
 

Uitnodiging 

voor de 23 editie van het 

HISTORISCH WEEKEND DEN HELDER 201 

 

Met genoegen nodigen wij u uit om zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019  met uw historische 
voer- of vaartuig deel te nemen aan het Historisch Weekend Den Helder 2019. Speciaal voor 
deze 23e editie hebben we het merk Mercedes Benz als thema gekozen.  
 

Traditiegetrouw wordt het Historisch Weekend Den Helder gehouden op het terrein van de 
Oude Rijkswerf Willemsoord. De voormalige werf van de Koninklijke Marine wordt hoe 
langer hoe meer ingericht voor evenementen en wordt met het jaar levendiger. 
 

Met ingang van dit jaar hebben we de regel dat een voertuig van vóór 1976 moet zijn, laten 
vallen. Vanaf nu kan in principe elk voertuig worden ingeschreven, mits dit een toegevoegde 
waarde heeft voor het evenement. De betreffende coördinator beoordeelt aan de hand van 
een foto en de gegevens of het voertuig voldoet aan die voorwaarde. 
 

Het Historisch Weekend is gratis toegankelijk en zorgt ieder jaar voor een groot en 
gevarieerd publiek. Honderden klassieke auto’s, historische vrachtwagens, oude motoren en 
landbouwtrekkers, militaire voertuigen en brandweerwagens samen met prachtige oude 
vrachtschepen, botters, stoomsleepboten en ander varend maritiem erfgoed staan garant 
voor een geweldig evenement. De historische markt, kinderactiviteiten, doorlopende 
optredens met zang, dans en muziek zorgen voor twee geweldige dagen. Spectaculair 
onderdeel van het Historisch Weekend zijn twee rondritten van de oldtimers door de fraaie 
omgeving van Den Helder en door de binnenstad. 

Deelname aan het Historisch Weekend is gratis. Deelnemers kunnen bij inschrijving 
aangeven of ze in aanmerking willen komen voor een “horecapakket”.  
Let op, met ingang van dit jaar zijn de keuzemogelijkheden uitgebreid, kijk voor meer 
informatie op onze website www.historischweekend.nl 
Afname van het horecapakket is niet verplicht, maar levert wél aanzienlijk voordeel op!  
 

Kunnen we U ook dit jaar verwelkomen op 29 en 30 juni 2019 op het Historisch Weekend 
Den Helder? Inschrijven kan nu via onze website www.historischweekend.nl.  
Op deze website vindt U uitgebreide informatie en foto’s van vorige edities van het 
Historisch Weekend Den Helder. Aarzel ook niet een leuke foto van uw auto, vrachtwagen, 
motor, brommer of schip voor de website of het programmaboekje in te zenden.  
Voor vragen kunt u zich wenden tot ondergetekende. 
 

Mocht u zich inmiddels al hebben aangemeld, dan kunt u deze uitnodiging als niet 
verzonden beschouwen. 
 

met vriendelijke groet, 
 
Liesbeth Slopsma,  

http://www.historischweekend.nl/
http://www.historischweekend.nl/


Secretaris Stichting Historisch Weekend Den Helder  
 

•         algemene informatie vindt u op onze website: 
www.historischweekend.nl 

 

•         algemene aanmelding, correspondentie verloopt via onze secretaris op: 
info@historischweekend.nl 

           

•         Algemene informatie kunt u verkrijgen bij: operations@historischweekend.nl 
of janboshamer@planet.nl 
telefoon 06 27187888 (na 19:00 uur) 
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