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Oefening 13 thema 9   

  

Een dagje naar Alkmaar 

PIEP… Welkom bij het VVV-kantoor van Alkmaar. Voor het aanvragen van informatie over 

overnachtingsmogelijkheden, toets 1, voor het aanvragen van folders, toets 2, voor een 

gesprek met één van onze medewerkers, toets 3. 

Ellen toetst 3…  

P:  VVV-kantoor Alkmaar. Goedemorgen, u spreekt met Peter van Gaal. Kan ik u 

helpen? 

E: Goedemorgen, meneer. U spreekt met Ellen van ’t Zand en ik kom uit 

Leeuwarden. Ik wil a.s. vrijdag graag een dagje naar Alkmaar om die stad eens te 

gaan bekijken. Ik weet alleen niet wat er allemaal in Alkmaar te doen is. Kunt u 

mij daar iets over vertellen? 

P: Natuurlijk mevrouw. Ik zal u een paar mogelijkheden geven.  

E: Heel fijn. 

P:  Het is heel goed dat u op vrijdag komt, want op vrijdag is er in Alkmaar de 

kaasmarkt. Zoals u misschien weet, mevrouw, heeft Alkmaar een typisch 

Nederlandse kaasmarkt. Vanaf de eerste vrijdag in april tot en met de eerste 

vrijdag van september is er zo’n kaasmarkt. De kaasmarkt duurt van 10 tot 12.30 

en wordt gehouden op het marktplein. Deze kunt u makkelijk vinden vanaf het 

station. Het is vijf minuten lopen.  

E: En wat is er zo speciaal aan de kaasmarkt? 

P: Op de kaasmarkt worden allerlei kazen verhandeld en verkocht. Handelaren 

praten net zo lang met de klant totdat ze het eens zijn over de prijs. Daarna wordt 

de kaas gewogen in de Waag en komt het het zogenaamde kaasdragersgilde in 

actie om de kaas af te voeren. In het Waaggebouw is ook het Kaasmuseum te 

vinden. Hier vindt u informatie over de manier waarop boeren kaas maken.   

E: Nou, dat lijkt me heel leuk. Ik ga zeker een kijkje nemen op die kaasmarkt. Heeft 

u misschien nog ideeën voor de middag? 

P: Ja zeker, mevrouw. Als u van geschiedenis houdt, kunt u een stadswandeling 

maken. Er zijn in Alkmaar 400 monumenten, zoals de Waag, het Stadhuis, de 

Grote St. Laurenskerk en er zijn ook allerlei gevels en grachten die de stad een 

bijzondere uitstraling geven.  

E: Dat klinkt goed. En misschien wil ik ook nog gaan winkelen. 

P: Nou, dan zit u ook goed in Alkmaar. Alkmaar is de grootste stad in de regio. Er is 

een uitgebreid winkelcentrum te vinden. Ook zijn er veel restaurants, terrassen en 

cafeetjes. En als u meer van activiteiten en festivals houdt, is het leuk om een 

keer naar het Alkmaars Ontzet te gaan of naar het Jazz & Muziekweekend.  

E: Zo, ik had niet verwacht dat er zoveel te doen was in Alkmaar. Weet u ook hoe ik 

het makkelijkst van Leeuwarden naar Alkmaar kan reizen?  
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P: Dat ligt aan het vervoersmiddel waarmee u reist. Als u met de auto gaat, kunt u 

het beste vanuit leeuwarden via de A31 naar de Afsluitdijk rijden. Dan volgt u de 

A7 richting Alkmaar. Dit duurt ongeveer 1,5 uur.  U kunt ook met het openbaar 

vervoer gaan, er is een rechtstreekse busverbinding tussen Leeuwarden en 

Alkmaar. Dan bent ongeveer 2 uur onderweg.    

E:  Nou, ik zal alles maar even opschrijven.  

P: Dat hoeft niet hoor, mevrouw. Ik kan u ook een folder opsturen met alle 

informatie. Dan kunt u alle mogelijkheden nog een keer rustig nalezen. 

E: Dat zou fantastisch zijn! 

P: Naar welk adres mag ik het sturen? 

E: Het adres is Emmalaan 50. De postcode is: 8917 AQ in Leeuwarden. 

P: En uw naam was… 

E: Ellen van ’t Zand. 

P: Goed, mevrouw Van ‘t Zand, ik stuur u de folder zo snel mogelijk op. 

E: Uitstekend. Hartelijk dank. 

P: Graag gedaan en veel plezier in Alkmaar. 

E: Dank u wel, tot ziens. 

P: Tot ziens. 

 

 


