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Alkmaar is een historische stad met 
veel verrassende gezichten! Inspiratie 
om van deze stad te genieten vind je 
in deze gids. Een compacte gids voor 
iedereen die op zoek is naar lekkere 
horecazaken, fijne shops, overnachtings-
mogelijkheden en andere nieuwe 
hotspots van de stad. In deze 
Funshopgids vind je een selectie van 
lokale zaken in en rond het centrum. 
De ondernemers in deze stad nodigen 
je uit om de stad te (her)-ontdekken.

Op de plattegrond, in het midden,  
staan de nummers die verwijzen naar 
de pagina’s in de gids. Foto’s, merken 
en een vriendelijke tekst zullen er voor 
zorgen dat je nieuwsgierig wordt. 

De regio staat bekend om gemoede-
lijkheid dus je kunt ook altijd iemand 
aanspreken om de weg te vragen.

Alkmaar ist eine historische Stadt mit zahlreichen 
überraschenden Gesichtern! Anregungen, um diese 

Stadt zu genießen, finden Sie in folgender Broschüre: 
ein kompakter Begleiter für jeden, der gutes Essen, 

ausgezeichnete Geschäfte und Unterküntfte und weitere 
Hotspots sucht. Dieser Funshop Guide bietet eine Auswahl 

lokaler Unternehmen sowohl im als auch am Rande des Stadtzentrums. 
Die Geschäftsleute laden Sie ein, ihre Stadt (neu) zu entdecken. Die Zahlen auf 
der Karte im Innenteil beziehen sich jeweils auf die Seitenzahlen im Führer. 
Die Fotos, Markennamen und  die ansprechenden Beschreibungen werden Ihre 
Neugier wecken. Die Region ist für ihre Offenheit bekannt, sodass Sie stets einen 
Einheimischen treffen werden, den Sie nach dem Weg fragen können. Oder benutzen 
Sie Ihr Smartphone unter www.funshopgids.nl/translate als Übersetzer.

Alkmaar is a historic city with many 
surprising faces! Inspiration to enjoy 
this city can be found in this guide. 
A compact guide for anyone looking 
for good food, fine shops, accommo-
dations and other new hotspots. In this 
Funshop guide you will find a selection 
of local business in and around the city 
center. The entrepreneurs in this city 
invite you to (re)discover the city. 

On the map, in the middle, you will 
find numbers referring to the pages in 
the guide. Photos, brands and friendly 
text will make you curious. 

The region is famous for its friendliness, 
so you can always meet a local to ask 
him for the right direction. 

Also check www.funshopgids.nl/translate 
to transform your smart phone into a 
scanning translater. 



EVENEMENTEN

DE KAASMARKT / vrijdagochtend en enkele dinsdagavonden tussen 30/3-28/9/2018

ALKMAAR PRIDE  / (roze week) 24 - 27 mei

KAESKOPPENSTAD / 2 & 3 juni

ZOMER OP HET PLEIN / 8 weekenden vanaf half juni

KUUB FESTIVAL / 15 & 16 juni

LINDEGRACHTCONCERTEN / 10 & 24 juli, 7 & 14 aug

CULINAIR PLAZA / voor de actuele data check uit072.nl/agenda

LICHTJESAVOND / voor de actuele data check uit072.nl/agenda

TAPTOE ALKMAAR / 15 september

ALKMAARS ONTZET / 8 oktober

‘T  PREUVENEMINT 2018 / 23 t/m 26 augustus 2018

KUNST 10 DAAGSE BERGEN / 19 t/m 28 oktober

SINT MAARTEN / 11 november

11e VAN DE 11e  / 11 november 2018

INTOCHT VAN SINTERKLAAS / 17 november 2018

Op deze website vindt je meer informatie over
deze evenementen en actuele activiteiten. 
UIT072.nl/agenda

Alkmaar, Bergen en Bergen aan zee 
bieden teveel om in een dag te 
beleven. Blijf overnachten een of 
meerdere dagen en je kunt de 
veelzijdigheid beleven. Van een lange 
vakantie tot een weekendje. Kunst, 
cultuur, winkelen, historie, iets actiefs, 
een dagje strand...Alkmaar heeft voor 
eenieder wat wils.

In deze gids slechts een greep uit de 
overnachtingmogelijkheden. Zoek 
op UIT072.nl naar hotels voor meer 
informatie.

Je kunt ook overnachten bij 
Wolf Kitchen & Bar en 
High5 Wine Bistro 

06 Amrâth Hotel Alkmaar 
07 Indoor City Camping Alkmaar
08 Huize Glory 

14 High5 Hotel, Restaurant & Wijnbar 
17 Wolf Hotel Kitchen & Bar

OVERNACHTEN in een prachtstad en aan zee



Geestersingel 15
1815 GA  Alkmaar

www.amrathalkmaar.nl 
info@amrathalkmaar.nl
+31(0)72 5186186

6 / OVERNACHTEN OVERNACHTEN / 7

Welkom bij Amrâth Hotel Alkmaar, een 
weekend weg in een veelzijdig stad en 
omgeving.

Amrâth Hotel Alkmaar ligt centraal 
gelegen ten opzichte van de oude 
binnenstad, Ring Alkmaar en het 
Centraal Station. De receptie heet 
u  van harte welkom, deze zal u de 
benodigde informatie verstrekken, 
omtrent het hotel, maar ook over stad 
en strand. Zij zijn op de hoogte van de 
evenementen, nieuwste boetiekjes en 
trendy restaurants. Start u ochtend dan 
ook met een gezond uitgebreid ontbijt 
in het hotel en plan uw verdere dag, 
onder het genot van verse koffie, van 
speciaal samengestelde bonen voor 
Amrâth Hotels. 

De (historische) binnenstad is op loop-
afstand, waaronder te vinden, het huis 
met de Kogel, de welbekende Kaas-

markt (apr – sept), Sint Laurens Kerk, de 
Waag, prachtige grachten, Bioscoop, 
restaurants en uitgaansgelegenheden. 
Zoekt u liever meer de rust op? Per 
bus of auto bent u zo in het nabij 
gelegen bos of strand. Heerlijk om deze 
enerverende dag af te sluiten met een 
goed glas wijn in onze hotelbar met fijne 
jukebox muziek op de achtergrond.

Tip; het hotel is niet alleen een aanrader 
voor gasten van elders, maar ook zeker 
voor groepen, familie of vrienden uit de 
regio Alkmaar.

INDOOR CITY CAMPING ALKMAAR AMRÂTH HOTEL ALKMAAR 

Uniek in Europa. Overdekt kamperen 
midden in het centrum van de mooie 
historische stad Alkmaar. Het weer is 
geen spelbreker meer! Uw uitje is op 
voorhand al een succes. 

De Indoor City Camping Alkmaar bestaat 
uit twee delen, een accommodatie voor 
ongeveer 6 personen verdeeld over drie 
caravans  en een privé accommodatie 
voor maximaal vier personen. 
Hierdoor is de camping zeer geschikt 
als groepsaccommodatie voor 
10-12 personen. Ideaal geschikt voor 
groepsuitjes met familie of vrienden of 
teambuilding met je werk of vereniging. 
U kunt iedere caravan ook individueel 
boeken. U kunt bij ons uitgebreid 
ontbijten. Score Booking.Com 8,2.

Luttik Oudorp 18 
1811 MX  Alkmaar

www.indoor-city-camping-alkmaar.nl
iccalkmaar@gmail.com.
+31-(0)633433180



Elzenlaan 2-4
1865 BM  Bergen aan zee

www.huizeglory.nl 
info@huizeglory.nl
+31 (0)72-581 3741 
+31 (0)72 581 5396 (restaurant)

 

Volop inspiratie voor leuke kinderwinkels, 
kindvriendelijke restaurants, 

fi jne speeltuinen & kinderboerderijen,
gave kinderworkshops & stoere gezinsuitjes. 

Ontdek Kidsproof.nl! Op deze site vind je de 
leukste Kidsproof-adressen in en om Alkmaar!

Kanaaldijk 236
1831 BE  Koedijk

www.maalderij-degoudenengel.nl
06-57782519

We malen uitsluitend biologisch graan 
dat zo veel mogelijk hier in de buurt is 
verbouwd. Daar maken we heerlijke en 
bijzondere mixen van. Bv. echt lekkere 
tarwebloem of pannenkoekmix. Onze 
kruidkoekmixen (vegan) zijn echt een 
begrip geworden, we hebben 4 soorten 
waar je met evt. eigen toevoegingen 
eindeloos mee kunt variëren.
In onze bakkerij worden van eigen 
meel heerlijke taarten, koekjes en 
broden gebakken!
We geven broodbakworkshops met 
desemcultuur, zie website.
Kom lang of bestel in onze webwinkel: 
www:maalderij-degoudenengel.nl  
10% korting: FUNSHOPGIDS

MAALDERIJ DE GOUDEN ENGEL 

WO-VR-ZA 10.00-17.00 
Juni, juli en augustus  ZO 13.00-17.00

LANDGOED HUIZE GLORY 

Huize Glory is een authentiek en stijlvol 
monument, gelegen op het hoogste 
duin in Bergen aan Zee. Onze wens is 
om het gebouw, welke sinds 2000 een 
rijksmonument is, zoveel mogelijk in 
originele staat te behouden. 
Wij ontvangen u met veel plezier in ons 
sfeervolle landhuis en zullen er alles 
aan doen om uw verblijf/bezoek zo 
aangenaam mogelijk te maken. Onze 
gasten kunnen optimaal genieten van 
de rust, de heerlijke huisgemaakte 
gerechten welke worden geserveerd in 
ons restaurant en natuurlijk het prachtige 
uitzicht over zee.
 
Zakelijke gasten genieten bij ons ook 
zeker van een inspirerende en ontspan-
nen ambiance. Onze lichte ruimtes zijn 
dan ook bijzonder geschikt voor klein-
schalige activiteiten zoals trainingen, 
workshops, brainstormsessies.

Restaurant Dagelijks 11.30-20.30 
Receptie  Dagelijks 09.00-17.00 

8 / OVERNACHTEN

In het laagseizoen aangepaste openingtijden



Canadaplein 1 
1811 KE Alkmaar

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl 
info@museumalkmaar.nl
072-5489789 

Afvaart vanaf 
de Mient Alkmaar

www.rondvaartalkmaar.nl 
info@rondvaartalkmaar.nl 
06-53714608

DI-ZO 11.00 -17.00

 

AR DE LEKKERSTE  

OLIEBOLLEN 
VAN ALKMAAR

Alkmaars Cityblog UIT072 is al 5 jaar hét online platform voor en 

door Alkmaarders. Hier vind je de lekkerste restaurants, de mooiste 

shops en de leukste todo’s van Alkmaar

UIT072.NL

HET LEUKSTE 

VAN ALKMAAR 
VIND JE OP ALKMAARS CITYBLOG UIT072

UITSTAPJES / 1110 / UITSTAPJES

STEDELIJK MUSEUM, Museumcafé en shop 

Stedelijk Museum Alkmaar is dé plek 
waar het verleden van Alkmaar en 
omgeving herleeft. Dit wordt op 
een actuele en persoonlijke wijze 
gepresenteerd. Vijf eeuwen roemruchte 
geschiedenis, kunst en cultuur trekken 
aan de bezoeker voorbij. Het museum 
organiseert door het jaar heen diverse 
volwassenen- en kinderactiviteiten en 
meerdere keren per jaar is er een 
tijdelijke tentoonstelling te zien.

In ons Museumcafé, gratis toegankelijk, 
kunt u genieten van fairtrade koffie, op 
de collectie geïnspireerde lunchgerecht-
en, een glas wijn of Alkmaars bier. Zoekt 
u een leuk en origineel cadeau loop dan 
even onze Museumwinkel in! 

GRACHTENRONDVAART
Een rondvaart is een leuke en spannende 
manier om Alkmaar beter te leren kennen.
Samen met een kapitein en een gids 
verken je in 45 minuten Alkmaar vanaf het 
water. Pas wel op! Tijdens de tocht moet 
je 22 keer bukken voor lage bruggetjes.  

Afvaart is vanaf de Mient, 
april t/m oktober van ma t/m za. 
Mei t/m september ook op zondag.



Stationsweg 41
1815 CB  Alkmaar

www.versetenendrinken.nl
info@versetenendrinken.nl
072-5110822

ETEN & DRINKEN / 13

VERS ETEN & DRINKEN, wat goed is komt van VERS

VERS heeft een passie voor puur, gezond 
eten. Echte maaltijden gemaakt van 
biologische ingrediënten, het liefst uit de 
streek. Zo smaakt jouw maaltijd goed en 
heb je gezonde energie om het beste uit 
je dag te halen.

Je kunt bij ons terecht voor koffie 
en thee met huisgemaakt lekkers 
(veelal suikervrij!), smoothies en voor 
salades, broodjes, soepjes, burgers 
en wisselende avondmaaltijden. Ook 
vegetarisch en veganistisch, gluten- en 
lactosevrij.

Geen tijd om een maaltijd bij ons op 
te eten? Dat is geen probleem: alle 
gerechten kunt u meenemen, zodat u 
onderweg naar huis toch van een lekkere 
en gezonde maaltijd kunt genieten.
En terwijl wij uw bestelling inpakken 
kunt u ondertussen rondkijken tussen
de lekkere producten die we op de 
schappen hebben staan. 

MA-VR 10.30-20.00  ZA 11.00-20.00

Alkmaar, en de omgeving, betekent 
gezellige drukte maar ook rust en 
groen met sfeervolle terrasjes en 
lunchrooms. Eenvoudig, gezond of 
luxe is echt goed te vinden en zeker 
als je de Funshopgids raadpleegt.

Vergeet niet te reserveren voor een 
lunch of diner!

Kijk ook eens bij Huize Glory in Bergen 
aan Zee, in de oude stad bij Samen in 
de keuken en het Stedelijk museum. 
Hier kun je namelijk ook eten en 
drinken. 

Heb je bij Sencha voor de taarten in 
de vitrine getwijfeld? Deze kun je ook 
Bij Merel in Bergen en de saladebar 
Oogst eten. 

Kijk ook op: 
uit072.nl/eten-drinken

ETEN & DRINKEN in de omgeving

08 Huize Glory 
10 Stedelijk museum 
13 VERS eten & drinken
14 High5 Hotel, Restaurant & wijnbar 
14 Oogst 
15 Sencha Lunchstore 
16 Digibeet & Katten café 
16 De Koffiemolen 
17 Wolf Hotel Kitchen & Bar 
18 Fernando’s 
19 Barista café Alkmaar 
20 IJkgebouw Alkmaar
34 Samen in de keuken
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Dubbelebuurt 1
1811 KK Alkmaar

www. High5-hotel-alkmaar.nl
info@high5-winebistro.nl
072-2203479

Zevenhuizen 8
1811 KB Alkmaar

www. saladebaroogst.nl
goodfood@saladebaroogst.nl
072-582 31 71

OOGST

HIGH5 Hotel, Restaurant & Wijnbar 

Oogst is een plek waar gezond, vers 
en toegankelijk eten centraal staat. 
Midden in het cultureel centrum van 
onze mooie stad Alkmaar, hebben we 
een plek gecreëerd waar je terecht kunt 
voor maaltijd salades, rijkgevulde wraps, 
verse smoothies en heerlijke koffie van 
Bocca met wat lekkers. Wij gebruiken 
hiervoor lokale, verse en biologische 
producten.

Je komt er even tot jezelf tijdens een 
drukke werkdag of dagje shoppen. 
Wij zorgen dat je met een gezond en 
voldaan gevoel je dag begint of afsluit. 
Onze slogan is dan ook “good food, 
good mood”.
Je kunt al onze producten ook mee-
nemen om lekker thuis of in het park 
op te eten. 
We hopen je snel te zien! 

Hotel
Gelegen in het historische en gezellige 
centrum van Alkmaar, in de nabijheid van 
allerlei bezienswaardigheden. 8 gezellige 
en sfeervolle kamers vanaf 59,50 p.k.p.n 
incl. eigen badkamer, bureau, kleding-
kast, televisie, koffie en thee faciliteiten 
en wifi.

Restaurant & Wijnbar
Goed en lekker eten hoeft niet duur te 
zijn. Voor- en nagerechten voor maar 3,-
volgens het Shared Dining concept. U 
kunt er zoveel bestellen als u zelf wilt en 
delen met uw gezelschap. Hoofd-
gerechten al vanaf 10 euro. Wij schenken 
mooie wijnen van onze eigen wijngaard 
uit Frankrijk.

MA-ZA 11.00-19.30  ZO 12.30-19.30
DI gesloten

WO-DO-ZO 16.00-23.00 
VR-ZA  16.00-00.00

Koorstraat 19
1811 GM  Alkmaar

www.sencha-lunchstore.nl
info@ Sencha-lunchstore.nl
072-2200759

SENCHA LUNCHSTORE

 DI-ZA 09.30-17.30 ZO 10.00-17.30

In het prachtige witte pand, recht tegen 
over de Grote Kerk, is Sencha Lunchstore 
gevestigd. Een woonwinkel waar je 
gelijk een 2e huiskamer gevoel van krijgt. 
Doordat alles op een warme manier is 
gepresenteerd hopen wij u te kunnen 
inspireren. Bijna alles wat u ziet kunt u 
kopen en zo meenemen.

Wij bieden naast onze meubelen en 
woonaccessoires ook de gelegenheid aan 
om ‘even’ een momentje voor je zelf te 
hebben. Als je bij ons binnen stapt komt 
de geur van vers gebakken koekjes je al 
tegemoet alsof je thuis komt.

Een kopje biologische thee of een kopje 
versgemalen koffie met een verhaal, 
huisgemaakte zoete verleidingen met 
of zonder geraffineerde suikers, soep of 

een vers belegde boterham maakt het 
moment helemaal compleet. 

We werken zoveel mogelijk zonder 
overbodige toevoegingen. En met direct 
trade, fair trade, streek en waar mogelijk 
biologische producten. 
‘’Een huisgemaakt taartje of dat ene 
unieke vaasje daar bij het raam’’

Volg ons ook via Facebook of Instagram



Mient 3
1811 NB Alkmaar

www.wolf-alkmaar.nl
info@wolfalkmaar.nl
+31 (0) 72 520 5969
+31 (0) 6 23 23 91 28

Ritsevoort 20
1811 DN Alkmaar

www.digibeetenkattencafe.nl 
dbenkcafe@gmail.com
06-48918336

Ritsevoort 26
1811 DN Alkmaar   

www.dekoiemolenalkmaar.nl
info@dekoiemolenalkmaar.nl
072-5206024                   

ETEN & DRINKEN / 1716 / ETEN & DRINKEN

WOLF Hotel Kitchen & Bar

Aan de gezellige Mient midden in
Alkmaar vindt u Wolf Hotel, Kitchen & 
Bar. Een eigentijdse laagdrempelige 
zaak met een passie voor eten en 
drinken. Onze gerechten zijn veelal 
biologisch en modern met een ruime 
keuze in vegetarisch en veganistisch 
lunch en diner gerechten. Alles wordt 
met aandacht bereid met persoonlijke 
en warme bediening.

We zijn de hele dag geopend voor 
ontbijt, lunch, diner en een borrel. 

Het hotel bevindt zich op de bovenste 
etages en geeft prachtig uitzicht over 
onze oude stad, de kamers zijn netjes 
afgewerkt en scherp geprijsd.

Dagelijks  8.30 - 01.00 uur

DE KOFFIEMOLEN maakt je graag blij!

DIGIBEET & KATTEN CAFÉ 

In onze koffiebar/lunchroom kun je 
genieten van geweldige koffie met 
huisgemaakt gebak, verse broodjes, 
tosti’s en salades. Alles verrassend lekker! 
We geven aan iedereen een
gelukspoppetje mee.
Want geluk zit in kleine dingen. 

Een veilige haven voor 10 voormalige 
Griekse straatkatten en tevens
dagbestedingsplek voor cliënten van 
Stichting De Waerden.
Bij ons kunt u niet alleen genieten van 
het gezelschap van onze katten maar 
ook van lekkere koffie, fijne thee en een 
heerlijke lunch. 
Alles met veel zorg en liefde bereid door 
onze medewerkers.

Op vertoon van de Funshopgids: 
2e koffie of thee gratis 

MA-VR 08.30-17.0 0  ZA 09.00-17.00

WO-ZA 10.00-17.30 
ZO   12.00-17.00



Peperstraat 1
1811 LX Alkmaar

www.fernandosalkmaar.nl 
reserveren@fernandosalkmaar.nl 
072-5824075

Noorderkade 140
1823 CJ Alkmaar
 
www.baristacafealkmaar.nl
alkmaar@baristacafe.nl
072-843 5011

ETEN & DRINKEN / 1918 / ETEN & DRINKEN

ZO-MA 18.00-00.00 DO 18.00-00.00 
VR-ZA 18.00-02.00 

Fernando’s is een Bar & Restaurant in het 
centrum van Alkmaar!
Op de locatie waar Saigon StreetFood 
was gelegen en op loopafstand van de 
wereldberoemde kaasmarkt 
zijn Fernando en Mark in 2017 een 
restaurant begonnen. 

Fernando Jonker is geboren in 
Colombia, werd geadopteerd en 
kwam naar Nederland.
Toen hij 10 jaar oud was waren er 
voor hem 2 opties, profvoetballer of 
chefkok worden. 
Het werd het laatste.

Mark Zomers werkt al sinds zijn 14e in 
de horeca. Na de middelbare school is 
hij gestart met de koksopleiding.
Ook hij vindt koken erg leuk. Maar gaat 
uiteindelijk liever als gastheer om met 
mensen dan achter de “kachel” staan.

Samen is hun doel goed en betaalbaar 
eten te maken in combinatie met 
ultieme gastvrijheid.

De chef bepaalt het menu en u geeft 
aan wat u wel en niet lekker vindt. Ook 
aan vegetariërs is gedacht.

FERNANDO’S BARISTA CAFÉ ALKMAAR

In de huidige maatschappij zijn we vaak 
gehaast en gunnen onszelf en elkaar 
weinig tijd, terwijl  het juist belangrijk is 
om tijd en aandacht voor elkaar te heb-
ben of een verwenmoment voor jezelf in 
te lassen. Barista Café Alkmaar moedigt 
dit aan door hoogwaardige koffie te 
schenken en aanverwante producten 
van de beste kwaliteit te leveren in een 
sfeervolle huiselijke omgeving. 

Barista Café Alkmaar streeft ernaar om 
in de nichemarkt van kwaliteitskoffie, 
elke gast bewust te laten genieten van 
haar koffie en aanverwante producten 
om zo een bijdrage te leveren aan een 
maatschappij waarin zij een balans 
nastreeft tussen mens en werk.

MA 10.00-18.00 ZO  11.00-18.00 
DI-ZA 09.00-18.00  



Alckmariapad 2
1811 ML  Alkmaar

www.ijkgebouw.nl
info@ijkgebouw.nl
072-5826036

DE OUDE STAD VAN ALKMAAR,
de leukste plek om te winkelen, eten & drinken! 
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20 / ETEN & DRINKEN

DI - ZO  10.00-00.00
   Lunch  11.30-16.00  Diner vanaf 17.30

Aan de rand van het centrum van 
Alkmaar vind je dit unieke restaurant ’t 
IJkgebouw, gelegen in het Victoriepark. 
In de winter is het hier heerlijk vertoeven 
bij de open haard en in de zomer zit 
je fantastisch op ons Zuidelijk gelegen 
terras aan het water.

De stijl van het stoere IJkgebouw laat 
zich het beste omschrijven als een 
combinatie van vintage van nu in een 
industriële bouwstijl met botanische 
elementen, wat het geheel een 
sfeervolle uitstraling geeft. Je kunt hier 
koffie drinken in de huiskamer, lunchen 
en dineren in de kas of het restaurant, 
maar ook lekker borrelen aan de bar. De 
onderscheidende en ambachtelijke ge-
rechten die uit de open keuken komen, 
zijn van nu: stoer en verfijnd tegelijk, met 
bovendien vegetarisch en veganistisch 
aanbod en een wisselend chefsmenu. 
See you in ’t IJkgebouw!

IJKGEBOUW ALKMAAR, Eat Drink Relax

Bijzondere winkels in het oudste winkel- 
en ambachtscentrum van Alkmaar. Een 
collectief van Ondernemersvereniging 
d’Oude Stad Alkmaar. Het Fnidsen, de 
Hekelstraat, de Appelsteeg en de Mient 
waren in de negentiende eeuw het 
winkel- en ambachtscentrum van 
Alkmaar. In de smalle, karakteristieke 
straatjes vind je tegenwoordig een aantal 
bijzondere en gespecialiseerde winkeltjes 
en nu is dit het leukste gedeelte van 
winkelstad Alkmaar. Hippe boetieks, 
bijzondere boetieks (ook in lange maten 
en grote maten), schoenenwinkels (ook in 
grote maten), vintagewinkels, woon-
winkels, cadeauwinkels, bloemenwinkel, 
sieradenshops, juweliers, restaurants, 
café’s, koffiewinkels, groenteboer, 
bakker, dit mag je zeker niet missen.

Graag tot ziens in De Oude Stad!
Kijk voor meer informatie, evenementen 
en leuke tips op:

www.oudestadalkmaar.nl
 /oudestadalkmaar
 @deoudestadalkmaar

Parkeren doe je in Parkeergarage 
De Schelphoek of De Karperton.
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Luttik Oudorp 82
1811 MZ  Alkmaar

www.vintageno5.nl
info@vintageno5.nl
06-52022991

Hekelstraat 16
1702 BM Alkmaar 

www.afghanartgallery.com
noory29@hotmail.com
072-7855757

Fnidsen 76a
1811 NH Alkmaar

www.daywoman.nl
info@daywoman.nl
072-5120502

SHOPPING / 2322 / SHOPPING

Net even buiten de oude stad, aan 
één van Alkmaars mooiste grachten, 
ligt een verborgen Parel,  Vintage No 5. 
Hier vind je prachtige Designers Vintage, 
tweedehands dameskleding schoenen 
en tassen van bekende ontwerpers voor 
een fractie van de nieuwprijs. 
Wat deze winkel uniek maakt is de zeer 
stijlvolle en ruime collectie in combinatie 
met de inrichting. 

De bijzondere lampen van John 
Hollenberg dragen hier zeker aan bij. 
De Noord-Hollands lampen-ontwerper 
maakt unieke lampen van gebruikte 
materialen in een zeer eigen stijl. Je kijkt 
hier werkelijk je ogen uit, een bezoekje 
waard als je in Alkmaar bent! 

Chanel, Gucci, Prada, Marc Cain, 
Hugo Boss, Jimmy Choo, Strenesse, 
Armani, Twinset, Dolce & Gabbana, 
Fabianna Filippi, Humanoid, Twinset, 
Max Mara, Michael Kors, Maléne Birger, 

G-star, Marni, Miu Miu, 
Monclér, Irié, Long Champ, 
Pauw, Isabel Marant, Repeat, 
Mathew Williamson, DKNY, 
Ralph Lauren, Woolrich. 

VINTAGE NŌ 5 

WO-ZA 10.00 -17.00 

AFGHAN ART GALLERY

Speciaalzaak voor originele sieraden, 
natuurstenen, mineralen, mooie hand 
gemaakte sieraden, antieke en nieuwe  
kralen, tapijten, vintage interieurtextiel, 
bronzen en houten voorwerpen 
uit heel Azie.

DI-VR 10.30-18.00 
ZA  10.30-17.00

DAY WOMAN

DAY WOMAN, de meest bezochte 
damesmodezaak in de Oude Stad van Al-
kmaar. Gevestigd in een prachtig gracht-
enpand aan het Fnidsen (tegenover de 
Waagtoren) vindt u de beste damesmode 
van Alkmaar.

DAY WOMAN verkoopt stijlvolle Labels 
als; 10 Days, Circle Of Trust, 10 Feet,-
Object, American Vintage, Reset, Silver, 
Noa Noa, Aaiko, 0-105 en nog veel meer 
beleving. Stap binnen en geniet, 
ons team staat voor u klaar!

DI-VR 10.00-18.00 
ZA  10.00-17.00
1ste zondag van de maand 13.00-17.00



Fnidsen 72
1811 NH Alkmaar

www.pietpeperkamp.nl
info@pietpeperkamp.nl
+31(0)72-5153915

Fnidsen 70
1811 NH Alkmaar

www.danimode.nl
info@danimode.nl
072-5113782

24 / SHOPPING SHOPPING / 25

DANI MODE

De schoonheid van eenvoud  
verveelt nooit!

Moderne vormen en strakke lijnen zijn
kenmerkend voor het smeedwerk van 
Piet Peperkamp. 

Met het meest in het oog springend: 
een gouden spang, een handgesmeed 
sieraad dat passend om de hals 
speciaal voor u wordt gemaakt.

Een complete sieradenset: ring, 
armband en oorstekers vloeit voort 
uit ieder uniek ontworpen spang.

Daarnaast bieden wij u een ruime keuze
van exclusieve trouwringen en moderne
horloges en natuurlijk zilveren 
sieraden en sets.

Kortom, Piet Peperkamp
staat voor Ambacht & Stijl!

DI-VR 09.30-17.30  
ZA 09.30-17.00 

PIET PEPERKAMP, goud- & zilversmid

In de oude binnenstad van Alkmaar vind 
je deze bijzondere kledingwinkel. Kleur-
rijk en met basiselementen kan je hier 
slagen voor je compleet nieuwe look. 

Met kleine maar zeker ook grote maten 
kan iedereen hier terecht. Dani Mode 
is een lust voor het oog. Alles is 
overzichtelijk op kleur gesorteerd,
zodat je direct vindt wat je zoekt.

Om je outfit van top tot teen af te maken 
kan je kiezen uit de tientallen prachtige 
sjaals, sieraden of tassen.
Dani Mode heeft een ruime keuze in
accessoires die net even anders zijn.
Je vindt er ook schoenen en laarsen van 
bijvoorbeeld Papucei. Bij Dani word je 
vriendelijk geholpen, maar natuurlijk is 
er ook alle ruimte om lekker even rond 
te kijken. Aarzel niet, Dani Mode heeft 
kleding voor elke stijl, smaak en maat.

Ben je nieuwsgierig? 
Kom eens gezellig langs! 
We helpen je graag persoonlijk!

Merken 
o.a  Oska, Masai, Alembika, 
Ivko, Elswhere, Ilse Jacobsen,
Derbe, Mansted, Himalaya,
Grizas, TransparantA, Prisa, 
Lien&Giel, Kooi

MA 13.00 -17.00  ZA 10.00 -17.00
DI-VR 10.00 -17.30 



Fnidsen 68
1811 NH Alkmaar

www.jeroenbesseling.nl
info@jeroenbesseling.nl
+31(0)72-51 12 789

Fnidsen 105
1811 NE Alkmaar

www.apartliving.nl 
info@apartliving.nl 
072-5157883

SHOPPING / 27

DI-ZA 10.00-18.00 

Andere tijden op afspraak

JEROEN BESSELING

In het prachtige monumentale pand aan 
het Fnidsen waar Jeroen Besseling zijn 
atelier heeft, zoekt hij voortdurend naar 
nieuwe toepassingen van leer.

Niets is hem te gek, reden waarom 
de couture van Jeroen Besseling een 
belangrijke bijdrage levert aan de 
leermode. De hippe leren en suède 
jacks, voor zowel de dames als de 
heren, worden vervaardigt uit super- 
dunne, lams nappa en of vissenleer. 
Jazeker, huiden van paling, baars en rog 
behoren tot de mogelijkheden!

Jeroen Besseling is ook gespecialiseerd 
in lichtgewicht lammy’s en schroomt 
er dan ook niet voor de jassen helemaal 

tot aan de grond door te laten lopen. 
‘Zo’n jas hoort licht en comfortabel 
te zijn en wordt, indien nodig, nog 
bij aankoop, aangepast’ aldus de 
couturier. Nieuw zijn de prachtige leren 
tassen, die elke maand, rechtstreeks 
uit Italië worden geïmporteerd en 
daardoor altijd met 50% korting kunnen 
worden verkocht!

26 / SHOPPING

APART LIVING, meubelen, verlichting, cadeaus & meer

DI-VR 11.00 -17.30  ZA 11.00 -17.00

 
 

 
 

Wij verkopen meubelen, verlichting en 
bijzondere woonaccessoires afkomstig
uit de hele wereld, die op een 
eigenwijze manier samen komen in 
onze winkel.
Onze meubelen worden in Nederland 
gemaakt en kunnen in vele mooie 
stoffen worden besteld. 
Graag geven wij, indien gewenst,  
vrijblijvend advies .

 
 
 
 
 
 
 
 

Kijk ook eens op onze nieuwe website 
én webwinkel voor een indruk van al
het moois wat wij met onze klanten 
willen delen. 
 
Een greep uit onze merken 
Artori Design, Beija Flor, Flatflowers, 
Flensted, Giso verlichting, 
Hi-di-hi tassen, Jalo, Kitsch Kitchen, 
het Lichtlab, Miho Design, Santa Jet, 
Seletti & meer..

Onze huiscollectie plaids & kussens 
in Pozato stoffering is exclusief bij 
Apart Living verkrijgbaar. 

Welkom, willkommen, welcome, 
bienvenida, benvenuto, bienvenue, 
bem-vindo,velkommen, välkommen!

Coleta & Jannie

Wij zijn ook te vinden op 
Facebook & Instagram én 
op de route Eerlijk winkelen. 



Fnidsen 95
1811 NH Alkmaar

www.bodycelli.nl
072-5280580

Fnidsen 91
1811 NE Alkmaar

www.oshop.nu
info@oshop.nu
072-7370058

SHOPPING / 29

O SHOP, Alkmaar

MA 13.00-17.30 DI-VR 10.00-18.00 
ZA  10.00-17.00  ZO 12.00-17.00

28 / SHOPPING

 DI-VR 09.30 -17.30   ZA 09.30 -17.00

BODYCELLI

O Shop Alkmaar streeft naar originaliteit 
en creativiteit in haar tassen, sieraden, 
accessoires en cadeautjes. 

vWij hebben de grootste collectie van 
het populaire O bag en O clock. Naast 
deze uitgebreide collectie hebben we de 
primeur in Nederland voor de verkoop 
van JU’STO, het nieuwe exclusieve merk 
van de ontwerper van O bag; Emanuele 
Magenta.

Door onze eigen identiteit is O Shop 
Alkmaar zeker een ‘’must’’ om te 
bezoeken. U kunt op elke dag van 
de week bij ons terecht voor een 
persoonlijk advies onder het genot 
van een kopje koffie. Samen zorgen 
we ervoor dat je altijd met een uniek 
product de deur uit loopt!

Onze merken
JU’STO bags, J-WATCH, O bag,
O clock, Van Pracht Amsterdam, 
Jeh Jewels, Uno de 50, Iris Nijenhuis, 
Plantwear, Too2Late, Parafina ECO 
friendly eyewear, Batucada, Thijs Ver-
haar, Step by Step, CLIC, Lydia Bremer, 
Blinckstar, Soonsalon en meer.

Zoekt u jonge, sportieve mode in grote 
maten 44-60? Stap dan eens binnen bij 
Bodycelli en ontdek op 300 m2 de ruime 
keuze die u heeft in mode voor vrouwen 
van formaat.

De collectie van onze winkel is zó aantrek-
kelijk dat het voor volslanke vrouwen 
absoluut geen probleem meer hoeft te 
zijn om er fraai en modieus uit te zien.
IJzersterke merken als Zeitlos, Yoek, 
Vetono en Open End staan garant voor 
een uitgekiend assortiment.

Dus voor wie nog nooit in Bodycelli is 
geweest: laat u eens verrassen door het 
enorme aanbod in grote matenmode.

1e zondag van de maand koopzondag.
Jan & feb op maandag gesloten.



Fnidsen 89 
1811NE  Alkmaar

www.twinarts.nl
info@twinarts.nl 
072-5120986

Appelsteeg 6 / 1811 NA / Alkmaar 
Mient 31 / 1811 NB / Alkmaar

www.edelyn.nl
info@edelyn
072-2201520

SHOPPING / 3130 / SHOPPING

MA 12.30 -17.30  ZA 10.00 -17.00
DI-VR 10.00 -17.30  ZO 12.00 -17.00

EDELYN, “Het huis met de parel”TWIN ARTS WONEN

In De Oude Stad van Alkmaar is Twin 
Arts Lifestyle al meer dan 20 jaar een 
begrip. Een bijzondere en sfeervolle 
lifestylewinkel met een zeer uitgebreide 
en unieke collectie woonaccessoires en 
verlichting van onder andere À La, Das-
sie Artisan, Frezoli, IB Laursen, Madam 
Stoltz, Pip Studio, Puur Zeep, VT Wonen 
en meer....
Maar ook stoere en vrouwelijke kleding, 
prachtige leren tassen en hippe acces-
soires om je look compleet te maken. 

Onze merken 
Bud to Rose, Cream, IKKI, Label Nick, 
Loom&Lace, Revelz, Tif Tiffy en Zusss.

Kom gezellig langs en laat je verrassen.
Twin Arts Lifestyle, Anders dan 
anderen!

Volg ons ook op Facebook 
en Instagram.

Edelyn betovert u door exclusieve 
sieraden en de grootste collectie parels 
en edelstenen. 

Op twee locaties in de Oude Stad 
tonen wij onze bijzondere nieuwe én 
antieke sieraden. 

De creatieve ontwerpen van Foufke
Hartog (meester Edelsmid) vertonen
het ware vakmanschap. 

In opdracht smeedt Foufke met veel
liefde de mooiste trouwringen en 
ontwerpt zij de Edelyn collectie. 

In eigen atelier worden sieraden met
zorg gerepareerd en rijgen wij uw parels 
en edelstenen.

Met veel creativiteit restylen of 
restaureren wij uw oude sieraden of 
erfstukken tot prachtige juwelen. 

Door eigen import van parels en edel-
stenen blijft onze exclusiviteit betaalbaar.

Voor een impressie van onze sieraden: 
www.edelyn.nl

Edelyn, dé goudsmederij voor 
romantische trouwringen en 
de grootste collectie parels.

MA 13.00-17.00  DI t/m ZA  10.00-17.00
Locatie Mient: ZA11.00-17.00 of op afspraak



Fnidsen 87
1811 NE Alkmaar

www.tallpeople.nl
info@tallpeople.nl 
072-5120122

Fnidsen 85
1811 NE  Alkmaar

www.passo.nl
webshop@passoalkmaar.nl
072-5200510

SHOPPING / 3332 / SHOPPING

PASSO, nummer 1 in schoenen in grote maten!

        Passo is één van de grootste    
     schoenenwinkels in grote maten    
   van Nederland. Nooit leuk passend 
schoeisel kunnen vinden? Bij Passo is 
het geen probleem!

Damesschoenen in maat 42 tot en met 
46 en herenschoenen in maat 46 tot en 
met 51. Passo heeft naast de gezellige 
winkel in De Oude Stad van Alkmaar 
een grote webshop www.passo.nl 
Handig en snel. Levering indien mogelijk 
binnen 1 werkdag. Passo verstuurt ook 
naar het buitenland. 

Hippe collecties, veel grote merken, 
vriendelijk personeel en gevestigd naast 
Tall People, kledingwinkel voor lange 
mensen. One-stop-shopping! 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
via www.passo.nl en blijf op 
de hoogte van nieuwe 
collectie, uitverkoop en 
andere highlights.

Iedere zondag open en op donderdag koopavond, 
behalve in jan, feb en mrt. Kijk voor deze maanden 
op onze website www.passo.nl

Iedere zondag open en op donderdag koopavond, 
behalve in jan, feb en mrt. Kijk voor deze maanden 
op onze website www.tallpeople.nl

TALL PEOPLE, hippe kleding voor lange mensen

Tall People is één van de grootste 
aanbieders van kleding in lange 
maten in Nederland. Een superleuke 
winkel in Alkmaar en een fijne webshop 
www.tallpeople.nl. Makkelijk shoppen 
vanuit de luie stoel. 

Dames vanaf 1.80 M en heren vanaf 
1.90 M kunnen hun hart ophalen bij Tall 
People in De Oude Stad van Alkmaar. 
Groot assortiment, leuk design en 
vriendelijke hulp of advies. Een uitje! 
Jeans, kostuums, vesten, overhemden, 
sportkleding, en nog veel meer. Tall 
People heeft het op lengte. Gelegen 
naast Passo schoenen, voor mensen met 
een grote schoenmaat komt u compleet 
gekleed en geschoeid bij ons vandaan. 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief 
via www.tallpeople.nl en mis 
geen belangrijk nieuws als 
uitverkoop, nieuwe collectie 
en andere highlights.

MA 13.00-17.30 ZA 10.00-17.00
DI-VR 10.00-17.30  ZO 13.00-17.00
DO 18.30-21.00  (niet op feestdagen)

MA 13.00-17.30 ZA 10.00-17.00
DI-VR 10.00-17.30  ZO 13.00-17.00
DO 18.30-21.00  (niet op feestdagen)



Hekelstraat 18
1811 BM  Alkmaar

www.samenindekeuken.nl
samenindekeuken@gmail.com
072-5110351

Hekelstraat 10
1811 BM Alkmaar

www.sprdlx.nl
www.sprdlxstore.nl 
anita@sprdlx.nl
06-24668560

SHOPPING / 3534 / SHOPPING

DI-VR 10.00-17.00 ZA 11.00-17.00  
ZO     13.00-17.00DI-VR 10.00-17.30 ZA 10.00-17.00 

Koopzondag 1e zondag van de maand.

SPRDLX STORE, Handmade leather bagsSAMEN IN DE KEUKEN, koken en tafelen

Samen in de Keuken is een culinaire 
cadeau en delicatessen winkel. 
Wij hebben meer dan 30 soorten 
biologische olijfolie en balsamico en 
laten deze graag proeven. 

Laat je inspireren door ons groot 
assortiment keukenschorten, kruiden, 
zouten, pasta’s, worsten, cocktailmixen, 
messen van Laguiole en kookboeken. 

Wij maken prachtige cadeau pakketten 
op maat, origineel en bijzonder om te 
geven en krijgen!

Achterin het pand vind je onze sfeervolle 
kookstudio, op reservering serveren wij 
daar tevens een heerlijke uitgebreide 
huisgemaakte High Tea op brocante 
serviesgoed. 

Tweede persoon High Tea gratis!
Reserveer je met de code: FUNSHOPGIDS

Handcrafted in our shop SPRDLX leather 
goods are a unique combination of 
functionality and style. 

The premium leather and minimalistic 
designs are significant for the collection 
of SPRDLX.

From small clutches and everyday totes 
to trendy laptop sleeves there is always 
one that will fit your lifestyle or taste. 

In the SPRDLX store you will not only 
find our own collection but we want to 
give you inspiration on every level with 
an eclectic mix of fairly handmade prod-
ucts ,vintage furniture, pottery & plants, 
handwoven pillows, organic products.

If you purchase a product make sure it 
contributes to this world.

Find us on 

 sprdlx_bags or  sprdlxstore 
or visit our website www.sprdlxstore.nl 
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In centrum geldt een max 2 uur parkeerbeleid

LET OP! 
De afgesloten binnenstad is alleen tijdens laad- en lostijden 
toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.

06  Amrâth Hotel Alkmaar
07  Indoor city camping Alkmaar

09  Maalderij De goude engel
10  Stedelijk museum
11  Grachtenrondvaart 
 

13  VERS eten & drinken
14a High5
14b Oogst
15  Sencha Lunchstore
16a Digibeet & Katten café
16b De Koffiemolen
17  Wolf
18  Fernando’s
19  Barista café Alkmaar
20  Ijkgebouw Alkmaar

22  Vintage No 5
23a Day woman
23b Afghan art gallery
24  Piet Peperkamp
25  Dani Mode
26  Jeroen Besseling
27  Apart Living
28  Bodycelli
29  O shop Alkmaar
30  Twin Arts wonen
31 Edelyn
32  Tall people
33 Passo
34 Samen in de keuken
35  SPRDLX store
38  Charlie & Sons
39 Theo Groothuizen
41  Mapa Mundo
42 Bodystyle
43 Metal Art
44 Hatshoe
45 Stichting Dreamcatcher Vintage
46a Ojdå  
46b Studio Gespuis
47a Le Bagage Lederwaren
47b Ray of light
48 Coos de Wit wonen
50 Tally-Ho Alkmaar
51 Curly’s beads
52 Kunstuitleen Alkmaar
53 Mulder’s kookwinkel
54 Sjeintje Boterkoek
55 Ekoplaza gezondheidswinkel
56 Royal Affair
57 Mevrouw Jansen
70 Queens Men (a) & Woman (b)
71 Summum
72 BOSS Menswear store
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Kapelsteeg 2
1811 ER  Alkmaar

www.theogroothuizen.nl
info@theogroothuizen.nl
072-5113463

Hekelstraat 29
1811 BL  Alkmaar

b.com/charlieandsonsalkmaar 
+31(0)6-13523966
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THEO GROOTHUIZEN 

MA 14.00-16.00 ZA 10.00-17.00   
DI-VR 10.00-17.30 

DI-VR 10.00 -18.00 ZA 10.00 -17.00
  ZO 13.00 -17.00

CHARLIE & SONS 

Stoere mannenshop met modische 
draagbare mode. Lekker ongedwongen 
shoppen en gezellige verkopers die 
je graag bijstaan,

See you!

Merken die wij o.a. verkopen
Anerkjendt
Revolution
Only&sons
Kronstadt
Amsterdenim
HOS
Komono 
Circle of trust. 
And more!

Reeds meer dan honderd jaar is Theo 
Groothuizen leverancier van teken- en 
kunstschildersmaterialen.
Dit zowel voor de amateur als voor de 
professionele kunstenaar.

Wij zijn gevestigd in het oude centrum 
van alkmaar tegenover de middeleeuwse 
Kapelkerk. Het pand is een industrieel 
pand van eind 19e eeuw, ontworpen 
door Ooms, een architect uit de Jugend-
stilschool.

U vindt bij Theo Groothuizen naast 
de bekende merken als Talens, Winsor&
Newton, Golden, Caran d’ Ache, 
Schmincke, Copic, Posca, Derwent 
en Fabriano ook veel aanverwante 
artikelen als schildersdoek, 
pigmenten, wissellijsten enz.

Graag tot ziens bij 
Theo Groothuizen!



Boterstraat 11
1811 HP Alkmaar

www.mapamundo.nl
info@mapamundo.nl
072-5125746
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“Het is altijd weer een feestje” en 
“het lijkt wel een snoepwinkel” Dat zijn 
enkele uitspraken van klanten over Mapa 
Mundo. Een winkel vol dameskleding, 
sjaals en accessoires in fantastische 
kleuren en prints. 

Maar ook voor een basis broek of top 
ben je bij Mapa Mundo op het juiste 
adres. Deze leuke kleding verkopen wij 
van maat S t/m XXL Merken o.a. Mapa 
Mundo, Masai, In Two, Wax, Gozzip, 
Bakery ladies etc.

Life is too short to wear boring clothes!

Online shoppen handig? Oké, héél 
soms wel. Maar zeg nou zelf: echt 
winkelen is toch veel leuker? Je ziet 
in 3D hoe iets is gemaakt, je voelt het 
materiaal en wow: die kleur! En nog 
veel belangrijker: misschien kom je thuis 
met iets dat jij zelf nooit uit het rek had 
geplukt, maar dat je gewoon waanzinnig 
goed staat. Gewoon omdat iemand jou 
met andere ogen bekijkt.

Dus: vergeet die webshops en kom wat 
vaker langs in de Prachtstraatjes. Dan zie 
je meteen al die gave spullen die je online 
al helemáál niet was tegengekomen. 
Vintage kleding, woonaccessoires of 
precies die kamerplant voor dat ene 
kale hoekje. En gun jezelf onderweg dan 
vooral ook die lekkere kop koffie. 
Met taart natuurlijk. Tot ziens hè!

MAPA MUNDO, Colour your life!

MA 13.00-17.00 ZA 10.00-17.00 
DI-VR 09.30-17.00 ZO 12.00-17.00



Boterstraat 20
1811 HP  Alkmaar

www.body-style.nl
info@body-style.nl
072-5115187

42 / SHOPPING

Laat 81
1811 EC  Alkmaar

www.metalart.nl 
info@metalart.nl
072–5202112

METAL ART

DI-VR 09.30-17.30 ZA 09.30-17.00
ZO op afspraak
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Bodystyle is al bijna 60 jaar dé 
winkel voor liefhebbers van mooie 
beenmode en ondergoed. 

In de grote winkel in de Boterstraat vind 
je een uitgebreide collectie beenmode. 
Van gekke bedrukte sokken, met een 
subtiel streepje of stipje, tot prachtige 
exemplaren voor onder je smoking of 
trouwpak.
Ook in kousen en panty’s vind je nergens 
zo’n uitgebreide collectie. Zoek je 
subtiel en onzichtbaar of juist superdik 
en warm? Of wil je stippen, strepen, 
bloemen? Of zoek je kousen onder je 
bruidsjurk? Het is er allemaal, o.a. van 
Oroblu, Falke, Wolford en Kunert.

Ook voor ondermode kun je hier terecht, 
voor dames en heren. Mooie boxers, 
shirts, hemdjes en beha’s. O.a. van Mey, 
Sloggi en Calvin Klein.
De winkel is 7 dagen per week open en 
je kunt de meeste collectie ook bekijken 
en bestellen in de webshop. 

BODYSTYLE beenmode & bodyfashion

Laat je verrassen door de bijzondere 
sieraden die gemaakt worden in het 
atelier van Metal Art. In de overzichtelijke 
winkel aan de Laat vind je prachtige voor-
beelden van het vakwerk van goudsmid 
Joeri Dijkman en Mireille Ponsioen.

Achter hun winkel kun je een blik werpen 
in de werkplaats waar handwerk wordt 
gecombineerd met moderne CNC 
technieken. Specialiteit van Joeri en 
Mireille is het werken met goud, platina, 
titanium en zwart zirkonium. Dit resulteert 
in bijzondere kleurcombinaties en 
prachtige vormgeving. 

Raak in gesprek met de goudsmeden en 
zij ontwerpen voor jou een persoonlijk 
sieraad met emotie en liefde. 

Het motto van dit goudsmidsechtpaar: 
“Volg je hart, dat doen wij ook”

MA 13.00-18.00 ZA  09.30-17.30
DI-VR 09.30-18.00  ZO 12.00-17.00



Laat 119 
1811 ED Alkmaar
(tevens gevestigd in Wormerveer)

www.hatshoe.nl 
info@hatshoe.nl
072-5202718

Het Vijvertje 5
1811 EW Alkmaar

www.dreamcatchervintage.nl
072-7504116
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 DI-ZA 10.00-17.00 

44 / SHOPPING

HATSHOE

De leukste kinderschoenen vind je bij 
Hatshoe!
Al bijna 25 jaar is Hatshoe kinderschoenen 
een begrip in Noord-Holland wat betreft 
de grootste en leukste sortering kinder-
schoenen.
De collectie bestaat uit meer dan 
30 merken. Deze merken staan voor 
kwaliteit en pasvorm met een knipoog 
naar de volwassen mode.

Van sneakers tot laarzen, van ballarina’s, 
sandalen, slippers tot babyschoentjes.
Voor enorme keus in kinderschoenen 
moet je bij Hatshoe zijn! Ook voor een 
eerlijk en deskundig advies ben je bij 
Hatshoe op het juiste adres. Voeten 
worden electronisch nagemeten.
De merken: Shoesme, Timberland, Clic, 
Red Rag, Develab, UGG, Bergstein, Vans,
Dr. Martens, Teva, Converse, Puma, Hip,
Birkenstock, Mim-pi, New Balance, 
Hummel, Kipling, Falcotto, Giga, Bunnies.

MA 13.00-18.00 ZA  09.30-17.00
DI-VR 10.00-18.00  ZO 13.00-17.00

 STICHTING DREAMCATCHER VINTAGE

Kom gezellig langs bij onze vintage 
winkel.
Wij verkopen  vintage dames kleding, 
schoenen tassen en sieraden.
U kunt in onze lunchroom even uitrusten 
onder het genot van een kopje koffie of 
thee met een heerlijke versnapering.

De omzet van onze stichting gaat 
geheel naar het goede doel!

Sponsor worden?
Als u ons wilt helpen anderen te helpen 
kunt u ons een berichtje sturen via 
Facebook of bellen met Simone: 
06-24643911.
Heel graag, alle hulp is welkom! 
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die de droom snappen.



WELKOM IN DE BREEDSTRAAT

Breedstraat 4
1811 HG  Alkmaar

www.lebagage.nl
lebagagealkmaar@gmail.com 
072-512 69 66

Breedstraat 44
1811 HG  Alkmaar

www.ojda-vintage.nl
info@ojda-vintage.nl
072-5314002

Breedstraat 5
1811 HG  Alkmaar

www.rayolight.nl
info@rayolight.nl
06-41 49 80 95

Breedstraat 29
1811 HE  Alkmaar

www.studiogespuis.nl
hallo@studiogespuis.nl
06-42201153 
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Ray of Light Glasblazerij, 
Neongalerie & Espressobar 
Ray of Light is een unieke combinatie 
van (neon)glasblazerij, neongalerie 
en espressobar. In een relatief kleine 
ruimte worden hier zowel de mooiste 
neons geblazen als de lekkerste koffies 
en taart gemaakt. U kunt het boeiende 
glasblaasproces hier ‘live’ aanschouwen 
en ondertussen van een heerlijke koffie of 
een ander drankje genieten in een ruimte 
waar licht en kleur de sfeer bepalen. 

Bij lekker weer zit u trouwens ook prima 
op ons terrasje of neemt u een coffee to 
go en wandelt u verder door Alkmaar. 

Ook vindt u bij ons prachtige vintage 
neons, nieuwere exemplaren en 
glaskunstobjecten.Ray of Light is 
onderdeel van de Vintageroute Alkmaar.

Ojdå

Ga je binnenkort een dagje shoppen? 
Gooi het dan eens over een andere boeg: 
laat de grote winkelketens links liggen en 
ga voor vintage! In de Breedstraat in 
Alkmaar vind je steeds meer leuke en 
unieke winkels van gepassioneerde 
ondernemers die gebruikte spullen nieuw 
leven inblazen. Zo kun je bij Ojdå een 
fijne combinatie vinden van nieuwe woon-
artikelen, sieraden, kadootjes, meubels en 
vooral heel veel vintage. Een winkel vol 
met de prachtigste spullen! 

Studio Gespuis is gespecialiseerd in 
authentieke en unieke meubels met 
een verhaal. 
Van Scandinavisch tot industrieel en 
van antiek tot design. Kom sfeer 
proeven en geef je woning, werkplek en 
winkelinrichting een persoonlijke touch.
Als je opzoek bent naar vintage dan kun 
je in de Breedstraat je hart ophalen.

Studio Gespuis

Le Bagage Lederwaren
Voor elke reis, het juiste stuk reisbagage. 
Bij Le Bagage in Alkmaar kunt u al meer 
dan 24 jaar terecht voor al uw reiskoffers 
en reistassen. Maar ook heeft Le Bagage 
een ruim assortiment school- en werk-
tassen, damestassen, portemonnees en 
diverse reisaccessoires.

Op zoek naar een kwalitatief goed 
product? Dan bent u bij Le Bagage zeker 
aan het goede adres. Naast de goede 
kwaliteit biedt Le Bagage ook een 
uitstekende (reparatie) service. 

De collectie bestaat uit diverse 
gerenommeerde merken zoals o.a. 
Samsonite, Victorinox, Secrid, Eastpak, 
Chiarugi, Dakine, Plevier en Tony Perotti. 
Met een goede productkennis adviseren 
ze bij Le Bagage u zo goed mogelijk bij 
uw aankoop.

MA  13.00 -18.00  ZA  10.00-17.00
DI- VR  10.00 -18.00 ZO 12.00-17.00
DO koopavond tot 21.00 DO 10.00 -21.00    VR-ZA 10.00-18.00

Check de website van Studio Gespuis 
voor de actuele openingstijden DI-ZA 10.00-17.00



Schoutenstraat 15-19
1811HC Alkmaar

www.coosdewitwonen.nl
www.coosdewitwonen-online.nl
info@coosdewitwonen.nl
072-5113219
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DI-VR 09.30-18.00 DO  09.30-21.00 
ZA  09.30-17.00 ZO  12.00-17.00

Op zoek naar ´het scandinavië gevoel`? 
Dan bent u bij ons aan het goede adres.
Onze winkel bevindt zich in het hartje 
van Alkmaar, in een van de mooie kleine 
straten tussen de Laat en de Langestraat.

Scandinavische vormgeving is strak, 
stijlvol, kleurrijk, duurzaam, uitnodigend 
om dagelijks te gebruiken en er telkens 
weer van te genieten.
Of u nu op zoek bent naar scandinavische 
meubelen, lampen, gordijnstoffen, 
tapijten of woonaccessoires, servies of 
kleding, bij ons kunt u altijd terecht.

U vindt bij ons o.a. de volgende merken

meubelen
Artek, Carl Hansen, Erik Joergensen, 
Fredericia, Fritz Hansen, Getama, Haslev, 
Montana, Soeren Lund, Swedese, Varier, 
Finn Juhl en Andersen

stoffen/tapijten
Danskina, Kinnasand, Kvadrat, 
Marimekko, Gabriel

verlichting 
Lightyears, Louis Poulsen, Tunto, Pandul.

asseccoires
Architectmade, by Lassen, 
Eva Solo, Flensted, Fritz Hansen, 
Georg Jensen, Jacob Jensen, iittala, 
Kay Bojesen, Marimekko, Muuto, 
Normann Copenhagen, Rosendahl, 
Stelton.

´Velkommen til vores butik´, 
ofwel: welkom in onze winkel!

REPUBLIC OF FRITZ HANSEN by  COOS DE WIT WONEN  scandinavisch design



Ritsevoort 9
1811 DM Alkmaar 

www.curlysbeads.nl 
curlysbeads@gmail.com
06-51244074

Laat 208   
1811 EN Alkmaar

www.tally-ho.nl
alkmaar@tally-ho.nl
072-5202999

1e zondag van de maand koopzondag 
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De winkels van Tally-ho zijn al meer dan 
50 jaar een begrip in Noord-Holland! 

We hebben zes filialen, waarbij je in de 
winkels in Bergen en Alkmaar ons
complete merkenaanbod vindt, met 
grote namen, zoals Maison Scotch, 
Penn & ink en Levi’s. Maar ook voor een 
mooie selectie kleinere merken zoals 
Des Petits Hauts, Anecdote, Bellerose en 
Fabienne Chapot ben je bij ons aan het 
juiste adres. 

Naast kleding hebben we ook een 
grote collectie schoenen, sieraden en 
accessoires.

Tally-ho zet zich graag in voor een 
betere wereld en heeft een groeiend 
assortiment mooie fair trade mode van 
merken als Armedangels, Kuyichi en 
Kings Of Indigo (KOI). We hopen je snel 
te zien in één van onze winkels, of in 
onze webshop op www.tally-ho.nl!

MA  13.00-18.00 ZA  09.30-17.00
DI-WO-VR 09.30-18.00  ZO 12.00-17.00
DO  09.30-21.00  

TALLY-HO, Modieus, vernieuwend én draagbaar

Curly’s Beads is de kralenwinkel van 
Alkmaar. Een mooie overzichtelijke 
winkel met een uitgebreide collectie aan 
strengen halfedelstenen en zoetwater-
parels. 

Daarnaast hebben we een mooi 
assortiment aan metalen onderdelen en 
diverse soorten kralen. Alles wat je nodig 
hebt om zelf sieraden te maken.
Ieder bezoek in de winkel van Curly’s 
Beads is een ontdekkingsreis!

Ben je op zoek naar een leuk kado? 
Curly’s Beads verkoopt ook unieke siera-
den en accessoires uit eigen atelier. Mooi 
om te geven, of gewoon voor jezelf.

Naast onze winkel kun je ons regelmatig 
in de weekenden vinden op de Sieraden-
beurs of  Mineralenbeurs door heel 
Nederland, en hebben we een
webwinkel. De agenda voor de 
beurzen staat op onze website. 

Wil je graag de technieken leren om 
zelf je eigen sieraden te ontwerpen en 
maken?
Curly’s Beads is het adres voor een leuke 
workshop! Kijk op onze website 
www.curlysbeads.nl voor meer 
informatie, en geef je op.

Curly’s Beads is een bezoek waard!

 DI-VR 11.00-17.30 ZA  11.00-17.00 

CURLY’S BEADS, passie voor kralen!



Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar

www.kunstuitleenalkmaar.nl
info@kunstuitleenalkmaar.nl
072-5113294

Gedempte Nieuwesloot 56-62
1811 KT  Alkmaar

www.mulderskookwinkel.nl
mail@mulderskookwinkel.nl
072-5154956
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KUNSTUITLEEN ALKMAAR 

Kunstuitleen Alkmaar is dè plek in 
Alkmaar om kunst te kijken, te lenen, te 
kopen. Gratis toegang.  

Kunstuitleen Alkmaar heeft prachtige 
kunst: één van de mooiste kunstuitleen-
collecties van Nederland waar wij zeer 
trots op zijn. Met werk van professionele 
kunstenaars. Voor weinig geld kun je je 
huis of werkplek verfraaien met werk uit 
deze collectie. En een groot voordeel: 
ben je uitgekeken dan ruil je het gewoon 
weer om. Zo simpel is het. Natuurlijk is 
alles ook te koop. 
Je vindt bij ons: schilderijen, foto’s, etsen, 
sieraden, grafiek, keramiek, beelden, 
glas etc.

Je bent van harte welkom.

Met regelmaat zijn er wisselende 
tentoonstellingen te zien. Met werk
van jong talent, gevestigd talent, 
nieuw talent. Laat je verrassen. 

Kunstcadeauwinkel
Op zoek naar een bijzonder cadeau? Je 
kunt bij ons ook terecht voor sieraden, 
keramiek, originele kaarten, glas, tegeltjes 
en designartikelen in alle prijsklassen.

MULDER’S KOOKWINKEL
Voor de professionele keuken thuis

DI-VR 09.30-17.30 ZA 09.30-17.00  
DO koopavond 19.00 - 21.00

Mulder’s kookwinkel is een paradijs voor 
de echte kookliefhebber en hobbykok.

Het assortiment is met zorg en aandacht 
gekozen en voldoet aan de hoogste 
kwaliteitseisen. 

Bij Mulder’s kookwinkel stellen ze graag 
de vraag wat u nodig heeft en geven zij 
gedegen en goed advies.

U vindt er merken zoals 
Le Creuset, Demeyere, Rösle, Wüsthof, 
Global en Magimix

Wanneer u met een glimlach de deur
uitgaat heeft Mulder’s kookwinkel u
goed van dienst kunnen zijn. 

Kom gerust eens binnen kijken 
bij Mulder’s kookwinkel.

 WO-ZA 12.00-17.00 ZO 14.00-17.00



Hof van Sonoy 17
1811 LD  Alkmaar

www.sjeintjeboterkoek.nl

Hofplein 7
1811 LE Alkmaar

www.ekoplaza.nl 
gezondheidswinkelalkmaar@ekoplaza.nl 

072-5127768
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MA-VR 09.30-19.00  ZO 12.00-17.00 
ZA 08.00-18.00

EKOPLAZA GEZONDHEIDSWINKEL 

Laat u verwelkomen in een winkel waar 
gezondheid, smaak, beleving en een 
gezonde leefstijl samen komen.
In een ontspannen en ongedwongen 
sfeer kunt u bij ons terecht voor een 
open en eerlijk advies over voeding, 
suppletie en huidverzorging.
 

Daarnaast zult u versteld staan van ons 
ruim assortiment aan cadeau artikelen. 
Deze zijn allen duurzaam en van mooie 
kwaliteit. Variërend van prachtige vilten 
sloffen, kook en spirituele boeken, 
puur bijenwas producten, mooie huid-
verzorging en make-up tot diverse 
producten en accessoires die allen 
bijdrage aan een prettig welbevinden 
van lichaam en geest.
 

Wandel eens binnen en laat u verrassen 
en inspireren door ons uitgebreide 
assortiment.

Door uw wensen, vragen en opmerkingen 
kunnen wij de keuze in onze winkel 
blijven aanpassen op de bewuste 
consument en zo zal onze winkel altijd 
blijven voorzien in nieuwe diversiteit aan 
cadeau artikelen.

Merken
Glerups, Alqvimia, Dr. Hauschka, 
Argandia, Mattisson, Kaatje Katoen, 
Ruben Robijn, Chi, Weleda, Lavera, 
Botanique, Earth-line, Primavera, 
Aman Prana, Santé, Logona, De Traay 
en nog meer.

WO  10.00-15.00  ZO 12.00-17.00 
DO-ZA 10.00-17.00

SJEINTJE BOTERKOEK 
Sjeintje Boterkoek is een winkel die
gerund wordt door Esther. Haar Keltische 
hart vult de winkel met Indoor/Outdoor 
leefproducten in doorleefde stijl. Zelf 
geïmporteerde, unieke en bijzondere 
kwaliteits-artikelen uit Groot-Brittannïe. 
Van Green Man tuinornamenten, deur-
matten en deurstoppers uit Engeland, 
Turfhuisjes uit Ierland tot prachtig 
geweven plaids en kussens uit Wales. 
Leesvoer welke je meevoert naar lang 
vervlogen tijden. De zelfgeïmporteerde 
schapenvachten van uitzonderlijk hoge 
kwaliteit komen overal uit de UK vandaan. 

Daarnaast vind je er zelfgemaakte Kunst 
in Keltische sferen die je meeneemt 
naar lang geleden. Magische kaarten en 
bijzondere bekers en talloze kleine snuis-
terijen om tussen te snuffelen. Schotland 
voert de boventoon met handmade 
shortbread, fudge en natuurlijk ... IRN BRU 
altijd op voorraad! 

Wees welkom bij Sjeintje Boterkoek ...en 
voel je thuis in Klein-Brittannië!
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Magdalenenstraat 9
1811 JR  Alkmaar

www.queensandmen.com
royalafairalkmaar@gmail.com
072-7676083

Achterstraat 44
1811 LJ Alkmaar

www.mevrouwjansen.nl
info@mevrouwjansen.nl
072-5120296

MA  13.00-18.00  ZA 10.00-17.00 
DI-VR 10.00-17.30

Royal Affair is het zusje van Queens en all 
the Queen’s men. 
In dit leuke winkeltje in het oudste deel 
van Alkmaar vind je sinds 1991een 
uitgebreide collectie van King Louie. 
Omdat we heel graag duurzame kleding 
verkopen vinden we het geweldig dat ze 
een steeds groter deel van de kleding 
van biologische katoen en gerecycled 
polyester maken.

Daarnaast vind je er het eveneens 
Hollandse Zilch, het Spaanse merk 
Nice Things, en het sustainable label 
Armedangels, die prachtig verwoorden 
wat hun én ook onze drive is;

We love beautiful products
We think organic
and we believe fairness
is never out of fashion

Merken
King Louie
Zilch
Nice Things
Armedangels
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DI-VR 10.00-18.00 ZA 10.00-17.00  
ZO     13.00-17.00

Mevrouw Jansen, Second Hand Luxury, is 
sinds 1997 een druk bezochte winkel met 
tweedehands designkleding in het oude 
centrum van Alkmaar.

Wij houden ons succesvol bezig met
de in- en verkoop van hippe, trendy
dameskleding. Daarnaast verkopen wij 
tassen, riemen, zonnebrillen, sieraden en 
andere accessoires. 

Een goede koop hoeft niet duur te
zijn. Bij Mevrouw Jansen kun je voor
een aantrekkelijke prijs een Dolce &  
Gabbana broek scoren, een jurkje
van Twin Set of een jas van Max Mara
enz. Het is dus elke keer weer een  
verrassing als je binnenstapt.  
Wij verkopen kleding in de maten 
34 t/m 46 voor meiden en dames in de 
leeftijd van 15 t/m ...jaar. 

Wij voeren een stijlvolle collectie 
merkkleding in het hogere segment.

Merken die wij o.a. verkopen zijn:  
High, Acne, Set, Pauw, Malene Birger, 
Marccain, See By Chloé, Prada, Hale Bob, 
Burberry en Armani.

Graag tot ziens bij Mevrouw Jansen.
Volg ons ook op Facebook en Instagram!

Koopzondag 1e zondag van de maand.

ROYAL AFFAIR MEVROUW JANSEN
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WELKOM IN BERGEN

waar kunst, cultuur en 
natuur samenkomen

Bergen is een eeuwenoud, klein, 
gezellig, en pittoresk dorp in de kop 
van Noord-Holland. Bergen staat 
vooral als kunstenaarsdorp bekend, 
schilders als Charley Toorop, Leo 
Gestel, Tjipke Visser en dichters zoals 
Roland Holst en vele, vele anderen 
vonden hier hun inspiratie en kwamen 
vaak samen. Niet voor niets is er een 
kunststroming die Bergense School 
genoemd wordt. 

Bergen staat ook bekend om haar vele 
restaurants, horecagelegenheden en 
prachtige hotels en pensions. 
Daarnaast is Bergen bekend om zijn 
vele jaarlijks terugkerende evenementen
zoals Bourgondisch Bergen en het 
vermaarde Jazz&Sail.

Bergen aan Zee met zijn brede strand 
en fijne strandpaviljoens ligt slechts 
5 km verderop, een populaire 
vakantiebestemming voor toeristen 
en dagjesmensen.

Tussen Bergen en Bergen aan Zee vind 
je een prachtig natuurgebied met de 
hoogste duinen, uitgestrekte bossen 
en heidevelden.



Kleine Dorpsstraat 22
1861 KN Bergen

www.pioen.nl 
info@pioen.nl
072-5813322

Kleine dorpsstraat 13 A
1861 KN Bergen

www.kledingatelierwillemijn.nl
072-5818253
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In het pittoreske Noord-Hollandse Bergen 
vindt u designer meester-goudsmid 
Maarten van der Zon. Hij maakt met 
veel passie en ambachtelijke perfectie 
sieraden in de Kleine Dorpsstraat, warm 
en huiselijk.

Puur persoonlijk, dat is het motto. 
Maken wat de klant wil en diens wens
tot uitdrukking brengen in een 

persoonlijk sieraad. Dus telkens een
exclusief sieraad van hoge kwaliteit.

De Pioen werkt met goud en zilver en 
recyclet deze ook voor u. 

Ook het gebruik van edelstenen ziet
u veel terug in de sieraden. 

Qua stijl is ‘eigenwijs en gewaagd’ 
een mooie omschrijving. Van bijna elk 
sieraad is een variant mogelijk, 
afhankelijk van de wensen van de klant.

‘Het verhaal achter een opdracht is de 
drijfveer om te creëren.’

Graag tot ziens!

Volg ons ook op Facebook!

DE PIOEN GOUDSMEDEN

 DI-ZA 10.00-17.00 

KLEDING ATELIER WILLEMIJN, een unieke combinatie

In een van de oudste straatjes van 
Bergen, op steenworp afstand van de 
Ruinekerk is een bijzonder kledingatelier 
annex vintage winkel gevestigd in het 
voormalige badhuis. De Frans uitziende 
binnentuin als entree ademt een ongek-
ende sfeer uit.

In het atelier worden kledingstukken die
verouderd zijn gemoderniseerd of 
eventueel gerepareerd. Dit alles wordt 
op zeer professionele wijze gedaan. 
Zorgvuldig door Willemijn afgespeld. 
Voor alles is er een creatieve oplossing.

Daarnaast verkopen wij vintage kleding
van het hoge segment, designers 
merken in nieuw staat. Een geweldige 
mix, want u kunt ook uw aangeschafte 
vintage laten vermaken.

Laat u verrassen door de inrichting en de
gezellige sfeer. Ruime paskamer aanwezig.

Veel voorkomende merken zijn
Max Mara, Jean Paul Gaultier, Valentino, 
MarcCain, Sport Max, Prada, en Armani.

Ook tassen, schoenen en shawls.
Zeer de moeite waard!

 WO-VR 11.00-17.00 ZA 11.00-16.00



Prinsesselaan 18c
1861 EN Bergen

www.puurbymariane.nl 
muamariane@gmail.com
072-8700703

MA-VR 09.00-17.30
ZA 09.00-16.00 
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Stationsstraat 21 
1861 GA Bergen

www.tally-ho.nl
bergen@tally-ho.nl
072-5894028

Mei t/m oktober vrijdags koopavond 
tot 21:00 uur 

MA-ZA 09.30-18.00 ZO  12.00-17.00

TALLY-HO, Bergen

De winkels van Tally-ho zijn al meer dan 
50 jaar een begrip in Noord-Holland! 

We hebben zes filialen, waarbij je in de 
winkels in Bergen en Alkmaar ons
complete merkenaanbod vindt, met 
grote namen, zoals Maison Scotch, 
Penn & ink en Levi’s. Maar ook voor een 
mooie selectie kleinere merken zoals 
Des Petits Hauts, Anecdote, Bellerose en 
Fabienne Chapot ben je bij ons aan het 
juiste adres. 

Naast kleding hebben we ook een 
grote collectie schoenen, sieraden en 
accessoires.

Tally-ho zet zich graag in voor een 
betere wereld en heeft een groeiend 
assortiment mooie fair trade mode van 
merken als Armedangels, Kuyichi en 
Kings Of Indigo (KOI). We hopen je snel 
te zien in één van onze winkels, of in 
onze webshop op www.tally-ho.nl!
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Is de “enige” brow bar in Bergen! 
Maar dat niet alleen het is een knusse en 
gezellige salon waar je ook terecht kunt 
voor gezichtsbehandelingen en een goed 
kapsel. We werken ecologisch en met 
natuurlijke producten zonder parabenen, 
sulfaten en parfum vrij. Haarverf die voor 
90% plantaardig is en zonder ammonia. 

PUUR in de breedste zin van het woord!

 

We nemen nog echt de tijd voor onze 
klanten en bespreken onder het genot 
van een (h)eerlijk kopje koffie of thee alle 
wensen. 

Ook voor een korte touch-up kunt u bij 
ons terecht denk daarbij aan föhnen, 
make-up, wenkbrauwen waxen of een 
opfrissertje voor uw huid.  

We werken met de merken 
Lookx make-up, Evo haircare en de 
natuurlijke haarverf van I.C.O.N. 

(zie de site van de funshopgids voor leuke 
aanbiedingen)

PUUR BY MARIANE
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Het straatje aan het Plein, waar 7 dagen 
per week iedereen welkom is, waar je 
verrast wordt door een tal van authentieke 
winkels, met prachtige keukenspullen, 
dames- en herenkleding, bijzondere 
eigentijdse koffie- en lunchgelegenheid, 
duurzame cadeaus, handgemaakte unieke 
sieraden, lifestyle en verzorging, en waar 
je bovenal gastvrij ontvangen wordt. 
Ontdek de leukste straat aan het Plein in 
Bergen!

Beginnend bij de Hema (Plein 79) die 
het dagelijks leven makkelijker en leuker 
maakt, waar je zeker even naar binnen 
moet stappen om je te laten verrassen!

Daarnaast tref je ijssalon Pinoccio 
(Plein 77) voor heerlijk vers gemaakt ijs 
op basis van Italiaans recept. En die rij 
voor de deur, bewijst dat het het wachten 
waard is! 

Bij Merel (Plein 75) stap je binnen in de 
gezelligste eigentijdse huiskamer, waar 
je gezond luncht, een taartje eet, kunt 
genieten van heerlijke barista-made 
koffie, even tijd voor jezelf of samen met 
anderen hebt, en je ook nog bijzondere 
cadeautjes vind! 

Bij Edelsmid-Juwelier Stammis (Plein 71) 
wordt de collectie met de hand vervaar-
digd. De intensiteit en passie waarmee 
dit gebeurt is letterlijk zichtbaar in de edel 
smederij die zich in de winkel bevindt. 

Modekantoor (Plein 67) blijft verrassen 
met collecties van bekende en minder 
bekende modehuizen. Een actueel assor-
timent van uiteenlopende merken zodat 
iedereen zijn eigen stijl kan creëren. Mode 
voor mannen!

Stadspaviljoen Noord (Plein 63) is een 
heerlijke winkel waar je alles voor in en 
om je keuken kunt vinden. Je treft er een 
grote collectie servies, bestek, glaswerk, 

kookboeken, accessoires en dameskleding
aan. Bezoek ook het Strandpaviljoen 
Noord in Bergen aan Zee!

De lekkerste koffie drink je bij González 
(Jan Oldenburglaan 14), de authentieke 
koffiebar op de hoek. Vers gebrande 
bonen. 7 dagen per week open. 

Tijdens uw vakantie genieten van een 
heerlijk momentje voor jezelf? Dat kan bij 
KnipKnapper (Jan Oldenburglaan 18).

Mijn Smaak (Jan Oldenburglaan 16c) is 
het leukste, gezelligste, goedkoopste en 
klantvriendelijkste winkeltje van Bergen 
voor hebbedingetjes, kleding, tassen en 
woonaccessoires. Waar service en klant-
vriendelijkheid heel hoog staan. 

VLIEG Makelaars (Jan Oldenburglaan 
16a) is actief in heel Noord-Holland. 
Gespecialiseerd in aankopen, verkopen 
en verhuren van zowel bestaande als 
nieuwbouw voor particulieren en onder-
nemers. Naast hypotheken kunt u ook 
terecht voor (bedrijfs)verzekeringen. 

TOT ZIENS OP HET PLEIN!

HET STRAATJE AAN HET PLEIN
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Plein 13
1861 JX Bergen

www.jsblondt.nl
info@jsblondt.nl
06-51045521
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WANDELING

Loop eens de elfendeurtjes route 
www.elfendeurtjes.nl, kidsproof 
shopping route, de vintage route 
www.vintageroutealkmaar.blogspot.nl.
Maak eens een wandeling langs de 
singel of loop the walk of historie 
www.walkalkmaar.nl.
Voor een historische wandeling loopt 
je even binnen bij het VVV kantoor.

CULTUUR

Allereerst is 2018 een bijzonder
feestelijk jaar voor Alkmaar: de Grote 
Kerk bestaat 500 jaar. 

De culturele hotspots in Alkmaar zijn 
handig dicht bij elkaar geclusterd: in 
een straal van 100 meter vind je 3 
culturele must-sees: Filmhuis Alkmaar, 
Podium Victorie en HAL 25. Samen 
met Theater de Vest aan de andere 
kant van het kanaal zijn dit de 
culturele hotspots van de Kaasstad.

In 2016 opende bioscoopketen Vue in 
Alkmaar haar eerste locatie in Neder-
land, vlak aan het spoor. De bioscoop 
werd bekroond tot ‘Beste nieuwbouw-
bioscoop ter wereld’. 
Bij Bergen, in een historische monument 
bevindt zich Filmtheater Cinebergen in 
het bos. www.cinebergen.nl.

Met Podium Victorie heeft Alkmaar 
een van de nieuwste (geopend sept. 
2017) en beste podia van Nederland. 
Geweldig geluid in de grote zaal, een 
sfeervolle multifunctionele kleine zaal 
én een gaaf dakterras.

Aan de overkant van het kanaal neemt 
TAQA Theater de Vest al jaren een 
belangrijke plek in de Alkmaarse 
binnenstad in. Het Canadaplein is 
een waar Cultuurplein, want naast het 
theater vind je hier ook de bibliotheek 
en het Stedelijk Museum. 

KIND IN DE STAD

Ken je kidsproof.nl al? Op deze 
website vind je de leukste tips voor 
gezinsuitjes en kinderactiviteiten in en 
om Alkmaar!
Onze favorieten in Alkmaar? Neem 
op een zomerse dag je picknickmand 
en kleedje mee naar ons mooie 
Cultuurpark de Hout. Speel lekker in 
Speeltuin OKB vlakbij de Friese brug. 
Ga samen lunchen bij een kidsproof 

restaurantje. Loop de Kidsproof 
shopping route. Een route met leuke 
kinderwinkels en lunchtentjes in 
Alkmaar! Je herkent ze aan de 
Kidsproof deursticker.

BEREIKBAARHEID

Raadpleeg de volgende website voor 
een prettige en passen de wijze van 
parkeren en reizen. 
www.alkmaarprachtstad.nl

HIGHLIGHTS

500 JAAR     GROTE KERK ALKMAAR!

ELFENDEURTJES

CULTUURPARK 
DE HOUT

J&S BLONDTLaat je verrassen door een vriendelijk
ontvangst. We hebben met zorg een 
eigentijdse collectie samengesteld. 
En onze dag is compleet als we jou met 
een mooi outfit kunnen verblijden. We 
hebben ruim tijd en aandacht voor jou, 
iets wat in de drukte van alledag soms 
ontbreekt.

Onze hoofdmerken zijn 
Blue Pepper Industries, Chabo Bags en 
Stras 4 You. Deze merken zijn exclusief 
verkrijgbaar in Bergen!!

MA  12.00-18.00
DI-VR 10.00-18.00 

ZA 10.00-17.00
ZO 13.00-17.00



WIL JIJ EXTRA SHOP-GELD?

COLOFON
Dit is een uitgave van Funshopgids
Funshopgids komt één keer per jaar 
uit in een oplage van 50.000 stuks 
en wordt gratis verspreid bij onder 
andere deelnemende winkeliers, 
horecabedrijven, musea, galeries en 
het VVV kantoor. 
Funshopgids wordt bij verschillende 
hotels standaard meegegeven in een 
arrangement.

FUNSHOPGIDS.nl

info@funshopgids.nl
+31(0) 497 535 252

/FUNSHOPGIDS

Design: Re-Visie.nl

ADVERTEREN IN DEZE GIDS?

Als je meer informatie wilt over 
adverteren in deze gids kunt je contact 
opnemen via het mailadres 
adverteren@funshopgids.nl of 
telefoonnummer +31(0) 497 535 252.

Funshopgids streeft ernaar om 
betrouwbare en actuele informatie te 
verschaffen, druk- en zetfouten om 
welke reden dan ook zijn niet uitgesloten. 
Funshopgids aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkhied voor schade, van 
welke aard dan ook, die het gevolg is 
van handelingen en/of beslissingen die 
gebasseerd zijn op informatie uit deze 
uitgave. Niets uit deze uitgave mag 
worden gecopieerd of verveelvoudigd
zonder toestemming.

FUNSHOPGIDS OOK 

ONLINE ACTIEF!

COLLEGA GEZOCHT!

Op de website Funshopgids.nl vind je 
up to date informatie over de unieke 
zaken uit deze Funshopgids of een 
andere stad. Zeker de moeite waard 
als je jezelf goed wil voorbereiden op 
een bezoek aan deze of een andere 
stad.

Vele unieke zaken uit de gids plaatsen 
online (website, facebook, instagram) 
actuele aanbiedingen, collecties etc. 
via hun eigen kanalen.

Wij houden zelf ook af en toe een 
leuke actie en verloten regelmatig 
Funshopwaardebonnen die uit te 
geven zijn in een van de deelnemende 
unieke zaken.

Heb je onze gids gebruikt tijdens een 
bezoek aan een stad? Laat het ons 
weten, want onder de reviews 
verloten we Funshop waardebonnen. 
Laat je review achter op 
www.fb.com/funshopgids.nl en win 
extra shop-geld!

Funshopgids is op zoek naar een 
vlotte, enthousiaste collega voor 
de regio.

Heb je interesse neem dan contact
op via info@funshopgids.nl of bel 
met +31(0) 497 535 252.

Benieuwd of er in een andere regio 
een vacature voor je is, check
funshopgids.nl/info/vacatures

MEDEWERK(ST)ER FUNSHOPGIDS

 /funshopgids.nl

/funshopgids_nieuw

?



Alchemist

Chie Mihara

Drykorn

Elvine

Filippa K 

Ilse Jacobsen

JapanTKY

Kyra & Ko

Lee 

Mac

MOMA

No Man’s Land

Oska

Para Mi 

Rains

Rosner 

Selected Femme

Vagabond

Wiesneck

Zenggi

Laat 172a

1811 EM  Alkmaar

072-5203001

www.queensandmen.com

Laat 225

1811 EH  Alkmaar

072-5204038

www.queensandmen.com

ARKK

Armedangels

Benvenuto

Blue de Gênes

Drykorn

DU 4

Elvine

Filippa K

a Fish named Fred 

Gabba

Hannes Roether 

King Louie

Knowledge Cotton 

Komono

Langerchen

Mac men

MOMA

Rains

Selected Homme

Strellson



BOSS MENSWEAR STORE 
KOORSTRAAT 28
1811 GP ALKMAAR

+31 (0) 72 5125521
WWW.HUGOBOSS.COM
7 DAGEN PER WEEK GEOPEND


