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Speciaal
voor jou heeft
elk monument
een Kijksleutel
met vele
leuke weetjes!

J

Speur schatten met beloning
Ga op zoek in de Grote Kerk.
1
Kijk achterin voor het spelformulier.

?

Bedien het
hijswiel en hijs
een zak naar
zolder!

Ganzeveer
en inkt

Niet iedereen kon
vroeger schrijven.
Oefen eens met
een ganzenveer
in de Kunstuitleen.

Haal water uit de put
of zaag en schaaf een
houten spijker bij De
Koopman.

42

360°

Kijk
je ogen
uit in
Virtual
Reality
1

Scherven
plakken en
puzzelen in
de Grote Kerk

Lukt het jou om de
juiste archeologische
scherven bij elkaar te
puzzelen en te plakken?

1
1

Glas-in-loodraampje
zelf maken!
Teken je eigen
monument op
een hoodie bij de
Kaasfabriek in de
Grote Kerk!

Spaans beleg live

Beleef de vurige strijd uit 1573 van
dichtbij met de heldhaftige
Watergeuzen zelf.
Kom naar hun
tent bij de Grote
Kerk en mis
het niet!

1

Hoe werkt een
orgel?
Ben jij ook nieuwsgierig hoe een orgel
werkt? Bouw en
bespeel het Doe-orgel
in de Grote Kerk!
1

28

Beklim de torens!

De bunker is
jouw uitdaging ...

Check de toren van Sonoy, de Accijnstoren of klim tot hoog boven de stad
in de Waagtoren. Voor de Waag heb je
wel een gratis toegangskaartje nodig.

... als je niet bang bent
in het donker.
Bekijk hier ook het
museum over de
Tweede Wereldoorlog.

5A

Speuren in de Museummolen
Doe de route met een QR code of
foto’s. Altijd prijs! Tekenhoek
54 voor de kleintjes

Haal je conducteursdiploma bij
de miniatuur treinbaan
in de Grote Kerk bij de
Modelspoorclub.

Heb jij wel eens
in een enorme kaas
geboord? Dat kan in het Hollands
Kaasmuseum!

Bij Weefkring
Alkmaar in de
Grote Kerk staat een
weefgetouw om
zelf ook eens te
proberen

1
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Ga lekker varen

Vaar GRATIS mee door de polder
vanaf het Kleinste Huisje. Afvaart elk
heel uur van 11.00 - 16.00 uur.

58

Molenaarsambachten

Kaas
boren en
proeven

Weven

32

13

Model
spoorbaan

1
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Oudhollandse lekkernij te
koop in Graft
bij het kleinste
snoepwinkeltje
van Bram
en Aagie
65

Ontmoet de molenaar
en help met zeilen
voorleggen, kruien
en nog veel meer.
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Workshop Restaureren
Op zondag 15 september in Stedelijk
Museum Alkmaar. Inloop tussen 12.00 14.00 uur. Gratis bij een museumbezoek.

4 Speurtochten voor de JEUGD
Speur naar schatten in de Grote Kerk!

11

Maak foto’s met je mobiel, laat de foto’s zien bij de gemeentestand in
de Grote Kerk en ontvang jouw schat!

Zoek een
wapenschild
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Zie je iets
van goud?

Wandelingen
Monumentenwandeling zaterdag 14 september

Waar zie je een
klok in de kerk?

Start: 11.00 en 14.00 uur | Startpunt Sint-Laurenskerk | Duur: ca 1,5 uur
Ga GRATIS mee met een stadsgids op pad door de binnenstad.
Onderweg worden diverse monumenten bezocht, dus ook leuk voor kids!

Zoek een
muziekinstrument

Themawandeling ‘Plekken van Plezier’ zondag 15 september

Zoek een molen,
dier of bloem
op steen

Start: 14.00 uur | Startpunt: Doelenveld | Duur: ca 1,5 uur
Wandel GRATIS mee met de Historische Vereniging Alkmaar.

Laat 3 of
meer
schatten zien

Luisteren naar orgelmuziek
Vorig jaar zomer verscheen het boek Alkmaar
Orgelstad met de verhalen over 32 kerkorgels in
Alkmaar. Beluister drie orgels op 14 september.
57 Grote Kerk Schermerhorn 15.30 uur door
orgelstudenten van het Amsterdams Conservatorium.

En haal jouw schat
bij het informatiepunt

21 Kapelkerk 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur.

te herkennen aan de gemeentevlag.

62 Noordeinder Vermaning 10.30-12.00 uur.

Speurtocht in het Stadhuis

Varen vanaf het Kleinste Huisje

2

Verzamel alle letters en maak een zin.
Haal voor 17.00 uur je beloning op in de Grote Kerk.

Molenraadsel in de Molen van Piet

58

14

Test je kennis over de de Molen van Piet.
Haal voor 17.00 uur je beloning op in de Grote Kerk.

Speuren in de Museummolen

54

Doe de route met een QR code of foto’s. Altijd prijs!
Tekenhoek voor de kleintjes.

Vaar GRATIS mee door de polder in Schermerhorn
bij het Kleinste Huisje. Afvaart elk heel uur vanaf
11.00-16.00 uur.

Tuinenroute!
Er is dit jaar een aantal bijzondere tuinen te bezoeken. Midden in de stad of
landelijk gelegen. Vergeet ook niet de begraafplaatsen waar de beplanting
zorgvuldig is aangelegd.
6 ‘Tuin van de Geestmolen’:
Tuin molenaarswoning

Demonstratie ambachten
 ude en nieuwe ambachten in de Grote Kerk
1 •O

RK Begraafplaats St. Barbara

9

Tuin Varnebroek

16 Tuin Huize Oort

zelfgemaakte verf in Atelier Kerrebijn.

•D
 emonstraties ambachten in alle molens.

Algemene Begraafplaats

8

11 Tuin Huys Auerhaen

 emonstratie schildertechnieken met
30 • D

36 • Grafische druktechnieken in het Grafisch Atelier.

7

3

19 34 40 Hoftuinen
68 Tuin Jan Boon museum

