Activiteiten bij De Helderse Vallei - februari 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.
dinsdag 1 t/m zondag 6 februari: Maak zelf een egelhuis
Egels zijn vooral ’s avonds en ’s nachts actief. Overdag slapen ze op een plekje onder een takkenhoop
of onder struiken. Maar… onze tuinen en parken zijn tegenwoordig wel heel netjes. Daarom kunnen
egels steeds lastiger een plekje vinden. Maak daarom een egelhuis! Daardoor geef je een egel een
huisje in je tuin waar hij beschermd is tegen wind en kou. Zo’n huisje kan de egel ook gebruiken als
geboorteplaats voor jonge egels! Op onze website vind je nu bouwtekeningen om zelf een egelhuis
te maken!
Doelgroep/kosten: iedereen, gratis

maandag 7 t/m vrijdag 11 februari 2022: Duurzame tips
Deze week kun je in het Bos atelier in het duurzaamheidscentrum allerlei tips vinden over
duurzaamheid voor thuis. Zo ontdek je onder andere hoe je kunt besparen op energie, hoe je een
klimaatvriendelijke kledingkast creëert en hoe je schoner op reis kunt gaan.
Kun je niet langskomen of wil je nog wat extra’s ontdekken? Volg ons dan op Facebook, want daar
vind je van 2 t/m 5 februari dagelijks een leuke duurzame tip of opdracht, zodat je kunt onderzoeken
hoe duurzaam je thuis al bent!
Doelgroep/kosten: iedereen, gratis, in het duurzaamheidscentrum en via Facebook

vrijdag 11 februari 2022: Warme Truiendag
Het is vandaag ‘Warme Truiendag’. Klimaatverbond Nederland roept iedereen op om de verwarming
op deze dag één graad lager te zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Met een dikke trui aan
en een warme sjaal om kun je het toch lekker warm houden. Bij De Helderse Vallei gaat de kachel
een graad omlaag. Doe je thuis ook mee en zet je de verwarming lager?! Meer info:
www.warmetruiendag.nl
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen

maandag 14 februari 2022: Valentijnsdag
Op maandag 14 februari is het de dag van de Liefde. In coronatijd is het geven van aandacht aan
elkaar misschien wel belangrijker dan ooit… daarom roepen we iedereen op om een lief kaartje bij
iemand door de brievenbus te doen. Zo maken we samen de wereld een beetje mooier en liever!

maandag 14 februari t/m vrijdag 18 februari 2022: Paddentrek, hoe zit dat?
Binnenkort zie je ze weer… langs de Jan Verfailleweg en in Julianadorp en Groote Keeten worden dan
weer emmers ingegraven langs de weg. Onze educatief medeweker Marcel vertelt waarom ze er
zijn… de paddentrek gaat beginnen! Wat dat betekent en waarom padden trekken ontdek je in een
filmpje op ons Youtube kanaal!
Doelgroep/kosten: iedereen, gratis
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zaterdag 19 en zondag 20 februari 2022: Mollenweekend
Dit weekend vindt de Mollentelling weer plaats! Iedereen kan op zoek gaan naar molshopen, die
tellen en doorgeven via https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2022/mollentelling-2022. Zo
krijgen we een goed beeld van het aantal mollen dat leeft in Nederland. Onze educatief medeweker
Marcel is vorig jaar ook op zoek gegaan naar mollen en vertelde daar over in een filmpje op ons
Youtube kanaal! Heb je hem gemist? Bekijk hem dan alsnog! En als je hem vorig jaar nog niet gedaan
hebt… op onze website vind je een gratis natuurwerkblad over mollen!
Doelgroep/kosten: iedereen, gratis

maandag 21 tot en met vrijdag 25 februari 2022: Hart voor de natuur
Vanwege de voorjaarsvakantie bieden we 5 dagen lang iedere dag een leuke natuuractiviteit,
waardoor je je deze vakantie geen moment hoeft te vervelen. Ga lekker op pad in de natuur! Bij de
verschillende activiteiten kun je van alles beleven in de natuur dicht bij je huis. Doe je mee?
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen, gratis

donderdag 24 februari 2022: 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
stadsboerderij. 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

zaterdag 26 februari 2022: Vogelexcursie naar Kooihoekschor - Natuurinformatiecentrum ’t Kuitje
12.30 - 15.00 uur
Het uitzicht op het wad is ook in de winter altijd mooi. Vanaf het vertrekpunt ’t Kuitje, fiets of wandel
je samen met de gids richting Kooihoekschor, de plek waar je bij hoogwater de meeste vogels kunt
zien. Dan verlaten de vogels de wadplaten om op de schorren vlak onder de dijk uit te rusten. Vanaf
de dijk zijn ze heel goed van dichtbij te observeren.
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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zaterdag 26 februari 2022: KNNV lezing over het ontstaan van fossielen
13.30 - 16.00 uur
De KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder organiseert vandaag een interessante lezing over het
ontstaan van fossielen. In zijn lezing geeft Erwin Kasper een overzicht van hoe fossielen ontstaan in
de geologische geschiedenis van meer dan 3 miljard jaar geleden en de daarmee gepaard gaande
enorme veranderingen op aarde. Erwin Kasper verzamelt al sinds zijn jonge jaren mineralen en
fossielen en is actief in het speuren naar overblijfselen uit een prehistorisch verleden. Hij heeft zich
via zelfstudie zijn kennis over geologie en paleontologie eigen gemaakt. Nu hij gepensioneerd is wil
hij deze kennis graag met anderen delen. Erwin is leider van de werkgroep Geologie van de
Vereniging Amathysta te Zaandam. Hij is regelmatig op pad in binnen- en buitenland om te zoeken
naar bijzondere mineralen en fossielen. Ook organiseert hij excursies voor werkgroepen geologie en
verzorgt daarbij schriftelijke informatie.
Doelgroep/kosten: iedereen vanaf 15 jaar, gratis (vrijwillige bijdrage welkom), aanmelden is niet
nodig, bij entree is het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs en het dragen van een mondkapje
verplicht. Meer informatie is te krijgen via coördinator Tineke Broersen via
info@regioalkmaar.knnv.nl
Locatie: De Helderse Vallei

De Helderse Vallei biedt de meeste activiteiten gratis aan. Draagt u bij aan natuureducatie?
Steun ons dan via de ‘Givt’ app (gratis te 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

