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Vandaag

Zon Op Onder

Katwijk aan Zee 01:15 en 02:15

IJmuiden 01:55 en 02:59

Egmond aan Zee 03:16 en 15:42

Callantsoog 03:34 en 15:59

Den Helder 06:50 en 19:35

Den Oever 07:48 en 20:34

Katwijk aan Zee 10:41 en 22:56

IJmuiden 11:15 en 23:25

Egmond aan Zee 11:41 en 23:47

Callantsoog ---- en 12:08

Den Helder ---- en 13:05

Den Oever ---- en 14:26

Hoog

Laag

Haarlem 07:07 20:08

Leiden 07:08 20:08
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Verschuil je 

onder de lakens.

NU 30% KORTING 

met de code WEER30
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Enige tijd regen
.

De dag begint vooral in het binnenland nog met 

zonnige perioden. Vanuit het westen wordt de 

bewolking dikker en gaat het regenen. De regen trekt langzaam 

het land in en in het zuidoosten blijft het tot in de middag droog. 

Het wordt 17 tot 19 graden. De zuidwestenwind neemt flink toe 

vanochtend en wordt matig tot krachtig. Aan zee en rond het 

IJsselmeer is de wind soms hard, 7 Bft. Morgen kan er in de ochtend 

nog een laatste bui vallen in het zuidoosten. Elders schijnt de zon en 

ontstaan er stapelwolken. In de middag blijft het vrijwel overal droog 

en wordt het met 19 tot 22 graden duidelijk wat warmer dan vandaag. 

De westelijke wind is ook een stuk rustiger en matig.
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◆
Verwachting Gooi en Eemland/Almere

◆
Nederland

◆
Zon en water
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12 woensdag 11 september 201912 Weer

De Nacht van Ontdekkingen laat je het licht zien
Zaterdag 21 september van 17.00 – 01.00 uur

nachtvanontdekkingen.nl

Dit jaar vindt de Nacht van Ontdekkingen weer
plaats rondom het Pieterskerkplein, Rapenburg
en Hortus botanicus. Bijzondere locaties zoals het
Academiegebouw, het PJ Vethgebouw, de Oranjerie,
de Oude Sterrewacht, het Rijksmuseum van
Oudheden en Old School openen hun deuren voor de
festivalbezoekers. Maar ook de Hortus, het Rapenburg
en het Pietrskerkplein vormen het toneel voor de Nacht
van Ontdekkingen. Het thema van de Nacht is Licht &
Donker. Tientallen Leidse wetenschappers buigen zich
samen met theatermakers, kunstenaars en muzikanten
over dit thema. Een avond lang werpen ze hun licht
op onverwachte ontdekkingen. Hoe ontdekten Leidse
astronomen onlangs nog driehonderdduizend nieuwe
sterrenstelsels? Waarom is het zo belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen dat ze buiten in de zon
spelen? Hoe ziet het Dark Web er eigenlijk uit? En
waarom moet je in een donkere kamer slapen als je wilt
afvallen? Ben je meer een doener? Vaar in het donker
over de grachten, doe mee aan een pubquiz, ga op

excursie naar de sterrenkijkers van de Oude Sterrewacht,
bouw mee aan een sterrenstelsel of schommel je jong
onder de sterrenhemel. Geniet van muzikale pareltjes
als Mike Boddé, Lucky Fonz III, Nana Adjoa en Paul de
Munnik of bewonder de dansers van Fields of Wonder
in het Rapenburg. Duik in de Nacht die bol staat van de
ontdekkingen….

Korting voor lezers
Kaarten voor de Nacht van Ontdekkingen kosten
€ 17,50 (exclusief servicekosten) en zijn te koop via
nachtvanontdekkingen.nl. LD lezers krijgen online 50%
korting op het tweede kaartje. Voer bij bestelmenu
de actiecode OntdekdeNacht19 in en de korting
wordt automatisch verrekend. Alleen geldig online t/m
20 september op tickets zonder korting. Let wel: er is
een beperkt aantal kaarten beschikbaar, op = op.

2e kaartje
halve prijs

een beperkt aantal kaarten beschikbaar, op = op.


