
         
 

      
PINKSTERDRIETOCHT   2017 
Het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar nodigt u uit voor de Pinksterdrietocht op dinsdag 6 juni a.s. 

naar Leeuwarden. De organisatiecommissie bestaat uit Anneke Goddijn, Feyko Alkema en Leen Spaans.  

 

Het thema van Monumentendag 2017 (9 september)  is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. We gaan ze allemaal zien 

in de Hofstad van de Friese Nassau’s. Onderweg stappen we eerst even uit om langs de fraaie Heringastate of 

het Poptaslot (1512) en het naastgelegen Vrouwengasthuis (1711) te wandelen. We voelen ons in Marssum 

terug in lang vervlogen tijden. Hier lijkt de tijd stil te staan. Dan trekt de zin in koffie en Oranjekoek ons snel 

naar de dichtbij gelegen Leeuwardense Brasserie Maria Louise, tegenover de Oldenhove. Het Historisch 

Centrum Leeuwarden (HCL) ligt er naast. We worden er ontvangen door de gidsen van onze Friese 

zustervereniging. Zij laten ons in groepjes het HCL zien en nemen ons daarna mee, ook weer in groepjes, door 

historisch Leeuwarden. We gaan ervaren, dat Leeuwarden in de oudheid op drie terpen ontstond. De fraaie 

smalle grachtjes worden omzoomd door talloze bijzondere laat-middeleeuwse monumenten. De wandeling 

eindigt voor allen in het Stadhouderlijk Hof, waar we samen lunchen in de grote feestzaal en de prachtige serre. 

In de dinerzaal kunt u vast een blik werpen om zelf te zien hoe de Nassau’s aan tafel gingen.  

 

De middag heeft voor elk wat wils. We bieden u een vaartocht aan in een Friese praam, om het monumentale 

Leeuwarden ook vanaf het water te bewonderen. Aansluitend is er tijd om te wandelen door de gezellige 

kleinschalige winkelstraten of door de Prinsentuin, het fraaie stadspark dat beroemd is geworden door Vestdijks 

roman De Koperen Tuin. Daar vindt u ook het kleine maar fijne Pier Pandermuseum (€2), de Friese 

beeldhouwer, die door Louis Couperus zo werd bewonderd. U kunt kiezen voor één van de andere musea (voor 

eigen rekening), zoals het beroemde Keramiekmuseum Princessehof (museumjaarkaart), waar ook de stijlkamer 

van de 18e eeuwse Maria Louise, alias Marijke Meu nog is te zien. De meest krasse knarren onder ons willen 

wellicht de Oldenhove (€3,50, inclusief Pier Pandermuseum) beklimmen om te genieten van een uitzicht tot aan 

de Waddenzee. Maar ook het HCL (gratis) staat nog voor u open, want daar heeft u ’s ochtends echt nog niet 

alles kunnen zien, zoals de archeologische afdeling, waar het ontstaan van Leeuwarden wordt uitgelegd met 

mooie maquettes. Zoiets zou voor Alkmaar ook leuk zijn, want de ontstaansgeschiedenis van beide steden 

vertoont veel gelijkenis. Heeft u een Museumjaarkaart, neem hem dan mee voor het middagprogramma. 

 

De dag in Leeuwarden besluiten we met een ‘borrel’ bij Brasserie Maria Louise. Daar haalt de bus ons ook weer 

op om terug te keren naar Alkmaar.  

    
Samengevat ziet het programma er als volgt uit: 

07.45uur Start inchecken bij de bus, aan de voorkant van het NS-station Alkmaar-Centrum 

08.00 uur Vertrek NS-Station Alkmaar-Centrum 

08.15 uur Vertrek bij NS-Station Alkmaar-Noord, op de parkeerplaats voor het Van der Mey College (daar 

kunnen automobilisten gratis parkeren) 

Via Marssum (korte wandeling langs state en hofje) naar Leeuwarden, koffie en koek in Brasserie Maria Louise   

11.00 uur Ontvangst in Historisch Centrum Leeuwarden 

10.30 uur Stadswandeling  

13.00 uur Lunch in Hotel Het Stadhouderlijk Hof  

14.30 uur Vaartocht en eigen keuzes 

Vanaf 16.00 uur borrel in Brasserie Maria Louise 

17.00 uur naar Alkmaar  

18.30 uur in Alkmaar  

 
De kosten voor deze dag bedragen € 55,00 per persoon (leden), te storten op rek.nr. NL62INGB0000600401 t.n.v. 

Historische Vereniging Alkmaar, o.v.v. ‘P3’. Op het moment, dat we uw bedrag ontvangen bent u ingeschreven. Er is 

plaats voor 80 deelnemers. Wie het eerst betaalt, het eerst maalt. Als lid kunt u introducé(e)(s) meenemen, à €75,00 

(inclusief lidmaatschap tot 1-1-2019). Zie het bijgevoegde aanmeldingsformulier, dat uiterlijk 1 mei bezorgd moet zijn. Bij 

annulering binnen 5 dagen voor de reis ontvangt u geen geld terug. 

                                                                    

Met vriendelijke groeten, 

Anneke Goddijn, 072-5621203, 06-48428455, Feyko Alkema 072-5620573, 06-10387351 

Leen Spaans,  tel: 072-5116506, 06-22417615 

 
 


