Excursies vrienden 2019
Beste Vriend,
Graag nodig ik u namens het bestuur van de Stichting Vrienden van het Regionaal Archief uit voor twee
excursies die plaats zullen vinden in 2019. De eerste excursie vindt op woensdagmiddag 19 juni plaats
in Heiloo, de tweede op donderdagmiddag 26 september in Callantsoog.

Het Museumkwartier van Heiloo
Heiloo, woensdag 19 juni 13.00-16.30 uur, € 7,50 p.p.
Het culturele hart van Heiloo bevindt zich op het Landgoed Willibrordus: het Historisch Museum Heiloo
van de Historische Vereniging Heiloo, het Archeologisch Museum Baduhenna, het
Toverlantaarnmuseum en de VVV-Verhalenkamer over psychiatrie te Heiloo zijn er allemaal gevestigd.
De Historische Vereniging Heiloo nodigt de Vrienden
van het Archief uit voor een bezoek aan dit culturele
centrum. Dit naar aanleiding van de tijdelijke expositie
van de Historische Vereniging over ‘De Die of Het Die’,
een veenriviertje in het gebied tussen Limmen en
Alkmaar, dat uitkomt in de Alkmaarse Baangracht. Zo
kunt u niet alleen kennis maken met het culturele hart
van Heiloo, maar ook met het stroomgebied van De Die,
dat omschreven kan worden als eeuwenoud
cultuurhistorisch erfgoed en als prachtig stukje natuur.
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Ontvangst in het Historisch Museum Heiloo, met koffie & wat lekkers. Het museum is
te vinden op het Landgoed Willibrordus, Kennemerstraatweg 464 Heiloo (direct rechts
in het souterrain na de linker poort).
Presentatie door Jaap de Graaf over De Die, met een spectaculaire film over het Diegebied. De film is gemaakt met een drone.
Bezoek aan het Archeologisch Museum Baduhenna met o.a. een film over de
archeologische opgravingen bij Limmen-De Krocht.
Bezoek aan de VVV-Verhalenkamer over psychiatrie op het Landgoed Willibrordus.
Korte rondleiding door de Cultuurkoepel.
Afsluiting met koffie & gebak bij Keuken met Karakter (De Olvendijk 2a, Heiloo).

Alle programmaonderdelen liggen dicht bij elkaar, op een loopafstand van 1 á 2 minuten.

Hollywood te Callantsoog
Callantsoog, donderdag 26 september 14:00-17:00 uur, gratis
Wist u dat Hollywood in Noord-Holland lag? Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Callantsoog
grotendeels geëvacueerd voor de aanleg van de Atlantikwall. Veel inwoners wilden echter graag in de
buurt van hun dorp blijven wonen. Een dorpsgenoot kwam op het idee om de zomerhuizen die in het
dorp stonden, te verplaatsen naar een plek vlak buiten Callantsoog. Zo ontstond het dorpje Hollywood,
met 32 houten vakantiewoningen.

De Historische Vereniging Callantsoog werkt aan een
boek en tentoonstelling over dit unieke en bijzondere
dorpje. Dat boek wordt mede mogelijk gemaakt door de
Stichting Vrienden van het Archief, die het project
financieel hebben ondersteund. Mede mogelijk
gemaakt door u dus, hartelijk dank!
De Historische Vereniging Callantsoog nodigt de
Vrienden van het Archief donderdagmiddag 26
september uit om meer te weten te komen over
Hollywood, als dank voor de bijdrage aan het project. De middag begint om 14.00 in de Foyer van het
Dorpshuis Kolfweid te Callantsoog (Jewelweg 7), waar u wordt ontvangen met een kopje koffie & iets
lekkers. Daar wordt vervolgens een lezing gegeven over het dorp Hollywood en de totstandkoming van
het boek. Na de lezing volgt een korte rondleiding door de tentoonstelling over Hollywood in
Museumboerderij Tante Jaantje (Dorpsplein 33, Callantsoog).

Praktische informatie
Deelname aan de excursie naar Heiloo kost € 7,50 p.p. (per pin of contant af te rekenen tijdens het
bezoek). De excursie naar Callantsoog is gratis, vanwege de bijdrage van de Vriendenstichting aan het
Hollywoodproject.
Op beide locaties kunt u in de buurt gratis parkeren. In Heiloo kan dat op Landgoed Willibrordus. Als u
de poort rechts doorrijdt, afslaat naar links (Het Kerkepad) en aan het einde van het pad naar rechts
gaat, dan ziet u daar een grote parkeerplaats (De Olvendijk). In Callantsoog kunt u gebruik maken van
de parkeerplaats op het Jewelplein, waaraan ook het dorpshuis ligt.
Met het OV bereikt u Landgoed Willibrordus het beste (circa 1 kilometer) vanaf het NS-station Heiloo.
Bij het Jewelplein te Callantsoog is een bushalte gevestigd waar bus 152 stopt; die bus vertrekt vanaf
het NS-station Schagen.

Aanmelden
Als u zich wilt aanmelden voor een van de excursies, dan kunt u contact opnemen met Miep Huisman
via m.huisman@archiefalkmaar.nl of 072 850 8210.
De uiterste aanmelddatum voor de middag in Heiloo is vrijdag 14 juni. Voor de middag in Callantsoog
kunt u zich aanmelden tot en met vrijdag 20 september.
Voor beide excursies is er een beperkt aantal deelnemers mogelijk. Vol is vol, dus wees er op tijd bij.
Iedere Vriend mag één introducé meenemen.

Met vriendelijke groet,
Dr. Joost Cox, Stichting Vrienden van het Archief
Miep Huisman, Regionaal Archief Alkmaar

