Museumstoomtram rĳdt weer

Zuiderzeemuseum
Zee vol verhalen In het buitenmuseum

Met een speciaal ontwikkeld programma
om de spannendste tĳdreis veilig te maken.
De tram rĳdt dagelĳks behalve op maandag.
De dagtocht begint langs de stoomlocomotieven op museumterrein Hoorn. Per stoomtram reis je naar Medemblik en terug. Met de
nieuwe speurtocht ‘Stoomsafari’ ontdek je de
stations onderweg. stoomtram.nl

van het Zuiderzeemuseum is genoeg ruimte
voor een gezellig en ontspannen dagje uit,
samen of met het gezin. Reserveer online
een datum en aankomsttĳd en ontdek van
alles over het leven rond en op de voormalige Zuiderzee. zuiderzeemuseum.nl

Zomer in
Alkmaar
(Advertentie)

Benno Ellerbroek

Sevrien Ferree

Sevrien Ferree

Sevrien Ferree

(Advertentie)

Cultuurhistorische stad tussen het groen en de kust

Westfries Museum Welkom in de
Gouden Eeuw! Bewonder in het Westfries
Museum te Hoorn de betoverende knipkunstexpositie ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor
de kunst’. Beeldend kunstenaar Eline Janssens
brengt een ode aan de 17e-eeuwse knipkunstenaar Joanna Koerten, ook wel ‘Rembrandt
met de schaar’ genoemd. Alleen online
reserveren. wfm.nl

Musea
boven

Zin in een onvergetelĳke stedentrip deze zomer? Alkmaar is de ideale bestemming voor een paar dagen weg. Een
stedentrip met rust en ruimte én strandvakantie ineen. Met badplaatsen als Egmond aan Zee en Bergen aan Zee op
minder dan 10 kilometer afstand en gelegen te midden van een groen en ruimtelĳk buitengebied, maakt dit Alkmaar
tot ideale bestemming voor een vakantie in eigen land. En er is nog véél meer.

Het culturele erfgoed van de stad

Geniet van een dagje uit in de
bĳzondere musea die Holland boven
Amsterdam rĳk is. Voor alle musea
geldt dat je vooraf online je toegangsbewĳs moet kopen. Kĳk voor
meer informatie op de
websites van de musea.

broekerveiling.nl

Huis van Hilde Het leukste archeologiemuseum van Noord-Holland. Duik in het
verleden met echte mensfiguren en meer
dan duizend bĳzondere vondsten. Bezoek de
tĳdelĳke tentoonstelling ‘Oorlog in de lucht,
weerslag in de grond’, over het verhaal van
het neergestorte oorlogsvliegtuig in Castricum
tĳdens de Tweede Wereldoorlog. Nu met gratis
rondleiding bĳ reservering! huisvanhilde.nl

Medemblik. Voor kleine en grote ontdekkers In de waterrĳke
omgeving van Medemblik loerde altĳd het gevaar van een dĳkdoorbraak. Boeren
moesten per boot naar hun land en piraten grepen hun kansen. Kasteel Radboud
en Stoommachinemuseum nemen je mee in deze geschiedenis. Op eigentĳdse
wĳze komen in het Oorlogsmuseum de verhalen van WOII tot leven. In het
Bakkerĳmuseum ga je koekjes bakken. Of maal je eigen meel bĳ Meelmolen de
Herder. visitmedemblik.nl/musea

denhelder.online

heeft diverse stadswandelingen in het assortiment. Of laat een
stadsgids je langs alle verborgen plekken van de stad rondleiden.

Schagen heeft een rĳke historie, met de
Markt als centrale punt. Vlakbĳ de Markt;
bĳzondere gebouwen en stolpen, zoals
Museum Vreeburg waar het verhaal over
het ontstaan van de stad wordt verteld. In
de omgeving van Schagen liggen bĳzondere
musea van betekenis. visitschagen.nl

Cultureel erfgoed Alkmaar Het
Hollands Kaasmuseum, Stedelĳk Museum
Alkmaar en de Museummolen in Schermerhorn: een greep uit de verschillende musea die
Alkmaar en omgeving rĳk is. Ook een bezoek
waard: Biermuseum De boom, het Beatles
Museum en Museum in ’t Houten Huis in
De Rĳp. alkmaarprachtstad.nl/musea

Rik Akkerman

Cultureel genieten in Schagen

Ritske Velstra

De bĳzondere musea
van Den Helder In de stoere marinestad is van alles te zien. Stap aan boord
van de Tonĳn, de onderzeeboot van het
Marinemuseum of beleef avonturen in het
Reddingmuseum. Bezoek Fort Kĳkduin
met de expositie over Napoleon, de mooie
zeeaquaria of het Atlantikwall Centrum en
beleef Den Helder in de Tweede Wereldoorlog. Bezoek het Nollenproject met
schilderingen, beelden en bouwsels in
samenhang met het duinlandschap of de
Hortus Overzee met haar Japanse tuin.

Te voet de stad ontdekken? De VVV op het Waagplein
Ontdek het groene
buitengebied Alkmaar

Hanneke de Boer

Bertil van Beek

museabovenamsterdam.nl

is het vertrekpunt van vele
mooie fietsroutes. Van een
korte route naar zee tot een
dagtocht door het Land van
Leeghwater, ook wel de ‘groene
voortuin van Alkmaar’ genoemd.
Onderweg passeer je diverse
leuke afstapplekken in pittoreske
dorpjes als Graft en De Rĳp,
waar je onder meer unieke
raadhuisjes vindt en leuke
B&B’s. In De Schermer kun je
de Museummolen vanbinnen
bekĳken.

Ritske Velstra

Museum BroekerVeiling is een
echt doe- en beleefmuseum voor jong en
oud. Neem plaats in de veilingbanken van de
oudste doorvaarveiling van de wereld. Laat
de kinderen heerlĳk klimmen en klauteren
en vaar zelf of met de rondvaartboot door
het Rĳk der Duizend Eilanden.

Ed van der Pol

Amsterdam

Alkmaar is
een sfeervolle stad het hele jaar door. Een stad vol hofjes, interessante
musea, fĳne winkelstraten en talloze terrasjes en restaurants.
Ook de vele grachten maken Alkmaar uniek. De stad is dan ook goed
te bewonderen vanaf het water. Vaar met de rondvaartboot langs
bĳzondere grachtenpanden en het culturele erfgoed van Alkmaar, of
huur zelf een boot. En vergeet niet tĳdig te bukken voor de vele lage
bruggen in de binnenstad!

Stad aan Zee

Met kustplaatsen Egmond en Bergen op slechts
enkele kilometers van de stad gelegen, mag een bezoek aan het strand
niet ontbreken. Vanuit Alkmaar ben je op de fiets in slechts een half
uur aan de kust. Na een duik in zee, wandelen over het strand en door
de duinen is het heerlĳk bĳkomen in één van de vele strandtenten of
horecagelegenheden in het centrum. In beide kustplaatsen is het lastig
kiezen tussen alle restaurants waar je culinair in de watten gelegd wordt.

Win een weekend in Alkmaar
Sinds kort huist in de voormalige Schuttersweigevangenis - net
buiten het centrum, middenin stadspark De Hout - het nieuwe
boutique hotel The Fallon. In samenwerking met dit hotel verloot
Alkmaar Prachtstad een fĳn weekend weg voor twee personen.
Het arrangement bestaat uit: twee overnachtingen in een ‘comfort
kamer’, uitgebreid ontbĳt, twee toegangskaarten voor Stedelĳk
Museum Alkmaar. Kĳk voor de winactie en alles over Alkmaar
op: alkmaarprachtstad.nl/admagazine
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