
Museum Broekerveiling
Museumweg 2
1721 BE Broek op Langedijk
0226-313807
www.broekerveiling.nl

Openingstijden
Juli t/m augustus:
ma t/m zo geopend van10:00 tot
17:00 uur
sept - juni di tm zo 10 tot 17:00

MUSEA

MUSEUM
BROEKERVEILING
Museum BroekerVeiling heeft u als gast en bedrijf
veel te bieden. Het museum beschikt over diverse
vergaderruimtes met daarnaast ontspannende
in- en outdoor mogelijkheden om uw zakelijke- of
privébijeenkomst mee te combineren.

OVERNACHTEN

16

LANDSCHAPSCAMPING
DE KOLIBRIE
Bij ons beleeft u het platteland, met strand en stad
bij de hand!
De Kolibrie is een camping waar u een mooie ruime
plaats krijgt, gastvrijheid en gemoedelijkheid bepalen
de sfeer op onze camping! De ligging is aan het fiets/
wandelpad naar het Geestmerambacht En vanaf
onze camping ziet u het bos van Schoorl! Op onze
landschapscamping is het goed toeven voor de actieve
vakantieganger/of de rust zoeker, maar ook voor
gezinnen met jonge kinderen.
Er zijn veel belevenissen in de buurt van onze camping.
In het hoogseizoen is er animatie voor de kinderen vanaf
4 jaar tot 10 jaar!

Contactgegevens
Camping de Kolibrie
De Groet 2
1749 VW Warmenhuizen
0226 394539
info@dekolibrie.eu

Openingstijden
13 maart tot en met 30 oktober

OVERNACHTEN

Bed & Beeld : “Aan het Water”
in Broek op Langedijk
Bed 2 comfortabele vakantieverblijven, direct aan het
water van het natuurgebied: “Rijk der 1000 eilanden”
Info op website www.traum-ferienwohnungen.de
nr.8385 en nr.8485
Beeld Beeldentuin Corrie Kaas. Een verrassende
tuin aan het water, met ruim 50 beelden in steen. Vrij
entree.
Open 2016: elke woensdag-, zaterdag- en
zondagmiddag in de maand juli van 14.00-17.00 uur
Contactgegevens
Fam. Strijbis-Kaas
Dorpsstraat 60
1721BL Broek op Langedijk
Tel: 0226 341376
www.corriekaas.exto.nl
strijbiskaas@hotmail.com
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De Oude Walnoot
Bed & Breakfast, Vergaderen of Trainen
In het centrum van Sint Pancras, een historisch
tuindersdorp op een steenworp afstand van Alkmaar,
ligt onze in oude stijl gerestaureerde tuinderswoning.
In de Oudhollandse tuin staat niet alleen een hele
oude walnoot, maar bevindt zich ook een originele
koolschuur welke in oude stijl is gerestaureerd en
omgebouwd tot een bijzonder adres voor Bed &
Breakfast en vergaderingen en trainingen.
18
Contactgegevens
De Oude Walnoot Bed & Breakfast,
Bovenweg 40
1834 CG Sint Pancras
Tel +31 (0)72 850 33 99
www.deoudewalnoot.nl
info@deoudewalnoot.nl

RONDLEIDING MET EEN GIDS
Hoe mooi is Langedijk en wat weet u van de
geschiedenis?. Er zijn gidsen beschikbaar die u op een
ontdekkingsreis meenemen door:
Oudkarspel – Noord-Scharwoude – Zuid-Scharwoude of
Broek op Langedijk.
U komt op prachtige “historische” plekjes en hoort de
mooiste verhalen. Aan de hand van een fotoboek gaat
u door het dorp van uw keuze. De gids vertelt hoe het
vroeger was en kunt u het verschil zien op de foto.
Veel is, jammerlijk genoeg, verdwenen maar de mooie
verhalen blijven. Voor de verkaveling van 1968-1973 was
Langedijk geheel anders. De sloten zijn dicht, bruggen
weg en gebouwen gesloopt. Veel gebouwen hebben een
geschiedenis en Langedijk heeft een rijke geschiedenis.
U hoort hoe het toen was en men er mee omging. Iedere
gids heeft zijn eigen verhaal over het betreffende dorp.
De duur van deze wandeling is plm. 2 uur.
Aanmelden kan met minimaal 8 personen en één week
voor de geplande datum op:
langedijkerdagstpl@quicknet.nl
Vermeld duidelijk:
de datum – tijd – personen en welk dorp.
De kosten €20.= per groep (max. 12 personen) word ter
plekke voldaan. Voor grotere groepen geldt een ander
tarief.
Als de aanvraag binnen is ontvangt men bericht. Later
volgt de definitieve bevestiging, waar men zich evt. moet
verzamelen en het tijdstip. Mocht het zo zijn dat er op
de aangevraagde dag geen gids beschikbaar is i.v.m.
vakantie of meerdere aanvragen dan hoort men dit snel.
(Foto van gidsen)
De planning van de wandeltochten staan in detail op de
website en op de agenda in deze folder

WWW.TOERISMELANGEDIJK.NL

Ontdek de (Museum) Pareltjes van Langedijk
1

Museale Schuitenhelling

De Museale Schuitenhelling is gelegen in Broek op
Langedijk aan de rand van Landschapsreservaat
Oosterdel, het laatste ongerepte deel van het Rijk der
Duizend Eilanden. De Schuitenhelling is samengesteld
uit onderdelen van scheepswerfjes en schuitenhellingen
die tot de jaren zestig van de vorige eeuw operationeel
waren. In dit historische landschap is de schuitenhelling
een beeldbepalend element. U krijgt een compleet beeld
hoe er vroeger gewerkt werd. Tel. 06-16261914
2

Sint Jansmuseum

Het parochiële museum in Noord-Scharwoude geeft een
mooi overzicht van verleden en heden van de katholieke
kerk in Langedijk en de katholieke gebruiken in de
gezinnen en op de scholen. Toegang op afspraak. Tel.
0226-312423
3 Museum Zo was ’t in Broek op Langedijk .
Met kooknis, diggelenkast (servieskast) en de bedstee
waant u zich hier direct terug in vroegere tijden. Er is
veel kinderkleding en kindermutsen uit 19de en 20ste
eeuw te zien. Er zijn kinderwagens, poppenwagens,
kinderspeelgoed en kinderboeken. U ziet de
geschiedenis van de doopjurk. En kleding uit de tijd ’van
Empire tot Charleston’.
4

Geoffrey Donaldson Instituut (GDI)

Het Geoffrey Donaldson Instituut in Noord-Scharwoude
heeft een omvangrijke collectie films, boeken, foto’s,
affiches en archiefmateriaal. Het instituut wil filmcultuur
en cinefilie bevorderen. Dorpsstraat 612, 1723 HK
Noord-Scharwoude. Openingstijden: Maandag en
Woensdag van 14-17 uur en verder op afspraak.
5

Sytse Wiersma

In zijn atelier in Oudkarspel vindt Sietse de rust om
geïnspireerd aan het werk te zijn. Een grote raampartij
over de hele gevel geeft niet alleen het befaamde
noorderlicht, maar ook een prachtig uitzicht over het
Noord-Hollandse landschap. Hier is de galerie waar zijn
beelden en schilderijen tentoongesteld zijn. Op afspraak
te bezoeken. Voor informatie: 0226-312798

Dorpsstraat 440 | 1722 EJ Zuid-Scharwoude | 06 829 56 476

De zaal

De Roode Leeuw

In 2013 is de Zaal van De Roode Leeuw grondig verbouwd.
Zowel het interieur als het exterieur zijn tot in de puntjes verzorgd
en voorzien van een chique, moderne uitstraling met een knipoog
naar de overige zalen. Met 4 barren, DJ Booth, uitgebreide muzieken lichtinstallatie, aparte rookruimte, demontabel podium, aparte
garderobe, eigen toiletten, een verdieping en de mogelijkheid om de
ruimte te verkleinen is de Zaal multifunctioneel geworden.
Kortom de Zaal heeft alle ingrediënten voor een overweldigend
(besloten)feest, bruiloft, evenement, bedrijfs- of schoolfeest en biedt
ruimte aan maximaal 700 personen. Daarnaast bevat de Zaal een
authentieke kolfbaan en is het mogelijk om met een gezelschap een
kolfclinic te volgen.

Brouwkamer
In deze zaal van De Roode Leeuw is er al zeer
snel ‘leven in de brouwerij’ door de compacte knusse ruimte. De Brouwkamer geeft
het ultieme huiskamergevoel en is daarmee
de perfecte zaal voor kleinere gezelschappen
tot maximaal 60 personen.
De Brouwkamer is voor uiteenlopende
doeleinden geschikt. Niet alleen voor feesten
en partijen, maar ook voor vergaderingen,
workshops of cursussen. De ruimte bevat
een eigen bar, muziekinstallatie en beamer.

De Roode Leeuw
www.roodeleeuw.nl | info@roodeleeuw.nl

