TOERISME

Holland

IK HOU VAN

Grachten, historische
hofjes en Rembrandt van Rijn,
tijdens een slentertocht door Leiden
waan je je terug in de tijd en ontdek je
de glans en glorie van de Hollandse
Gouden Eeuw.

Te water

De beste manier om de
binnenstad van Leiden
te ontdekken: vanaf het
water! Bij de Blauw
poortsbrug, vlak bij
NS-station Leiden,
liggen de elektrische
huurbootjes van Bootjes
en Broodjes klaar voor
vertrek. Liever niet zelf
aan het roer? Er zijn ook
dagelijkse rondvaarten
met schippergidsen.

Rondje Rembrandt

Rembrandt Harmenszoon van Rijn werd
op 15 juli 1606 geboren in de Weddesteeg.
Wie wil kan vrij letterlijk in zijn voetsporen
treden; met de routebeschrijving wandel je
dwars door het centrum langs belangrijke
plekken uit Rembrandts jeugd. leiden.nl
Leiden is de plek waar de jonge
Rembrandt zich ontwikkelde. Benieuwd
naar zijn jonge jaren? Ga dan eens naar
de gratis Young Rembrandt Studio.
leiden.nl/jongerembrandt

bootjesenbroodjes.nl

Het verblijf

Groene kracht
Een schatkamer met
eeuwenoude bomen,
tropische orchideeën en
reusachtige waterlelies:
In de Hortus botanicus
kun je van 16 mei t/m
27 oktober de tentoon
stelling Beter met
planten bewonderen,
die draait om planten in
relatie tot gezondheid.
hortusleiden.nl

AGENDA
18 mei: Kunst in een
ander nachtlicht
tijdens de jaarlijkse
Museumnacht Leiden.
museumnachtleiden.nl

Polders onder een typische Hollandse wolkenlucht, tulpen
in alle denkbare kleuren, schilderachtige grachten.
Deze drie uitjes zijn zo Hollands als haring met uitjes.

7-8 juni: Tijdens
Schemerstad zie je
verrassende theater
voorstellingen langs
het water en dobbert
het publiek van
voorstelling naar
voorstelling. Geen
eigen sloep? Stap

3X PITSTOP
Het slenterplezier is er groot. Zeker als je
geregeld een welverdiende pauze inlast.
De Burcht van Leiden met luie bankjes en
volop groen is de perfecte plek om even op
adem te komen. Aan de voet vind je ook een
brasserie met fijn terras. (koetshuisdeburcht.nl)
Antraciet aan de Nieuwe Rijn is een waar
winkelwalhalla. (antraciet-leiden.nl)
Verover een plekje op het terras van Kamer
lingh parktuin en café. Deze kiosk midden
in het Van der Werfpark, kijkt uit over de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Voel je je een
beetje een Leidse student! (kamerlingh-vanderwerf.nl)

dan aan boord van
een rondvaartboot.
schemerstad.nl

9-10 juni. Het meest
magische moment om
de schoonheid van de
Leidse historische hof
jes te ervaren? Tijdens
een hofjesconcert in
het pinksterweekend.
Dan spelen muzikale
talenten de sterren
van de hemel. Gratis
en voor niets!
leidsehofjesconcerten.nl

21 juni: Bloemen die
alleen ’s avonds
geuren, goede wijn en
intieme optredens: vier
de kortste nacht van
het jaar in de oudste
Hortus van Nederland.
hortusleiden.nl

27 t/m 30 juni:
Livemuziek, dragon
boatraces en een nos
talgische zomerkermis,
het is weer tijd voor de
jaarlijkse Lakenfeesten!

3 DAGEN
VANAF
€ 150 P.P.

Boutique Hotel
d’Oude Morsch is
gevestigd in een voormalig
wachtgebouw van de kazerne en
kijkt uit op een stadspark, molen,
water en historische stadspoort.

Inbegrepen

 x overnachting in standaard
2
deluxe kamer
2x uitgebreid ontbijtbuffet
museumpas voor één van de
dertien musea in Leiden (voor
Corpus geldt een toeslag van
€ 2,50. Reserveren aanbevolen)
rondvaart over de Leidse
grachten
welkomstdrankje (prosecco)

Prijs en periode

Deze aanbieding geldt o.b.v.
beschikbaarheid tot 31 december
2019. € 150 p.p. op basis van twee
personen! Op vrijdag en zaterdag
geldt een toeslag van € 5 p.p.p.n.

Informatie en
boekingen

Ga voor meer informatie en boekingen naar margriet.nl/leiden of
bel Boutique Hotel d’Oude
Morsch, tel.nr. 071 - 569 00 90.

lakenfeesten.nl

Tekst: Roos Stalpers & Fee van ’t Veen. Fotografie: Renee Frinking.
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Leve de lente!
Een dagje slenteren door
inspiratietuinen en langs
bloemenshows en je snapt
meteen hoe de tulp die nuchtere
Hollanders het hoofd op hol
kon brengen...

Geschiedenislesje
Aan het eind van de negentiende eeuw richtten vader en
zoon Zocher de tuin rondom het zeventiende-eeuwse
Kasteel Keukenhof in Lisse opnieuw in. Dat park vormt tot
op de dag van vandaag de basis van Keukenhof. In 1950
opende het lentepark voor het eerst haar poorten, als een
plek voor kwekers en exporteurs om hun voorjaarsbloeiende
bolgewassen te tonen. Keukenhof, dat dit jaar voor de zeven
tigste keer z’n poorten opent, is nog t/m 19 mei te bezoeken.

DE INSPIRERENDE
TUINEN IN
KEUKENHOF
L
 ove & Peace Garden: het meest
romantische plekje is gehuld in
hippiestijl. Love & Peace!
S
 trawberry Fields Garden: een
sixties-tuin met overvloedig
bloeiende rode tulpen, maar
ook kleurige regenbogen. Hier
schiet je de vrolijkste selfies!
H
 appiness Garden: dé plek om
te ontdekken hoe gezond de
natuur is voor lichaam en geest.
Zeker doen: het blotevoetenpad
bewandelen!
F
 lower Power Garden: felge

De kunst
afkijken
In het Oranje Nassau
Paviljoen geven
bloemenarrangeurs
van Keukenhof elke
dag demonstraties in
bloemschikken.
En daarna thuis flink
oefenen!

Tulpenmanie
Vóór de Gouden Eeuw
stond de Nederlandse
schilderkunst vooral in
dienst van het geloof.
Maar rond 1600 kwam
daar verandering in
en begonnen steeds
meer schilders zich te
specialiseren in nieuwe
genres, zoals het
bloemstilleven. In deze
96
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Speciaal
voor
Margriet

kleurde tulpen, heerlijke geuren
en helemaal in jarenzeventig
stijl!
I biza Garden: wuivende
palmbomen, golvende
bloemenborders, zacht zand
en hangmatten. Met een beetje
fantasie waan je je op een
zonnig eiland.
F
 orest Cabin Garden: een
bostuin met inheemse wilde
planten, stoer gecombineerd
met bloembollen en een boshut.
T
 he Green Machine Garden:
heb je kweeklust? Start met een
theetuintje. Hier ontdek je een
overvloed aan (chocolade)munt,
citroenmelisse en kamille.

Dit voorjaar staan
zo’n 800 soorten
tulpen in bloei
in Keukenhof
keukenhof.nl/nl/evenementen

GRATIS
RONDLEIDING
DOOR
KEUKENHOF

Op 25 april, 9 en 16 mei
organiseert Keukenhof voor
z’n zeventigste verjaardag een
gratis rondleiding voor
Margriet-lezers. De gids
vertelt uitgebreid over het
ontstaan van het park,
geschiedenis van de tulp,
planttechniek en
bollensoorten. Samen
wandelen jullie langs
inspiratietuinen,
kunstwerken in het park
en bloemenshows in de
paviljoens. De rondleiding
duurt ca. een uur en start
om 11.00 uur in het Juliana
Paviljoen in Keukenhof.
Deelnemers moeten in het
bezit zijn van een Keukenhofentreebewijs, deze kost
€ 18, en moeten zich van
tevoren aanmelden via
pr@keukenhof.nl.

Informatie en
boekingen
met aandacht samen
gestelde composities
speelde de tulp vaak
een hoofdrol.
Niet gek, want de van
oorsprong Turkse
bloem was een nieuw
komer in Nederland en
gold als hét toppunt
van luxe. De tulp was
zelfs zo’n hit, dat er een
bloeiende handel in
tulpen(bollen) ontstond

en mensen zich diep in
de schulden staken om
er een graantje van
mee te pikken. Totdat
de markt halverwege
de jaren dertig instortte
met enorm veel
faillissementen tot
gevolg. In de tentoon
stelling Tulpomania
(in het Juliana
Paviljoen) ontdek je het
verhaal van de tulp.

Ga voor meer informatie en
boekingen naar margriet.nl/
keukenhof.

Koters & co

Kinderen mee op pad? Met
gratis speurtocht, kinder
boerderij, doolhof en speel
tuin vermaken ze zich prima!
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Voor Lonely Planet één
van de mooiste plekken van
Europa, voor ons een fantastische
plek om uit te waaien: Texel.
Met z’n brede stranden, polders
tussen dijk en duin en een
zilte zeebries.

Wát een natuur

Heidevelden, duinvalleien, duinen en loofbossen: nergens
in Nederland ontdek je zo veel variatie in landschap op de
vierkante meter als op Texel. Beleef ze tijdens een van de
vele prachtige wandelingen die in Nationaal Park de Duinen
van Texel zijn uitgezet. Maar er is meer! Bezoek natuur
museum Ecomare, ga op sterrenjacht bij het Observatorium,
spot lepelaars en ga slenteren door het zuidelijke deel van
de Slufter. npduinenvantexel.nl

3 DAGEN
VANAF
€ 129 P.P.

K A ASJE PROEVEN EN GÁ ÁN
Tijdens een verkenningstocht te voet of fiets
spot je schapen op dijken en grazende koeien
in groene polders. Grote kans dat deze dames
de melk leveren voor een oer-Hollandse
lekkernij: de beroemde boerenkaas van
Wezenspyk! Wezenspyk organiseert elke
zaterdag een Boerderijtoer mét kaasproeverij,
maar je bent ook welkom in het Kaascafé en
in de boerderijwinkel. De boerderij is ook een
perfecte uitvalsbasis voor een wandeling: vanaf
Wezenspyk kun je het Skéép en Lantskap-pad
kiezen, een route van ca. drie kilometer.
wezenspyk.nl

Surfen, zeehonden
spotten en eten
bij een sterrenchef,
het kan allemaal
op Texel

Schatten en
scheepswrakken
De collectie van
Museum Kaap Skil gaat
over het leven áán en op
zee. In de Gouden Eeuw
was Texel een belangrijk
knooppunt voor de
scheepvaart en lag voor
de kust bij Oudeschild
de Reede van Texel, de
grootste ankerplaats ter
wereld. Daar vergingen
geregeld schepen, mét
kostbare lading.
Sommige schatten zijn
opgedoken en te zien op
zaal. Maar er is meer te
zien! Oud-Hollandse
ambachten
bijvoorbeeld, van het
boeten van netten tot
het roken van vis.
kaapskil.nl

AGENDA
Wat een evenementen
op het feesteiland van
Nederland.
25 mei t/m 7 juli:
kunstwerken
geïnspireerd op zee,
zomeravondconcer
ten, tentoonstellingen
en Tesselse taalpraat
jes: Lange juni is dé
cultuurmaand op
Texel! (langejuni.nl)
19 t/m 23 juni: volop
livemuziek en wateren strandactiviteiten
om aan deel te nemen
(of te bewonderen),
tijdens Waves veran
98
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dert het strand bij
Paal 17 in een zonnig
festivalterrein.
(wavesfestival.nl)

 6 t/m 28 juli: food
2
trucks, zitzakken en
een proeftheater,
tijdens Beach Food
Festival spoel je
lokaal lekkers weg
met een Texels biertje.
(beachfoodfestival.nl)

 -4 augustus: het
3
varende muzieken theaterfestival
Horizontoer gaat
voor anker bij Texel
met concerten,
theatervoorstellingen

en kinderactiviteiten.
(horizontoer.nl)

1 0 augustus: live
muziek en heel
veel spartelverse
Noordzeevis tijdens
festival HavenVistijn.
(havenvistijn.nl)

1 3 t/m 15 september:
foodfestival Texel
Culinair zet lokale
lekkernijen in de
spotlights. (texelculinair.nl)
5-6 oktober: In het
eerste weekend van
oktober wordt op
Texel volop gevliegerd
tijdens het Wind
festival. (windfestivaltexel.nl)

ZÓ VEEL
TE BELEVEN
OP TEXEL
Het verblijf

Grand Hotel Opduin is een
heerlijk viersterrenhotel in de
duinen, op loopafstand van
strand en dorp.

Inbegrepen

 x overnachting in een twee2
persoonskamer
2x uitgebreid ontbijtbuffet
informatiepakket over Texel met
fiets- en wandelroutes
1 dag fietshuur
toegang tot de Texelse vuurtoren
1 uur privégebruik van sauna en
Turks stoombad (reserveren
verplicht)

Niet inbegrepen

t oeslag bij aankomst op vrijdag
of zaterdag: € 10 p.p.
Toeristenbelasting: € 3 p.p.p.n.
Huisdier: € 25 p.n. (reserveren
noodzakelijk)

Prijs en periode

Deze aanbieding geldt o.b.v.
beschikbaarheid tot 31 december
2019. Aankomstdagen zondag t/m
woensdag en vanaf oktober ook
weekenden. Prijs vanaf € 129 p.p.
o.b.v. een tweepersoonskamer.

Informatie en
boekingen

Ga voor meer informatie en boekingen naar margriet.nl/texel,
of bel met Goedverblijf, tel.nr.
085 - 489 90 19. Vermeld daarbij
de reiscode: margriet1719.
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