
Inspiratie stadsstrand Hoorn – operationeel in 2023 



Impressie Aquapark met op voorgrond de strandtent en in het water het Aquapark. 







Voor wie Aquapark Hoorn: 

Voor alle sportieve en avontuurlijke mensen uit Hoorn en omgeving! 

Ter gelegenheid van bijvoorbeeld; 

• Teambuilding
• Verjaardagspartijtje 
• Gezinsuitje
• Krachtmetingen en trainingen 
• Toeristische attractie 
• Sportdag voor scholen en verenigingen 

En voor de minder sportieve mensen op de kant is het natuurlijk erg vermakelijk om naar te 
kijken! 



Hoe werkt het? 
Geïnteresseerden reserveren online of ter plekke voor een bepaald tijdsslot. Dit voorkomt dat er in 1 
keer te veel mensen op het park zijn.

Bij aankomst worden de deelnemers ontvangen en krijgen een kleur bandje voor het gereserveerde 
tijd. 

Ook krijgen ze een korte instructie en een zwemvest aangemeten. (zwemdiploma verplicht) 

Daarna kunnen ze het park op. 

Er is altijd toezicht op het park om te voorkomen dat er problemen zijn en eventueel hulp te bieden.  

Na het klimmen, klauteren en spelen wordt het zwemvest weer ingeleverd en is er de mogelijkheid 
om iets te eten of drinken in de strandtent 



Strandtent:

Het Aquapark is een typisch seizoens activiteit. Het seizoen zal lopen van c.a. april tot en met 
sept.

De bijbehorende strandtent is ook in deze periode operationeel. In het naseizoen worden zowel 
het aquapark als de strandtent weggehaald en opgeslagen.  

De strandtent heeft een natuurlijke uitstraling, gemaakt van duurzaam geproduceerd hout. 
Het kunnen ook een aantal opengewerkte containers zijn die worden omtimmerd. 

Iedereen voelt zich hier thuis, zowel de mensen die een rondje over het Aquapark maken, maar 
ook andere bezoekers van het Hoornse stadsstrand. 

De strandtent is ook de ontvangstlocatie voor het Aquapark. (bandjes ophalen e.d.) 

Hier kun je terecht voor drankje en een simpel (gezond) hapje, huisgemaakt, eerlijk maar wel echt 
goed! 



Strandtent Look & Feel – inspiratie 

Gezelligheid, vrienden, kop
koffie, Hollandse Tapas, ijsje
eten, BBQ, biertje drinken,
dorst, lekker zonnetje, kijken
naar het aquapark, heerlijke
salades, vers fruit, verse thee,
feestje vieren, even uitrusten,
nagenieten, moed in drinken,
Hoornse specials, eerlijke
producten, lekker sportief,
smooties, overwinning vieren
even opwarmen, vakantie
gevoel, mooi uitzicht, tot rust
komen, heerlijk plek……nooit
meer naar huis..



Terras Look & Feel – inspiratie 



LIKE?
Aquapark Hoorn een aanwinst voor Hoorn en omstreken!
Breng nu je stem uit op de website:  
https://vooreenmooiestad.nl/stadsstrand/
En lik onze Facebook pagina. Aquaparkhoorn

Aquapark Hoorn is een initiatief van:

Voor meer informatie: 
Arie Bestebreur & Selina de Koning: 
info@sdkevents.nl, 0228- 566 060 

https://vooreenmooiestad.nl/stadsstrand/
mailto:info@sdkevents.nl

