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COLOFON

In Alkmaar kijk je je ogen uit. Op het 
Waagplein vind je t/m eind septem-

ber elke vrijdagochtend de oudste 
kaasmarkt ter wereld. Kaasdragers 
voeren berries met 160 kilo kaas af 
en aan, handelaren en boeren onder-
handelen over de prijs en kaasmeis-
jes delen stukjes kaas uit. 

Naast de kaasmarkt is er natuurlijk 
nog veel meer te beleven in Alkmaar. 
Vaar mee met de rondvaartboot of 
maak een stadswandeling langs 

grachten en hofjes. In de overzichte-
lijke binnenstad is het zeven dagen 
per week heerlijk winkelen. Ontspan-
nen kan op een  van de vele terrassen 
die Alkmaar rijk is, waarvan er maar 
liefst twee in de Terras Top 100 van 
2018 staan.

Extra bijzonder: dit jaar bestaat de 
Grote Kerk 500 jaar. Om dit te vieren, 
geniet je t/m 8 oktober van een adem-
benemend uitzicht over de stad vanaf 
vieringtoren ‘Klim naar de Hemel’. 

ALKMAAR: KAASMARKT, 
WINKELEN EN CULTUUR

ALLES OVER ALKMAAR VIND JE OP WWW.
ALKMAARPRACHTSTAD.NL

CULINAIR GENIETEN
Topchef Ron Blaauw over culinair genieten in Noord-Holland

Zeg je Noord-Hollandse chef, dan zeg je Ron Blaauw (51). 
Hij heeft meerdere restaurants met een Michelinster in 
Noord-Holland, maar is inmiddels al veel meer dan chef. 
“Ik blijf kok in hart en nieren, maar ben tegenwoordig ook 
ondernemer. Ik adviseer verschillende restaurants door 
heel Nederland. Dat vind ik hartstikke leuk”, vertelt de 
topchef. 

TEKST: SELIEN KOSTER

TOP 5 RESTAURANTS VAN RON 
BLAAUW IN NOORD-HOLLAND 
We stelden de topchef voor een lastig 
dilemma. De top 5 restaurants in 
Noord-Holland volgens Ron Blaauw. En 
vooruit: er mocht er een van hemzelf bij 
zitten. 
•  Lucas Rive in Hoorn
•  Imko’s Puur Zee in Wijk aan Zee 
•  Restaurant MOS in Amsterdam 
•  Ron Gastrobar aan de Sophialaan in 

Amsterdam
• Sea Palace Amsterdam
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heeft heel veel typische produc-
ten. Het mooie is dat steeds meer 
jonge mensen het bedrijf over-
nemen van hun ouders en zich 
specialiseren in streekproducten 
en het ambacht. Het is goed dat 
mensen agrarische bedrijven 
overnemen en daarmee toekomst 
garanderen voor de kwaliteit.”

Wat zijn volgens jou twee of 
drie upcoming chefs uit Noord 
Holland die heel Nederland 
zou moeten leren kennen? 
“Lastig. Ik vind Lucas Rive in 
Hoorn fantastisch. Hij doet veel 
met orgaanvlees en plaatselijke 
gerechten. Maar ook Michel van 
der Kroft. Hij komt uit Hoorn, 
maar kookt in Harderwijk. 
Fantastisch eten.”

Hoe herkennen we de gerechten 
van Ron Blaauw? 
“Hopelijk aan de smaak en opmaak. 
Ik houd van no-nonsense gerech-
ten. Dat als je bord leeg is, je nog 
even met je vinger de saus van je 
bord likt. Zo lekker moet het zijn. 
Mijn favorieten zijn pure gerechten. 
We hebben nu bijvoorbeeld een 
mooie zeetong op de barbecue, met 
citroen en peterselie. Dat vind ik 
heerlijk. Een bereiding met liefde 
en passie proef je terug.”

 
"WESTLAND KAAS, 
OPPERDOEZER AARD-
APPELTJES; ER ZIJN 
VEEL PRODUCTEN UIT 
NOORD-HOLLAND" 

Wat heb jij met Noord-Holland? 
“Heel veel! Ik ben een Hoorinees. 
Ik ben dus geboren in Hoorn, 
Noord-Holland. Alle dorpjes in deze 
provincie hebben een beetje een 
eigen cultuur en daar hou ik van. 
De mensen zijn lekker recht door 
zee en werken hard.”

Zijn er typische Noord-Holland-
se producten of gerechten? 
“Denk alleen al aan Westland kaas, 
Opperdoezer aardappeltjes, zuur-
kool van Kramer, vis uit Den Oever, 
Texels Landvlees. Noord-Holland 



Zo is het allemaal begonnen... in 1948 in een
keldertje in hartje Amsterdam, aan het Waterlooplein. Daar 
werden door Charles Kesbeke, de grondlegger van het bedrijf, de 
eerste augurken en uien gewassen, gepekeld en in glazen potten 
gepasteuriseerd. Toen zijn zoon Camiel de zaak overnam, werd de 
groei van het bedrijf een feit. Hij heeft de aanzet gegeven om het 
bedrijf uit te bouwen. 

Zo  gaat het nu Er staat weer een Kesbeke aan het roer.
Oos, zoon van Camiel, is nu de ‘directeur met hart’, zoals hij wel 
wordt genoemd. Bij Oos staat de deur altijd open, voor iedereen. 
De medewerkers zijn wat hem betreft één grote familie. Zo was 

het bij Camiel (‘Kes’, zoals hij werd genoemd), zo 
is het op de dag van vandaag bij Oos. Helpen en 
bijspringen waar je kunt is het credo. 

De geschiedenis van Kesbeke.
De mannen van het échte
Amsterdamse tafelzuur.

Charles

Oos

Camiel
‘Kes’

Puur natuur wil bij Kesbeke zeggen dat er uitsluitend
producten verwerkt worden waarvan de versheid gegarandeerd is. 
Dat kan alleen als je een langdurige relatie onderhoudt met je
leveranciers. De grondstoffen voor fijn tafelzuur zijn kwetsbare 
natuurproducten die met veel zorg en aandacht gekweekt en 
geoogst moeten worden, en dat doen de telers met 
liefde. Bij Kesbeke wordt een groot deel van het in-
leggen nog altijd met de hand gedaan. Dat moet als je 
een pot ‘echt vol’ wilt hebben.
Kesbeke loopt voorop als het gaat om het ontwik-
kelen van nieuwe tafelzuur-variaties. Oos staat 
graag zelf in zijn keuken om op verzoek van 
klanten, of op eigen inspiratie verrassende, 
nieuwe variaties te componeren. Puur natuur, 
dat spreekt vanzelf. 

Shoppen, eten & verrast worden!

De Bazaar, een kleurrijke combinatie van 100.000 m² outlets, winkels, kramen en food stands. Je vindt  
een grote diversiteit aan producten uit de hele wereld. Meer dan 50 culturen zijn hier 

vertegenwoordigd. Een inspirerende omgeving die je moet ervaren.

Goudsouk
Vind 22 juweliers in een  
bijzondere ambience. Eén  
van Europa's belangrijkste  
handelsplaatsen voor goud,  
waar je hoogwaardige kwaliteit  
goud kunt kopen.  
Ook kun je hier sieraden laten 
repareren of je eigen ontwerp  
laten maken.

Food Markt
Je waant je midden in een 
Marokkaanse Souk. Geweldige 
geuren, kleuren en geluiden 
zorgen ervoor dat al je zintuigen 
zich openen. Olijven, fruit, 
groente, gevulde wijnbladeren, 
kruiden en nog veel meer vind je 
hier. De verkopers laten je graag 
proeven.

Bazaar Food Hal
In een Midden-Oosterse sfeer 

maak je een culinaire wereldreis. 
Er zijn 17 food stands die 

traditioneel, vers gemaakt 
eten aanbieden. En tegen zeer 

betaalbare prijzen.

Geweldig shoppen
Coole gadgets, sneakers, 

fashion, woon- en  
interieurartikelen,  
telefoonreparatie  

en-accessoires  
beauty specialisten en  

entertainment voor de kids.
Je vindt het allemaal  

op De Bazaar. 

De Bazaar heeft 16 hallen, 2 buitenmarkten, een kofferbakmarkt, Goudsouk, een 
Food Markt en De Bazaar Food Hal. De Bazaar is het ideale uitje bij mooi én slecht 
weer! 
 
De Bazaar is iedere zaterdag en zondag geopend. 
Gratis entree en eenvoudig te bereiken.

GEZELLIGSHOPPEN.NLRingvaartweg 30, Beverwijk
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“Of je moet het hebben over 
topografisch getinte kunst die het 
Noord-Hollandse landschap, de 
steden en dorpen in beeld brengt”, 
vervolgt de historicus. "Noord-Hol-
land, ooit onderdeel van het gewest 
Holland, bestaat natuurlijk pas 
sinds 1814. In de online Provinciale 
Atlas van Noord-Holland kun je 
wat dat betreft je hart ophalen. 
Maar pas op! Want als je in deze 
beeldcollectie van 82.000 objecten 
groot duikt, ben je zo een paar uur 
verder. Althans, dat overkwam mij 
al een aantal keer. De tekeningen, 
prenten, kaarten en foto’s laten 
zien hoe Noord-Holland zich heeft 
ontwikkeld.”

Een top drie van Noord-Hol-
landse kunstenaars, kun je dat 
benoemen? 
“Een top drie is echt onmogelijk. 
Grote Noord-Hollandse kunste-
naars. Tja. Wie kent bijvoorbeeld 
nog de vroegst bekende topkun-
stenaar Claus of Klaas Sluter, 
werkzaam eind veertiende, begin 
vijftiende eeuw. Je kunt hem 
eigenlijk in een adem noemen met 
zijn neef, Klaas van de Werve. Ze 
kwamen beiden uit Haarlem en 
werkten als hof-beeldhouwer voor 
Filips de Stoute in het Kartuizer-
klooster Champol (nu Frankrijk, 
toen het Bourgondische Rijk). En 
niet te vergeten de schilder en 
grondlegger van de Nederlandse 
schilderkunst: Geertgen tot Sint-
Jans. Hij was werkzaam in Haarlem 
in de laat vijftiende eeuw. Volgend 
jaar komt er overigens een boek 
van mij uit over deze laatstgenoem-
de kunstenaar.”

"EEN BOEGBEELD VAN KUNST 
PER PROVINCIE? DAAR 
GELOOF IK NIET IN. IK BEN 
WARS VAN HELDENDOM" 

Is er iets wat Noord-Holland 
onderscheidt van andere 
provincies? 
“Als er iets is wat Noord-Holland 

KUNSTHISTORICUS VERTELT  
OVER  NOORD-HOLLANDSE KUNST
Waar denk jij aan bij typisch Noord-Hollands? Uitgestrekte 
weilanden, windmolens en Amsterdam? Logisch. Maar wat 
is eigenlijk typische Noord-Hollandse kunst? We vroegen 
het kunsthistoricus Aart van der Kuijl (1956). “Meteen een 
teleurstellende mededeling, typisch Noord-Hollandse kunst 
bestaat niet”, begint hij. 

TEKST: SELIEN KOSTER

onderscheidt van andere provin-
cies, dan denk ik aan de enorme 
dichtheid van het aanbod van 
hoogwaardige beeldende kunst, 
met als zwaartepunt Amsterdam. 
Hier vind je belangrijke beeldende 
kunstopleidingen, zoals de Rietveld 
Academie, de Rijksakademie van 
Beeldende Kunsten en de Ateliers. 
Belangrijke kunstbeurzen als de 
Unseen Photo Fair, Amsterdam Art 
Fair, de PAN en the Affordable Art 
Fair, vind je ook in de hoofdstad.”

Is er in Noord-Holland een 
boegbeeld van de kunst? 
“Een boegbeeld van de kunst per 
provincie? Daar geloof ik niet in. 
Ik ben wars van heldendom; het is 
nu eenmaal geen kwestie van de 
beste prestatie neerzetten, zoals in 
het geval van Max Verstappen in de 
autosport of Tom Dumoulin in de 
wielersport. Wel vind ik het gebied 
van het tonen van moderne en 
actuele kunst het Stedelijk Museum 
het boegbeeld van de Noord-Hol-
landse kunstinstellingen.”

AART VAN DER KUIJL  
(1956, HAARLEM) 
Is kunsthistoricus en werkzaam 
als auteur, adviseur en tentoon-
stellingsmaker. Als journalist 
werkte hij lange tijd voor de 
kunstredactie van het Haarlems 
Dagblad en daarnaast voor enige 
kunsttijdschriften. Hij is oud 
artistiek directeur van kunsthal 
De Vishal in Haarlem. Momenteel 
is hij als curator beeldende kunst 
werkzaam in het provinciehuis 
Noord-Holland te Haarlem waar 
hij de Dreefexposties samenstelt.

•  Stedelijk Museum  
Amsterdam

• Rijksmuseum Amsterdam
• Huis Marseille, Amsterdam
• Foam, fotografiemuseum
•  Frans Hals Museum, 

Haarlem
• Teylers Museum, Haarlem
•  Beeld en Geluid Instituut, 

Hilversum

•  Stedelijk Museum  
Alkmaar

•  Museum Het Rembrandthuis, 
Amsterdam

• Cobra Museum, Amstelveen
•  Het Noord-Hollands Archief, 

locatie Jansstraat, Haarlem
•  Provinciehuis Noord-Holland

MUST SEE MUSEA VOLGENS AART

De nieuwe expositie 'Still going Strong' 
is tot en met 26 oktober te zien in 
het Provinciehuis van Noord-Holland 
(Paviljoen Welgelegen) in Haarlem. 

De expositie Still Going Strong gaat 
over de geschiedenis en huidige 
collectie van de Haarlemse kunst-
handel E.J. van Wisselingh & Co. De 
kunsthandel bestaat 180 jaar en werd 
in 1838 opgericht. De huidige eigenaar 
is Willem de Winter, bekend als expert 
schilderkunst van het tv-programma 
Tussen Kunst en Kitsch. Bezoekers 
worden meegenomen in de rijke histo-
rie van deze kunsthandel. Het destijds 
Amsterdamse bedrijf, gevestigd 
aan het Rokin 78-80, verkocht in 
de beginjaren werk van belangrijke 
kunstenaars zoals Vincent van Gogh, 
Gustave Courbet, Johan Bartold 
Jongkind en George Hendrik Breitner. 
Twintig jaar geleden verhuisde de 
kunsthandel naar Haarlem. Vanwe-
gebovengenoemd jubileum is er nu 
een Dreefexpositie aan gewijd. In de 
reeks ‘Dreefexposities’ wordt onder 
meer aandacht besteed aan werk 
van Noord-Hollandse kunstenaars 
en de kunstcollectie van de provincie 
Noord-Holland. De expositie is tot 
en met 26 oktober te bezichtigen op 
werkdagen van 09.00-17.00 in het 
provinciehuis (Paviljoen Welgelegen), 
Dreef 3 in Haarlem. De toegang is 
gratis.

DE EXPOSITIE  
STILL GOING STRONG
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www.denhelder.online
CITYMARKETING DEN HELDER

DEN HELDERBELEEF
MARITIEM

CULTUURHISTORISCH

ACTIEF

Reserveer nu  
jouw groepsbezoek 

met 20 procent  
korting!*

BELEEF HET HOLLANDSE VERHAAL 
over tuinders en handel bij de oudste doorvaarveiling ter wereld en 

ontdek samen met familie en vrienden het Rijk der Duizend eilanden!

* Geldig bij reservering in september 2018 van jouw groepsbezoek met minimaal 12 personen o.v.v. Groepsactie. 

Zie actievoorwaarde op broekerveiling.nl/actievoorwaarden

Broekerveiling.nl020 76 30 577
info@bureaufeith.nl
www.bureaufeith.nl
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Verbeter je online zichtbaarheid 
samen met Bureau Feith. Wij zijn 
gespecialiseerd in:

Haal alles uit je online 
mogelijkheden

Wordpress websites
Huisstijl & logo
Google Adwords
Zoekmachine optimalisatie
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Alkmaar

Langedijk

Den Helder

Al ruim honderd jaar is Bergen NH een plek waar 
kunstenaars zich laten inspireren door het rijke groen, 
de duinen en het magische zeelicht. In het schitterend 
gelegen Museum Kranenburgh geniet je van schilde-
rijen van de beroemde Bergense School, maar ook van 
hedendaagse kunst, een sprookjesachtige beeldentuin 
met terras en tal van inspirerende activiteiten als 
concerten, lezingen en kinderworkshops.
www.museumkranenburgh.nl

MUSEUM KRANENBURGH

Kom op bezoek bij Museum BroekerVeiling, 
de oudste en nog enige doorvaarveiling ter 
wereld. Bekijk onze prachtige expositie over 
Leven op het Land, maak een rondvaart 
door het Rijk der Duizend eilanden en neem 
plaats in onze afmijnzaal uit 1912 voor een 
demonstratieveiling. Zelf het water verken-
nen? Huur een elektrische fluisterschuit of 
kano via www.zelfvaren.nl!

MUSEUM BROEKERVEILING 

Met haar hoge gewelven, antieke orgels en vele 
kunstwerken is de Grote Kerk Alkmaar het drukst 
bezochte monument in de stad. In 2018 wordt het 500-
jarig bestaan van de Grote Kerk gevierd. ‘Klim naar de 
Hemel’ en zie wat de kerk al 500 jaar ziet. Bewonder 
ook het altaarstuk van Maarten van Heemskerck
t/m 7 oktober.
www.grotekerkalkmaar.nl 

GROTE KERK ALKMAAR
©ERNA FAUST

Het Cromhouthuis is het huis van verzamelaars. 
In de zeventiende-eeuwse grachtenpanden, 
gebouwd en bewoond door de welgestelde familie 
Cromhout, zijn bijzondere verzamelingen te zien 
van Amsterdammers door de eeuwen heen. 
Stylisten-duo The Wunderkammer zorgt met 
bloemrijke decoraties voor een unieke sfeer.
Een audiotour, Café Cromhout en de  
Museumshop veraangenamen uw bezoek,  
net als de schitterende, rustige stadstuin.  
Herengracht 366 Amsterdam 
www.cromhouthuis.nl

HET CROMHOUTHUIS, AMSTERDAM

Amsterdam

Bergen

Haarlem

In Noord-Holland barst het van de musea. Zeker als het weer wat 
minder wordt, is een bezoekje aan een museum een leuk uitstapje. 
Maar als er zoveel keuze is, welke moet je dan bezoeken? Wij zetten de 
leukste Noord-Hollandse musea letterlijk voor je op de kaart.

TEKST: SELIEN KOSTER

"OP 20 MINUTEN VAN AMSTERDAM 
LIGT RIJKSMONUMENT GEMAAL 
DE CRUQUIUS"

"HET REDDINGSMUSEUM VERTELT 
HET SPANNENDE VERHAAL VAN HET 
REDDINGSWEZEN IN NEDERLAND" 

KUNST & CULTUUR
OP DE KAART
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Een uniek museum over de geschiedenis van de aarde: 
de geologische periodes, de ontwikkeling van het leven, 
fossielen, mineralen en een archeologische overzichts-
tentoonstelling van het Gooi. Een mooie stenentuin 
om te kijken en te voelen en van alles te doen voor 
kinderen. Museumwinkel aanwezig. Voor informatie en 
activiteiten op   
www.geologischmuseumhofland.nl.
Hilvesumseweg 51 te Laren

GEOLOGISCH MUSEUM HOFLAND IN LAREN

Het Reddingmuseum vertelt het spannende verhaal 
van het reddingwezen in Nederland. Er is van alles te 
zien en te doen. Ervaar hoe windkracht 10 aanvoelt 
in de windtunnel, beleef de wilde zee met de vaarsi-
mulator en bekijk de mooie historische reddingboten. 
Je kunt zelfs een vaartocht maken op een historische 
reddingboot! Het Reddingmuseum is verkozen tot het 
beste Kidsproof Museum van Nederland! 
www.reddingmuseum.nl 

HET NATIONAAL REDDINGMUSEUM 
DORUS RIJKERS

Laren

Langedijk

Purmerend

Welkom in Museum Weesp! Ontdek de 
rijke geschiedenis van pittoresk Weesp in 
het monumentale stadhuis. Bewonder het 
verfijnde Weesper porselein in de statige 
stijlkamer en maak kennis met Weesper 
lekkernijen als bier, chocolade en jenever. Dit 
alles op een prachtige locatie, midden in het 
hart van de stad.
Museum Weesp is geopend van woensdag t/m 
zondag van 13.30-17.00 uur
www.museumweesp.nl

MUSEUM WEESP

Weesp

Maak kennis met Hendrikus Dekkers, plateelschilder 
bij de Wed. Brantjes. Luister hoe het wonderschone 
Jugendstil aardewerk werd gemaakt, terwijl de kinde-
ren aan de slag gaan met het Tekenschrift. Neem een 
kijkje op de zolder vol historie en maak een wandeling 
met de architecten J.J.P. Oud en Jan Stuyt. Tot 24 
februari 2019 is ook nog de leuke expositie Nederland 
Breit in Keramiek te zien. Jij komt toch ook breien? 
www.purmerendsmuseum.nl

PURMERENDS MUSEUM

ONVERGETELIJK HOLLANDS VERNUFT
Op 20 minuten van Amsterdam ligt Rijksmonument 
Gemaal De Cruquius, met de grootste stoomma-
chine ter wereld. Dit gemaal maakte 165 jaar gele-
den het grote Haarlemmermeer droog en voorkwam 
watersnood in Amsterdam. Het museum is dagelijks 
open voor een demonstratie van de machtige 
machine. Kijk voor de agenda met stoompractica, 
theatrale rondleidingen, de gratis fietsroutekaart en 
zaalverhuur op www.haarlemmermeermuseum.nl.  
Cruquiusdijk 27, 2142 ER Cruquius. 
Gratis parkeren en goed bereikbaar met OV.  
Info: 023-5285704.

GEMAAL DE CRUQUIUS

"AL RUIM 100 JAAR IS BERGEN  
NH DE PLEK WAAR KUNSTENAARS 
GEÏNSPIREERD RAKEN"
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deheldersevallei.nl
WWW.BELEEFHETAVONTUUR.NL

BOVENKARSPEL DEN HELDER

KLIMPARK STREEKBOS
Veilingweg 21 ∙ 1611 BN Bovenkarspel

06 1086 2338  ∙  contact@klimparkstreekbos.nl

www.klimparkstreekbos.nl

DE KLIMVALLEI
De Helderse Vallei 7a ∙ 1783 DA Den Helder

06 1960 1500  ∙ contact@deklimvallei.nl

www.deklimvallei.nl

en kanoënop een vande prachtigekanoroutes.Avontuur
voor jong

en oud!

Kom
KLIMMEN
tussen

de BOMEN!

Je hebt nooit buiten Noord-
Holland gewoond, is dat een 
bewuste keuze? 
“Door mijn werk heb ik zoveel 
verschillende plekken in Nederland 
gezien. Ik vind een dagje Breda, 
Den Bosch of Maastricht prach-
tig. Maar ik ben verknocht aan 
Noord-Holland. Laatst was ik bij 
mijn zusje, die woont in Scha-
gerbrug en dan rij ik vanaf mijn 
moeder, die in Schagen woont, 
langs het kanaal. Dat is gewoon 
prachtig. Onveranderd ook. 
Ruisende riet langs de rand, met 
die prachtige landerijen. Zeker als 
de tulpen in bloei staan is het een 
idyllisch plaatje.”

“Ik bezorgde het Noordhollands Dagblad en heb bloembollen gepeld”

Veel Noord-Hollandser dan Gerard Joling (58) gaat het niet worden. Hij is geboren in 
Alkmaar, opgegroeid in Schagen en is toen naar Aalsmeer verhuisd. “Vraag me niet hoe 
ik hier terecht ben gekomen, maar het is gebeurd. Het is lekker centraal en daardoor 
makkelijk met het reizen voor mijn werk. Bovendien woon ik in een prachtig huis aan 
het water. Maar mocht ik het minder druk krijgen of als het minder goed gaat, verhuis 
ik morgen nog naar Bergen Noord-Holland”, lacht Gerard. 

TEKST: SELIEN KOSTER

Hoe vond je het om daar op te 
groeien? 
“Mijn jeugd was heerlijk en 
onbezonnen. Alles kon. Ik had lieve 
ouders, de verjaardagen werden 
altijd groot gevierd. Vrienden en 
vriendinnetjes mochten mee naar 
huis.

“NOORD-HOLLAND STAAT  
VOOR MIJ GELIJK AAN HET  
GOEDE LEVEN; CAFÉS,  
RESTAURANTJES EN  
GEZELLIGHEID”

Op een gegeven moment kreeg ik 
mijn eerste bijbaantjes. Natuurlijk 
heb ik – Noord-Hollandser kan 
het niet – bloembollen gepeld, 
maar ik heb in mijn carrière 
ook het Noordhollands Dagblad 
rondgebracht. Dat was ideaal, want 

dat was doordeweeks een middag-
krant dus die kon ik na schooltijd 
bezorgen. In het weekend was het 
wel een ochtendkrant, dus dan 
moest ik alleen op zaterdagochtend 
vroeg opstaan. Verder heb ik ook 
nog bij een snackbar gewerkt, in 
een kapsalon haren gewassen, een 
koffiezaakje, nog in de horeca bij de 
Gouden Engel gewerkt. Het was een 
heerlijke jeugd in Schagen.”

“IK VIND EEN PRAKJE BIJ 
MIJN MOEDER MET SPINAZIE, 
EEN BAL GEHAKT, JUS EN 
ZELFGEMAAKTE APPELMOES 
HET LEKKERST”

Ik zeg Noord-Holland; waar denk
jij dan aan? 
“Dan denk ik toch aan de uit-
gestrekte weilanden met mooie 

GERARD JOLING ALS  
RASECHTE NOORD-HOLLANDER 
OVER ZIJN LIEFDE VOOR  
DE PROVINCIE 

boerderijen. Ik kan er zo van 
genieten om van Aalsmeer naar 
Schagen te rijden. Zie ik die 
uitgestrekte velden, waar nu die 
vreselijke windmolens staan die 
het uitzicht belemmeren. Maar 
goed, dat is een ander verhaal. Oer 

en oer Hollands, zo’n weiland met 
koeien en het ruisende riet. Maar 
ook de binnenstad van bijvoorbeeld 
Hoorn is prachtig. Met die oude 
gevels. Aalsmeer, waar ik nu woon, 
heeft dat niet. Dat is gewoon een 
lelijk dorp. Maar goed, ik zit aan 

“SKUREN, SKOENEN 
EN SKOONMAKEN; DIE 
NOORD-HOLLANDERS  
HERKEN JE OVERAL”
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het water en in Aalsmeer wonen 
hele hardwerkende mensen en het 
is heerlijk centraal. Noord-Holland 
staat voor mij gelijk aan het goede 
leven; cafés, restaurantjes, gezellige 
stranden.”

Wat is volgens jou een typisch 
Noord-Hollands product? 
“Dat is lastig, ik zou het niet weten. 
Ik weet wel echt oer-Hollandse 
producten; ik ben dol op een lekker 
stamppotje. Zuurkool, andijvie 
stampotje. Ik lust alle groenten. Of 
ik een fijnproever ben? Niet echt. 
Ik houd van goede wijnen met 
een brutale afdronk, een lekker 
vol wijntje. Maar of ik er nou 
echt verstand van heb? En ja, je 
maakt me ook blij met een lekker 
gerookt zalmpje en blikje kaviaar, 
maar daar hoef je me niet mijn 
bed voor uit te bellen. Ik vind een 
lekker prakje bij mijn moeder met 
spinazie, een gehaktbal, jus erbij 
en dan zelfgemaakte appelmoes 
eigenlijk lekkerder. Sowieso is dat 
hele culinaire niet aan mij besteed; 
ik vind dat te lif lafferig. Ik ben net 
een pedaalemmer, trap op mijn 
tenen en mijn mond gaat open. Ik 
heb altijd trek en alles gaat erin. 
Een lekkere borrel, lekker wijntje 
en ik schep het liefst twee of drie 

Hét hardloopevent van Nederland
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keer op. Ik moet er wel een hoop 
voor doen om het eraf te krijgen en 
dat gaat de laatste tijd iets minder 
makkelijk moet ik zeggen. Ik sport 
wel, maar tekort naar wat ik eet en 
drink. Maar goed; we moeten ook 
genieten van het leven, dat is heel 
belangrijk.”

“IK BEN NET EEN PEDAAL-
EMMER, TRAP OP MIJN TENEN 
EN MIJN MOND GAAT OPEN”

Wat zijn Noord-Hollanders voor 
type mensen? 
“Er zijn gradaties. Als je echt rich-
ting Medemblik en Obdam gaat, 
echt dat West-Fries – die mensen 
die zeggen skuren, skoenen en 
skoonmaken – die hebben altijd 
wel iets heel nuchters over zich. 
Maar over het algemeen zijn 
Nederlanders allemaal wel nuchter. 
Wat ik altijd bijzonder vind is dat 
waar ik ook ben, China, Japan 
of van mijn part Timboektoe, ik 
Noord-Hollanders altijd herkent. 
Dat accent herken ik uit duizenden: 
‘Nohhhh, johh meen je niet, denk?’ 
Dan weet ik het meteen.”

FAVORIETE RESTAURANT
“Dat is restaurant Fabels in Bergen.  

Altijd gezellig en lekker eten.”

FAVORIETE PLEK OM OP TE TREDEN
“Mensen zeggen dat het lastig is om 

optredens te krijgen in Noord-Holland, 
maar dat heb ik nooit gehad. Ik heb een 
aantal keer op het popweekend in Scha-
gen gestaan, dat was te gek. En ja, ik heb 
natuurlijk meerdere keren in een uitver-
kochte Arena gestaan; dat is het meest 

unieke van mijn carrière.”

FAVORIETE SHOPSTAD
“Haarlem en Alkmaar. Beiden 
hebben een ongelooflijke hoe-
veelheid aan kledingwinkels 
en het blijft overzichtelijk. In 

Haarlem loop je vanaf de grote 
markt zo de andere winkelstra-
ten in. Beter dan bijvoorbeeld 
Utrecht, waar alles eenrich-

tingsverkeer is en je niet meer 
terug komt bij het beginpunt. 
Bovendien zijn er in Haarlem 

en Alkmaar goede restaurants, 
ook belangrijk voor een dagje 

shoppen.”

FAVORIETE UITSTAPJE
“Lichtjesavond in Bergen. 

Dat is iets waar ik altijd naar 
uitkijk. We reserveren bij 

een restaurant een tafel met 
vrienden en kennissen en heel 
het dorp is dan versierd met 

lampionnetjes. Er zijn mensen 
die wel 200 jampotjes sparen 

voor dit evenement. Vaak zitten 
we al zo in de drank dat we 

heel die lichtjes missen, maar 
het is altijd heel leuk.”

FAVORIETE MUSEUM
“Dat is dan toch het Rijksmuseum.  

Met die oudheden en prachtige dingen. 
Zo groot en internationaal.”

FAVORIETEN VAN GERARD
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Aan de Noordzeekust, tussen Haarlem, Zandvoort en 
IJmuiden, ligt een oase van rust. Op de grens met de 

Randstad slingert een gordel van negen weelderige buitenplaatsen. 

Elk met een unieke stijl en parkachtige omgeving. Richting zee 

beginnen de woeste duinen met stuivend duin en eeuwenoud 

bos. In dit verwonderende duinlandschap fl adderen zeldzame 

duinparelmoervlinders en grazen Schotse hooglanders.

Doen! Stap op de fi ets en ontdek de prachtige natuur en
rijke geschiedenis van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 
Na afl oop vind je verfrissing bij één van onze gastvrije ondernemers.

Plan nu je bezoek op 
www.np-zuidkennemerland.nl/fi etstocht

Ontdek 
Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland

Boswachter Jowien: 
‘In de duinen heb je 
vanaf elke duintop 
weer een ander 
uitzicht. Snuif de 
historie en voel de 
zeewind in je haar!’

LANDGOED DUIN EN KRUIDBERG IN SANTPOORT-NOORD

UNIEKE UITSTAPJES  
EN EVENEMENTEN  
IN NOORD-HOLLAND
Als je op zoek bent naar een provincie met leuke activiteiten, dan zit je goed in 
Noord-Holland. Voor het hele gezin, van jong tot oud, is er genoeg te doen in deze 
provincie. Wat dacht je van een dagje naar een van de vele stranden aan de kust van 
Noord-Holland? Of een bezoekje aan leuke winkelsteden, zoals Haarlem en Alkmaar? 
Wil je echt iets unieks? Denk dan aan een van de onderstaande uitstapjes. 

TEKST: SELIEN KOSTER

Sprookjeswonderland
Een uniek dagje uit 
met de allerkleinsten? 
Sprookjeswonderland! 
Een pretpark gericht op 
de allerkleinsten van 
onze samenleving. Alle 
sprookjes komen voorbij 
in het sprookjesbos maar 
ook bij een van de vele 
attracties. Een regenach-
tige dag? Geen probleem! 
Er zijn door het hele park 
overdekte plekken om te 
schuilen voor de regen of 
droog te wachten voor de 
attracties. 

Amsterdam Boat Center
Amsterdam is het mooist vanaf het water en een vaartocht door de 
grachten is de perfecte manier om dit te beleven. De Classic Canal 
Cruise is een unieke 1,5 uur durende rondvaart met gids in een 
klassieke, historische salonboot door de grachten van Amsterdam.
Liever privé varen? Ook dat kan bij ons! Dit is al mogelijk 
vanaf 2 personen. 

De herfst vier je in Alkmaar! 
Op zoek naar een uniek uitstapje? Kom 
naar Alkmaar! Beklim bijvoorbeeld 
vieringplatform ‘Klim naar de Hemel’, 
waar je op 40 meter hoogte geniet van het 
adembenemende uitzicht over de stad. Of 
kom van 29 september t/m 8 oktober de 
Victorie vieren in de stad. Met muziek, 
dansoptredens, optochten door de stad, 
een lasershow én het historisch theater-
spektakel Victorie! 
Kijk voor meer evenementen op  
www.alkmaarprachtstad.nl

Vlindertuin Vlindorado, Waarland
Tropisch uitje in eigen land
Nieuwsgierig naar de kleuren, geuren en vlinders van de tropen? 
Breng dan een bezoek aan Vlindertuin Vlindorado. Eén van de groot-
ste overdekte vlindertuinen van Europa gelegen tussen Alkmaar en 
Schagen.
Tussen de exotische bloemen en planten fladderen de meest bijzonder 
gekleurde vlinders en vogels in allerlei soorten en maten. Als je geluk 
hebt kan je zelfs een vlinder geboren zien worden in de ‘poppenkast’.
Kijk voor meer informatie op www.vlindorado.nl

Zaanse Schans
Het Nederland van de 18e of 
19e eeuw bekijken? Breng 
een bezoekje aan de Zaanse 
Schans in de gemeente 
Zaanstad. Ouderwetse 
stoomtreintjes, typische 
Hollandse molens en 
schattige kleine huisjes. 
Een stukje historisch 
erfgoed. Maar dit dorp is 
niet opgezet puur om er 
toeristen naartoe te laten 
komen, want de huisjes zijn 
gewoon bewoond. Leuk om 
doorheen te fietsen, wande-
len of om een boottochtje 
vanaf het water te maken!  

Singel 315 | 1012 WJ Amsterdam | info@amsterdamboatcenter.com 
 +31 (0)20 428 2725

MEER INFORMATIE:
www.amsterdamboatcenter.com
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Het begin 
Het Amsterdam zoals wij dat 
nu kennen, is ontstaan rond het 
jaar 1000. Het gebied rondom 
de hoofdstad werd uitgegraven 
en op de vruchtbare veengrond 
eromheen ontstond een boerenge-
meenschap. 
Zo’n 300 jaar later werd de dam in 
de Amstel geplaatst. Inderdaad: zo 
komt Amsterdam aan zijn naam. 
Om het land te beschermen tegen 
het water, werden rondom het IJ 
en de Zuiderzee dijken gebouwd. 
In 1275 kregen de bewoners 
toestemming om op de vaarten te 
varen. Dit was het begin van de 
groeiende economie. Dankzij de 
vrije vaart kon er handel gedre-
ven worden. Vooral bier en haring 
deden het goed in de handelseco-

 AMSTERDAM
De Gouden Eeuw, scheve huizen en de oorlogen  

Zeg in het buitenland Amsterdam en mensen denken aan 
marihuana, de meisjes van plezier en veel toeristen. Toch is 
dat niet altijd zo geweest. Vroeger had onze hoofdstad vooral 
de reputatie van handelswalhalla.

TEKST: SELIEN KOSTER

nomie. Er werden zelfs reizen naar 
India gemaakt met deze goederen. 

“EEN STAD MET RUIM  
850.000 INWONERS VAN  
180 VERSCHILLENDE  
NATIONALITEITEN”

VOC 
In 1602 werd de VOC opgericht 
en begon het grote economische 
succes van Amsterdam, en dus 
Nederland, pas echt. De VOC, Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie, 
was destijds het grootste handels-
bedrijf ter wereld. De 17e eeuw was 
zo succesvol, dat het de Gouden 
Eeuw wordt genoemd. De stad 

werd uitgebouwd en voor het eerst 
werd er bij de bouw van huizen ook 
gekeken naar schoonheid. Voilà: 
de grachtengordel en de Jordaan 
waren geboren.  

De wereldoorlogen 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was 
Nederland neutraal. Toch heerste 
er voedseltekort; de goederen 
konden het land en de havens niet 
ingebracht worden. De bevolking 
komt in opstand op het moment 
dat ze weten dat er een schip met 
aardappelen voor het leger in de 
haven ligt. Dit wordt de aardappe-
loproer genoemd. 
De Tweede Wereldoorlog is het 
omslagpunt voor Amsterdam 
geweest. De oorlog had weinig 
materiële schade in Amsterdam, 

maar de hongerwinter (’44-’45) 
had grote impact op de stad. Na 
de oorlog in 1943 begonnen de 
crisisjaren; de burgers kwamen in 
opstand. Grappig genoeg is dit de 
reden dat de Jordaan tegenwoordig 
geasfalteerd is; bewoners konden 
de stenen niet meer oprapen om 
naar de gezagvoerders te gooien als 
er asfalt lag.

Tegenwoordig
Na de Tweede Wereldoorlog groeide 
de stad uit tot wat het nu is. Een 
wereldstad met ruim 850.000 
inwoners van 180 verschillende 
nationaliteiten, een bruisend 
nachtleven en jaarlijks zo’n 17.3 
miljoen toeristen.

WIST JE DAT?
• De huizen in Amsterdam 

scheef staan doordat de huizen 
vroeger op houten palen werden 
gebouwd? Deze zakken in en dat 
zorgt voor een scheve woning. 

•  Amsterdam 51 geregistreerde 
musea heeft? 

•  De Kalverstraat de drukst 
bezochte winkelstraat is,  
met zo’n 40.000 bezoekers op 
zaterdag? 

•  Amsterdam de grootste  
dagmarkt van Europa heeft?  
Dit is de Albert Cuypmarkt. 
Deze heeft zo’n 260 kramen  
en is ongeveer 600 meter lang.

•  Het oudste huis in Amsterdam 
op Begijnhof 34 staat? Dit huis 
stamt uit 1425 en werd het 
‘Houten Huys’ genoemd. 

•  De grachten van Amsterdam 
sinds 2010 zijn toegevoegd aan 
de UNSECO werelderfgoed lijst?

•  De bijnaam van Amsterdam, 
‘Mokum’, in het Hebreeuws 
‘stad’ betekent? 



Volendam 
Bekende zangers, de foto’s in klederdracht en de dijk. Is dat het enige 
waar je aan denkt bij Volendam? Think again! Volendam heeft veel 
meer te bieden. Breng een bezoekje aan het Palingsoundmuseum, in 
Paviljoen Smit-Bokkum. Het is een authentieke palingrokerij, waar je 
geniet van heerlijke paling. Het recept wordt generatie op generatie 
gerookt op traditionele wijze. 
Naast Volendam ligt Marken. Dit eilandje ligt in de Gouwzee en het 
Markermeer. Tegenwoordig kun je er makkelijk met de auto komen, 
maar tot 1957 was het eiland alleen per boot bereikbaar. Ondanks 
dat het met de auto te bereiken is, is de boottocht nog steeds het 
allerleukst. Vanuit Volendam pak je de ‘Volendam Marken Express’. 
Een boot die al 80 jaar als veerdienst dient tussen deze twee plekken. 
Tijdens de boottocht heb je een uniek kijkje over de Zuiderzee. 

DE MOOISTE PLEKKEN  
IN NOORD-HOLLAND
Het is bijna een onmogelijke missie om de mooiste plek-
ken in Noord-Holland op te noemen. Er is zoveel moois 
en voor ieder wat wils. Lekker fietsen of wandelen in de 
prachtige natuur, uitgaan in de bruisende steden of een 
dagje strand aan de kust. Wij zetten een aantal van de 
mooiste plekken voor je op een rijtje. 

TEKST: SELIEN KOSTER

GLAMPING EN CAMPING OP STRAND49.NL 

Strand49.nl | T. 0224 22 81 25 | info@strand49.nl
Ruigeweg 49, 1752 HC Sint Maartensbrug

Texel
Texel is het enige Waddeneiland dat bij Noord-Holland 
hoort en alleen daarom al een bezoekje waard. Maar er 
is meer: het is het grootste Waddeneiland en er is voor 
jong en oud genoeg te doen. Geniet van de prachtige 
natuur met een lekkere wandeling of fietstocht, 
bezoek een van de zeven dorpjes of ga naar het strand. 
De Koog is de ‘badplaats’ van Texel. Je loopt vanaf het 
centrum zo door naar het strand. Het kleinste dorpje 
van het eiland is De Waal. Authentiek Hollands met 
boerderijen, kleine straatjes en oude woningen. Den 

Burg is de ‘hoofdstad’. Een levendig dorp waar je neer 
kunt strijken bij een van de vele restaurantjes of cafés. 
Ben je op Texel? Geniet dan ook van de typisch 
Texelse producten! Bijvoorbeeld ‘Skuumkoppe’. Een 
typisch Texels biertje, die je in elke supermarkt en 
ieder café kan krijgen. Of breng een bezoekje aan de 
Texelse Bierbrouwerij, hier leer je alles over andere 
Texelse biertjes. En uiteraard mag een bezoekje aan de 
vuurtoren van Texel ook niet ontbreken. Deze vind je 
in Cocksdorp en is open voor publiek.
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Kom ontspannen bij Fort Resort Beemster, kijk voor alle arrangementen op: www.fortresortbeemster.nl

 Samen genieten bij Fort Resort Beemster 
Op slechts 20 minuten van 

Amsterdam staat Fort aan de 
Nekkerweg Unesco Wereld- 

erfgoed dat is omgetoverd tot luxe, 
eco-chic wellness resort met hotel. 
Tijdens deze metamorfose heeft 
Frank Bart eigenaar en groot forten-
liefhebber aan alles gedacht. Zo zijn 
bijzondere historische stijlkenmer-
ken behouden, de mooiste materia-
len gekozen, de beste producten en 
de meest innovatieve duurzame toe-
passingen voor een duurzaam fort. 

Bijzondere sauna’s, baden, massages, 
bijzondere hammam rituelen & meer
Echt even tijd voor jezelf of voor 
elkaar, zonder telefoons, afleidingen 
of tijdsbesef. Zonder de hectiek van 
alle dag is Fort Resort Beemster 
een unieke plek voor ontspanning. 
Geniet van bijzondere sauna’s 
zoals de panorama sauna met uit-
zicht over het prachtige Noord-Hol-
landse Beemsterpolder landschap. 
Ontspan ’s avonds bij het haardvuur 
in de Maa sauna of in het kruidenbad 
of één van de andere vier baden. 
Bij mooi weer is het heerlijk op het 
zandstrand in een hangmat. Neem 
een duik in de natuurlijke zwemvij-
ver of ontdek het eiland klein Bali 
met warm waterbron, ligweide, 
strandje & meer.
De Spa & Wellness heeft een duur-
zaam  ”eco-chic” karakter; enkele 
mooie voorbeelden, saunabanken 
zijn opgemetseld, restwarmte van 
sauna’s wordt hergebruikt voor 

28kilometer vloerverwarming door 
het hele fort. Het regenwater wordt 
gefilterd en hergebruikt

Veel proeven & genieten
In de twee restaurants (wellness 
restaurant & Poterne restaurant) die 
Fort Resort Beemster rijk is wordt 
fantastisch gekookt. Het gaat hier 
om smaakbeleving, veel proeven & 
genieten.  De gerechten worden met 
creativiteit en ambacht samengesteld 
met biologische producten van het 
seizoen en het liefst van dichtbij. Van 
Beemster boeren, waar ze het vee bij 
naam kennen en waar groenten en 
fruit met liefde geplukt wordt. Geniet 
van huisgemaakte soepen, heerlijke 
salades, smoothies of een gastrono-
misch 6 gangen verrassingsmenu. 
Met een prachtige wijnkelder is er 

altijd een passend mooi glas wijn te 
serveren bij elk gerecht.  

Luxe mini-vakantie
Na een heerlijke dag wellness is er 
niks fijners dan na een goed glas 
wijn en een heerlijk diner te over-
nachten in een van de voormalige 
manschapslokalen die zijn omge-
toverd tot 16 luxe kamers en suites. 
De prachtige Beemsterpolder is niet 
voor niets bekroond met het pre-
dicaat Werelderfgoed en ook zeker 
de moeite waard om al wandelend, 
fietsend, met een Vespa scooter of 
binnenkort met de elektrische auto 
te ontdekken. Geniet van prachtige 
weide, unieke dorpjes, tulpen velden, 
boomgaarden en de mooiste stolp-
boerderijen.

De kust 
De Noord-Hollandse kust is prach-
tig en bovendien groot! Je vindt er 
de bekende plaatsen als Egmond 
aan Zee, Zandvoort, Bergen aan Zee 
en Callantsoog. Al deze plaatsen 
worden goed onderhouden en zijn 
geschikt voor een relaxte strand-
dag, maar ook voor een actief dagje 
op het water. Wat dacht je van 
Suppen, surfen of op een opblaas-
banaan achter een boot?  
De stranden van Noord-Holland 
zijn goed verzorgd en je vindt er 
verschillende strandtenten. Uiter-
mate geschikt voor een lekkere 
lunch, diner of een borrel zo tegen 
het eind van de middag. Er zijn 
stranden waar ook de hond mee 
mag, bijvoorbeeld in Callantsoog.

’t Gooi 
Alleen maar koude kak en vooral BN’ers? 
Absoluut niet. In ’t Gooi vind je een van de 
mooiste natuurparken van Noord-Holland, 
namelijk het Goois Natuurreservaat. Het 
beslaat delen van Blaricum, Laren, Hilversum 
en Huizen. 
Het Goois Natuurreservaat werd in 1932 op-
gericht. Het doel? Het in stand houden van de 
natuur rondom ’t Gooi. Omdat het reservaat 
zo groot is, vind je er veel variatie aan bloe-
men, planten, bomen, dieren en landschap. 
Het gebied wordt goed bijgehouden door 
boswachters en de stichting, waardoor er veel 
goed begaanbare wandel- en fietspaden zijn. 
Overal in het reservaat vind je bankjes, waar 
je even kunt plaatsnemen om uit te rusten 
en bij veel gebieden zijn ook borden met 
informatie over het gebied waar je bent. 
Liever het gebied herkennen ter paard? Ook 
daar is aan gedacht. In het Goois Natuurreser-
vaat vind je zo’n 80 kilometer aan ruiterpa-
den. Voor ieder wat wils!



Er valt van alles te ontdekken in Amstelveen: een bruisend 

stadshart, historische stadskern, musea, schouwburg, 

poppodium, leuke cafés, restaurants en schitterende (heem)

parken. Amstelveen kent een goede infrastructuur waardoor 

u de vele mooie plekken eenvoudig kunt bereiken; of dat nu 

wandelend, met de fi ets of met de auto is. Het stadshart van 

Amstelveen behoort tot de topwinkelcentra van Nederland. 

In het overdekte winkelcentrum is er keuze uit honderden 

winkels. In het Stadshart kunt u ook uw culturele hart ophalen 

met de evenementen die daar regelmatig plaatsvinden. 

Het internationale weekend is daar een prachtig voorbeeld 

van. U kunt dan op zaterdag 3 november swingen en heerlijk 

eten op het Indiase Diwalifestival en op zondag 4 november 

cultuur snuiven en proeven tijdens het Japanfestival. 

Een weekend lang genieten van muziek, optredens, workshops 

en heerlijke gerechten. Kom vooral een kijkje nemen; 

de toegang is gratis. Kijk voor informatie over evenementen 

op: www.amstelveen.nl 

W W W. A M S T E LV E E N . N L 

AMSTE LVEEN
Ontdek

Zaterdag 3 november 

Diwalifestival

Zondag 4 november

Japanfestival

De Rijp 
Een klein dorpje in de gemeen-
te Alkmaar. De Rijp was van de 
17e tot de 19e eeuw zeer wel-
varend, door de haringvisserij 
en walvisvaart. Een rondvaart 
met de rondvaartboot in De 
Rijp is zeker aan te raden. Ook 
het Oude Dorpscentrum is leuk 
om doorheen te lopen. Met 
oudhollandse huisjes doet het 
een beetje aan als de Zaanse 
Schans. 

’s-Graveland  
Een dorpje dat in de zeven-
tiende eeuw erg geliefd was 
bij rijke Amsterdammers. Zij 
namen hier hun intrek in de 
vele buitenplaatsen. Stonden 
ze er nog niet? Dan bouwden 
ze deze buitenplaatsen. Deze 
staan er overigens nog steeds 
en kun je tijdens een fiets-
tocht, wandeling of ritje met 
de auto bewonderen. 

•  Alkmaar
Alkmaar ken je misschien als 
kaasstad, dankzij de Kaasmarkt 
die tijdens de zomerperiode weke-
lijks wordt gehouden. Maar je kunt 
er ook fantastisch shoppen! En 
wist je dat Alkmaar 399 rijksmo-
numenten en 700 gemeentelijke 
monumenten heeft?  

•  Haarlem
Haarlem is al meerdere malen 
uitgeroepen tot leukste winkelstad 
van Nederland. En dat begrijpen 
we! Zelfs Gerard Joling (lees het 
interview op pagina 8) zegt het. 
Wist je dat Haarlem is ontstaan in 
1245? Dat is eerder dan Amster-
dam! 

• Amsterdam 
Amsterdam, de hoofdstad. Een 
bruisend centrum, met een 
fantastisch scala aan restau-
rants, cafés en clubs. Wist je dat 
Amsterdam meer grachten heeft 
dan Venetië en meer bruggen dan 
Parijs?  

• Hoorn 
In Hoorn is het verleden nog 
goed te zien. Je vindt er nog 
steeds invloeden uit de tijd dat 
ze handelsbetrekkingen hadden 
met Azië (VOC tijd). Een prachtige 
stad! Over hoe de stad de naam 
Hoorn heeft gekregen doen zich 
vele verhalen de ronde. Volgens 
sommigen is de naam afgeleid 
van de naam van de Hornus, de 
stiefzoon van koning Radboud. 
Anderen zeggen dat het komt van 
een uitgangsbord uit de 14e eeuw 
met een posthoorn. Weer anderen 
denken dat het is afgeleid van de 
hoornvorm van de eerste havens 
in de stad. 

• Den Helder 
Den Helder is de meest noorde-
lijke plaats van Noord-Holland. 
Je kent de stad misschien als 
basis van de Koninklijke Marine 
en de offshore activiteiten op de 
Noordzee. Maar wist je dat Den 
Helder tot 1928 officieel Helder 
heette? Pas op 20 juli van dat jaar 
werd het veranderd naar Den 
Helder in verband met verwarring 
met andere plaatsen. 

WEETJES OVER  
BEKENDE STEDEN 

DE LEUKSTE  
KLEINE DORPJES 
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Camping
• Ruime plekken van minimaal 100 m2

• Privé sanitair op elke plek
• Natuurlijk groen voor optimale privacy
• Autoluw
• Veel kleine speeltuintjes
• Relaxte sfeer

Bungalow de Luxe (4p)
•  Rustige ligging temidden van veel groen
•  Beschut patio terras met veel privacy en 

 aansluitende tuin
• Beachy interieur, ruim en licht
• Luxe inbouw keuken met alle apparatuur
• 2 slaapkamers

Veranda Duinhuis (6–8p)
• Zeer ruime nieuwbouw villa’s met tuin rondom
• Terras onder veranda
• Luxe meubels zowel binnen als buiten
• Eiland keuken met alle apparatuur
• 3 slaapkamers en 1 bed nis
• 2 badkamers

luxe vakantieverblijven aan de kust

Op een van de mooiste plekken aan de kust ten 
zuiden van Callantsoog ligt Sint Maartenszee.  

Een oase van rust en ruimte direct aan de duinrand.

Boek nu op aannoordzee.nl

ACTIECODE HERFSTVAKANTIE: 
15% korting op Bungalow de Luxe & Veranda Duinhuis

Laren
Het dorp waar de serie Gooische Vrouwen opgenomen is, is zeker het bezoeken waard! Als een van 
de rijkste dorpen van Nederland, kun je er naar hartenlust winkelen of neerstrijken bij een van de 
vele restaurantjes en cafeetjes om lekker mensen te kijken. Een echte aanrader in de zomermaan-
den is de poffertjeskraam: een ouderwetse kraam, waar de poffertjes zó lekker zijn, dat je aan één 
bakje niet genoeg hebt.

Monnickendam 
Een stad (ja, dit dorpje met zo’n 10.000 inwoners heeft stadsrechten) aan de Zuiderzee. Ze verkregen 
de stadsrechten in de 14e eeuw, omdat het er behoorlijk druk was in verband met de handel op de 
Zuiderzee. Het dorpje is de moeite van het bezoeken waard. Schattige kleine huisjes, veel panden 
die op de UNESCO werelderfgoedlijst staan en verschillende goede restaurants. Bovendien ben je 
vlakbij grotere plaatsen, zoals Volendam en Marken. Je kunt het natuurlijk ook allemaal combine-
ren!
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Scan mij

PER PERSOON PER NACHT

OVERNACHTING
INCL. ONTBIJT

€25
OP=OP

Dat kan, bij Fletcher!

De prijs is o.b.v. verblijf van twee personen op een standaard tweepersoonskamer en is inclusief Fletcher Friend korting. De actie is boekbaar t/m 1 oktober 
2018 voor aankomsten t/m 30 november 2018! De tax and handling fee dient in het hotel te worden voldaan. Speciaal voor deze actie is er een aantrekkelijk 

aanbod kamers beschikbaar gesteld. Het is niet mogelijk om reeds gemaakte boekingen te wijzigen of te annuleren.

Ook in de herfstvakantie!
Boekbaar t/m 1 oktober 2018 

voor aankomsten t/m 
30 november 2018!

Keuze uit bijna 90 h� els 
Myrna Goossen, 
Ambassadrice 
Fletcher Hotels

Myrna Goossen, 
Ambassadrice Fletcher Hotels

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN? 

WWW.FLETCHER.NL/ACTIE OF BEL 0347 - 751 188

OP=OPOP=OPOP=OPOP=OPOP=OPOP=OP
Ook in de herfstvakantie!

Keuze uit bijna 90 h� els Keuze uit bijna 90 h� els 
Myrna Goossen, 
Ambassadrice 
Fletcher Hotels
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