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stadswandelingen

Met een gids zie je meer

Alle wandelingen in deze gids zijn terug te vinden op
www.cicerones.nl
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Recensie
Tot nu toe drie verschillende
wandelingen gemaakt met
Cicerones en ze zijn alledrie
prima bevallen. De gidsen zijn
goed op de hoogte en hebben
veel te vertellen.
Annemieke R.

04

Welkom
Erfgoed levend houden door erover te vertellen, dat was mijn
motivatie om in 2016 Cicerones op te richten. Inmiddels dragen
zo'n 60 stadsgidsen enthousiast bij aan deze missie.
Met stadswandelingen in meer dan 20 steden bieden we een
gevarieerd aanbod voor liefhebbers van geschiedenis en cultuur.
Van hofjes- en culinaire wandelingen tot rondleidingen over het
Joods verleden of de historie van bier.
Laat u ook het komend jaar weer verrassen door de prachtige
plekken die de stadsgidsen weten te vinden en de bijzondere
verhalen die ze hierover delen.
Ik wens u veel inspiratie met deze gids. Graag tot ziens in 2022!

Loredana Cannas
Eigenaresse Cicerones
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Stadswandelingen
Verborgen Verhalen

U kent het vast. Wandelend door een historische binnenstad ziet
u mooie gebouwen en kunstwerken. Hoewel u geniet van de
schoonheid, bent u ook nieuwsgierig naar de geschiedenis.
Met een gids ontdekt u welke bijzondere verhalen er in de stad
verborgen liggen. Na een stadswandeling met een gids zult u
nooit meer met dezelfde ogen naar de stad kijken!
Groepen kunnen het hele jaar door een stadswandeling met een
privégids boeken. Bent u alleen of met een klein groepje, dan kunt
u aansluiten bij onze instapwandelingen. U vindt de agenda op
pagina 47 en op de website www.cicerones.nl.
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N I E UW
Dordrecht
Nijmegen
Gouda
Elk jaar voegen we
nieuwe steden aan ons
aanbod toe. Met veel
plezier zijn daar
Dordrecht, Gouda en
Nijmegen bij gekomen.
Dordrecht is de oudste
stad van Holland en
Nijmegen strijdt zelfs om
de titel van oudste stad
van Nederland. Beide
steden zijn dan ook een
lust voor het oog.
Naast kaasstad Alkmaar,
is ook de stad van de
Goudse kazen aan de rij
van prachtige steden
toegevoegd.
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Hofjes
oases v a n r u s t

Plotseling blijft de gids staan bij een
klein poortje. De deur valt nauwelijks
op. Erachter schuilt een hofje, een
typisch Nederlands verschijnsel.
De gids vertelt over deze unieke
vorm van bejaardenzorg en opent de
deur voor u. Rondom een prachtige
binnentuin staan idyllische huisjes.
Even lijkt de tijd stil te staan..

ieder hofje heeft zijn
eigen charme
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Zo stil midden in de stad

Tegenwoordig worden de meeste hofjes nog steeds bewoond
door dames op hogere leeftijd, maar ook door studenten.
Ieder hofje heeft zijn eigen charme.
Terwijl de oudste hofjes uit de Middeleeuwen vaak
verscholen liggen, vallen de hofjes uit latere tijden juist op
door hun imposante entree. Een opmerkelijke ontwikkeling
met een boeiende achtergrond, waarover de gidsen u graag
meer vertellen. De combinatie van historische feiten en
vermakelijke anekdotes maken de hofjeswandelingen geliefd
bij vele van onze gasten.
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8x Hofjes Ontdekken

Instapwandelingen
In de periode april-juni en september-november bieden we
wekelijks hofjeswandelingen aan voor individuele wandelaars.
Sluit alleen of met een klein groepje aan op de zaterdagochtend
of -middag.

L e i d en
Zaterdag, 14.30 - 16.00 uur

Utrecht
Zaterdag, 14.30 - 16.00 uur
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Alkmaar
Zaterdag, 14.30 - 16.00 uur

Amsterdam
Zaterdag, 14,30 - 16.00 uur

Delft
Zaterdag, 11.00 - 12.30 uur

Den Haag
Zaterdag, 14.30 - 16.00 uur

Dordrecht
Zaterdag, 14.30 - 16.00 uur

Haarlem
Zaterdag, 11.00 - 12.30 uur
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Bierhistorie

Dat er in de Middeleeuwen veel bier werd gedronken, is
welbekend. Maar hoeveel dronk men dan precies? En
hoeveel bier drinken we nu? Wat waren de redenen dat
men zo veel bier dronk? Het zijn enkele vragen waar onze
gidsen antwoord op geven tijdens een rondleiding over
bierhistorie.
In een aantal steden hebben meer dan honderd brouwerijen op
volle toeren gedraaid. Amersfoort, Delft, Haarlem en Gouda
waren de belangrijkste biersteden. Op het bier werd flink
belasting geheven. Er wordt dan ook wel beweerd dat de strijd
tegen de Spanjaarden tijdens de Opstand met biergeld
Tip:
bekostigd is.

Combineer een
bierwandeling in
Haarlem met een
proeverij bij de
Jopenkerk
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Water was te vies om te drinken...

Tip:
Combineer de
bierwandeling in
Haarlem met een
bierproeverij bij de
Jopenkerk.

In de 17de eeuw, toen de
bierhandel floreerde,
vormden de bierbrouwers de
elite van de stad. Zij hadden
zitting in het stadsbestuur,
werden officier bij de
schutterij en lieten zich
portretteren door schilders
als Rembrandt van Rijn en
Frans Hals.
In april en november
bieden we instapwandelingen met het
thema bier aan in Delft
en Haarlem.
Groepen kunnen het hele
jaar door een bierwandeling
met privégids boeken.
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Recensie

Wij vonden de gids
geweldig,
wat een ongelooflijk
enthousiaste man.
Marion H.
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Joods Verleden
in Hollandse steden

Sinds de 16de eeuw vestigden zich verschillende Joodse
gemeenschappen in Hollandse steden. In de Joodse buurt werd
handelgedreven, godsdienst beleden, geleefd, gespeeld en gewerkt.
Na de oorlog is dit Joodse leven uit het straatbeeld verdwenen,
maar er zijn nog vele herinneringen aan de rijke historie.

Amsterdam
Amsterdam is altijd het centrum bij
uitstek geweest van het Joodse leven
in Nederland. Niet voor niets heeft
de stad de bijnaam ‘Mokum’
gekregen, het Jiddische woord voor
‘plaats’.

Haarlem
Vlak voor de verschrikkingen van de
20e eeuw kende de joodse
gemeenschap in Haarlem een bloeitijd
die tot uitdrukking kwam in een aantal
monumentale gebouwen.
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IN DE VOETSPOREN VAN

De Grote Drie

Hun schilderijen zijn te zien in
musea van Amsterdam tot New
York en Tokio. Ze zijn werkelijk
wereldberoemd!
We hebben het over de 17eeeuwse Hollandse meesters:
Rembrandt van Rijn, Frans Hals
en Johannes Vermeer.
Waar werden deze meesterschilders geboren? Hoe zag hun
stad eruit? Is er nog een atelier?
Waar haalden ze hun inspiratie
vandaan?
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4x

in de
voetsporen

In Haarlem schilderde Frans Hals
behalve zijn rijke stadsgenoten en
de regenten van het oudemannenhuis,
de beroemde Malle Babbe.

De wieg van Rembrandt stond in
Leiden. Onze gids neemt u mee
naar de school waar hij les kreeg
en het huis van zijn eerste
leermeester.

HET OUDEMANNENHUIS IS
TEGENWOORDIG HET
FRANS HALS MUSEUM

In Amsterdam, waar Rembrandt
later woonde en werkte voert de
route langs de huizen van de rijke
clientèle die zich door de populaire
schilder liet portretteren.

Johannes Vermeer is niet alleen
bekend van het meisje met de parel,
maar legde ook zijn Delft vast in
schitterende stadsgezichten. Wandelt
u mee door Het Straatje van Vermeer?
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Recensie
Een hele dikke PLUIM voor
Mariska! Ze heeft het geweldig
gedaan en wij hebben er
allemaal erg van genoten!!
Jos dR.
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Familiewandeling
Met kinderen aan een stadswandeling meedoen? Ja hoor!
De kids krijgen een speurtocht en ontdekken de stad op hun eigen manier.
Zij gaan op zoek naar gevelstenen en andere ontdekkingen.
Zo is de wandeling aantrekkelijk voor de hele familie!
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Recensie

De tijd vloog om
door de prettige sfeer en
de inspirerende verhalen
van de gids.
Voor iedereen aan te raden!
Anet L.
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Het Station van Haarlem

14 - 15 mei 2022

28 - 29 mei 2022

8 - 9 oktober 2022

Op veler verzoek bieden we in mei en
oktober nogmaals de rondleiding op
Station Haarlem aan.
Haarlem werd in de 19e eeuw
aangesloten op de eerste Nederlandse
spoorweg van Amsterdam naar Haarlem.
Het station in de Spaarnestad is het
enige station in Nederland in de Art
Nouveau stijl. Niet voor niets is het
station als decor gekozen voor meerdere
filmopnamen.

22 - 23 oktober 2022

ief
s
u
l
Exc
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Happen & Stappen
CULINAIRE WANDELINGEN

Combineer
wandelen
en dineren!

18.00 - 19.15 uur
Stadswandeling
19.15 - 20.00 uur
Voorgerecht
20.00 - 21.00 uur
Vervolg stadswandeling
21.00 uur
Hoofdgerecht
22

Een smaakvolle combinatie!
IN EEN STAD NAAR KEUZE
Voor het voorafje van uw avond
neemt onze gids u mee voor
een wandeling door het
historische centrum van de
stad.
De culinaire aftrap volgt in het
restaurant waar een tafel
speciaal voor uw gezelschap is
gereserveerd. Na deze eerste
gang, nodigt de gids u uit voor
het vervolg van de wandeling.
De stad ontvouwt zich verder.

Dwalend door mooie steegjes,
luisterend naar boeiende
anekdotes over prachtige
panden ontdekt u de stad.
In het volgende restaurant strijkt
u hongerig en voldaan neer voor
het hoofd- en nagerecht.
Een heerlijk avondje uit met
familie, vrienden of collega’s.
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Recensie

Rob is echt heel goed.
Zijn aanstekelijke enthousiasme,
vrolijkheid, deskundigheid en
strakke planning heeft het
wezenlijke verschil gemaakt.
Laila B.
24

Sporen van de Tweede Wereldoorlog
in Leiden
Op pad met archeoloog
Ruurd Kok
In Leiden zijn nog tal van plekken te
vinden met zichtbare sporen uit de
Tweede Wereldoorlog. Ontdek de
littekens in de stad die getuigen van
bombardementen of aanleg van

De rondleiding wordt verzorgd
door archeoloog Ruurd Kok.
Hij gaat al jaren op zoek naar
deze oorlogssporen en neemt
de wandelaar mee langs
plekken uit zijn boek ‘ Bang
voor mooi weer’ .

stellingen.

Exc
lusi
ef

"Het zijn vaak bekende plekken waar je met andere
ogen naar kijkt, zodra je weet wat zich daar in de
oorlog heeft afgespeeld."
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Recensie

Vandaag voor de 2e keer
gedaan. Een andere route en
weer mooie dingen gezien en
leuke weetjes gehoord.
Dank je wel weer Cicerones!
Barbara V.
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ZOMERAVONDWANDELINGEN
door b i j z ondere buurten

Wandel mee door
het Bergkwartier,
de Jordaan,
het Pieterskwartier,
de Vijfhoek, Chintatown
of een andere unieke wijk.

juli & augustus
zaterdagavond
19.30 - 21.00 uur
in meerdere steden
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BIJZONDERE BUURTEN
Het Bergkwartier
in Deventer
Waan je even in de
Middeleeuwen in de straatjes
rondom de Bergkerk. Rondom
de gezellige Brink en in de
beroemde Walstraat is het
heerlijk toeven.

De Vijfhoek
in Haarlem
Ervaar hoe groen de stad kan
zijn in de smalle straatjes achter
de Nieuwe Kerk. In deze
idyllische wijk is het heerlijk
dwalen tussen de gangen en
hofjes.
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Het Pieterskwartier
in Leiden

Rondom de eeuwenoude
Pieterskerk en het Gerecht vormt
een wirwar van smalle straten en
steegjes het prachtige Pieterskwartier.
Op enige afstand van de drukke
winkelstraten, vormt deze
pittoreske wijk een oase van rust.

De wijk heeft niet alleen een
boeiende ontstaansgeschiedenis,
maar de monumenten die er te
vinden zijn, herinneren aan
bijzondere Leidenaren als
Rembrandt van Rijn en Herman
Boerhaave.

"Wat heerlijk om in die
smalle straatjes en steegjes
rond te struinen."

Meer bijzondere buurten op www.cicerones.nl
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Recensie
We hebben genoten van de mooie
verhalen en de historische,
geschiedkundige en architectonische
kennis van onze gids.
Robert K.
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STREET ART
Rotterdam
anders
bekeken
De Rotterdam Street Art
Wandeling is een verrassende
wandeling langs kunst en
muurschilderingen in de stad.
De route voert langs
indrukwekkende murals en
kunstwerken op bekende én
verborgen plekken.
De wandeling langs street
art is vooral een boeiende
ontdekkingstocht voor wie
de stad echt eens met
andere ogen wil bekijken.

Exc

lusi

ef
31

De Hanze
In de middeleeuwen, toen
Rotterdam en Amsterdam
nog kleine dorpjes waren,
hadden steden in het
oosten van Nederland
zich al ontwikkeld tot
machtige handelscentra.

Deze Hanzesteden waren
met elkaar verbonden en
kenden een enorme
welvaart. Dit uitte zich in
fraaie koopmanshuizen,
handelskantoren en andere
imposante bouwwerken.
Door hun rijke verleden
ademen de Hanzesteden
nog altijd een charmante
en authentieke sfeer.
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Reis mee naar de Middeleeuwen
Proef de authentieke sfeer van de Hanzesteden

DEVENTER
Pittoresk en bruisend

In de Koekstad is een
wandeling door het
historische Bergkwartier
rondom de Waag zeer de
moeite waard.

KAM P E N
Bedrijvig en gezellig

De Kamper Kogge herinnert
aan een verleden van
vissers en kooplui. Met de
kamper uien worden
kostelijke volksverhalen
levend gehouden.

Z UT P H E N
Sfeervol en knus

De sfeervolle stad van
torens en poorten straalt
een hoop gezelligheid uit
en is een feest van
ontdekkingen.
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De Opstand
Wat een ramp!
Een opstandig volkje… dat zijn we
misschien altijd al geweest. Tijdens de
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
kwamen de Nederlanders in opstand
tegen de katholieke Spanjaarden die
heersten in een groot deel van Europa.
Wandel mee langs de plaatsen van
herinnering.
Heeft u weleens van Kenau gehoord? Zij
zou hebben meegevochten tegen de
Spanjaarden in Haarlem. In de
Spaarnestad zijn maar liefst twee
standbeelden van haar te vinden!
Eet u ook hutspot op 3 oktober? Als u
Leidenaar bent vast en zeker! Het is de
dag waarop in 1574 Leiden bevrijd werd
van de Spanjaarden. Nog altijd wordt het
Leidens Ontzet groots gevierd met
kermis en hutspot.
Tijdens de Maand van de
Geschiedenis (oktober) bieden we
een serie instapwandelingen aan
met het thema Opstand in Haarlem,
Leiden en Alkmaar.
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De Opstand in 3 wandelingen
Het Beleg van Haarlem

De Victorie van Alkmaar

Het Ontzet van Leiden
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Museumhuizen
same n w e rking met
Vere n i g i n g Hendrick de Keyser
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Op bezoek in de mooiste huizen

In samenwerking met Vereniging Hendrick de Keyser nemen
we in een aantal stadswandelingen een bezoek aan een
museumhuis op. Daarnaast is het voor groepen mogelijk
een arrangement te boeken inclusief een wandeling en
bezoek aan een museumhuis.
De museumhuizen die verspreid liggen over heel Nederland,
verschillen in bouwperiode en in bewoners (van rijk tot arm).
Bijzonder is dat je deze unieke huizen ook écht kunt
beleven: kruip in de bedstede, lees de krant in een luie stoel
of neem plaats aan de eettafel voor een kopje thee.
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Het grootste geheim van
Nederland

Eeuwenlang hield Nederland de vijand buiten de deur met
waterlinies. Door het land circa 50 centimeter onder water
te zetten was het water te diep om te doorkruisen met
paarden en kanonnen en te ondiep voor een aanval met
boten.
De Stelling van Amsterdam is een meesterwerk van
wereldformaat en kreeg al in 1996 een plaats op de
UNESCO Werelderfgoedlijst. In 2021 volgde de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.
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Vestingsteden
MUIDEN | NAARDEN | GORINCHEM
Behalve inundaties, forten en

Met de waterlinies maakten

waterwerken maakte een aantal

onze voorouders van de nood

vestingsteden deel uit van de

een deugd. Een land dat

verdedigingslinies.

grotendeels onder zeeniveau

Steden als Muiden, Naarden en

ligt, wordt regelmatig bedreigd

Gorinchem beschermden ons

door het water. Met vernuftig

land. Deze vestingsteden

watermanagement werd het met

herbergen dan ook tal van

opzet onder water gezet, juist

herinneringen aan roerige tijden.

om het te verdedigen!
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In de 20e eeuw werd het concept
achterhaald met de uitvinding van het
vliegtuig: de vijand kon nu via de lucht
een aanval uitvoeren.
Nadat de linies hun oorspronkelijke
functie hebben verloren, werden het
stille monumenten van belangrijke
bladzijden uit onze geschiedenis.
In Muiden, Naarden en Gorinchem
zijn nog tal van forten, kazematten,
dammen en sluizen te zien. Onze
gidsen vertellen er graag over!

WWW.CICERONES.NL
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Avondwandelingen
DE MAGIE VAN DE SCHEMERING

In de zomer als de avonden

In de winter, ja dan is het zaak u

langer worden, is het heerlijk

warm aan te kleden voor uw

om onder leiding van onze

avondtocht door de stad. Maar

gidsen de stad te ontdekken.

wat is de stad bijzonder in het

Terwijl de zon langzaam

donker! Soms een beetje

ondergaat, geniet u van de

mysterieus, maar ook prachtig

mooiste verhalen in de smalle

door de lichtjes.

straatjes en steegjes.

In de schemering worden de
verhalen van de gids nóg

Na afloop strijkt u nog even neer

spannender!

op een terras voor een echt
vakantiegevoel.

Een anders dan
anders ervaring!
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GIDS
AAN HET
WOORD
Bieke is gids
in 's-Hertogenbosch

“De zomeravondwandelingen zijn heerlijk.
De afwisseling van water, groen en pittoreske
straatjes, en de gemoedelijke sfeer op de gezellige
terrassen: dat is voor iedereen genieten.
In de winter geven de donkere steegjes ons
het idee in middeleeuws ’s-Hertogenbosch
te zijn.”
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Winterwandeling
MET WARME
DRANK

In de winterperiode kan het koud zijn,
maar dat is geen reden om binnen te
blijven! De winterwandeling is een
stadswandeling inclusief een pauze
om even op te warmen.
De wandeling duurt in totaal 2 uur en
is inclusief een pauze van 30 minuten.
Op een sfeervolle locatie drinkt u een
lekkere warme kop koffie, thee of
choco.
Opgewarmd wandelt u verder...
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Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte

Meld u aan op: www.cicerones.nl

AGENDA

NIEUWS

ACTIES

Lees wanneer u met
ons kunt wandelen

Wees als eerste
op de hoogte van
nieuwe wandelingen

Maak gebruik van
leuke acties
en kortingen
46

AGENDA
INSTAPWANDELINGEN 2022
DECEMBER 2020

WWW.IMPRINT-MAGAZINE.NL

TRENDS

Tickets zijn verkrijgbaar via de
website: www.cicerones.nl

April
Stadswandelingen Verborgen Verhalen
Hofjeswandelingen
Bierwandelingen

Mei
Stadswandelingen Verborgen Verhalen
Hofjeswandelingen
Joods Verleden
Haarlem: Stationsrondleidingen
Leiden: Sporen van de Tweede Wereldoorlog

Juni
Stadswandelingen Verborgen Verhalen
Hofjeswandelingen
Rotterdam: Street Art Wandelingen
In de voetsporen van Rembrandt, Hals
en Vermeer

Juli
Zomeravondwandelingen

Augustus
Zomeravondwandelingen

September
Stadswandelingen Verborgen Verhalen
Hofjeswandelingen

Oktober
Stadswandelingen Verborgen Verhalen
Hofjeswandelingen
Joods Verleden
In de voetsporen van Rembrandt, Hals
en Vermeer
Haarlem: Stationsrondleidingen
Rotterdam: Street Art Wandelingen
De Opstand - Wat een ramp!

November
Stadswandelingen Verborgen Verhalen
Hofjeswandelingen
Bierwandelingen
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Recensie

Maarten is an excellent guide.
Extremely knowledgeable but also
very friendly and with a sense of
humour. We would recommend his
services to any of your clients.
Kitty H.
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TOT
ZIENS!
Bekijk het volledige
aanbod van wandelingen
op www.cicerones.nl.

Geï ns p i r e erd door ons aanbod?
Mij n c o l l e g a’s en ik k ijken ernaar
uit u r o n d te leiden in de
mooi s t e s teden van Nederland.
Wees w e lkom en t ot ziens!
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U vindt ons in:

www. c i c erones.nl

's-Hertogenbosch
Alkmaar
Amersfoort
Amsterdam
Delft
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Enkhuizen
Gorinchem
Gouda
Haarlem
Hoorn
Kampen
Leiden
Muiden
Naarden
Nijmegen
Rotterdam
Schiedam
Utrecht
Zandvoort
Zutphen

