
 

            

 

 
PINKSTERDRIETOCHT   2014 

Het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar nodigt u uit voor de traditionele Pinksterdrietocht 

op dinsdag 10 juni a.s. De organisatiecommissie bestaat uit Carry v.d. Molen en Leen Spaans.  

 

Dit jaar brengen wij een bezoek aan Utrecht ! Het thema van Monumentendag 2014 is ‘Op reis’. 

Reizen, vervoer en transport zullen op Open Monumentendag (13 en 14 september) alle aandacht krijgen. 

2014 is ook het “Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed”. En in dit jaar wordt begonnen met de nieuwbouw 

van het Alkmaarse station. U begrijpt het al: we bezoeken het Spoorwegmuseum, niet te missen!  In 2002 

werd besloten het museum opnieuw ingrijpend te verbouwen. Het stationsgebouw uit 1874 werd na de sluiting 

in september 2003 weer geheel leeggehaald en nu grotendeels teruggebracht in de 19e-eeuwse staat, aangevuld 

met de Koninklijke wachtkamer afkomstig uit het in 1973 gesloopte station Den Haag Staatsspoor. In 2005 

werd de geheel vernieuwde inrichting gepresenteerd. Sindsdien kwamen er jaarlijks spectaculaire onderdelen 

bij. Na de koffie met gebak in het museum krijgen we een rondleiding in kleine groepen. Er zal ook tijd zijn 

om op eigen gelegenheid het museum te verkennen.  

Ook de lunch genieten we in het museum. Daarna vertrekken we naar het centrum en kunt u kiezen uit 

vijf wandelthema’s o.l.v. een gids: Hofjes en steegjes, Jugendstil in de architectuur, Bijzondere Kerken, 

Bekende vrouwen van Utrecht, De mooiste gevelstenen (met name voor deze laatste moet u goed ter been zijn, 

want er zijn veel op- en afstapjes). Wij vragen u een eerste en een tweede keus te maken. In alle gevallen moet 

er wel wat gelopen worden. Daar moet u dus geen probleem mee hebben. 

Vanaf half vier wacht er een ‘hapje en drankje’ in De Winkel van Sinkel, voor we terugkeren naar 

Alkmaar, met nieuwe kennis in ons hoofd over het Monumententhema 2014: ‘Op reis’! (NB. Wij zullen geen 

gebruik maken van uw eventuele Museumjaarkaart.) 

 
Samengevat ziet het programma er als volgt uit: 

08.00         Start inchecken bij de bus,  NB. alleen aan de achterkant van het NS-station Alkmaar-Centrum 

08.15         Vertrek Alkmaar 

08.20         Instappen bij Vierstaten   

09.45         Ontvangst in het Spoorwegmuseum, koffie en gebak 

10.15            Rondleiding in groepen van ca. 20 personen 

12.00            Lunch 

13.00            Vertrek met de bus naar het centrum 

13.30            Keuze uit vijf wandelingen (zie hierboven)  

15.30            Winkel van Sinkel: hapje en drankje 

16.30            Vertrek uit Utrecht 

18.00         Aankomst in Alkmaar  

De kosten voor deze dag bedragen € 58 per persoon. Op het moment, dat we uw bedrag ontvangen bent u 

ingeschreven. Er is plaats voor 112 deelnemers. Wie het eerst betaalt, het eerst maalt. Als lid kunt u één 

introducé(e) meenemen. Zie het bijgevoegde aanmeldingsformulier, dat uiterlijk 5 mei bezorgd moet zijn . 

                                                                    Met vriendelijke groeten, 

Carry van der Molen, tel: 072-5121926, 06-12957982 

Leen Spaans,  tel: 072-5116506, 06-22417615 
rek. nr. 600401 van de Historische Vereniging Alkmaar, o. v. v.: “Pinksterdrietocht 2013”. 

 
 


