
BERGEN  
 

Ruïnekerk Raadhuisstraat 1 

zondag 11 september van 13.30 tot 17.00 uur.  
Er zijn gidsen aanwezig voor de rondleidingen in en rondom de Kerk 
 

’t Oude Raethuys Raadhuisstraat 2-4 

zondag van 12-16 uur.  
Inloop en er is een gids aanwezig 
 

Museum Het Sterkenhuis Oude Prinsweg 21 

zondag 11 september van 11-16 uur,  
Poppentheater Belletje Sterk verteld de erfgoed verhalen van Bergen, bij Studio C kunnen de 
kinderen de handen uit de mouwen steken. 
 

Petrus en Pauluskerk Dorpsstraat 20 

zondag 11 september van 11-16.30 uur 
Kerk is open voor inloop en er is een gids aanwezig voor vragen. 
 

Oude Begraafplaats Ruinelaan 

zaterdag 10 september van 11-16 uur  
Vrijwilligers van de werkgroep die de begraafplaats onderhoudt leiden bezoekers rond om ze 
meer te vertellen over de historie, de symboliek op de begraafplaats en de grafmonumenten. 
 

Museumkamer Blooming Duinweg 5 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 11-16 uur 
Belangrijke momenten uit de geschiedenis van de Zandhoeve/Blooming worden uitgebeeld 
met items uit die tijd. Een schilderij, een boek, een meubelstuk. Het geheel vertelt het 
bijzondere verhaal. 
 

Museum Vliegveld Bergen Groeneweg 14 

zondag 11 september 10-16 uur 
In het museum bijzondere voorwerpen die het verhaal van het vliegveld 1940-1945 vertellen 
tussen. Er zijn rondleidingen. 
 
BERGEN AAN ZEE 

Het Zeehuis Verspyckweg 5 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 12-17 uur 
Toegankelijk zijn voor belangstellenden en er is een gids aanwezig 
 

Vredeskerkje Kerkstraat 21 

zondag 11 september open zijn van 11-17 uur  
Er is een gids aanwezig om uitleg te geven 
 

Huize Glory Elzenlaan 2 

zaterdag 10 september en zondag 11 september 11-17 uur 



Horeca gedeelte is beide dagen te bezichtigen  
  
SCHOORL 

Molen Kijkduin Molenweg 13 

zaterdag 10 september van 10-16 uur 
Feest want we bestaan dit weekend 250 jaar! 
Er zijn rondleidingen door de molen en uitleg over (de geschiedenis van) het 
molenaarsambacht, er is koffie en thee. 
Voor de kinderen zijn er poffertjes en kan je geschminkt worden. In de middag is er muziek 
bij de molen. 
  

Protestantse Kerk Schoorl Duinweg 5 

zondag 11 september 10.30-16.30 
PowerPointpresentatie in de consistorie en gids aanwezig. Gedurende de dag bespeelt 
Organist Willem Leegwater incidenteel het orgel. 

Raadhuisje van Schoorl Duinweg 3 

zaterdag 10 september 14-16 uur en zondag 11 september 14-16 uur 
Het oude raadhuisje uit 1601 is ingericht als Wunderkammer. een bijzondere verzameling 
exotica: opgezette dieren, rariteiten, koralen, schelpen, sieraden en kunstvoorwerpen. 
  
GROET 

Protestantse Kerk Groet Kerkbrink 1 

zaterdag 10 september 10.30-16.30. 
Gedurende de dag bespeelt Organist Willem Leegwater incidenteel  het orgel. 
  

Raadhuisje Groet en ‘Witte huisjes Kerkbrink 19 en18 Groet 

zaterdag 10 september 10.30-16.30 en zondag 11 september 12.00-16.30 
Vrijwilligers van de Cultuur-Historische Vereniging Scoronlo ontvangen u en geven antwoord 
op al uw vragen. 
 

 

 

EGMOND BINNEN 

Abdijmuseum Vennewatersweg 27a (winkel en museum) 

zaterdag 10 september van 11-16.30 uur 
Tijdelijke tentoonstelling over Adelbert en vaste collectie met oa bodemschatten van de abdij 
van Egmond 
  

Boomgaard van Pomologische vereniging Vennewatersweg 27a 

zaterdag 10 September van 11-16.30 uur 
Gidsen aanwezig om u rond te leiden in de boomgaard en een kraampje met informatie, over 
duurzaam fruit telen. 
 
EGMOND AAN DE HOEF 

Wimmenumermolen Krommedijk 2 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 10-17 uur 
De molen draait, maalt en is open 



Bezoek op afspraak i.v.m. beperkte ontvangstcapaciteit: 06-29563221 
 

R.K. kerk Margaretha Maria Alacoque Herenweg 188, 

zaterdag 10 en zondag 11 september tussen 11:00 - 16:00 uur geopend. 
 

  

Slotkapel Slotweg 19, Egmond aan de Hoef 

zaterdag 10  september en zondag 11 september van 12-17 uur. 
In de Slotkapel is een kleine expo over de historie van de kapel te zien. 
  

Huys Egmont Slotweg 46-48 

zaterdag 10 en zondag 11 september van 13-16 uur. 
Expositie: In de schaduw van de Victorie. Deze tentoonstelling toont de drie Egmonden, 
Bergen en Schoorl vanaf 1571, van de eerste raid van de Geuzen op Egmond aan Zee, tot 
1576 met de laatste inval van de Spanjaarden tot voorbij Schoorl. 
  

Hoeve Overslot Slotweg 42 Egmond aan de Hoef 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 14.-18 uur 
Met de Wunderkammer Nicolaes Witsen, een schelpenkabinet en kleinkunst podium  
Op 11 september speelt van 16.00 tot 18.00 de band Gills in Overslot, 
  

Galerie de Kapberg Slotweg 17 

zaterdag 10 en zondag 11 september van 13-17 uur 
Expositie met Hans Lansaat (schilderijen), Henk Wolvers (keramiek) en Reinder Homan 
(etsen) 
De galerie viert dit jaar haar 50 jarig bestaan. 
  

EGMOND AAN ZEE 

Vuurtoren J.C.J. van Speyk Vuurtorenplein 1, 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 11-13 uur  
Er zijn dit weekend regelmatig rondleidingen met een gids. 
  

Prins Hendrik-Stichting en Voorstraat 41, 

Museum Prins Hendrik de Zeevaarder  
zaterdag 10 september en zondag 11 september geopend van 10-17 uur. 
Op de eerste verdieping van het monumentale verzorgingshuis Prins Hendrik, 
Tentoonstelling over de evacuatie en terugkeer naar Egmond oud-zeelieden en personeel 
van de Prins Hendrik Stichting in de Tweede Wereldoorlog. 
 

Museum van Egmond Zuiderstraat 7, Egmond aan zee 

zaterdag 10 en zondag 11 september 11-17 uur. 
Leven bij de duinen en de zee. Dit is het thema van het sfeervolle Museum van Egmond 
Geen entree 

  

Protestanste Kerk Trompstraat 2  

zaterdag 10 september van 11-17 uur. 



Er is een expositie van iconen, geschilderd door Henk Groen uit Egmond aan Zee. 
 
 

oud katholieke kerk van de H. Agnes Voorstraat 110, Egmond aan zee 

zaterdag 10 september van 10-16 uur. 
Er zijn gidsen aanwezig en gedurende de dag is er live muziek. 
 

 

 
UITGEEST 

Dijkenwandeling over de monumentale 
Koogdijk 

verzamelen bij herberg de 3Sprong, 
Geesterweg 12 

Zondag 11 september om 11 uur. 
Anne Beeksma, Beleidsmedewerker Cultuurhistorie en Erfgoed van de gemeente Uitgeest, 
neemt u mee op een wandeling over de monumentale Koogdijk. Het is misschien niet bij 
iedereen bekend dat de dijken Koogdijk en Ziendijk aangewezen zijn als monument. Maar 
waarom zijn dit monumenten? En wat maakt ze bijzonder? Aan de hand van historisch 
kaartmateriaal toont Anne de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere en eeuwenoude 
erfgoed. 
  

RK Kerk/ O.L.Vrouwe Geboorte Langebuurt 37, 1911 AS UITGEEST 

zaterdag 10 september van 10-15 uur 
Er zijn vrijwilligers aanwezig om u in de kerk te ontvangen. 
  

kerkhof van de O.L. Vrouwe Parochie Langebuurt 37 

zaterdag 10 september van 10-15 uur 
Er worden die dag rondleidingen gegeven door de werkgroep tuinonderhoud en uitleg 
gegeven over het Baarhuisje, een rijksmonument 
  

Parochiehuis de Klop Langebuurt 37 

zaterdag 10 september van 10-15 uur 
Expo van diverse fotocollages die het verhaal vertellen hoe de renovaties van het kerkhof 
rond het de RK kerk  O.L.Vrouwe van geboorte zijn uitgevoerd. 
 

Het Regthuys/Vereniging Oud Uitgeest achter Kerkbuurt 3  

zaterdag 10 september van 10-15 uur. 
De Vereniging Oud Uitgeest ontvangt u en geeft informatie over het gebouw en Oud 
Uitgeest. 
 

Protestantse kerk Castricumerweg 2,  

zaterdag 10 september van 11-16 uur. 
De kerktoren is open voor bezichtiging en er is uitleg over het uurwerk. 
  

  

 
Fort aan Den Ham Busch en Dam 13 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 10-16 uur 



Het fort is open en te bezichtigen, en er is een rondleiding met een gids in en rondom het 
fort.   
Volwassen: € 4,50 en jeugd van 6 t/m 11 jaar: € 3,- 
Onder 6 jaar en  veteranen (+pas):  gratis entree 
  

Molen de Kat Limmerweg 2 

zaterdag 10 september van 10-16 uur 
Molen is te bezoeken en er is een gids aanwezig van de stichting SUAM. 
  

Molen de Dog Geesterweg 22, Uitgeest 

zaterdag 10 september van 10-16 uur 
Molen is te bezoeken en er is een gids aanwezig van de stichting SUAM. 
  

Fort K'IJK, Krommeniedijk Lagendijk 22 1911 MT UItgeest 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 11-16 uur. 
U kunt het Theehuis bezoeken, de gasten tuin en het museum. Door middel van een 
audiotour met stemmen van een fortwachter en een boswachter wordt de bezoeker 
meegenomen naar de geschiedenis van het fort en het omringende landschap.Een audiotour 
is beschikbaar voor 4 euro per persoon.  
  
CASTRICUM 

De Duynkant Geversweg 1 B 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 13:30-16 uur 
Expositie “Castricum spoort”. Vanaf het 1e station in 1867 tot nu. Op de foto’s kunt u de 
ontwikkeling door de jaren heen zien van het station, de seinhuizen, overwegen, afslagen 
etc. 
  

Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg 4 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 10-17 uur. 
Horecagelegenheid is te bezoeken tijdens openingsuren en er is info over de naast gelegen 
bijzondere bunker. 
Op zaterdag 10 september 14.00 komt Paula Beentjes een gratis lezing 
geven (+- 45 minuten) over de reis van de Nachtwacht in de WO2. 
Een interessante lezing aangevuld met prachtig filmmateriaal. 
Er zijn 20 plaatsen beschikbaar. Graag opgeven via: 
info@hofvankijkuit.nl. Vol=vol. 
 

Rooms-Katholieke kerk ‘Sint Pancratiuskerk’ Dorpsstraat 115 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 12-16 uur. 
De Pancratiuskerk met begraafplaats er zijn gidsen aanwezig en er is een muziekprogramma 
in de kerk.  
 

Langhuis Stolpboerderij Bredeweg 80 

zaterdag 10 september 10.00-16.00 uur 
Tijdens de openstelling worden rondleidingen gegeven. Er is een imker aanwezig om te laten 
zien hoe honing wordt gewonnen en er is een kleine expositie met als thema 
‘Klimaatbestendig Landschap!?’  
  

mailto:info@hofvankijkuit.nl


Protestantse Kerk, Kerkpad 1 

zaterdag 10 september 14.00 tot 17.00 uur.  
Er zijn vrijwilligers aanwezig en om 16.00 een concert van het AMC-kamerkoor, het koor telt 
14 zangers werkers of oud werkers van het AMC. Onder leiding van Fienie Gerekink. Duur 
circa 30 minuten. Toegang is gratis. 
  

Landgoed Duin en Bosch, De Oude Keuken Oude Parklaan 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 10-16 uur. 
Vrije inloop horecagelegenheid 
  

Landgoed Duin en Bosch, voormalige dienstwoning Van Oldenbarneveldweg 32 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 11-18 uur. 
Op de benedenverdieping van mijn woning houden Marina & Sabrina Open Atelier met 
Expositie. Op zondag 11 september is er livemuziek van Villa Rosie te beluisteren. De 
toegang is gratis. 
  

Museum Huis van Hilde Westerplein 6 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 11-17 uur. 
Twee werelden in één wrak, De tentoonstelling toont unieke objecten uit een gezonken 
plantage schip en vertelt het verhaal over de ‘dubbele lading’ dat uit het wrak tevoorschijn 
kwam. 
Entree is vrij 

  
AKERSLOOT 

Museum Gemaal 1879 Fielkerweg 4 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 10-16 uur 
Er is gelegenheid om de pompinstallatie werkend te bezichtigen. 
In de voormalige ketelruimte werk van kunstenaars. Op de etage hangen kaarten en 
panelen van stichting Oer-IJ met informatie over de historie en de rijke natuur en 
cultuurhistorie van het Oer-IJ landschap. Medewerkers van de stichting Oer-IJ zijn 
aanwezig  
  

Fietstocht met st. Oerij verzamelen bij Gemaal 1879, Fielkerweg 4 

zaterdag 10 september om 10 uur . 
Fietstocht, die ongeveer 2,5-3 uur duurt, olv. Judith Hollenberg. eindpunt is de Dorregeester 
molen. Het thema: het ontstaan van polders en hun waterhuishouding. 
Aanmelding is noodzakelijk via info@oerij.eu. 
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
  

Protestantse kerk en begraafplaats Dielofslaantje 4 

zaterdag 10 september van 13-16 uur. 
Er is een gids aanwezig om u de kerk te laten zien. 
  

Korenmolen De Oude Knegt Pontweg Noord 2 a 

zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur 
Rondleiding door de stichting SUAM. 
  



LIMMEN 

Protestantse kerk Zuiderkerkenlaan 25 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 13-17 u. 
Beide dagen is er muziek en zijn er rondleidingen in de kerk. 
Op zaterdag om 14.30 het AMC-kamerkoor het koor telt 14 zangers werkers of oud werkers 
van het AMC. Onder leiding van Fienie Gerekink . 
Op zondag is de groep: “De trawanten van Banjaert” in middeleeuwse kledij en spelen op 
doedelzak, schalmei, fluit, harmonica, en trom. 
Tussendoor klinkt er orgelmuziek 
  
DE WOUDE 

Kerkje de Kemphaan de Woude 

zondag 11 september van 11-16 uur 
Kerk is open  
 
HEILOO 

Orgel fietsroute Heiloo  

Heerenweg 34  

 
Speciaal: op zaterdag 10 september: NATIONALE ORGELDAG 

Orgelfietsroute 

Orgelmuziek saai en alleen voor tijdens de kerkdiensten? Spring op de fiets en volg deze 

speciale orgelroute die u langs 4 bijzondere, monumentale plekken in Heiloo voert en die 

laat zien en horen dat orgelmuziek ook anders kan zijn! De diverse organisten spelen op 

hun eigen orgels, maar combineren dit soms met solisten en moderne composities!  

Begin bij Gerard Leegwater met de 2 orgels van de Witte kerk, fiets door naar de Ter 

Coulsterkerk om vervolgens bij organiste Zana Naidionova te komen in de 

Willibrorduskerk. Vandaaruit naar het orgel in de intieme Julianakapel waar Alexander 

Pavloff dit kleine orgel zal bespelen.   

Toegang € 10,-; reserveren aanbevolen: info@olvternood.nl 

Start: 11.00 uur vol = vol 

 

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Kapellaan 146 

zaterdag 10 september 10-12 en 14.30-17 uur 
Tentoonstelling Julianazusters: Zorg uit handen in het Julianaklooster. 
Het is mogelijk om de kloosterkapel te bekijken en de documentaire ‘De Juliaantjes’ wordt 
vertoond. 
Zondag 11 september van 14.00 – 14.45 uur 

Kom het bijzondere verhaal ontdekken over Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood tijdens de 
rondleiding.  

Landgoed 
Willibrordus Kennemerstraatweg 464 

 

De Trog en galerie de buitenkans Bullaan 4 

Zaterdag 10 september en zondag 11 september van 11-16 uur 

De Trog is de voormalige varkensstal op het landgoed. Nu in gebruik als atelier en galerie.  
Textielatelier: The Happy Goddess in You gebruikt gerecyclede en Dierbare stoffen voor oa 
meditatiebenodigdheden en bijzondere tassen. Wil je van jouw Dierbare stof een eerlijk 
product? Maak kennis met Alina Smit Welkom. 

mailto:reserveren@wittekerk-heiloo.nl


 

Verhalenkamer en VVV infopunt De Olvendijk 2 

Zaterdag 10 september en zondag 11 september van 11-16 uur 

De geschiedenis en herbestemming van het landgoed in beeld met films, documentaires, 
hergebruikte boeken van de bibliotheek:  Waanzin in de Wereldliteratuur, Oase van rust en 
met zorg gemaakte producten van de GGZ NHN Maatwerk upcycle werkplaatsen zoals 
MindsZ en Hout.  
 

Archeologisch Museum Baduhenna Kennemerstraatweg 464, 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 11-16 uur 
Naast de vaste archeologische collectie een expositie over gebruiksvoorwerpen uit verleden 
 

Historisch Museum Heiloo Kennemerstraatweg 464, 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 11-16 uur 
Tijdlijn laat de geschiedenis van Heiloo zien vanaf 695  (Willibrordus) tot en met de tweede 
wereldoorlog en een extra tentoonstelling over de bevrijding van Indië . 

 

Toverlantaarnmuseum Kennemerstraatweg 464, 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 11-16 uur 
Er zijn speciale voorstellingen gedurende de openstelling 
De entree is 4,00 euro per persoon de entree voor kinderen tot 12 jaar €2,50 zijn. 
 

Cultuurkoepel Kennemerstraatweg 464, 

zaterdag 10 september en zondag 11 september van 11-16 uur. 
De Cultuurkoepel is gedurende deze dagen beperkt te bezichtigen. 
 

Witte Kerk en toren Heerenweg 34 

Zaterdag 10 september en zondag 11 september van 10-17 uur 
U kunt het interieur en de begraafplaats bezoeken. Een aantal bijzondere objecten in de 

kerk zijn te bewonderen.  

zondag 14.00 uur:  

Rondleiding over de begraafplaats van de Witte Kerk 

Cultuurhistorica Anita van Breugel.Zij heeft het afgelopen jaar een inventarisatie 

gemaakt van het hele terrein, inclusief de begraafplaats rond de Witte Kerk. De 

rondleiding voert langs de graven rondom de Witte Kerk, de Willibrordus-put en de 

bijzondere bomen die er staan.  

 

zondag: 14.00u/15.00u/16.00 uur:  

Rondleiding in de Toren van de Witte Kerk  

Steven Kalverdijk, bouwhistoricus en beleidsmedewerker Erfgoed bij de BUCH 

Gemeenten neemt de bezoekers mee op een tour door de toren van de Witte Kerk. Hij 

vertelt over alle bijzonderheden van de toren en laat je een kijkje nemen bij de 

eeuwenoude houtconstructie van de spits. Aanmelden rondleiding/ i.v.m. beperkt aantal 

bezoekers per tour. Reserveren: reserveren@wittekerk-heiloo.nl, Vermeld daarbij 

rondleiding of torenbezoek en tijdstip. vol = vol 

 

mailto:reserveren@wittekerk-heiloo.nl


zondag 10 september: 14.00 – 16.00 uur:  

Optreden koor Piccolo Heiloo en muziek van Donna Musica 

Het Koor Piccolo Heiloo is een gemengd koor en is in augustus 2020 opgericht. 

Zij zingen, dragen gedichten voor en worden deze middag afgewisseld met 

muziekstukken door Ensemble Donna Musica. 

 

De Hutkoffer Heerenweg 21 

zaterdag 10 en zondag 11 september van 12-17 uur. 
Veel jaren ’30 huizen veranderen momenteel van eigenaar. Het oude glas-in-lood in huizen 
is vaak een grote sfeermaker maar tochtig en koud. Dit monumentenweekend wil ik graag 
gebruiken om meer informatie te geven. De beide methoden om glas-in-lood duurzaam én 
comfortabel te maken heb ik aanwezig in de werkplaatsen. 
 

Landgoed Ter Coulster Kennemerstraatweg 432 

zaterdag 10 september en zondag 11 september  
Rondleidingen om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00uur. Wandelingen duren circa 50 minuten. 
Verzamelpunt inrijpoort aan het begin van de oprijlaan, wij zullen een wandeling maken 
langs historische plekken zoals de eeuwenoude oprijlaan, restanten van de ijskelder, de 
fundamenten van kasteel Ter Coulster en de theekoepel. 


