
 

        

 
 

PINKSTERDRIETOCHT   2013 
Het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar nodigt u uit voor de traditionele Pinksterdrietocht op 

dinsdag 21 mei a.s. De organisatiecommissie bestaat uit Carry v.d. Molen en Leen Spaans.  

 

Dit jaar brengen wij een bezoek aan Delft ! Het thema van Monumentendag 2013 is ‘Macht en Pracht’. 

Machtig werd Nederland na de Spaanse overheersing, en met pracht en praal wilde men in de 17e eeuw laten 

zien hoe goed het ons land verging. In Delft is daar veel van terug te vinden. Na de koffie met gebak in gasterij 

’t Karrewiel varen we met rondvaartboten door het oude Delft naar De Porceleyne Fles. Het zeer kostbare 

Chinese porselein maakte men na met Delfts aardewerk, zodat ook de iets minder rijken konden pronken met 

beschilderde borden en vazen. We bezoeken een van de laatste aardewerkfabrieken. U kunt er uw ogen 

uitkijken in de pottenbakkerij, bij de schilders, in een klein maar fijn museum en u ervaart de gloednieuwe 

‘Royal Delft Experience’. Na afloop kent u het zwarte geheim van het Delftsblauw ! Na het lunchbuffet kunt u 

voor de middag kiezen uit drie mogelijkheden, alle drie met uitleg door een gids: * de indrukwekkende 

Nieuwe Kerk met het praalgraf van Willem van Oranje, - het symbool van de nieuwe Macht en Pracht van de 

jonge republiek -, en daaronder de grafkelder van het Koninklijk Huis; * het Prinsenhof, het middeleeuwse 

stadskasteel, waar Willem van Oranje woonde en waar, als wij er zijn, óók de tentoonstelling ‘Delftsblauw 

Kunst of Kitsch’ is te zien, leuke aanvulling op het ochtendprogramma; * voor wie de mooiste plekjes van de 

Delftse binnenstad wil ontdekken, met alle daaraan verbonden verhalen, is er een boeiende stadswandeling. 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 onze herberg voor vandaag, voor we terugkeren naar Alkmaar, met nieuwe 

kennis in ons hoofd over het Monumententhema 2013: ‘Macht en Pracht’ ! 

 
Samengevat ziet het programma er als volgt uit: 

08.15         Vertrek Alkmaar, NB. alleen aan de voorkant van het NS-station Alkmaar-Centrum  

09.30         Ontvangst in Gasterij ’t Karrewiel, koffie en gebak 

10.15            Grachtenrondvaart door Oud-Delft vanaf  ’t Karrewiel naar de Porceleyne Fles 

11.15            Rondleiding in de Porceleyne Fles 

12.30            Met de bus terug naar 't Karrewiel 

13.00            Lunchbuffet 

14.00            Keuze uit 3 middagactiviteiten:  

                          * bezoek aan de Nieuwe Kerk, met o.a. het praalgraf van Willem van Oranje 

                          * bezoek aan Het Prinsenhof, de toenmalige residentie van Willem van Oranje  

                         * stadswandeling langs schilderachtige plekjes in Delft o.l.v. een gids 

15.30            Terug bij ’t Karrewiel: hapje en drankje 

16.15            Vertrek uit Delft 

18.00         Aankomst in Alkmaar  

De kosten voor deze dag bedragen € 55 per persoon. Als lid kunt u één introducé(e) meenemen.  

Zie het bijgevoegde aanmeldingsformulier, dat u uiterlijk 1 mei moet inleveren. 

 

Met vriendelijke groeten, 

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

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

  
                


