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Voorwoord

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door de financiering van Erasmus+ vanuit de Europese
commissie voor secundair onderwijs. De leerlingen uit de Mavo vanuit de middelbare school RSG
Enkhuizen en hun Spaanse tegenhangers uit IES Ginés Pérez Chirinos in Caravaca de la Cruz (Murcia
regio) hebben dit project voltooid in september 2022.

De informatie die wordt geleverd in deze gids is eigenlijk geschreven door deze tieners, voor tieners
die als toerist naar Enkhuizen komen. Informatie is geleverd door de bedrijven en organisaties tijdens
de bezoeken van de leerlingen en op de desbetreffende openbare bronnen. Alle informatie en
meningen zijn uitdrukkelijk van deze leerlingen. Informatie is gecontroleerd door het personeel van
beide onderwijsinstellingen en was actueel op het moment van schrijven.

De leerlingen en het personeel van de scholen betrokken bij dit project, hopen dat u deze gids als
behulpzaam ervaart tijdens uw verblijf in de mooie stad Enkhuizen.

De leerlingen betrokken bij het schrijven van dit project zijn:

Lucía, Pablo, Alfonso, Yaiza, Alba, Javier, Diana, Lorenzo, Ramón, Ángel, Andrea, María, Sara F., Sara
Abigail, Noelia, Lucas, Nuria, Iván, José Manuel, Eva, Álvaro, Carla, Sara R., Elena en Valeria.

Ben, Caine, Dylan, Fenne, Julia, Larissa, Luca, Luke, Norbert en Rens.

Het personeel betrokken bij dit Erasmus+ project:

Mrs. Martinez Egea, Mrs. Sanchez Nieto and Mr. Robles Richarte, Mrs. van Dam, Mr. Schoonen en
Mr. Lewis
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Action
Koperwiekplein 20 (1602 NK Enkhuizen)

+31 228 565 656

www.action.com/nl-nl/winkels/enkhuizen-koperwiekplein

Als u op zoek bent naar een leuke winkel, dan is Action de perfecte winkel! De naam zegt het! U zult
hier vast bijna alles vinden. De winkel is geschikt voor alle leeftijden en heeft een gevarieerd aanbod
van dingen die u kunt kopen. Van schoolspullen tot gereedschap voor tuinieren, alles hebben ze! De
Action heeft verschillende deals ongeveer elke week en zal nooit teleurstellen in het gereedstellen van
producten voor feestdagen of seizoenen. Wat waarschijnlijk het beste is, is dat Action vrij goedkoop
is. Om deze reden gaan tieners graag naar de action voor schoolspullen of snacks. U kunt op elke
manier naar de Action komen, fietsrekken en parkeerplaatsen staan buiten het koperwiek, maar te voet
kan ook.

Dus wanneer u eens in Enkhuizen bent, ga vooral langs bij de Action!

Did you know?

Ze hebben enorm veel snacks!
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Bella Vita
Melkmarkt 2, 1601 HC Enkhuizen

 +31 228-562-160

www.pizzeriabellavita.nl

Bella Vita is een restaurant

Voor alle leeftijden

kosten:  pizza en

pasta kosten ongeveer €10,-.

Het kindermenu €5,75

In de stad Enkhuizen zijn er best veel restaurants. Een hiervan is de Italiaanse Bella Vita. Ze hebben
hier een uitgebreide selectie van pizza’s, pasta’s en een kinder menu. Er is een vegetarische optie en
als je je eten graag gluten vrij hebt kan dat natuurlijk ook! Bella Vita heeft ook een website met de
lunch en diner menu. Op de bovenverdieping is er een ruimte die afgehuurd kan worden voor 35
gasten! Op de website kan je ook informatie vinden over de medewerkers en de eigenaar, je kan er
geschiedenis vinden over het gebouw, en natuurlijk hebben ze ook een “home-page” waar je de
openingstijden kunt vinden. Het restaurant staat in de stad dus er is geen parkeerplek in de buurt, als
je gratis wilt parkeren moet je naar het station. Voordat Bella Vita een restaurant was, was het 1 groot
gebouw met de bakkerij ernaast. Het restaurant is niet perse groot maar het ziet er zeker knus uit. Dus
als je de beste Italiaanse pizza of pasta wilt eten, reserveer dan nu een tafel!

 Wist je dat Bella Vita ook een “food
truck” heeft?! Dus als je een feestje
hebt kun je ze vragen om langs te
komen, hier verkopen ze pizza’s

voor €12,50 p.p
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Het Coffy-huys
Westerstraat 92, 1601 AM Enkhuizen

+31 228-325-899

www.coffy-huys.nl

kosten:het

goedkoopste is pepernoten met amaretti voor €2,95 en het duurste is een kinderservies voor €39,95.

Als je de winkel binnen loopt ruik je koffie, chocolade en thee. Met schappen gevuld met koffie,
cadeautjes, servies van “blonde Amsterdam” en veel meer kleine cadeautjes. Als je veel cadeaus wilt
is dit waar je moet zijn!

Lekker kunnen zitten na een lange dag werken of shoppen? Dan kan je hier terecht voor een lekkere
kop koffie of thee.

Hou jij van chocolade? Neem dan de tijd om rond te kijken naar alle verschillende chocolade die ze
beschikbaar hebben, je begint er spontaan van te kwijlen!

De winkel is een oud warenhuis die terug gaat naar de Oost Indische compagnie, die goederen ontving
in de Goude eeuw, van handel in specerijen uit Indonesië!

Ontwaak je zintuigen en verwen jezelf!

Wist je dat het gebouw vroeger werd
gebruikt als een VOC warenhuis.
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Domino’s
Venedie 11, 1601 HA Enkhuizen

+31 228 748131

www.dominos.nl

From: €5 per pizza

Wist je dat er 270 Domino’s winkels
in Nederland zijn?

Domino’s pizza opent elke dag om 4 uur ’s middags en sluit om 10 uur ’s avonds. Domino’s kan je
laten bezorgen dit gaat in samenwerking met Thuisbezorgd, maar soms kan je ook bestellen op hun
website. Domino’s is een bekend pizza franchise voor pizza over de hele wereld. Domino’s heeft kleine
winkeltjes zoals deze hier boven, maar er zijn ook grotere winkels van Domino’s zoals in Amerika.
Daar zijn ze meestal iets groter dan hier in Nederland, in Nederland hebben we ook wat grotere
Domino’s winkels, in totaal hebben we 270 Domino winkels in Nederland. De meeste in Nederland zijn
open van 4 uur ’s middags tot 10 uur ’s avonds. Domino’s heeft een paar gezonde opties, alles is
gewoon erg lekker. Als je besluit om naar Domino’s te gaan dan is dit en goede optie, omdat het 1 van
de snelste restaurants is.
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Dromedaris

paktuinen 1 1601 GDEenkhuizen

https://drom.nl

+31 228 312 076

De Dromedaris i een groot gebouw op Paktuin 1 in Enkhuizen wat werd gebouwd in 1540 en klaar
was in 1657.  Het is het belangrijkste en meest bekende gebouw Enkhuizen omdat het een
verdedigingssysteem was en een poort is naar Enkhuizen. Het is het waard om hier een bezoekje te
brengen omdat het binnen een restaurant heeft waar je wat kan eten of drinken met familie of
vrienden. Het is meerdere keren ge renoveert. Vroeger werd het gebruikt als een gevangenis,
buskruit handel en een fabriek. Maar nu word het gebruikt als een culturele plek voor vele
activiteiten zoals concerten, theater en kunst voorstellingen. In de toren zit ook een bel die meerdere
keren kapot is gegaan, maar die is nu niet even luid als andere bellen in klokken in Enkhuizen.
Kinderen zouden het leuk kunnen vinden om langs te gaan en leuken foto’s te nemen van of vanuit
de Dromedaris.

Wist je dat het gebouw naar een dier
is vernoemd?
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Georgio's
Venedie 4, 1601 HB Enkhuizen

+31 228 312669

restaurantgrillroomgeorgio-enkhuizen

Georgio's is een fast food restaurant die zich bevindt in het centrum van Enkhuizen. Hier kun je eten
kopen zoals pizza, hamburgers en patat. Er staan veel stoelen dus kan je daar zitten. Je kunt binnen
eten, maar je kunt ook buiten eten. Georgio's is makkelijk bereikbaar met fiets of met de auto. Je kunt
met de auto het best bij het treinstation parkeren, omdat het gratis is.

Het restaurant opent om 16:00 en sluit om 1:00. Op dinsdag is de winkel gesloten. De prijzen
verschillen per product. Een pizza kost ongeveer 10 euro. Patat kost 4 euro en 50 cent en een
hamburger kost ongeveer 6 euro en 50 cent. Het drinken kost ongeveer 3 euro. Dus voor de beste
hamburgers patat of pizza ga dan naar Georgio's.
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Klimpark Streekbos
Veilingweg 21 (1611 BS Bovenkarspel)

+31 6 1086233

https://www.klimparkstreekbos.nl/activiteiten/midgetgolfen/

5,00 euro voor

Kinderen onder 12

6,00 euro voor

Kinderen ouder dan 12

Zin in een leuke groepsactiviteit om met vrienden te doen? Probeer dan midgetgolf bij Klimpark
Streekbos! Het is een klein golfveld omringd van het klimpark. Je kan het Streekbos op elke manier
bereiken, een parkeerplaats voor fietsen en auto's is direct naast het klimpark, maar te voet is ook
mogelijk. Het golfveld heft 18 banen die je kan doen, het hele spel duurt in totaal ongeveer 1,5 uur.
Het park zal u van de benodigdheden voor het spel voorzien zoals golfstokken en papier om de
score te behouden. Op weekenddagen kan je ook voor 8 euro per person een maaltijd van de
snackbar ernaast aan uw deal toevoegen. Het is aangeraden om sportkleding die gepast is voor het
weer te dragen. Midgetgolf werkt in elk weer zolang u maar de juiste kleding aan hebt. Midgetgolf is
een leuke activiteit om met vrienden of familie te doen en kan in grote groepen georganiseerd
worden.

Did you know?

De klantenservice is super!
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Hema
Westerstraat 123, 1601 AE Enkhuizen

 +31 228 321 163

www.hema.nl

De Hema bevindt zich in het centrum van Enkhuizen. De Hema is een winkel waar je alles kunt vinden
zoals eten, kleding en bijna alles wat je misschien nodig hebt.

Dit is de beste plek om te kopen wat je nodig hebt voor school.

Ook voor cadeaus is dit de beste winkel om voor een goede prijs cadeaus te kopen.  Achter in de
winkel is er ook een restaurant, hier kun je wat drinken of eten kopen, wat dacht je van de
legendarische tompoes of de al bekende rook worst.
De Hema is makkelijk bereikbaar met de fiets of met de auto. De beste plek om je auto te parkeren is
bij het trein station, dit is gratis is!

De winkel opent om 09:00 en sluit om 18:00

Wist je dat?

De Hema bestaat sinds 1926
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Hertenkamp Enkhuizen

Wilhelmina Plantsoen 2 (1601 LS Enkhuizen)

+31 228 326 310

https://hertenkampenkhuizen.nl/

Hertenkamp Enkhuizen is een kinderboerderij in het Wilhelmina Plantsoen. Er valt veel te beleven, zo kan je
bijvoorbeeld je verjaardag of een normaal feetsje vieren, de theetuin bezoeken, een les over natuur volgen, of de dieren
bezoeken en aaien. Het is een leuke locatie om met vrienden of familie te bezoeken en geschikt voor alle leeftijden. Je
kan er gratis langskomen, maar speciale ‘events’ zoals Dierendag kosten geld.  Ze hebben ezels, lamas, herten, maar ook
geiten, schapen en een varken. Hertenkamp Enkhuizen is vooral geschikt voor kinderen om langs te komen en meer te
leren maar je kan ook als tiener van de dieren en het café genieten. Je kan op meerdere manieren bij Hertenkamp
komen, er is parkeerplek buiten het park en een fietsenstalling buiten de ingang, maar te voet gaan is natuurlijk ook een
optie. Dus, als u van de natuur wil genieten, is Hertenkamp Enkhuizen zeker aangeraden!

Did you know?

Amazing fact

Why not?

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Holland House
Westerstraat 100, 1601 AM Enkhuizen

De winkel is niet leeftijds-geschikt en iedereen

is er welkom!

De kosten zijn afhankelijk van het product dat u

kiest om te kopen.

Holland House is een souvenir winkel waar je typische Nederlandse producten kan kopen. In Holland
House kan je petten, magneten, tassen, typische houten schoenen (klompen), mokken, kleding en veel
meer verschillende souvenir gebaseerd op het oude Enkhuizen; ook kan je keramieke tulpen in een
grote diversiteit kopen. Een interessant ding is dat het ligt aan de drukke winkel straat. Tijdens
openingstijden is fietsen verboden in de Westerstraat, dus krijg geen boete! Het is een winkel
aanbevolen aan toeristen die een onvergetelijke souvenir willen voor hun eigen familie. Als je een
toerist bent en je weet niet hoe je Nederlands moet spreken, kan de assistent ook Engels praten. Vraag
de assistent over de geschiedenis van Enkhuizen. Ze hebben geen website, maar je kan ze wel vinden
op Facebook. Als je op zoek bent om een speciale herinnering mee te nemen naar huis om je te
herinneren aan Enkhuizen, breng dan een bezoek aan Holland House!

Te vinden in de gezellige
Westerstraat!
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IJskoninginnen
Venedie 9, Enkhuizen

+31 228 314 003

https://ijskoninginnen.nl

Alle leeftijden.

€1,50 per bol.

IJskoninginnen is een plek waar je ijs en andere soorten dingen kan eten. Je kan het vinden op
Venedie 9 in Enkhuizen. Het is een kleine winkel met een kleine buiten plek waar je kan zitten, er is ook
plek voor de winkel waar je je auto kan neerzetten maar het is niet van de winkel zelf. Je kan daar
komen met de fiets of auto, mensen van alle leeftijden kunnen er heen om ijs te kopen met hun
vrienden/vriendinnen. Er heerst een gezellige sfeer of je kan hier relaxen. Je kan er ook huiswerk
maken en leren op een tafel. Bij de IJskoninginnen maken en verkopen ze verschillende soorten ijs
smaken. Je moet er heen gaan als tiener, het is misschien niet heel historiek maar wel altijd gezellig
om er heen te gaan met vrienden/vriendinnen. De meest Populaire smaken benoemd door tieners zijn:
Cheesecake, koffie of vanille. Als je meer informatie wilt kan je een kijkje nemen op hun website of je
kan ze bellen.

In de winter verkopen ze inplaats van
ijs warm eten en drinken.
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Jumping Feet
Verlaat 11

+31 228 325 413

jumpingfeet.nl

1 keer €10

1 maand €21, €28

1 jaar€210, €285

In Enkhuizen heb je verschillende soorten gyms, dit is Jumping Feet. Je kunt erheen met de auto, fiets
of op de voet. Er is weinig parkeerplek dus met de fiets of lopend is aangeraden.

Jumping feet is open 11 uur doordeweeks van 9:00 tot 22:00 en in het weekend is het 4 uur open van
9:00 tot 13:00.

In Jumping feet kan je spiermassa opbouwen en fit worden. Je kan je beenspieren groter maken, een
sixpack krijgen en je armen groter maken. Jumping feet heeft 2 locaties, eentje in Enkhuizen en in
Grootebroek. De Jumping Feet in Enkhuizen is kleiner. Je kunt daar ook proteinen en creatine halen
om je spieren nog groter te maken. Jumping Feet is een goeie plek om heen te gaan tijdens je verblijf
in Enkhuizen. Het is wel een beetje duur als je 1 keer gaat, maar het is een goede keuzen als je langer
blijft.

Er zijn 2 verdiepingen
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Kadijker Eiland
1602 CP Enkhuizen

Het is een plaats waar vooral tieners en

kinderen komen om te spelen.

Het is een vrije plaats voor iedereen

en het kost geen geld.

Enkhuizen Skate Arena is vooral een plaats voor tieners en kinderen. Het is een vrije plaats en open
op speciale tijden, weergevend op de borden in het park. Er zijn verschillende gebieden in het park.
Er is een voetbal veld, een basketbalveld, een speeltuin voor kinderen, een skate-park en een
gezichtspunt. Er zijn ook bankjes.

Tieners kunnen een sport doen en dan even uitrusten en afspreken met hun vrienden.

Het is dichtbij de school RSG Enkhuizen en het zit middenin een woonwijk. Er zit een rivier omheen
waar vaak zwanen zwemmen. Er zijn huizen in de omgeving van het park, maar het is een
rustgevende omgeving. Als je naar het gezichtspunt gaat is het uitzicht heel mooi en kan je over het
hele park kijken. Ook zijn er hekjes om je fiets neer te zetten. Je kan er komen op de fiets op lopend.
Je kan er niet komen met de auto.

Het uitzicht is prachtig en het gebied
is heel kalm en rustgevend.
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Klimpark Streekbos

Veilingweg 21, 1611 BN Bovenkarspel

klimparkstreekbos.nl

Child under 16 €16,50

People above 16 €19,50

In Bovenkarspel is een klimpark in het bos. Bijna iedereen kan er heen. De klimpark heeft een
website maar alleen in het Nederlands. Je kunt er komen met de auto, fiets of op de voet. Je
kunt je auto zetten voor het klimpark waar een grote parkeerplaats is. In het park heb je 5
verschillende parcours, 1 parcours is ongeveer 100 meter. Je kan op hoogtes van 4 meter tot
12 meter. Het is een goeie plek voor jongeren om iets te doen met hun vrienden. Om in het
klimpark te mogen klimmen moet je minimaal 120cm zijn, je moet een helm dragen en een
vest dragen met een lijn eraan dat als je valt houd de lijn je vast. Het is uniek, want dit is het
enige klimpark in de buurt!

Je zal hier zeker een fantastische tijd hebben!

Vanaf het bovenstuk kan je
Enkhuizen zien
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Kruidvat
Koperwiekplein 20, 1602 NK Enkhuizen

+31 228 798 000

Kruitvat.nl

Deze plek is geschikt

Voor alle leeftijden.

Kruidvat is een van de meest bekende health en beautyshop met meer dan duizend winkels in
Nederland en België. Ze verkopen hier dingen zoals make-up of skincare producten en nog veel meer!
Ze hebben een variatie van snoep die je zelf kan scheppen en in een zakje kan kopen voor 95 cent per
100 gram. Zo hebben ze ook een foto machine waar je voor 8 cent per foto, foto’s kan uitprinten. Voor
gamers hebben ze genoeg om van te kiezen, ze hebben nintendo, steam, Xbox of playstation kaarten
om geld op je account te zetten. Vergeet het niet in je agenda te zetten, want Kruidvat is DE plek om
kerst cadeaus te halen. Met hun gevarieerde speelgoed en make-up collecties is het de plek om langs
te gaan voor feestjes! Vergeet ook niet om de folders in de gaten te houden voor de geweldige zomer
sales!

Wist je dat?

De plek waar de Kruidvat nu staat
eerst een kapsalon was!
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Restaurant Lotus

Westerstraat 95, 1601AD Enkhuizen

+31 228 – 31 35 38

www.lotus-enkhuizen.nl

vanaf €24 voor 2 personen

Restaurant Lotus is een prachtig gedecoreerde restaurant in de hoofd winkelstraat van Enkhuizen. Met
de Nederlandse geschiedenis in Indonesië combineert dit restaurant Chinees eten met Indonesisch.
Dit resulteert in een rijsttafel met een werkelijk grote verschillende assortiment aan vlees, groenten,
geserveerd met rijst of noedels. De maaltijden worden allemaal geserveerd met geweldige sauzen die
je terugbrengen naar de Oriënt. De maaltijden zijn redelijk geprijsd en je zult niet met honger
vertrekken. Geïnteresseerd in eten en geschiedenis? Reserveer vandaag nog uw tafel in het restaurant
of ga naar het afhaalgedeelte van het restaurant voor het kopen van een goede maaltijd om thuis te
delen!
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McDonald’s 
De Dolfijn 2A 1601 MG Enkhuizen

+31 228 321 700

mcdonaldrestaurant.nl

Het is voor elke leeftijd

De prijs verschilt per product dat je koopt.

McDonald’s is een fast-food restaurant waar je heen kan met je vrienden of familie om te eten en een
goeie tijd te hebben. Je kan buiten of binnen eten en ‘mensen-kijken’.

Het is bereikbaar met de auto, de fiets en met de voet. Er is ook een McDrive als je onderweg wilt eten
of in de auto wilt blijven. Er is veel plaats om de auto of fiets te parkeren.

Het menu is erg uitgebreid en heeft veel verschillende producten, zoals verschillende burgers met kip,
vlees of zelfs vegetarisch. Er zijn verschillende ijsjes om van te genieten, nagerechten en ook taartjes
met koffie. Natuurlijk verkopen ze ook hun welbekende Franse Frietjes. Iets interessants aan
McDonald’s Enkhuizen is dat er veel bedrijven in de buurt zijn, dus er zullen veel werknemers

Er zijn meer dan 38.000 McDonald’s
Restaurants!
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Naviduct krabbersgat
Markerwaardsdijk, enkhuizen

+31 88 797 3915

alle leeftijden

gratis

Naviduct Krabbersgat is mooi om te zien. Het Naviduct is een sluis voor boten die het IJsselmeer en
Markermeer scheidt. Dit is het enige Naviduct in Nederland. Om naar het Naviduct te komen moet je de
dijk naar Lelystad nemen. Je zult het Naviduct makkelijk kunnen zien, omdat de toren op een UFO lijkt.
Naast het Naviduct zijn veel zitplaatsen. Veel boten varen langs, onder andere zeilboten, transport
boten en verschillende soorten jachten. Iedereen mag hier komen, maar kleine kinderen moeten een
beetje uitkijken want er zijn geen balustrades. Het Naviduct is gemaakt in 2003 door de overheid. Het
kostte ongeveer 4.1 milioen euro om het Naviduct te maken. Dit Naviduct is de enigste in de wereld
waar auto’s onder door gaan.

Wist je dat?

Dit Naviduct is

De eerste ter wereld!
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Smit Brandhoff 
2wielers
Westerstraat 25 1601 AB Enkhuizen.

+31 228 325 771

https://www.smitbrandhoff2wielers.nl

Alle leeftijden

€11 om fiets te huren.

Smit Brandhoff 2wielers is een winkel waar je heen kan gaan om verschillende soorten fietsen te
huren. Het is een handige locatie in Enkhuizen dichtbij de traditionele Nederlandse kaas winkel (De
Graaff). Ze hebben fietsen voor elke leeftijd en elke maat die bij jou past. Heb je je eigen fiets? Twijfel
niet om even langs te komen voor wat reparaties of accessoires die je misschien nodig zal hebben.

Dus, wil je rond fietsen met een mand voorop je fiets met een kinderzitje achterop zoals een echte
Nederlander voor de dag? Kom dan langs en huur je droom fiets voor de dag, wee of weekend. Prijzen
startten vanaf €11 per dag. E-bikes kostten rond de €20 en €30 per dag. Ze zorgen ervoor dat je sneller
komt bij de locatie waar je heen wilt als ze opgeladen zijn.

Natuurlijk, als je verliefd wordt met je fiets, kan je hem kopen en mee naar huis nemen!

Het hoort heel erg bij de Nederlandse
cultuur.
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Sow to Grow
Westerstraat 111 AD Enkhuizen

 +31 228 725747

www.sowtogow.nl

Het museum bevindt zich in het centrum van Enkhuizen. Er zijn veel activiteiten die je kunt
doen in het museum zoals kressen proeven, cursus plantenveredeling.

De aard en inhoud van Sow and Grow is gebaseerd op zelfontdekking leren en ervaren. Sow
to grow is een modern belevingsproject. Sow to grow is makkelijk te bereiken met een fiets of
met een auto. Je kunt het beste parkeren bij het trein station, omdat het gratis is.

Sow to Grow is geopend vanaf 12:00 tot 17:00. Voor mensen die jonger dan 4 jaar oud zijn is
een trip naar dit museum gratis. Voor mensen tussen de 5 en 11 jaar oud kost het 5 euro.
Voor volwassenen kost het 10 euro en voor een family kost het 25 euro. Sow to Grow kan
interessant zijn voor mensen die hun eigen groente willen groeien.
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Sprookjeswonderland
Kooizandweg 9, 1601 Enkhuizen

+31 228 317 853

Sprookjeswonderland.nl

Geschikt voor elke leeftijd,

Maar vooral geschikt voor

Kinderen en toeristen.

voor kinderen onder 1 jaar is entrée gratis. Voor gasten ouder dan 2 is de prijs 14.50 euro.

Sprookjeswonderland is een attractiepark waar sprookjes tot leven komen en waar je deze zelf kan
ervaren. Er zijn veel verschillende attracties zoals auto’s waar kinderen in kunnen rijden op een spoor,
een mini boerderij waar dieren zoals geiten, cavia’s, kippen en muizen in staan, verderop staan ook
alpaca’s, eenden en ezels. Het is een plek om tot rust te komen, de dag te vullen met dieren, attracties
en wat lekker eten als afsluiter. Een goede kop koffie met een stukje appeltaart is zeker een goed idee.
Als je aankomt bij het sprookjes park (Sprookjeswonderland) is er een speciale poort voor auto’s waar
je vervolgens gratis kan parkeren. Voor mensen op de fiets of lopend is er een aparte poort waar je
dan door heen kan gaan. Bij het begin van het gebouw kan je tickets kopen die 14.50 euro kosten voor
mensen die ouder zijn dan 2 jaar. Wordt betoverd door deze magische plek voor jong en oud!

Wist je dat?

Sprookjeswonderland in de winter
word winterwonderland en is nog

magischer

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Stadsgevangenis
Zwaanstraat, 1601 MS Enkhuizen

Voor volwassenen

€1,00,-

Voor Kinderen

€0,50,-

De Gevangenis staat in het centrum van Enkhuizen en het Gebouw was gerepareerd in
1908. Op de dag van het schrijven, is het gebouw gesloten van wegen werkzaam
heden. Het meeste van het gebouw in nog steeds origineel en van de 17de eeuw. Het
gebouw is aan het leunen naar links erg veel dus het gebouw is bewogen sinds de
17de eeuw. Vlakbij de Gevangenis is er bijna geen parkeerplaats behalve op de straat.
De Gevangenis is vandaag de dag een museum dus je kan daar op een tour gaan door
het gebouw. Het is niet voor iedereen want het is een Gevangenis en Ik zou geen 1-6
jaar oud kind meenemen. De Gevangenis krijgt geld door de tours van de ingang prijs
en is een deel van de Vereniging Oud Enkhuizen. Voor tieners, want er is niet veel te
doen wat iedereen leuk vind. Als je hier heen wilt dan zou ik zeggen ga op de fiets
maar al ga je met de auto dan kan je parkeren bij het treinstation. De gevangenis is
ongeveer 120 m2.

Wist je dat alleen de oostermuur is
vervangen? Al ben je nog niet bij de

toren van Pisa geweest kom dan naar
Enkhuizen

Dank aan Vereniging Oud
Enkhuizen voor de foto
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Het strandpaviljoen
Kooizandweg 6, 1601 LK Enkhuizen

+31 228 527 122

strandpaviljoenenkhuizen.nl

deze plek is geschikt voor

alle leeftijden.

Het strandpaviljoen is een restaurant en een zeilschool. Je kunt sup boards en/of een klein zeilbootje
huren, of je kunt aan een windsurf workshop deelnemen. Je kan hier lunchen of dineren maar
natuurlijk kun je tussen door ook wat drinken zoals koffie met een stukje overheerlijke appeltaart! Op
koudere dagen zou je binnen kunnen zitten maar als het zonnetje schijnt kan je genieten van het
geweldige uitzicht over de zee op het terras. Binnen is er ook een speciale hoek voor kinderen om te
spelen. Met de gezellige service, grote variatie en betaalbare prijzen is het een van de beste plekken
om van Enkhuizen te genieten. Dus voor je warme chocolademelk op een koude winterse dag, of een
verfrissend dankje in de hitte van de zomer is het Strandpaviljoen de beste plek om je tijd goed te
besteden!
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Het Streekbos
Veilingweg 21

1611 BN Bovenkarspel

Elke leeftijd

Gratis toegang

Het Streekbos is een plaats waar je kan gaan zwemmen, klimmen, chillen en eten. Je kan het vinden op
de Veilingeweg 21 1611 BN in Bovenkarspel, je kan er komen met de auto of fiets, je kan zelfs er heen
lopen! Er is een parkeerplaats voor je auto en voor fietsen. Het is een best grote plek en mensen van
alle leeftijden zijn er welkom. Je kan gaan zwemmen, klimmen, nieuwe vrienden maken, en je kan er
ook eten en drinken halen. Zwemmen is gratis maar als je wilt klimmen in het park kost het €16.50 als
je onder de 16 bent en als je boven de 16 ben kost het €19.50. Je moet er heen gaan omdat het leuk is
and het is 1 van de meest bekende plekken in Enkhuizen. In Het Streekbos kan je een bos zien, het
strand, en soms wat dieren! Je kan al deze dingen doen zolang je maar respectvol tegen de omgeving
bent. Als je meer informatie wilt kan je hun site bezoeken of je kan ze bellen.

Het streekbos is man gemaakt.
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Enkhuizer zwembad

Kooizandweg 12 1601 LK Enkhuizen

+31 228-323-173

www.zwembadenenkhuizen.nl

het zwembad is voor

alle leeftijden.

kosten: het goedkoopste kaartje €3,20 voor peuters en het duurste  is €11,50 voor  een
kinderfeestje. Voor meer informatie over de kosten, raadpleeg de website.

In de stad enkhuizen is er een binnen zwembad en een buiten zwembad. Als je naar het zwembad gaat
kan je met de auto, de fiets en het is ook bereikbaar op de voet! De parkeerplaats is heel groot dus er
kunnen veel auto’s staan, er zijn ook parkeerplekken voor fietsen. Er zijn meer dingen te doen bij het
zwembad dan je denkt! Je kan bijvoorbeeld op zwemles, je kan er je kinderfeestje vieren, je kan naar
de zonnebank gaan, er is zelfs een klein restaurantje waar je kan eten en drinken, je kan er ook voor
kiezen om een turks bad te nemen, in het water sporten en leuke spelletjes doen! Wij vinden dat het
zwembad speciaal is omdat er glijbanen zijn en het gebouw word gedeeld met een balletschool. Het is
niet toegestaan om te duiken bij de ondiepen plekken.

Wist je dat je elke vrijdag kan disco
zwemmen van 19:30 tot 21:00 met

muziek en leuke disco lichtjes>
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Van Stek Watersport & Fun
Sportstraat 1 1601 GG Enkhuizen

+31 6 53 62 60 48

www .vanstekwatersportenfun.nl

Wist je dat watersport veel calorieën
kan verbranden?

Van Stek watersport & fun is een plek dicht bij het Zuiderzeemuseum waar je verschillende
activiteiten kunt doen, zoals het huren van boten, sups, jetski's, kano's, paddle-surfplanken
enzovoort. Je kunt je hier prima vermaken en het kost 45 euro per dag voor sup verhuur. U kunt ook
een sloep huren om gezellig met uw gezin op het water te genieten. Als u de informatie op de
website zoekt, bekijkt u de verschillende activiteiten en prijzen die deze plek biedt. Er zijn
verschillende activiteiten waarbij kinderen mee moeten met hun ouders. Het is bijzonder omdat je in
contact kunt komen met de natuurlijke omgeving en het is een ontspannende plek om de tijd door te
brengen. Het kan interessant zijn om daarheen te gaan, omdat je meer kunt leren over watersporten
en misschien zou je in de toekomst een bepaald watervoertuig willen bezitten, zodat je het kunt leren
gebruiken.
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De Vesting

De vesting is een van de dijken van Enkhuizen. Het is gebouwd rond de stad om het te beschermen. De dijk
zorgt voor een prachtige wandelroute met zijn mooie uitzicht. Honden vinden het ook leuk omdat ze op en
neer kunnen rennen over de dijk. De dijk werd in 1540 aangelegd in opdracht van meneer Adriaen Anthonisz,
de burgemeester van Alkmaar. De vesting heeft ook twee waterpoorten, de ouwe gouwsboom en de
boerenboom. Beide werden gebouwd in 1608. Ze hadden poorten die open en dicht gingen in geval van nood.
De Koepoort werd hier ook gebouwd, dat is de stadspoort. De bouw van de stadspoort duurde 5 jaar, omdat
de materialen niet geleverd konden worden. Je komt op de vesting door naar het begin van de dijk te gaan of
door op een van de twee bruggen te komen. De vesting is een geweldige plek om met familie of vrienden op te
wandelen.
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Ijssalon Vivaldi

Dijk 2, 1601 GJ Enkhuizen

+31 228 528 784

Ijssalonvivaldi.nl

Prijzen verschillen

ode for website
Vivaldi is een plek waar je naar toe kan gaan met je vrienden of familie als je zin het in een heerlijk
ijsje. Ze hebben 24 smaken, waarvan er 6 geen melk bevatten. Ze hebben ook variaties van softijs. Ze
verhuren ook ijsco wagens voor een feestje of gewoon voor de leuk, en er zit al een ijscoman klaar in
de bus zodat je zelf niet hoeft te scheppen. In hun online winkel verkopen ze speciale cornet munten
voor ijsjes die je los of in een pakket kan kopen. Ze verkopen op hun webshop ook macarons,
chocolaterie, bonbons en bakken met ambachtelijk ijs of toppings. De winkels zijn zelf klein en er zijn
er 3 in totaal. Vivaldi in Enkhuizen ligt dicht bij het zuiderzeemuseum en ligt bijna naast de
Dromedaris. Voor de beste smaken en het beste uitzicht ga naar ijssalon Vivaldi.

De raarste smaak om te horen is:
Rum Rozijn

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Zuiderzee museum
Wierdijk 12 - 22, 1601 LA Enkhuizen

+ 31 228 351111

https://www.zuiderzeemuseum.nl/

For all ages

€18,0 p.t

Het Zuiderzee museum bevindt zich in het oosten van Enkhuizen en op de kust. Het Zuiderzee
museum is geopend vanaf 10:00 tot 14:00.  Het Zuiderzee museum is een plek waar veel
scholen In Nederland naartoe gaan. Het Zuiderzee museum leert je hoe Nederlanders vroeger
leefde. Je kan met de fiets of met de auto naar het museum. Ook kun je met de boot naar het
museum. Er zijn ook winkels in het museum, hier kun je oude Nederlandse spullen kopen.

Er zijn veel plaatsen om je fiets neer te zetten. Auto’s kun je het beste bij het trein station neer
zetten, het is gratis. Loop terug de tijd in en bezoek het Zuiderzee museum.

Wist u dat de schepen echt zijn bij de
Zuiderzeemuseum?
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