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De zomer voorbij, de winter weer voor de deur en toch is er in Egmond altijd wat te doen. Met
deze nieuwsbrief willen we dat graag onder uw aandacht brengen.
In de winter heerlijk langs het strand of in de duinen wandelen, lekker erop uit voor een paar dagen strand?
Boek snel uw favoriete accommodatie via Egmondaanzee.info!

Wilt u weten wat er verder nog te doen is in Egmond en de omgeving? Kijk eens naar de
Egmondse agenda op www.egmond.nl. In Egmond is voor ieder wat wils te doen.
Deze zomer voorbij, maar de zomer van 2023 komt er al weer snel aan. Mis niet uw favoriete
accommodatie!. Kijk en boek via Egmondaanzee.info!
Tot ziens in Egmond!
Team Egmondaanzee.info

Fjoertoer

Op 25 en 26 november vindt de 8ste editie van de Fjoertoer Egmond plaats. Een sprookjesachtige
wandeltocht die je langs verrassende licht- geluids- en vuuracts leidt.
Dit jaar zijn de routes van Fjoertoer Egmond vernieuwd! Je hebt de keuze uit drie nieuwe afstanden
van 12 km, 16 km en 20 km en de vertrouwde Family Fjoertoer van 6 km.
Hoewel, keuze? De inschrijvingen gaan hard! Er zijn op het moment van schrijven nog enkele tickets
beschikbaar. Kijk snel op Fjoertoeregmond.nl.
Ook als je geen ticket hebt kunnen bemachtigen, is het leuk om naar Egmond aan Zee te komen. De
sfeer is geweldig en je kijkt je ogen uit!

Yes, het regent!
Meestal sta je niet te juichen als het regent. Maar er is zoveel te doen in de omgeving, dat een of
meer regenachtige dagen best fijn zijn. Wat dacht je van:

Het Zee Aquarium in Bergen
In het vernieuwde en uitgebreide Zee Aquarium zijn meer dan 300 verschillende vissoorten
thematisch te zien: laat je meevoeren door de Amazonejungle langs de piranha’s en
griezelreptielen, via de Atlantische Oceaan, tropische wateren en Middellandse Zee naar de
Noordzee en ontdek de meest fantastische vissen en spannende zeedieren! Verwonder je over
onze zeepaardjes, zeesterren en clownvisjes, aai een rog bij het Roggenrif en sta oog in oog met
haaien, murenen en giftige koraalduivels.
Duik mee, ontdek, beleef, bewonder en verwonder! Het Zee Aquarium is leuk en leerzaam voor
jong en oud, bij mooi en slecht weer. Kijk voor informatie op www.zeeaquarium.nl

Het Avonturium in Egmond aan den Hoef
Beleef een avontuur bij het Avonturium!
Misschien ken je Escape Room Egmond al. Naast de escape rooms kun je er meer avonturen
beleven, zoals Escape on the Beach waarbij teams op het strand tegen elkaar strijden, of een
kinderfeestje. Daarom gaat Escape Room Egmond verder onder de nieuwe naam Avonturium.

Natuurlijk blijven de vertrouwde escape rooms. Hoewel, vertrouwd, je wordt flink uitgedaagd bij de
volgende verhalen:

The gold of Lutine: Ga op
zoek naar het goud op het
scheepswrak van de Lutine.
Gebaseerd op een
waargebeurd verhaal!

The Expedition: Ga als een
echte Indiana Jones op
expeditie in de jungle en ga
op zoek naar de verborgen
tempel.

Kijk voor meer informatie op www.avonturium.com

Bowlen in Hotel Zuiderduin
Het is altijd leuk om met elkaar te gaan bowlen. In hotel Zuiderduin vind je Lucky Strike Bowling
met acht moderne bowlingbanen met gezellige muziek en mooie lichteffecten. Wordt het een
echte competitie of vooral een gezellige middag of avond?
Kijk voor de mogelijkheden op www.luckystrikebowling.nl

Voor de kids
Kom jutten in Egmond aan Zee. Lopen langs het strand, schatten zoeken en van alles wat je vindt
iets blijvends maken. Kom het zelf ervaren; ontvang een jutterstas en ga op pad. Al het
'strandafval' krijgt een tweede leven. Hieruit maak maken we vogels, vissen, beelden, lijstwerken,
een sieraad, een windgong, een tas of een kaars uit zelf gejutte paraffine.
Kijk op www.gejut.nl

Meer tips voor activiteiten vind je op Egmond.nl

Met de hond naar het strand

Hoe fijn is het om met je hond langs het strand te lopen! Honden zijn gek op het strand. Lekker
rennen, rollen, en de zee inspringen. Wat een feest! Tussen 1 oktober en 1 mei mogen honden de
hele dag op het strand ravotten. Vanaf 1 mei tot 1 oktober zijn ze van harte welkom na 19 uur, tot 9
uur. Op zoek naar een accommodatie waar honden zijn toegestaan? Kijk hier.

Kerstmarkt bij Restaurant Natuurlijk
Kom op 18 december van 11 tot 18 uur naar
Restaurant Natuurlijk voor een kleinschalige
Kerstmarkt. Gezellige kramen, hapjes,
drankjes en live muziek brengen je helemaal in
kerstsferen.

Even weg met de Kerst
In Egmond aan Zee kun je genieten van lange
strandwandelingen. Of maak een wandeling in
de duinen en sluit je middag af met een hapje
en een drankje met uitzicht op zee. Of in een
van de vele andere restaurants. Kijk voor een
overzicht van de restaurants in Egmond op
www.egmond.nl

Heb je meer zin om te winkelen? De winkels in
Egmond aan Zee zijn ook in de winter zeven
dagen per week geopend.
Een overzicht van het winkelaanbod vind je op
www.egmond.nl

Als u een paar dagen wilt blijven om te genieten
van alles wat Egmond u te bieden heeft, dan boekt
u uw accommodatie natuurlijk op
Egmondaanzee.info

Januari is sportmaand in Egmond aan Zee
1 januari: Nieuwjaarsduik
Januari trapt af met de traditionele Nieuwjaarsduik. Op 1 januari verzamelen de deelnemers zich
om 13.30 uur bij de hoofdafgang van het strand voor een opzwepende warming up.
Als het startsein klinkt, duiken de vele helden het water in, aangemoedigd door het enthousiaste
publiek. Al snel wordt iedereen weer warm onthaald en zijn er hapjes, drankjes, en vooral veel
gezelligheid en muziek. Ook in het centrum is voor groot en klein van alles te beleven.
Plons je mee het nieuwe jaar in? Inschrijven kan vanaf half november via Egmond.nl.

7 januari: Egmond-Pier-Egmond
De GP Groot Egmond-Pier-Egmond is dé strandrace van het jaar! Zo’n 4.000 deelnemers, jong,
oud, bekend en onbekend, nationaal en internationaal, gaan met elkaar de strijd aan tijdens deze
tocht van 36 km over het strand van Egmond aan Zee naar de Pier van IJmuiden en weer terug.
Volgens de organisatie kan deze tocht van 36 kilometer door elke ‘redelijk getrainde’ fietser
worden volbracht.
Kijk voor aanmelden en meer informatie op: www.gpgrootegmondpieregmond.nl

Bike Shop Egmond Jeugd Strandrace
Ook dit jaar staat de strandrace voor de jeugd op het programma van de GP Groot Egmond-PierEgmond. Aan deze officiële wedstrijd voor kinderen van 11 t/m 15 jaar, kunnen maximaal 150
kinderen deelnemen die in het bezit zijn van een KNWU licentie of trainen bij een vereniging.
Kijk hier voor aanmelden en meer informatie.

8 januari: Halve marathon van Egmond
“Loop de meest legendarische halve marathon van Nederland” kopt de website van de Halve
marathon van Egmond.
Ruim 18.000 hardlopers starten op de Boulevard Noord in Egmond aan Zee aan de
winterklassieker, de NN Egmond Halve Marathon. Het parcours van 21,1 of 10,5 kilometer gaat
over het strand en door de uitdagende duinen van het Noordhollands Duinreservaat. Lopen in
Egmond is altijd weer anders en wordt bepaald door de wisselende elementen. Trotseer het
smalle strand, storm, lage temperaturen of loop misschien wel in een heerlijk winterzonnetje. Een
ervaring die je als hardloper niet wilt missen! Kijk voor meer informatie en aanmelden op
https://www.nnegmondhalvemarathon.nl

8 januari: Egmond Mini Marathon

Speciaal voor bikkels tussen de 4 en 13 jaar wordt de Egmond Mini Marathon georganiseerd. Deze
mini marathon bestaat uit een uitdagend parcours van 1 km met een versie in Egmond aan Zee en
een op Camping Bakkum. Bij beide routes wordt een deel over het officiële parcours van de NN
Egmond Halve Marathon gerend.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.nnegmondhalvemarathon.nl

21 en 22 januari: Egmond Wandel Marathon
Naar verwachting zullen op 21 en 22 januari zo’n 13.000 wandelaars naar Egmond aan Zee komen
voor de afwisselende routes over het strand en door het Noordhollands Duinreservaat. De Egmond
Wandel Marathon is de ideale manier om het nieuwe jaar goed en gezond te beginnen. Deelnemers
kunnen kiezen uit afstanden van 21,1 of 10,5 kilometer en of zij één of twee dagen wandelen. Écht
winters genieten! Ook meewandelen? Meld je aan via: www.egmondwandelmarathon.nl

Alle informatie over Egmond

Voor een volledig overzicht van wat er te
doen is verwijzen wij graag naar
www.egmond.nl.
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