
 

 

 
 

 
 

          Activiteiten bij De Helderse Vallei - oktober 2020 
 

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. 

 
 
donderdag 1 t/m woensdag 7 oktober: Bodemdierendagen  
Ook in 2020 worden er weer ‘Bodemdierendagen’ georganiseerd. Het leven in de bodem is erg 
belangrijk. Zonder dieren als wormen, slakken en mieren geen gezonde bodem en dus niet 
voldoende te eten voor ons en geen gezuiverd water om te drinken. Hoe gaat het eigenlijk met die 
kleine, maar onmisbare, dieren in onze dorpen en steden? Download vanaf 25 september het gratis 
natuurwerkblad van De Helderse Vallei op onze website en ontdek hoe je de bodemdieren ook in je 
eigen tuin kunt onderzoeken!   
Doelgroep/kosten: iedereen, gratis, download het natuurwerkblad op onze website 
 
 
donderdag 1 t/m zondag 11 oktober: Kinderboekenweek… En toen…? 
10.00 - 16.30 uur 
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, 
waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Tijdens de Kinderboekenweek is er van alles te 
beleven in Den Helder! Stap op de fiets en doe mee met een speurtocht: bij School 7, het 
Reddingmuseum, theater de Kampanje, het Marinemuseum, Triade en De Helderse Vallei vind je een 
kinderboek in de etalage. Daar hoort een letter bij. Als je alle letters gevonden hebt weet je de 
oplossing. Lever die in bij één van de locaties en ontvang een mooie oorkonde. Onder alle inzenders 
wordt een prijs verloot. 
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen, de speurtocht is vanaf 30 september gratis af te halen in 
het duurzaamheidscentrum 
 
 
vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober: Nationaal trekvogelweekend 
Veel vogels trekken twee keer per jaar duizenden kilometers. Een geweldige prestatie! Wil jij meer 
ontdekken over trekvogels? Download dan, tijdens het nationale trekvogelweekend, het gratis 
natuurwerkblad ‘Beleef de reis van de Grutto’ van De Helderse Vallei op onze website! Of kom langs 
en bezoek de mini expo over de wadden en trekvogels in het duurzaamheidscentrum.  
Doelgroep/kosten: iedereen, gratis, download het natuurwerkblad op onze website 
 
 
zondag 4 oktober: Dierendag 
Het is dierendag! Op die dag wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan dieren. Vind jij dieren ook 
zo leuk? Vier dan Dierendag met ons mee! Van woensdag 30 september tot en met zaterdag 3 
oktober posten we, om in de stemming te komen, elke dag een foto van één van onze dieren op onze 
social media kanalen. We zijn ook benieuwd naar jouw favoriete dier, dus doe mee en stuur je eigen 
dierenfoto in! Mail voor zondag 4 oktober een zelfgemaakte foto van jouw favoriete dier naar 
info@deheldersevallei.nl en wellicht zie je je foto op Dierendag terug op onze social media kanalen! 
De 3 leukste inzendingen krijgen bericht en kunnen een cadeautje in het duurzaamheidscentrum 
ophalen.  
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   Activiteiten bij De Helderse Vallei - oktober 2020 
 
 

woensdag 7 oktober: De Groene Mama vlogt 
Kari van columnsbykari.com schrijft artikelen over groen leven en milieuvriendelijk opvoeden. Ze 
blogt over houten speelgoed, wasbare luiers, natuurlijke cosmetica, plastic vrij leven, plantaardige 
voeding, ecologisch schoonmaken, duurzame kleding en andere manieren om de planeet een stukje 
gezonder achter te laten voor de generaties na ons. Speciaal voor De Helderse Vallei maakte Kari 7 
vlogs waarin ze tips geeft over duurzaam leven. Vanaf vandaag posten we dagelijks één van die vlogs 
op onze FB, TW en Instagram pagina! Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.deheldersevallei.nl/nieuws  
 
 
maandag 12 oktober: Herfstvakantie: maandag open 
10.00 - 16.30 uur 
Vandaag zijn het duurzaamheidscentrum en de stadsboerderij extra geopend vanwege de 
herfstvakantie! 
 
 
woensdag 21 oktober: ONLINE Lezing ‘Zero waste’  
20.00 - 21.00 uur 
Jessie en Nicky Kroon leven al sinds 2014 zero waste, zonder afval dus. Hun populaire blog Het Zero 
Waste Project leidde tot een eigen webstore en academy én hun gelijknamige bestseller: Het Zero 
Waste Project. In hun online store smirshop.nl verkopen ze allerlei producten en ingrediënten die je 
nodig hebt voor een leuker leven zonder plastic. In deze online lezing deelt Jessie de belangrijkste 
tips om een duurzame lifestyle te ontwikkelen en vertelt ze over hun successen én mislukkingen op 
de weg daarnaartoe. Doei wegwerpkoffiebekers, plastic boterhamzakjes en voorverpakte koekjes. Hi 
vintagewinkels en betere wereld! Tijdens de lezing is het ook mogelijk om online vragen te stellen 
aan Jessie.  Aanmelden is mogelijk tot 19 oktober 2020. 
Doelgroep/kosten: volwassenen, gratis deelname, graag vooraf aanmelden  
 
 
zaterdag 24 oktober: Nacht van de Nacht 
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van 
de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Doe je mee? 
Download dan het gratis natuurwerkblad van De Helderse Vallei op 24 oktober op onze website. 
Doelgroep/kosten: iedereen, gratis, download het natuurwerkblad op onze website 
 
 
De Helderse Vallei biedt de meeste activiteiten gratis aan. Draagt u bij aan natuureducatie?  

Steun ons dan via de ‘Givt’ app (gratis downloaden) of scan onderstaande QR code. 

 
 

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/nieuws
http://smirshop.nl/

