
 

 

 
 

 
 

          Activiteiten bij De Helderse Vallei - mei 2022 
 

De Helderse Vallei is een duurzaamheidscentrum op loopafstand van het Noordzeestrand. 
Bekijk de natuurexpositie, doe mee met een excursie of struin in de gezellige winkel.  

Vanaf De Helderse Vallei zijn er wandel, fiets- en kanoroutes naar de stad of De Helderse  
Duinen waar diverse vogelsoorten, zoogdieren en zeldzame orchideeën te ontdekken zijn. 

 
 
zondag 1 t/m vrijdag 6 mei: Lente bingo - Ontdek de lente bij De Helderse Vallei 
10.00 - 16.30 uur 
Het is lente! De voorjaarsbloemen komen uit de grond, de knoppen aan de bomen komen uit en er 
zijn weer volop dieren te zien. Leen de Lente bingokaart bij de balie in het duurzaamheidscentrum en 
ontdek de lente! Omdat wij onze activiteiten graag zo duurzaam mogelijk aan willen bieden, leen je 
de bingokaart en lever je hem na gebruik weer in zodat iemand anders er ook gebruik van kan 
maken. Let op: op maandag 2 mei is De Helderse Vallei gesloten! 
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 4-12 jaar, gratis, aanmelden is niet nodig 
 
 
dinsdag 3 en woensdag 4 mei: Week van ons Water 
10.00 - 16.30 uur 
Deze week vindt de nationale ‘Week van ons Water’ plaats. Tijdens deze week vieren we ons 
waterbeheer en worden er overal in het land wateractiviteiten georganiseerd. Vanuit De Helderse 
Vallei delen we twee waterdoebladen met je, waarmee je zelf een waterzuiveringsinstallatie en een 
dam kunt bouwen!  
Doelgroep/kosten: iedereen, gratis, download de waterdoebladen op de website 
 
 
vrijdag 6 t/m zondag 15 mei: Nationale Vogelweek - Vogels kijken 
11.00 - 16.00 uur 
Vogels kijken is altijd leuk. Zeker als je de juiste materialen bij de hand hebt. Deze week kun je 
daarom, vanwege de Nationale Vogelweek, een verrekijker, zoekkaart en spotlijst lenen bij de balie in 
het duurzaamheidscentrum. Op het terrein zoek je een rustig plekje om lekker te gaan zitten en dan 
ga je aan de slag. Geen ervaring? Dat geeft niks, met behulp van de zoekkaart kun je zelf 
onderzoeken welke vogel je hebt zien vliegen! Hoeveel verschillende vogels kun jij spotten? 
Natuurlijk kun je ook onze route lopen en onderweg vogels spotten. Deze route vind je 
hier: https://www.mijnvogelweek.nl/route/93   
Meer informatie over de nationale vogelweek: https://www.vogelbescherming.nl/nationale-
vogelweek Let op: op maandag 9 mei is De Helderse Vallei gesloten! 
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig; er wordt wel 
een borg van € 25 voor het lenen van de materialen gevraagd (zolang de voorraad strekt)           

 
 
 
 
 
 

Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,  
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555 

https://www.mijnvogelweek.nl/route/93
https://www.vogelbescherming.nl/nationale-vogelweek
https://www.vogelbescherming.nl/nationale-vogelweek
http://www.deheldersevallei.nl/agenda


 

 

 
 
 
 

Activiteiten bij De Helderse Vallei - mei 2022 
 
 
vrijdag 6 mei: Met de kippen op stok 
16.30 uur 
Elke middag brengen onze dierverzorgers de dieren naar hun stallen, stokken en hokken. Normaal 
gesproken gebeurt dat na sluitingstijd, maar dat is eigenlijk jammer, want het is heel leuk om te zien! 
Kijk daarom mee hoe de dieren hun nachtverblijven opzoeken en gevoerd worden.  
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig 

 
 

zaterdag 7 mei: Dag van de trekvogel 
11.00 - 16.00 uur 
Vandaag is het de ‘Dag van de trekvogel’! Daarom kun je in het Bos atelier in het 
duurzaamheidscentrum het ‘Trekvogelspel’ doen. Stel je voor dat je een trekvogel bent, wat maak je 
dan allemaal mee? Ontdek het met dit spel. Natuurlijk is er ook informatie te vinden over het 
Waddengebied, dat zo belangrijk is voor trekvogels.  
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig; mocht je iets 
kunnen missen, doe dan een bijdrage in de donatiepot voor de ‘strandbroeders’! 
 
 
zaterdag 7 mei: Met de kippen op stok 
16.30 uur 
Elke middag brengen onze dierverzorgers de dieren naar hun stallen, stokken en hokken. Normaal 
gesproken gebeurt dat na sluitingstijd, maar dat is eigenlijk jammer, want het is heel leuk om te zien! 
Kijk daarom mee hoe de dieren hun nachtverblijven opzoeken en gevoerd worden.  
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig 
 
 
zondag 8 mei: Taartjes voor de dieren maken 
10.00 - 12.00 uur 
Het is Moederdag, tijd voor een feestje voor alle moederdieren op de stadsboerderij! Kom je een 
taartje voor ze maken? Je maakt een taartje van allerlei groenten en mag hem daarna zelf aan de 
moeders voeren. Kom naar de stadsboerderij en doe mee! 
Doelgroep/kosten: geschikt voor gezinnen met kinderen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig 
 
 
zondag 8 mei: Geurig kruidenzakje maken op Moederdag 
11.00 - 12.00 uur 
Vul een zakje met bloemetjes, maak er een label bij met een persoonlijke tekst of tekening en geef 
hem aan iemand die je lief vindt! 
Doelgroep/kosten: geschikt voor gezinnen met kinderen, deelname is gratis, vooraf aanmelden is niet 
nodig, dit is een inloopactiviteit, je bent tussen 11.00 en 12.00 uur welkom om binnen te lopen en mee 
te doen 
 
 

Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,  
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555 

http://www.deheldersevallei.nl/agenda


 

 

 
 
 
 

Activiteiten bij De Helderse Vallei - mei 2022 
 
 
dinsdag 10 en woensdag 11 mei: Week van ons Water 
10.00 - 16.30 uur 
Deze week vindt de nationale ‘Week van ons Water’ plaats. Tijdens deze week vieren we ons 
waterbeheer en worden er overal in het land wateractiviteiten georganiseerd. Vanuit De Helderse 
Vallei delen we twee waterdoebladen met je, waarmee je zelf een waterkringloop in een mini tuin en 
je eigen mini duin kunt maken!  
Doelgroep/kosten: iedereen, gratis, download de waterdoebladen op de website 
 

 
vrijdag 13 mei: Vleermuizen excursie 
20.30 - 22.00 uur 
Vleermuizen zijn zoogdieren die kunnen vliegen. Hun vleugels zijn voorzien van een ‘vlieghuid’ die 
tussen de vingers van hun voor- en achterpoten en hun staart zit. Wil je meer weten over 
vleermuizen? Kom dan naar De Helderse Vallei waar vleermuiskenner Jan Boshamer je van alles 
vertelt en daarna mag je in het donker op zoek naar vleermuizen! Wie gaat er mee?! Trek je laarzen 
aan en neem je een zaklamp mee?  
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 6-12 jaar, € 2,50 per persoon (ouders/verzorgers 
betalen ook), graag vooraf aanmelden    
 
 
donderdag 19 mei: Peutermoment 
10.30 - 11.30 uur 
Ben je tussen de 2 en 4 jaar? Dan is deze activiteit speciaal voor jou! Je ontdekt van alles over het 
leven van dieren door middel van een voorleesverhaal. Daarna ga je op bezoek bij de dieren op de 
kinderboerderij. Je mag ze aaien en misschien wil je ze ook wel een beetje eten geven en hun vloertje 
aanvegen. Kom je ook? 
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 2-4 jaar, € 1,50 per kind, graag vooraf aanmelden 
 
 
vrijdag 20 mei: Vleermuizen excursie 
20.30 - 22.00 uur 
Vleermuizen zijn zoogdieren die kunnen vliegen. Hun vleugels zijn voorzien van een ‘vlieghuid’ die 
tussen de vingers van hun voor- en achterpoten en hun staart zit. Wil je meer weten over 
vleermuizen? Kom dan naar De Helderse Vallei waar vleermuiskenner Jan Boshamer je van alles 
vertelt en daarna mag je in het donker op zoek naar vleermuizen! Wie gaat er mee?! Trek je laarzen 
aan en neem je een zaklamp mee?  
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 6-12 jaar, € 2,50 per persoon (ouders/verzorgers 
betalen ook), graag vooraf aanmelden    
 
 
 
 
 

Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,  
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555 

http://www.deheldersevallei.nl/agenda


 

 

 
 
 
 

Activiteiten bij De Helderse Vallei - mei 2022 
 
 
 
zondag 22 mei: Dag van de Biodiversiteit 
11.00 - 16.00 uur 
Een term die je tegenwoordig veel hoort is ‘biodiversiteit’. Maar wat is dat nou eigenlijk? Letterlijk 
betekent het: diversiteit aan leven. Bij biodiversiteit gaat het om de hoeveelheid van verschillende 
soorten planten en dieren. Tijdens de ‘dag van de biodiversiteit’ kun je zelf onderzoeken hoeveel 
verschillende soorten er rondom De Helderse Vallei leven! Leen een zoekkaart naar keuze bij de balie 
in het duurzaamheidscentrum en ga op onderzoek uit… 
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig 
 

 
zondag 22 mei: Welke vogels broeden er op de schorren? - Natuurinfocentrum ’t Kuitje 
12.30 - 15.00 uur 
Balgzand bij Den Helder is een vogelparadijs. Er zijn maar weinig andere plekken in Noord-Holland 
waar je zoveel vogels bij elkaar kunt zien. Hier begint de Waddenzee, het mooiste natuurgebied van 
ons land, dat helemaal doorloopt tot Denemarken. Balgzand is een rustgebied en normaal gesproken 
afgesloten voor publiek. Eén keer per maand organiseert Landschap Noord-Holland een 
vogelexcursie en kun je een kijkje nemen in dit prachtige gebied. Een unieke kans! Voor ervaren 
vogelaars, maar ook voor natuurliefhebbers die benieuwd zijn naar de spectaculaire waddennatuur, 
verscholen achter de hoge dijk.  
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.landschapnoordholland.nl/activiteiten 
Vertrekpunt: Natuurinformatiepunt ’t Kuitje - Oostoeverweg 80 in Den Helder  

 
 
dinsdag 24 t/m zondag 29 mei: Week van de biologie - wat leeft er bij De Helderse Vallei? 
11.00 - 16.00 uur 
Deze week vindt de Week van de Biologie plaats. Een mooi moment om eens uit te zoeken wat er 
leeft rondom De Helderse Vallei. Leen een zoekkaart bij de balie in het duurzaamheidscentrum en ga 
op onderzoek uit! Welke dieren en planten kun je vinden? 
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,  
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555 

http://www.landschapnoordholland.nl/activiteiten
http://www.deheldersevallei.nl/agenda

