FIETSPROGRAMMA 2018
Gilde Alkmaar biedt fietsliefhebbers een programma van mooie en gezellige fietstochten in en om Alkmaar en in
Noord-Holland, begeleid door ervaren fietsgidsen. Leuke en interessante bestemmingen onderweg maken het
meefietsen nog aantrekkelijker. Er zijn tochten van verschillende lengtes, voor zowel recreatieve als gevorderde
fietsers. Ook fietsers op e-bikes (met opgeladen batterij) zijn welkom.

Korte tochten (± 30 km), vertrek 13.00 uur
dinsdag 1 en vrijdag 4 mei
HORTUS BULBORUM, LIMMEN
In deze bollentuin is het genieten van een ongekende collectie aan veelkleurige voorjaarsbloeiende
bolgewassen, veelal stammen van vóór 1900.
Kosten: € 10.00 (incl. rondleiding); koffie verkrijgbaar voor € 1,90.

dinsdag 29 mei en vrijdag 1 juni
ARTFARM, HEERHUGOWAARD
Artfarm biedt op deze boerderij creatieve cursussen en workshops aan.
Op het erf presenteren zich 17 ateliers.
Kosten: € 7,00 (incl. rondleiding); koffie en koek kosten € 1,50.

dinsdag 26 en vrijdag 29 juni
HUIS VAN HILDE, CASTRICUM
Maak kennis met Hilde in haar eigen huis en de archeologie en bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland
gedurende het afgelopen millennium.
Kosten: € 10.00 (incl. rondleiding).

dinsdag 24 en vrijdag 27 juli
BOVEBO BLOEMENKWEKERIJ, HENSBROEK
Bovebo kweekt al meer dan 40 jaar met passie en creativiteit bloemen om de wereld fleuriger te maken.
Kosten: € 5,50 (incl. rondleiding en koffie).

dinsdag 14 en vrijdag 17 augustus
HUIZE GLORY, BERGEN AAN ZEE
Van 1930 tot 1967 deed dit huis dienst als Bio-vakantieoord.
Minder bedeelde kinderen konden hier aansterken in de frisse lucht.
Kosten: € 7,50 (incl. rondleiding).

dinsdag 2 en vrijdag 5 oktober
BRANDWEERKAZERNE, ALKMAAR
Dag en nacht staan brandweerlieden klaar om te blussen, te helpen bij ongevallen en dieren te redden.
Een inkijkje in hun werk wordt tijdens deze tocht geboden.
Kosten: € 4,50 (incl. rondleiding en koffie).

Lange tochten (± 50 km), vertrek 09.30 uur
vrijdag 18 mei
FORT BIJ KROMMENIEDIJK
De bijzondere natuur, het landschap en de Stelling van Amsterdam komen hier tot leven.
Kosten: € 10.50 (incl. rondleiding).

vrijdag 15 juni
BEELDENTUIN, GALERIE EN ATELIER ROMEE KANIS, SINT MAARTENSBRUG
Romee Kanis maakt figuratieve beelden in brons. Haar ontwerpen hebben een sierlijke, vrouwelijke vorm.
Kosten: € 5,50 (incl. rondleiding en koffie).

vrijdag 13 juli
MUSEUMBOERDERIJ ´DE ANLOUP´, ZUIDERMEER
Annie en Teun Steur nemen u mee terug in de tijd, om de historie van het leven op het platteland te beleven.
Anloup is West-Fries voor ongeregeld bezoek.
Kosten: € 9.00 (incl. rondleiding); koffie is verkrijgbaar voor € 1,50.

vrijdag 31 augustus
KUST OP KRACHT, PETTEN
In het Informatiecentrum ´Zand tegen Zee´ en op locatie is te zien hoe het plan achter de kustversterking is
ontstaan en hoe de natuur de ontwikkelingen beïnvloedt.
Kosten: € 4.50.

vrijdag 21 september
POLDER-/DUINENROUTE (duinkaart verplicht)
We fietsen van Alkmaar naar Heiloo , daarna naar Limmen en Castricum en door de duinen naar Egmond-Binnen.
Broodje eten kan bij bezoekerscentrum De Hoep.
Kosten: € 4.50.

Extra lange tochten (± 70 km), vertrek 09.00 uur
donderdag 2 augustus
HOOGOVENMUSEUM, VELSEN-NOORD (duinkaart verplicht)
Het museum toont de historie van het beroemde staalbedrijf, dat onder een andere naam nog steeds floreert.
Kosten: € 9.50 (incl. rondleiding, film en koffie).

donderdag 6 september
MUSEUM ´HET SCHOOLTJE VAN DIK TROM´, OOSTHUIZEN
Schrijver en onderwijzer C. Joh. Kieviet schreef de beroemde boekenreeks.
Het oude schooltje, waar Kieviet vroeger les gaf, is nu het Dik Trom kinderboekenmuseum .
Broodje eten kan bij molen De Beek.
Kosten: € 9.50 (incl. rondleiding, koffie en koek).

Alle fietstochten starten en eindigen bij Wijkcentrum Wijkwaard, Muiderwaard 242,
waarin op huisnummer 246-D het kantoor van Gilde Alkmaar gevestigd is.
We willen graag dat deelnemers zich van tevoren aanmelden.
Dat kan telefonisch: 072-5154869 (b.g.g. 072-5155168) of per e-mail: gildealkmaar@hetnet.nl.
Gilde Alkmaar is niet aansprakelijk voor schade van/aan deelnemers tijdens de fietstochten.

