PINKSTERDRIETOCHT 2015
Het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar nodigt u uit voor de Pinksterdrietocht op dinsdag 26 mei
a.s. De organisatiecommissie bestaat uit Carry v.d. Molen en Leen Spaans.
Dit jaar brengen wij een bezoek aan Leerdam. Het thema van Monumentendag 2015 (12 en 13 september) is
‘Kunst & Ambacht’. In Leerdam menen we een ideale combinatie van kunst, ambacht en monumentale pracht
te hebben gevonden. Het stadje kent nog vele waardevolle monumenten, alle makkelijk te belopen in het
smaakvolle centrum. Ook langs de haven aan de Linge is veel monumentaals te genieten. Koffie met gebak
krijgen we geserveerd in het gerestaureerde beeldschone stationsgebouw. Weest u er op verdacht, dat u hier
Maria Callas gaat ontmoeten. We maken in de bus twee groepen, die hetzelfde programma kunnen volgen,
alleen in andere volgorde. Na de koffie volgt een exclusief bezoek aan de glasfabriek van Royal Leerdam
Crystal, waar we het echte glasblazersambacht gaan zien, zoals dat hier sinds 1878 wordt uitgeoefend. De
lunch genieten we aan boord van een salonboot, die ons over de Linge voert, zodat we ook kunnen genieten
van het fraaie landschap met de vele fruitboomgaarden rondom Leerdam. Na de lunch bezoeken we het Hofje
van mevrouw Van Aarden, een groot monument uit 1770 op de plek waar eerder het kasteel van Leerdam
stond. De rondleiding door het hofje brengt ons een aantal verrassingen, o.a. waardevolle kunstschatten in de
regentenkamers. Daarna is er tijd om Leerdam te verkennen op eigen gelegenheid. Voor de
glaskunstliefhebbers rijdt de bus naar het Nationale Glasmuseum, dat aan de rand van Leerdam ligt. Tenslotte
treffen we elkaar weer op een mooi terras aan de Linge, om de bijzondere dag af te sluiten met een drankje.
Leerdam is wat verder weg, dan we de afgelopen jaren gewend waren. We vertrekken dus iets vroeger en
komen ook iets later dan gebruikelijk terug in Alkmaar.
Samengevat ziet het programma er als volgt uit:
07.45uur Start inchecken bij de bus, NB. alleen aan de voorkant van het NS-station Alkmaar-Centrum
08.00 uur Vertrek Alkmaar NS Station
08.15 uur Vertrek bij Vierstaten
09.45 uur Leerdam Grand Athina, Stationsweg 2, koffie met appelgebak
10.30 uur groep 1 naar glasfabriek, Royal Leerdam Crystal, Lingedijk 8, Leerdam
10.30 uur groep 2 naar Museum Hofje van Aerden, Kerkstraat 67, Leerdam
12.30 uur 1,5 uur varen inclusief lunch
14.00 uur groep 2 naar glasfabriek, Royal Leerdam Crystal, Lingedijk 8, Leerdam
14.00 uur groep 1 naar Museum Hofje van Aerden, Kerkstraat 67, Leerdam
15.30 uur Facultatief programma, rondwandeling in Leerdam (route wordt uitgedeeld in de bus) of bezoek aan
het Nationaal Glasmuseum (vervoer heen en terug met de bus vanaf De Prikkelinge, gratis met gebruik van
museumjaarkaart, anders voor eigen rekening à €9,-)
Vanaf 16.00 uur borrel in De Prikkelinge, Veerstoep 1, Leerdam
17.00 uur naar Alkmaar
19.00 uur in Alkmaar
De kosten voor deze dag bedragen € 62,50 per persoon, 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 112
deelnemers. Wie het eerst betaalt, het eerst maalt. Als lid kunt u één introducé(e) meenemen. 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,
Carry van der Molen, tel: 072-5121926, 06-12957982
Leen Spaans, tel: 072-5116506, 06-22417615

