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HISTORIE

In de afgelopen 3 jaar hebben we met de Nieuwjaarsduik in Huizen met passie voor 

evenementen de basis gelegd voor een groeiend winterevenement in Huizen. 

Drie zeer geslaagde en gezellige versies van de Nieuwjaarsduik Huizen. Ieder jaar een 

volgepakte boulevard met een toenemend aantal bezoekers aan de Zomerkade en 400 

enthousiaste duikers die het Gooimeer in rennen. Een lust voor de ontwikkeling en beleving 

van- en aan de Zomerkade. 

De Nieuwjaarsduik Huizen heeft een unieke ligging waarbij deelnemers en publiek alle ruimte 

en mogelijkheden om de duik te aanschouwen.  

Het evenement kan jaarlijks rekenen op veel publiciteit. Niet alleen door de eigen 

communicatiemiddelen in de vorm van flyers, posters, spandoeken, driehoeksborden en 

social media, maar ook van de lokale media.     

We ontvangen graag uw reactie. Voor vragen en bij interesse in een partnership kunt u ons 

bereiken op onderstaand telefoon nummer of e-mail adres. 

Voor een uitgebreide fotoserie van de Nieuwjaarsduik Huizen 2019 bezoek de website of: klik 

hier. 

Voor een korte impressie video van 2019 gaat u naar de website of: klik hier. 

Meer informatie ook vinden op www.winterboulevardhuizen.nl 

HEDEN & TOEKOMST

Groei naar Winterboulevard Huizen. 

Tijdens de aankomende editie steken we in op ‘groei naar de toekomst’, waarbij meerdere 

dagen en events ingevuld worden.  De naam Nieuwjaarsduik Huizen blijft bestaan maar als 

onderdeel van een groter geheel. 

Van vrijdag 27 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 plannen we een aantal mooie 

evenementen en activiteiten aan de Zomerkade die met het gehele gezin te beleven zijn, en 

onderdelen die een nieuwe financiële basis moeten helpen leggen voor de toekomst. 

Voor de toekomst bekijken we de mogelijkheden voor een ijsbaan, nieuw Huizer Vuurwerk of 

wellicht een geheel nieuw concept. Voor en door Huizen, aan de Zomerkade, onze kust. 

Een nieuw en gezellig Huizer evenement bedoeld voor voor jongeren en ouderen met als 

sspektakelstuk de Nieuwjaarsduik Huizen op woensdag 1 januari 2020. 

In deze presentatie treft u een kort overzicht van de geplande activiteiten voor de 

WinterBoulevard Huizen 2019-2020. 

“Samen maken we de Haven van ‘t Gooi - Huizen weer een beetje gezelliger” 
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https://www.nieuwjaarsduikhuizen.nl/fotos2019
https://youtu.be/8uRVRVeMCVw


WINTERBOULEVARD HUIZEN

TIJDSPAD
• Vrijdag 15 november – definitief Go or no GO van de Winterboulevard.

• Week na 15 november – definitief programma Winterboulevard.

• Week na 15 november – start communicatie van activiteiten.
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PROGRAMMA
Voorlopig programma 2019 – 2020

We streven ernaar het programma de week na 15 november compleet te hebben.

• Vrijdag 27 december: Kick off Borrel, opening Winterboulevard

• Zaterdag 28 december: Lokaal BierProeven – Lokaal Bierfestival

• Zondag 29 december: Kids & Family dag + LichtjesParade

• Maandag 30 december: Sport- en Spellendag + Zomerkade Stampotbuffet

• Dinsdag 31 december: Oliebollen & Sport- en Spellendag

• Woensdag 1 januari: Nieuwjaarsduik

• Donderdag 2 januari: BusinessBorrel + Curling

• Vrijdag 3 januari: Besloten Vrijwilligersdag met o.a. Voedselbank vrijwilligers
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VRIJDAG 27 DECEMBER

Kick of Borrel - 16.00 – 18.00 uur

Op vrijdag 27 december zal voornamelijk worden opgebouwd en de grote tent
zal in orde worden gemaakt voor de WinterBoulevard Huizen.

Vanaf 16.00 organiseren we voor partners en genodigden een vrijdag middag
borrel om dit evenement een officiële start mee te geven. Het idee is om dit te
doen met behulp van betrokken wethouders, organisatie en betrokken lokale
ondernemer(s) die de Zomerkade een warm hart toedragen.

Proosten met muziek, onthulling van een symbolisch straat naambord waarbij
de Zomerkade / Wedekuil wordt omgedoopt naar WinterBoulevard Huizen.

Mogelijk Kersboom op het ronde plein, ook na kerst.

De WinterBoulevard bestaat in 2019 – 2020 uit:

❖ Ondernemerskant Zomerkade (in- en externe activiteiten ondernemer(s)

❖ Plein met kunstwerk en de rode evenementenbus

❖ Skateplein waar de grote centrale tent op komt

❖ Strand voor het skateplein en rechts van het Skateplein
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ZATERDAG 28 DECEMBER

Bierfestival - 16.00 – 22.00 uur (tijden onder voorbehoud)

• Een kleinschalig indoor BierFestival met lokale bierbrouwerijen zoals de 
GooimeerBrouwerij uit de Blaricummer Meent. 

• Aankleding in winterstijl.

• Bijzondere Bieren, Winterse hapjes, Lekkere deuntjes.

• Een 5-tal lokale brouwerijen presenteren hun lekkerste (herfst- en winter) 
bieren. 

• Lokaal live- en of DJ muziek passend bij de Brouwerijen en wintersfeer. 

• Entree door middel van verkoop bierglazen of losse entree. Kids gratis entree. 

• Indoor winterse spellen als darts, pool, jeu de boules (banen), spijker slaan etc.

• Verkoop start vanaf 1 december. 

• Voornamelijk IN de grote centrale tent. 

• Doelgroep: 18+, maar kids mogen mee.
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ZONDAG 29 DECEMBER
KIDS & FAMILY DAY | DAG 1 | 12.00 – 22.00 uur

“LIGHTS ON THE BEACH & LICHTJES PARADE’

• Activiteiten hoofdzakelijk in de grote verwarmde tent op het plein. 

• Dag met spel- en creatieve knutsel activiteiten voor de hele familie.

• Lampionnen maken voor de ‘lichtjesparade’ 

• Knutselen 

• Spellen (dammen, schaken, puzzelen, twister, jenga, sjoelen, etc.) De 

leukste spellen om samen te spelen. 

• Zandtekeningen maken + verlichten

• Brood / Marshmallow maken bij kampvuur

• Kinderdisco 

• Muziek

• Lokale (kids) markt met verkoop/ruil tafels

• Vanaf 18.00 uur – Lampionnen en lichtjes tour optocht door Huizen (ongeveer 1,5
uur) met een route langs enkele lokale ‘highlights’. Hoe gekker hoe beter, als het
maar licht geeft.

• Aansteken ‘licht op het strand’ tekenening. Zou mooi passen als er meer over de
KustVisie bekend wordt. Anders unieke tekening in het zand uitgelicht met lichtjes.

• Doelgroep: Ouders, opa’s en oma’s met (klein) kinderen.

• Entree: Ja, door middel van activiteitenkaart diverse activiteiten indicatie:

• 10,00 per dag /  5,00 avond. Meerdere dagen met korting.

• Gratis Ranja. 
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MAANDAG 30 DECEMBER 
KIDS & FAMILY DAY | DAG 2 | 12.00 – 17.00 uur

ZOMERKADE STAMPOT & SNERT BUFFET 19.00 – 21.00 UUR

Kids on the Beach – Winter Edition

• Activiteiten hoofdzakelijk in de grote verwarmde tent op het plein EN strand 

• Dag met spel- en creatieve knutsel activiteiten voor de hele familie.

• Knutselen, schminken

• Spellen (dammen, schaken, puzzelen, twister, jenga, sjoelen, etc.) De 

leukste spellen om samen te spelen. 

• Zandtekeningen maken 

• Brood / Marshmallow maken bij kampvuur

• Sport en spellen op het strand (stormbaan, voetbal, stoepranden, speedminton,
voetbal, tennis etc.)

• Vanaf 19.00 uur – In samenwerking lokale horeca een stamppot buffet voor de
buurt.

• Muziek.

• Activiteiten tegen vergoeding (dagkaart) voor activiteiten.

• Stampottenbuffet tegen speciale prijs i.o. lokale horeca.

• Gratis Ranja.
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DINSDAG 31 DECEMBER

KIDS & FAMILY DAY | DAG 3 | 12.00 – 17.00 uur

Oliebollen & Toernooiendag

• Activiteiten hoofdzakelijk in de grote verwarmde tent op het plein EN 
strand 

• Dag met spel- en creatieve knutsel activiteiten voor de hele familie.

• Knutselen, schminken

• Spellen (dammen, schaken, puzzelen, twister, jenga, sjoelen, 

etc.)  De leukste spellen om samen te spelen. 

• Zandtekeningen maken

• Brood / Mashmallow maken bij kampvuur

• Kleinschalige toernooivormen van aantal sport- en spel activiteiten.

• Muziek.

• Activiteiten tegen vergoeding (dagkaart) voor activiteiten en apart
voor toernooien.

• Gratis Ranja.
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WOENSDAG 1 JANUARI
NIEUWJAARSDUIK 14.00 – 17.00 uur

De gezelligste dag van het Nieuwe jaar is al op 1 januari! 

Net zoals in het gehele land zal ook in Huizen weer een traditionele 
Nieuwjaarsduik worden georganiseerd. Nu als onderdeel van de 
WinterBoulevard Huizen. 

• Goodybag voor deelnemers.

• 1e Minder Valide duikmogelijkheden in kader van bereikbaarheid. 

• NAV een verzoek van Minder Valide persoon. 

• 14.00 start programma en muziek.

• 15.00 officiële starttijd van de duik.

• Deelname kosten  2,50 per persoon inclusief goodybag, muts en soep.

• Muziek, DJ, entertainment.

• Borrel en proosten op 2020. 
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DONDERDAG 2 JANUARI
BEDRIJVENDAG 14.00 – 18.00 uur

Een ideale mogelijkheid voor bedrijven om 2 januari elkaar de beste wensen 
te wensen. 

In combinatie met een tijdelijke Curlingbaan kunnen bedrijven proosten op 
2020, netwerken en strijden om de 1e Huizer Curling Cup. 

Deze dag dient ervoor om de benodigde budgetten binnen te halen. 
Bedrijven kunnen inschrijven als bedrijf en personen kunnen ook als 
individueel persoon meedoen en boeken. 

Aan de definitieve invulling wordt nog gewerkt. 

✓ Bedrijven

✓ Netwerkgroepen

✓ Verenigingen

✓ Vrijwilliger organisaties

Bijdrage: Ja, nog af te stemmen
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VRIJDAG 3 JANUARI
De laatste dag waarop de verwarmde tent zal blijven staan.

De mogelijkheid bieden aan organisatie(s) om gebruik te maken van de
tent en faciliteiten.

Gericht op vrijwilliger organisaties.

Lopende optie: Voedselbank Gooi en Omstreken wil graag gebruik maken
van de faciliteiten om hun vrijwilligers een hart onder de riem te steken
en ze te bedanken voor hun inzet. 16.00 – 20.00 uur + voorbereidingen.
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WINTERBOULEVARD HUIZEN

Bedankt voor 
uw aandacht

ARNOUD WILDSCHUT | PROMOTOR

06-18814249 | 035-8884469

info@nieuwjaarsduikhuizen.nl


