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.

TOERISMELANGEDIJK.NL
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DE BURG
IS EEN TRAITEUR, WIJNTAPPERIJ
EN RESTAURANT IN ÉÉN
Aan de rustieke Dorpsstraat bevindt zich een drietal
schilderachtige panden waarin de genoemde afdelingen
zijn te vinden.
De Traiteur presenteert vanuit twee welgevulde vitrines
iedere dag een tiental smakelijk bereide thuisdiners.
De Wijntapperij, de naam zegt het al, daar voert Wijn de
boventoon. Maar wees gerust, ook de bierdrinker vindt
daar vast zijn of haar favoriete merk en is de collectie
whisky’s iets om trots op te zijn. Of loop eens binnen
voor een fraai kado op maat gemaakt met uiteraard een
drankje of wijntje naar keuze.
Het Restaurant is DE pleisterplaats voor Langedijk e.o.
Het is heerlijk vertoeven in één van de beide restaurantruimtes en bij mooi weer schuift u gewoon aan op het
terras op een fraai pleintje aan de Dorpsstraat. Voor uw
kopje koffie met wat lekkers, lunch, borrel en diner bent
u van harte welkom.
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 t/m zondag vanaf 11.30.

ETEN & DRINKEN
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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, barbecue, een kopje koffie of
een borreltje. In de zomermaanden serveren wij ook
lunchgerechten en zijn we in het weekend geopend vanaf
12.00 uur. Op ons prachtige terras aan het water kunt
u heerlijk vertoeven. Wij zijn zelfs bereikbaar per 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. Op
zaterdag en zondag kunt u tussen 12.00 uur 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 Tea & Beans, 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 week een inloopbarbecue. Kijk voor de data op
onze website en/of facebookpagina.
Contactgegevens
De Kolenist Bar & Grill
Dorpsstraat 360
1722 ED Zuid-Scharwoude
0226-427693
info@kolenist.nl
www.kolenist.nl

Openingstijden
maandag t/m zondag vanaf
17.00 en lunch in overleg.
Van 1 mei t/m 1 oktober zaterdag en
zondag geopend vanaf 12.00 uur
• Nieuw terras!
• Wij verhuren ook Canadese Kajaks!
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WIJNDOMEIN
DE KOEN
Wijndomein de Koen
Wijn uit eigen streek, in Zuid-Scharwoude, een heuse
wijngaard van 2 hectare groot.
Waar eerst de kool werd geteeld, groeien nu de mooiste
druiven. Deze druiven worden bij de Koen verwerkt tot
kwaliteitswijnen, die ook in het buitenland in de prijzen
vallen. Het gehele proces van gisting en lagering gebeurt
op de Koen. Niet alleen witte, rode en rosé wijn wordt er
gemaakt, maar ook Langedijker Bubbels, een lekker fris
bubbeltje. De wijnen zijn te koop in onze wijnwinkel, elke
vrijdag en zaterdag geopend.
Voor een proeverij met rondleiding kunt u reserveren en
op iedere vrijdag en zaterdag van 1 mei tot 1 oktober
hebben we High Wine in de wijngaard, een 3 uur durend
programma met uitgebreide rondleiding, wijnen en hapjes
(vooraf even reserveren).

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
Of bel om op een ander moment
langs te komen.

ETEN & DRINKEN
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HET BEHOUDEN HUIS
WARME HART VAN OUDKARSPEL
Dit recent gerestaureerde monument is een mooie plek
om even een kop koffie te drinken en vanaf het terras
te genieten van het uitzicht over het achterliggende
natuurgebied. Huur er een kano om dit gebied te
verkennen of geef je op voor een rondvaart met gids.
Oplaadpunt voor E-bikes aanwezig.

Contactgegevens
Het Behouden Huis
Dorpsstraat 850 Oudkarspel
0226-753063

www.behoudenhuisoudkarspel.nl

IJSSALON DENNIS
Bij ijssalon Dennis heeft u een ruime keuze uit 28 smaken
ambachtelijk Italiaans ijs. Deze zijn van superieure kwaliteit
en worden met de grootse zorg bereid door meester
ijsbereider L. Both. U kunt van maart tot oktober genieten
van dit heerlijke ijs of een kopje koffie.

Contactgegevens
IJssalon Dennis
Dorpsstraat 494 Zuid-Scharwoude
06-40229184

www.facebook.com/IjssalonDennis-134330343405980

EETCAFÉ MARKTZICHT
Ons eetcafé is van dinsdag tot en met zondag vanaf 12.00
uur open voor een lunch of lunchbijeenkomst. Beamer
en flip-over zijn aanwezig. Vanaf 16.00 uur verzorgen
we (h)eerlijke diners à la carte. Voor groepen vanaf 10
personen is het mogelijk een 3-gangen groepsmenu te
gebruiken. Wij verhuren fluisterbootjes (max. 7 personen)
en Canadese kano`s. Tevens verzorgen wij barbecues en
buffetten.
Contactgegevens
Eetcafé Marktzicht
Dorpsstraat 95 Broek op Langedijk
0226-313831

www.marktzicht.net
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DE ROODE LEEUW
Heeft u trek in een lekker biertje, wijntje of cocktailtje,
dan bent u bij ons op de juiste plek.
Met meer dan 50 soorten speciaalbieren, verschillende
wijnen en cocktails is er voor iedereen altijd wel een lekker
drankje te krijgen.
Kom gezellig langs en laat u verrassen.

Contactgegevens
De Roode Leeuw
Dorpstraat 440 Zuid-Scharwoude
06-82956476

www.roodeleeuw.nl

ETEN & DRINKEN
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HOTEL RESTAURANT
BUIZERD
Hotel De Buizerd ligt aan het water, dicht bij Alkmaar en
het strand van de Noordzee. Alle kamers bieden een eigen
badkamer, gratis gebruik van WiFi, een televisie met een
groot beeldscherm en lectuur.
Het hotel heeft een restaurant en bar met terrassen aan
het water. In de buurt van het hotel zijn verschillende
recreatiemogelijkheden, zoals fietsen, zwemmen, vissen
en wandelen. Ook kunt u een bezoek brengen aan musea
of een winkelcentrum. U kunt bij het hotel gratis gebruik
maken van kano’s.
Faciliteiten
Tijdens uw verblijf in ons hotel kunt u gebruik maken van
diverse voorzieningen. Gratis WiFi in en om het hele hotel
en topkwaliteit fietsen (tegen betaling huren) voor prachtige
tochten in Langedijk en omstreken.
Ontdek al onze faciliteiten.

Contactgegevens
Hotel restaurant De Buizerd
Spoorstraat 124
1723 NG Noord-Scharwoude
0226-312388
www.hoteldebuizerd.nl

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
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SPEELPARK
DE SWAAN
Midden op het platteland aan de rand van recreatiegebied
Geestmerambacht ligt dit prachtige, ruime, avontuurlijke
speelpark! Een walhalla voor kids want je kunt hier zóveel
doen. Met wel 5 natuurspeeltuinen raak je niet uitgespeeld!
Samen springen op de hoge air trampolines, het vlot naar
de overkant trekken in de natuurspeeltuin, skelteren over
de zandweg, voetballen op het gras en waterfietsen in
natuurwater.
Maar ook aan de kleintjes is gedacht met een Liedjesland
waar de dieren met je meezingen en fantastische
speeltoestellen.
Het speelpark is heel divers en verrassend. En, landelijk
opgezet: groots en ruim zonder wachtrijen. Een relaxed
dagje uit voor het hele gezin! Waar een heerlijk schepijsje,
een patatje of pannenkoek je dag helemaal compleet
maken!
TIP: als je wilt, neem je zelf je eten en drinken mee. Er zijn
veel gezellige grasvelden en picknickbanken.
Speelpark deSwaan, een hele dag avontuurlijk
buitenspelen op het platteland van Noord-Holland!
Contactgegevens
de Swaan Speelpark / SpelPark
Wagenweg 2
1724 PT Oudkarspel
0226-391883
www.speelparkdeswaan.nl

Openingstijden
Begin april t/m eind oktober
dagelijks 10.00-17.30uur
Koningsdag gesloten!

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, ganzen,
schapen en geiten. Onze varkens scharrelen heerlijk rond
op het land. De pony’s en ezel staan in de wei, en in de
hooischuur verblijven de konijnen en cavia’s. Kinderen
kunnen helpen met voeren en hokken schoonmaken of
zich vermaken in de speeltuin. U bent van harte welkom.
Toegang gratis.
Contactgegevens
Kinderboerderij ‘de Beestenboel’
Potjesdam 2 Zuid-Scharwoude
06-50125026

www.de-beestenboel.nl

MANEGE BEUKERS
Het adres voor al uw hippische wensen.
Leren paardrijden, een buitenrit maken door het
Geestmerambacht, prachtige evenementen, een paard
kopen, enz. Wij bieden tal van mogelijkheden en kijken
samen met u wat uw wensen zijn.
Bel, mail of kom gerust bij ons langs, wij heten u van harte
welkom !
Contactgegevens
Manege Beukers
Wagenweg 12 Oudkarspel
0226-393974

www.manege-beukers.nl

FITLAND DE GEUS
Fitland de Geus is het adres voor activiteiten op zonnige en
regenachtige dagen.
Beklim onze 17 meter hoge klimwand, trotseer de
stormbaan, schiet in de roos tijdens boogschieten of
luchtbuksschieten. Of kom gezellig bowlen en eet in ons
restaurant. Ook kunt u komen om te genieten van een
drankje in ons sportcafé en buitenterras.
Contactgegevens
Fitland de Geus
Bijlestaal 64 PW Broek op Langedijk
0226-333456

www.fitlanddegeus.nl

DOEN EN BELEVEN
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RECREATIEGEBIED
GEESTMERAMBACHT
Ontdek recreatiegebied Geestmerambacht!
Hier is het heerlijk recreëren! Genoeg mogelijkheden voor
leuke watersportactiviteiten of ongestoord spartelen in het
ondiepe water van één van de acht zwemlocaties. Maar
ook wandelen, fietsen, mountainbiken op een uitdagend
parcours, een dagje kamperen op het dagkampeerterrein,
spelen en ravotten op de zandstrandjes en lekker luieren
op de ligweides.
Contactgegevens
Recreatiegebied Geestmerambacht
Klaregroetweg 1 Noord-Scharwoude
0226-391905

www.geestmerambacht.nl

STICHTING
KINDERBOERDERIJ JONG LEVEN
Op deze fraaie kinderboerderij in Sint Pancras is de
toegang ten alle tijden gratis en kunt u in contact komen
met diverse dieren. In deze gemoedelijke omgeving is het
heerlijk recreëren voor zowel kind als volwassenen.
Verder worden er jaarlijks diverse festiviteiten,
kinderfeestjes en knutselmiddagen georganiseerd.
Kijk voor ons jaarprogramma en openingstijden op de
website www.kbjongleven.nl
Contactgegevens
Stichting kinderboerderij Jong Leven
Janspad 2 Sint Pancras
06-12255393

www.kbjongleven.nl

LANGEDIJKERUITJE
Jouw All in bedrijfs / team / familie / teambuilding of
vrienden “UITJE” tot in de puntjes geregeld?
Het team van LangedijkerUitje maakt jouw uitje graag op
smaak met jullie eigen ingrediënten.
Wij helpen met passie!

Contactgegevens
LangedijkerUitje
06-54764627

www.langedijkeruitje.com
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ZWEMBAD
DE BEVER
Zwembad De Bever is een knus familiezwembad, in het
schilderachtige dorpje Sint Pancras.
Je kunt er lekker baantjes trekken in het 25-meterbad. In
het L-vormige recreatiebad vind je twee glijbanen en volop
speelattributen, om heerlijk te kunnen spelen. Het water
heeft een aangename temperatuur van maar liefst 24°C!
Op de grote ligweide kun je prettig vertoeven, zowel in de
zon als in de schaduw van de bomen. Regelmatig zijn er
leuke activiteiten, zoals een ouderwetse spelletjesmiddag,
een bakwedstrijd, of komt er zelfs een theatergroep langs.
De Bever is een echt familiezwembad, waar veel gezinnen
met kinderen komen zwemmen. De vertrouwde sfeer,
mede dankzij het vriendelijke personeel, zorgt ervoor dat
De Bever regelmatig hoog eindigt bij verkiezingen tot het
beste buitenzwembad van Noord-Holland. In 2013 heeft
het zwembad zelfs de eerste plaats gehaald!
Sint Pancras is een aangenaam en gastvrij dorp, een
kwartier fietsen bij Alkmaar vandaan. De rondom gelegen
landerijen zijn uiterst geschikt om er fijne fiets- en
wandeltochtjes te maken.
Contactgegevens
Zwembad de Bever
Kastanjelaan 2
1834 GL Sint-Pancras
072- 564 31 95
info@sportsl.nl

Openingstijden
24 april t/m 10 september 2017
www.zwembaddebever.nl

plattegrond

plattegrond

DOEN EN BELEVEN
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NATURALSPORTFOCUS
Adem in, leef je uit!
Natural Sportfocus coacht, deelt kennis en is je grootste
supporter. Samen met jou kijken we hoe je de elementen
ademhaling, voeding, bewegen en koude training kunt
combineren. Op een manier die bij jou past. Zodat je
gezond, snel, fit en flexibel blijft. Fysiek én mentaal.

Contactgegevens
NaturalSportFocus
Oosterstraat 50 Noord-Scharwoude
06-11607596

www.naturalsportfocus.nl

NATUURLIJKSPORTIEF
NatuurlijkSportief is de leukste buitensport, waarbij sporten
weer buitenspelen wordt. Ga de natuur in, daag jezelf
uit met wat je tegenkomt en geniet van de vrijheid en de
buitenlucht. Buiten actief bewegen kan op elk niveau en is
voor alle leeftijden. Ontdek NatuurlijkSportief, train met ons
mee.

Contactgegevens
NatuurlijkSportief
Oosterstraat 50 Noord-Scharwoude
06-11607596 www.natuurlijksportief.nl/alkmaar

ATELIER NICOLE KRUYNING
Atelier Nicole Kruyning in Langedijk is DE plek voor
persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Als coach
en arbeids- en organisatie psycholoog richt Nicole zich
op verschillende thema’s en vragen. Door de inzet van
creatieve en coachende werkvormen creëert zij beweging
en bewustzijn op een speelse manier.
Meer info? Kijk op www.nicolekruyning.nl
Contactgegevens
Atelier Nicole Kruyning
Dorpsstraat 225 BJ Broek op Langedijk
06-288 25 188

www.nicolekruyning.nl

DOEN EN BELEVEN
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RONDVAART LANGEDIJK
Voor een heerlijke dag op het water!
Rondvaart Langedijk verzorgt de leukste rondvaarten door
het mooie natuurgebied “Het Duizendeilandenrijk”. Elk idee
is bespreekbaar. Wij maken er een geweldig feest van!
Een greep uit ons aanbod:
Speciale tuinvaarten, bruiloften/jubileum/verjaardag op
de boot, bedrijfsuitjes, rondvaart naar eigen wens, dagje
vissen, rondvaart met picknick/catering
Contactgegevens
Rondvaart Langedijk
Oudepad 6 Broek op Langedijk
0226-314039

www.rondvaartlangedijk.nl

SOLEX VERHUUR LANGEDIJK
Heerlijk rijden door alle prachtige authentieke dorpjes
die onze regio rijk is. Wij bieden diverse routes en
arrangementen aan vanaf 2 personen.
Ook kunt u het solex rijden combineren met het varen met
een originele Langedijker akkerschuit. Onze schipper zal
u de prachtige wateren en de mooiste plekjes van onze
gemeente Langedijk laten zien.
Contactgegevens
Solex Verhuur Langedijk
Oostelijke Randweg 2 Nrd-Scharwoude
0226-752190

Uitje-bol.nl

HET PANCRASSER
ZOLDERTHEATER
Het Pancrasser Zoldertheater maakt vanaf 1998 succesvol
theater met poppen voor jonge kinderen met hun (groot)
ouders in het eigen Zoldertheater. Speeldagen: 1e zondag
van de maand van september tot april. Ben je in de zomer
in de buurt? Bezichtiging theater & boeken van schrijver
Geert van Diepen op aanvraag. Bel of mail: 072-5641838 of
zoldertheater@live.nl
Contactgegevens
Het Pancrasser Zoldertheater
Benedenweg 226 Sint Pancras
072-5641838

www.zoldertheater.nl
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DE TWUYVERMOLEN
De Twuyvermolen in Sint Pancras is een Rijksmonument
uit 1663 met een modern interieur dat uniek is voor
Nederland.
Grote glazen puien geven een prachtig zicht op het gaande
werk, waterloop en constructie. De molen is bewoond
maar kan worden bezocht.
Voor informatie:
www.twuyvermolen.nl of facebook.com/twuyvermolen
Contactgegevens
De Twuyvermolen
Oosterdijk 1
1834 AB Sint Pancras

www.twuyvermolen.nl

MUSEA
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MUSEUM
BROEKERVEILING
Kom naar de eerste en laatste groentedoorvaarveiling ter
wereld, diep in de Noord-Hollandse polder en ontdek het
interessante verhaal over een gebied dat ooit uit meer
dan 15.000 eilandjes bestond. Het hart van dit gebied
werd gevormd door de eerste doorvaarveiling ter wereld:
de BroekerVeiling. Sinds 1973 is de doorvaarveiling een
prachtig museum waar u kunt ervaren hoe het er hier
vroeger aan toe ging. Geniet van verrassende exposities
en ga mee terug in de tijd met tuinder Arie. Vaar door
wat er nu nog over is van het Rijk der Duizend eilanden
en hoor meer over hoe dit unieke gebied is ontstaan.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om zelf te handelen bij de
demonstratieveiling tijdens dit unieke dagje uit.
Zelf varen
Liever zelf het gebied rond de Noorderplas verkennen? Bij
Museum BroekerVeiling kan je elektrische schuitjes huren
waarmee je zelf kan gaan varen. Kijk voor meer informatie
op: www.zelfvaren.nl.
Contactgegevens
Museum Broekerveiling
Museumweg 2
1721 BE Broek op Langedijk
0226-313807
www.broekerveiling.nl

Openingstijden
Di. t/m zo. van 10.00 - 17.00 uur
(Tevens open op 2e paasdag en 2e
pinksterdag)
In juli en augustus ook op maandag
Gesloten op:
Do. 27 april ‘17 (Koningsdag)
Za. 24 t/m ma. 26 dec. ‘17 (Kerst)
Za. 31 dec. t/m ma. 2 jan. Nieuwjaar)
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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.

MUSEA
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ART OF AFRICA BEELDENTUIN
In 2001 werd de eerste expositie in onze beeldentuin
georganiseerd. Hier zijn 1000 unieke, volledig met de
hand vervaardigde stenen sculpturen uit Zimbabwe te
bewonderen.
Sinds 1997 reizen wij door Afrika om bij de kunstenaars zelf
onze bijzondere collectie te verzamelen. Dit vormt de basis
van ons Fair Trade handelen.
Contactgegevens
Art of Africa Beeldentuin
Krommeakker 48 Noord-Scharwoude
06-26390331

www.artofafrica.nl

BEELDENTUIN CORRIE KAAS
De Beeldentuin is geopend 3 juni – 16 juli. 3, 4 en 5 juni
–tijdens de Langedijker kunstroute- van 11.00 – 17.00 uur.
Daarna elke zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 – 17.00
uur. 50 Unieke stenen beelden vindt u er, aan het water.
Gratis entree.
En zoekt u een fantastische plek om te overnachten?
Ook dan hartelijk welkom.
Contactgegevens
Beeldentuin Corrie Kaas
Dorpsstraat 60 Broek op Langedijk
0226 341376

www.corriekaas.exto.nl

STICHTING MUSEALE
SCHUITENHELLING
Dit unieke museum is gelegen aan het historische
Oosterdel en geeft een compleet beeld van de
24 scheepswerven die tot 1970 bestonden in het
“Geestmerambacht”. Dit samen met bijbehorend varend en
industrieel erfgoed.

Contactgegevens
Stichting Museale Schuitenhelling
Sluiskade 16 Broek op Langedijk
06-16261914

schuitenhelling.wordpress.com

OVERNACHTEN
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RECREATIEHAVEN BROEKHORN
Recreatiehaven Broekhorn is gelegen aan het kanaal
Alkmaar (Omval)-Kolhorn. Onze jachthaven is van alle
moderne gemakken voorzien. Wij beschikken over 84
ligplaatsen en 4 camperplaatsen. De haven ligt op 700
meter van NS-station Heerhugowaard. De omgeving leent
zich uitstekend voor vaar- fiets- en wandeltochten. Op
200 meter bevindt zich een trailerhelling. Parkeren is geen
probleem.
Contactgegevens
Stichting Recreatiehaven Broekhorn
Oostervlaerdinge 2 Heerhugowaard
06-37288325

www.havenbroekhorn.nl

DROOMPARK MOLENGROET
Beleef je vakantie bij DroomPark Molengroet. In het warme
hart van Noord-Holland, midden in het sprankelende
waterrecreatiegebied Geestmerambacht vindt u
DroomPark Molengroet.
Geniet volop van de schitterende natuur, prachtige
stranden en leuke dorpjes en steden in de directe
omgeving. Verder zijn er op het kindvriendelijke
vakantiepark voldoende faciliteiten zodat u zich geen
seconde hoeft te vervelen.
Contactgegevens
DroomPark Molengroet
Molengroet 1 Noord-Scharwoude
088-0551500

www.droomparken.nl

B&B DE LIJSTER
Deze rustig gelegen B&B ligt op een schiereiland, aan 3
kanten omringd door water, in het unieke Rijk der 1000
Eilanden. De 2 ruime kamers (17m2) zijn voorzien van
een 2 pers. Boxspring 1.60/2.00m, met onder meer een
leeshoekje, badjassen, föhn, mogelijkheid om koffie en
thee te zetten en minibar.

Contactgegevens
B&B De Lijster
Lijster 10 Broek op Langedijk
06-42555778

www.benbdelijster.nl
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B&B ’T KROONTJE
Gerard en Elly Admiraal heten u graag van harte welkom in
onze B&B. Het vrijstaande bovenappartement is voorzien
van alle gemakken.
U heeft een eigen tuin ter beschikking, en gratis gebruik
van wifi en 2 fietsen. Gratis parkeren voor uw appartement
op eigen terrein.

Contactgegevens
B&B ’t Kroontje
Kroonstraat 18 Oudkarspel
0226-320732

benbkroontje.simplesite.com

B&B DE OUDE WALNOOT
In het centrum van Sint Pancras, een historisch
tuindersdorp vlakbij Alkmaar, ligt onze in oude stijl
gerestaureerde tuinderswoning.
In de Oudhollandse tuin staat een originele koolschuur
welke in oude stijl is gerestaureerd en omgebouwd tot een
bijzonder adres voor Bed & Breakfast en vergaderingen en
trainingen.
Contactgegevens
B&B De Oude Walnoot
Bovenweg 40 Sint Pancras
072 – 8503399

www.deoudewalnoot.nl
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B&B SLAPEN BIJ
DE BURGEMEESTER
Ontdek het mooie Noord-Holland vanuit de monumentale
burgemeestersvilla in Sint Pancras. Vroeger ontvingen
twee generaties burgemeesters hier hun dorpsgenoten
in de werkkamer aan de Bovenweg. Nu is deze kamer
omgebouwd tot een gezellige en luxe B&B, inclusief ruime
privé badkamer. Geniet ‘s ochtends van het heerlijke en
uitgebreide ontbijt.
Contactgegevens
B&B Slapen bij de Burgemeester
Bovenweg 13 Sint Pancras
06-33322283

www.slapenbijdeburgemeester.nl

B&B VROONLANDE
Een fijne plek voor een overnachting, een uitvalsbasis voor
leuke tripjes, onze authentieke Noord-Hollandse Stolp,
B&B Vroonlande. Prima bedden, een goed ontbijt.
U kunt er weer uitgerust tegen aan. Een leuke prijs, 2 pers.
p.n. € 57.- incl. toeristenbelasting.
Leuke fietsroutes, de duinstreek en het polderlandschap
goed te bereiken. In de Lente de bloembollen pracht.
Overtuig U zelf!
Contactgegevens
B&B Vroonlande
Benedenweg 10 Sint-Pancras
072 564 24 38

www.bbvroonlande.nl

B&B ‘T WINTERS BOETJE
Een heerlijke plek om aan het water onder de veranda
met knisperend haardvuur te relaxen. Laat u in de watten
leggen door gastvrouw Ruby met o.a. huisgemaakte
appeltaart, tapas, streekwijn en een kakelvers ontbijt.
Pssst, niet doorvertellen, we zitten vlakbij het strand.
Reserveren?

Contactgegevens
B&B ‘t Winters Boetje
06-54764627

www.wintersboetje.nl
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B&B HET WINTERKONINKJE
B&B in een villa op een schiereiland in het schilderachtige
Rijk der duizend Eilanden, eigen aanlegsteiger aan
open vaarwater. Prachtige tuin met meerdere terrassen,
buitenzwembad en romantisch tuinhuis. Gratis gebruik van
twee kano’s.
Max. 4 personen, twee tweepersoons gastenkamers met
privé badkamer. Parkeerruimte op eigen terrein.
Van harte welkom!
Contactgegevens
B&B het Winterkoninkje
Winterkoning 16 Zuid-Scharwoude
0226-316286

www.benbhetwinterkoninkje.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.
In de zomermaanden kunt u ook deelnemen aan gratis
wandelingen onder leiding van een gids. Deze wandelingen
worden georganiseerd op de Langedijker zomerdagen,
die in de maanden juni, juli en augustus op een woensdag
plaatsvinden.
De exacte data en startplaatsen van deze wandeltochten
vindt u op de website.

TOERISMELANGEDIJK.NL

Op stap in Langedijk
het Rijk der Duizend
Ontdekkingen
Wist u dat op de website
van Toerisme Langedijk
diverse wandel- en
fietsroutes zijn te vinden?

Er zijn acht wandelroutes in Langedijk.
Drie wandelroutes in Oudkarspel, deze kunnen ook
gecombineerd worden tot een langere route.

Er zijn drie fietsroutes die door Langedijk leiden.

U kunt ze uitprinten
en direct op pad!
TOERISMELANGEDIJK.NL

