27, 28 en 29 oktober 2017

WEEKEND VAN DE

LEEUWARDER
GESCHIEDENIS
In oktober is het tien jaar geleden dat het HCL het gebouw aan de
Groeneweg betrok. Het HCL wil met het Weekend van de Leeuwarder
Geschiedenis (in samenwerking met Aed Levwerd en anderen) graag
stil staan bij deze mijlpaal met activiteiten voor jong en oud.

Vrijdag 27 oktober
Leeuwarder Historische Quiz:

Tussen burgers en bestuurders, met
aansluitend de presentatie van het
boek Ken je Leeuwarden van uitgeverij
WBooks (Plaats: Raadzaal Stadhuis,
aanvang: 20.00 uur).
Zaterdag 28 oktober
Nacht van de Leeuwarder Geschiedenis:

Zondag 29 oktober
Dag van de Leeuwarder
Archeologie:

In en om het Archeologisch Steunpunt in het HCL worden tussen
13.00 en 16.30 uur tal van (gratis)
activiteiten aangeboden: Middeleeuws Leeuwarden komt tot leven.

•	
avondopenstelling Oldehove (19.3023.30 uur)
•	avondopenstelling Pier Pander Museum
(20.30-22.00 uur)
•	
avondopenstelling HCL (19.30-23.00
uur)
•	rondleidingen door de schatkamer van
het HCL (voor kinderen en volwassenen
om 20.00, 20.45, 21.30 uur)
•	
poëzie op de Oude Begraafplaats aan de
Spanjaardslaan met o.a. Jean Pierre Rawie
(20.00-22.00 uur)
•	
Ghost Tour vanuit HCL (voor kinderen
en volwassenen om 20.30 uur)
•	
Historische Horeca Tour vanuit HCL
(voor volwassenen om 21.00, 22.00 en
23.00 uur).

•	‘living history’ met o.a. ambachten, eten,
ziekten en een kwakzalver
•	expositie van vondsten van amateurarcheologen
•	voor kinderen: kidstour met beklimming
van de Oldehove, schrijven met een
ganzenveer, familiewapen ontwerpen,
vondsten aanraken
•	laten beoordelen van eigen archeologische vondsten
•	stadswandelingen door ‘Middeleeuws
Leeuwarden’ (om 14.00 en 15.00 uur)
•	rondleidingen door het archeologisch
steunpunt
•	presentatie over het Pesthuis ter plaatse
van Natuurmuseum Fryslân
•	kraam met ‘middeleeuwse’ producten
•	expositie Het verhaal van Leeuwarden

Bovendien start aan het eind van de middag
de Culinaire Mata Hari Tour met aansluitend bezoek aan het Fries Museum (opgave
via www.mooileeuwarden.nl).

Om 12.00 uur is in het HCL de presentatie
van de Engelstalige versie van De Historische
Atlas van Leeuwarden met een korte lezing van
Meindert Schroor.

Gedurende oktober tijdens de Maand van de Geschiedenis
gelden er in het HCL kortingen op boeken en meer.

Leeuwarder Historische Vereniging

Aed Levwerd

Organisatie: HCL, werkgroep archeologie van Aed Levwerd en de afdeling archeologie van
de gemeente Leeuwarden. www.historischcentrumleeuwarden.nl, www.aedlevwerd.nl

