Activiteiten bij De Helderse Vallei - juni 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.

vrijdag 3 juni: 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 4 juni: 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 5 en maandag 6 juni: Pinksteren
10.00 - 16.30 uur
De Helderse Vallei is op beide Pinksterdagen geopend van 10.00 tot 16.30 uur.
De stadsboerderij en het terrein blijven open tot 17.00 uur.

zondag 5 juni: 1e Pinksterdag - Taartjes voor de dieren maken
10.00 - 12.00 uur
Het is Pinksteren, tijd voor een feestje voor alle dieren op de stadsboerderij! Kom je een taartje voor
ze maken? Je maakt een taartje van allerlei groenten en mag hem daarna zelf aan de dieren voeren.
Kom naar de stadsboerderij en doe mee!
Doelgroep/kosten: geschikt voor gezinnen met kinderen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig

woensdag 8 juni: Buitenspeeldag - Natuurlijk Buitenspelen
10.00 - 16.30 uur
Kom je op de Buitenspeeldag naar De Helderse Vallei? Daar kun je heerlijk Natuurlijk Buitenspelen!
Loop over het Blote Voetenpad, klim over de houten balken, kruip door het wilgenparcours en struin
door het Snoepdoolhof. Kom je ook?

Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555
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vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juni: Slootbeestjes zoeken tijdens de Slootjesdagen
11.00 - 16.00 uur
Van 10 t/m 12 juni zijn het weer ‘Slootjesdagen’! Leen daarom een schepnetje en kom waterdieren
zoeken in de sloot bij De Helderse Vallei. Door verschillende opdrachten leer je van alles over de
diertjes in en rond het water. Wist je bijvoorbeeld dat waterdieren onder water adem kunnen halen
doordat er plantjes in het water groeien? Kom je ook? Kijk voor meer informatie over de
Slootjesdagen op https://www.ivn.nl/slootjesdagen
Doelgroep/kosten: geschikt voor gezinnen met kinderen, € 1 per kind, aanmelden is niet nodig

dinsdag 14 juni: Peuters op zoek naar kleine beestjes
10.00 - 11.00 uur
Op het terrein van De Helderse Vallei zijn heel veel beestjes te ontdekken… als je maar goed genoeg
kijkt en weet waar je moet zoeken. Vandaag wandelen we een rondje over ons terrein om alle kleine
kriebeldiertjes te ontmoeten! Natuurlijk nemen we loeppotjes mee, zodat je de beestjes extra goed
kunt bekijken. Ga je mee?
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 2-4 jaar, € 1,50 per kind, graag vooraf aanmelden

zaterdag 18 juni: Wandeling Ontwakend Landschap
4.30 - +/- 9.00 uur
Vandaag kun je al wandelend in de vroege ochtend de opkomende zon tegemoet lopen. Het
evenement ‘Ontwakend Landschap’ wordt georganiseerd door de noordelijke Natuur en
Milieufederaties (Noord-Holland, Friesland en Groningen) en is onderdeel van Nacht van het Wad. In
Noord-Holland kun je een wandeling lopen van 20 km met als start- en eindpunt De Helderse Vallei.
De zon komt op 18 juni om 5.20 uur op, dus het vertrek is vanaf 4.30 uur.
Let op: De Helderse Vallei opent deze dag om 8.00 uur. Kom vanaf 8.00 uur een kop koffie of thee
drinken in het duurzaamheidscentrum.
Meer informatie en aanmelden: https://nachtvanhetwad.nl/nieuws/ontwakend-landschap-2022/

zaterdag 18 juni: Lepelaars en nog veel meer op het schor - Natuurinfocentrum ’t Kuitje
11.00 - 13.30 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
Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555
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zondag 19 juni: Vaderdag - Knutsel samen een sloot met slootdieren
11.00 - 13.00 uur
Het is vandaag Vaderdag! Kom tussen 11.00 en 13.00 uur met je vader een sloot knutselen met een
bouwplaat van het IVN.
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, knutselen is gratis, aanmelden is niet nodig

donderdag 23 juni: 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 tijdens een voorleesverhaal. Daarna ga je op bezoek bij de dieren op de boerderij. Je
mag ze aaien en misschien wil je ze ook wel een beetje eten geven en hun plein vegen. Kom je ook?
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 2-4 jaar, € 1,50 per kind, graag vooraf aanmelden

zaterdag 25 juni: Dag van het Wad
10.00 - 16.30 uur
Vandaag is het de ‘Dag van het Wad’! Breng daarom een bezoek aan de mini expo ‘Werelderfgoed
Waddenzee’ in het duurzaamheidscentrum en ontdek van alles over dit bijzondere natuurgebied.
Ook kun je vandaag het ‘Trekvogelspel’ spelen. Stel je voor dat je een trekvogel bent, wat maak je
dan allemaal mee? Ontdek het tijdens dit spel!
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig
Wil je op excursie naar het wad? Kijk dan voor meer informatie op:
https://www.waddenvereniging.nl/beleven/kuitje

zaterdag 25 juni: Opruim estafette NoordHollandsch Schoon
Recycle Valley organiseert op 25 juni 2022 een opruim estafette langs het Noord Hollands Kanaal in
opdracht van de provincie Noord-Holland. Het Noord Hollands Kanaal is een kanaal van 80 kilometer
dat loopt van Den Helder naar Amsterdam. Het doel van de estafette is om met buurtbewoners en
andere betrokkenen in de omgeving van het kanaal, het kanaal schoon te maken van zwerfafval.
Meer informatie en aanmelden: https://www.recyclevalley.nl/noordhollandschschoon/

zaterdag 25 juni: Midzomernachtwandeling in Noordduinen met Landschap Noord-Holland
23.30- 01.00 uur
Tijdens deze wandeling met een gids van Landschap Noord-Holland ontdek je dat de duinen ’s nachts
eigenlijk pas echt tot leven komen. Vleermuizen maken jacht op nachtvlinders. Een uil vliegt stilletjes
voorbij, je ziet hem in het schijnsel van een zaklamp of herkent hem aan zijn geluid. De duinen zijn
ook een goede plek om de sterrenhemel te bewonderen. Hoe minder lichtvervuiling, hoe meer je
kunt zien! Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.landschapnoordholland.nl/activiteiten
Vertrekpunt: Parkeerplaats steakhouse Duinoord - Jan Verfailleweg 622 in Den Helder
Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555

