FIETSPROGRAMMA 2019
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 accu) zijn welkom.
Bij alle tochten is er gelegenheid om zelf meegebrachte broodjes te eten, de ene keer tijdens een korte stop
onderweg, de andere keer tijdens het bezoek aan de bestemming.

Korte tochten (± 30 km), vertrek 13.00 uur
dinsdag 30 april en vrijdag 3 mei
RONDJE BERGEN
 Bezoek Museum Vliegveld Bergen, met rondleiding en koffie
 Bezoek Schaapskooi Bergen, met rondleiding (koffie € 1,50)
Kosten: € 20.00 (incl. entrees en rondleidingen)

dinsdag 28 mei en vrijdag 31 mei
LANDGOED SCHAGERWAARD, Dirkshorn
Op dit 11 hectare grote landgoed zijn een Paardenfokkerij en een Zorgboerderij gevestigd.
Kosten: € 5,00 (incl. rondleiding); koffie en koek kosten € 2,00

dinsdag 25 en vrijdag 28 juni
HORTUS ALKMAAR
De Hortus Alkmaar is een botanische kruidentuin, gespecialiseerd in geneeskrachtige kruiden.
Kosten: € 12.00 (incl. entree en rondleiding); koffie verkrijgbaar voor € 2,00

dinsdag 23 en vrijdag 26 juli
HUYS EGMONT, Egmond aan den Hoef
Ontmoet de machtige en invloedrijke heren en graven van Egmond in hun middeleeuws stamslot.
Kosten: € 7,50 (incl. rondleiding en koffie/thee)
dinsdag 13 en vrijdag 16 augustus
KORENMOLEN EN BAKKERSWINKEL DE OTTER, Oterleek
De Korenmolen De Otter is een in 1900 gebouwde en als korenmolen ingerichte achtkante bovenkruier.
Kosten: € 6,00 (incl. rondleiding)

dinsdag 17 en vrijdag 20 september
BEELDENTUIN LOET VAN VEEN, Heerhugowaard
Deze beeldentuin is vooral bekend door de fraaie bronzen beelden,
die Loet van Veen zelf bij de bronsgieter afwerkt. Zijn ontwerpen zijn divers.
Kosten: € 5,00 (incl. rondleiding en koffie)

Lange tochten (± 50 km), vertrek 09.30 uur
vrijdag 17 mei
OLDTIMER MUSEUM SCHAGEN
Kom terug in de tijd toen auto’s nog bijzonder waren en niet iedereen erin reed.
Kosten: € 6,00 (incl. koffie)

vrijdag 14 juni
TUININDEBEEMSTER, Middenbeemster
Door een pergola bereiken we de veelkleurige rozentuin met verdiept vijvertje.
De tuin is ingericht door de eigenaars, Ria van Eijndhoven en Jan Schoutsen.
Kosten: € 10.00 (incl. rondleiding en koffie)

vrijdag 12 juli
KERSEN PLUKKEN BIJ SIEM ENTIUS, Nieuwe Niedorp
Vandaag gaan we op bezoek bij Siem Entius. Na de rondleiding is er gelegenheid om kersen te plukken.
Kosten: € 10.00 (incl. rondleiding, excl. de geplukte kersen); koffie is verkrijgbaar voor € 2,00

vrijdag 30 augustus
DUINEN- EN POLDERROUTE
Als het weer het toelaat maken we een mooie fietstocht door de duinen en rijden via de polder
terug naar Alkmaar. Bij de Patatoloog in Heemskerk is gelegenheid een eigen broodje te eten.
Kosten: € 5,00. Duinkaart verplicht

vrijdag 4 oktober
KUNSTTUIN NEDERLANDS KREMLIN, Winkel
Deze bijzondere, door Ger Leegwater gebouwde kunsttuin is een verzameling follies,
waarvan de bouwstijl te vergelijken is met het Kremlin in Moskou.
Kosten: € 12.50 (incl. rondleiding en koffie)

Extra lange tochten (± 60 km), vertrek 09.00 uur
donderdag 1 augustus
WESTFRIESE FOLKLOREMARKT, Schagen
We fietsen vandaag naar Schagen, om volop te genieten van de oude ambachten
en de optocht in klederdracht.
Kosten: € 5,00

donderdag 5 september
MUSEUM ´HET SCHOOLTJE VAN DIK TROM´, Oosthuizen
Schrijver en onderwijzer C. Joh. Kieviet schreef de beroemde boekenreeks.
De oude school, waar Kieviet vroeger les gaf, is nu het Dik Trom kinderboekenmuseum.
Kosten: € 10,00 (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: 072-515 4869 (b.g.g. 072-515 5168) of per e-mail: info@gildealkmaar.nl.
Gilde Alkmaar is niet aansprakelijk voor schade van/aan deelnemers tijdens de fietstochten.

