
Op 7 juli is het zomerfestival te gast bij Landgoed  
Duin & Kruidberg, in Santpoort-Noord. Met een  
programma vol leuke activiteiten, georganiseerd  

door vele organisaties en bedrijven in en rondom het  
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Bewonder de  

rijkdom en geniet van alles wat de natuur te bieden heeft.  

natuur • theater • stoere outdoor-activiteiten • exclusieve excursies • 

historische rondleiding •  films • muziek • poppentheater • buiten eten • 

informatiemarkt • leuk voor volwassenen en kinderen

Tijd: 12.00 - 18.00 uur

Voorkom 
parkeerdrukte:

pak de fiets!
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www.np-zuidkennemerland.nl
in samenwerking met landgoed dUin & krUidBerg
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Het festival vindt op 7 juli plaats op Landgoed Duin & Kruidberg, in  
Santpoort-Noord. Een voorproefje van het programma leest u hieronder. 
Het volledige programma staat op onze website. Tijdens het festival ont-
vangt u bij de centrale informatietent kaartjes voor workshops of excursies 
en alle informatie over het festival.  

In de tuin van het landgoed is van alles te 
doen voor volwassenen en kinderen.

Cultuur
• Natuurhotel* - 6/7 juli Landgoed Duin & 

Kruidberg 
• Theater* ’t Woud ensemble speelt, na het 

grote succes vorig jaar, ook dit jaar. Bestaat 
er een mooier decor? 

Groen & doen 
• Sporen gieten met de boswachter -  

Staatsbosbeheer
• Blote voetenpad. Schoentjes uit voor het 

echte OERRR gevoel - Natuurmonumenten 
• Poppentheater en na afloop zelf poppen 

maken
• Trek sportieve kleding aan en kom hand- 

& kruisboogschieten, mountainbiken en 
diverse sportclinics volgen - Goesting

• Uw achtertuin, balkon, zelfs de natuur in 
het Nationaal Park kent straks geen  
geheimen meer na een bezoekje aan de 
IVN Groene Winkel 

Culinair
• Mannen opgelet, de BBQ vaardigheden 

worden (nog) beter na de BBQ workshop* 
- Duin & Kruidberg

• Lekker en leuk: zelf pannenkoeken maken - 
De Karmeliet

• Volg een workshop ‘de mooiste cupcakes’

Vanaf het festivalterrein vertrekken diverse 
excursies.

exCursies, workshops, films
• Bunkerexcursie. Grijp deze unieke kans 

voor een kijkje in een bunker -  
de Bunkervereniging

• Gluurt u ook altijd even een ijskelder in 
wanneer u er langs loopt? Vandaag mag u 
naar binnen - Natuurmonumenten

• Volg een mindfullness, yoga of sportclinic. 
Elco van der Geest geeft judoclinics. Vraag 
kaartjes bij de centrale informatietent. 

Ook binnen bent u van harte welkom…

• Laat u meeslepen in de historie van het 
landgoed tijdens de historische rond-
leiding.

• Moe gelopen of gespeeld? Bekijk binnen 
een film. De film over de wisenten in het 
Kraansvlak is een aanrader - PWN

De meeste activiteiten zijn gratis. Bij activi- 
teiten met een *  is online reserveren verplicht. 
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