
 

Uitnodiging Excursie naar Delft op donderdag 24 oktober 2019 
 
Dit najaar neemt de Commissie Cultuur u graag mee naar Delft voor een afwisselend 
programma. 
 
De bus brengt ons naar Royal Delft / De Porceleyne Fles voor een 
uitgebreide kennismaking met het beroemde Delfts Blauw.  
Na een rondleiding, koffie met appelgebak en een bezoek aan de 
showroom stappen we in de rondvaartboot. Deze vaart naar het 
oude stadscentrum en zet ons na een rondje door de Delftse 
wateren af in de buurt van de Markt.  
Rolstoelen kunnen helaas niet mee in de boot.  
 

 
 
 
Vervolgens gaan we naar de Nieuwe Kerk, waar u op 
eigen gelegenheid de uitgebreide documentatie over de 
vaderlandse geschiedenis kunt bekijken. U ziet het 
Praalgraf van Willem van Oranje, de prachtige glas-in-
loodramen en de ingang van de grafkelder, waar vele 
leden van het Koninklijk Huis begraven liggen. 
 

Als u uitgekeken bent in de Nieuwe Kerk, heeft u nog tijd om zelf een keuze te maken uit wat 
Delft nog meer te bieden heeft. Met uw ticket heeft u ook toegang tot de Oude Kerk, waar 
in oktober het wereldberoemde Narrow House van de kunstenaar Erwin Wurm te zien is.   
U kunt ook het Paul Tetar van Elven Museum of het Vermeer Centrum bezoeken. Of de 
Vermeer-wandeling (of een andere stadswandeling) maken langs de oude grachtjes en 
straatjes van Delft. Of kiest u voor een van de vele fraaie oude horecapanden voor een lichte 
lunch? Wij zorgen voor een stadsplattegrond, zodat u gemakkelijk uw weg kunt vinden.  
 

Later op de middag  brengen we een bezoek aan 
Museum Prinsenhof, voor de tentoonstelling  
Pieter de Hooch in Delft / Uit de schaduw van Vermeer. 
U heeft hierbij de keuze tussen een bezoek van 1½ uur of 
van 2 uur.  
Museum Prinsenhof geeft helaas aan dat het museum 
niet toegankelijk is voor rolstoelen. 
 
We sluiten de dag af met een dinertje in restaurant 
Swing in het Hampshire Hotel, waar de bus klaar staat 
om ons, na de avondspits, weer naar Tilburg te brengen.  
 



Kosten:  
De kosten voor deze dagexcursie bedragen € 75,00 per persoon 

(inclusief busvervoer, koffie/thee met gebak, rondleiding Royal 

Delft, boottochtje, entree Nieuwe en Oude kerk, toeslag 

museum Prinsenhof en dinertje). We gaan ervan uit dat 

iedereen een museumkaart heeft; zo niet dan moet u zelf een 

toegangskaart voor Museum Prinsenhof kopen à € 12,50 

 

Aanmelden : bij voorkeur via de website: www.sedvitae.nl. U 

kunt zich ook per e-mail aanmelden bij francis.huisman@wxs.nl  

of telefonisch (06 2233 9042) of per post: Elzenstraat 21, 5038 

HB Tilburg.                                                                                                                                             

Betalen : De kosten ( SV-leden € 75,00 en introducees € 82,00 ) 

graag tegelijk met uw aanmelding overmaken naar 

bankrekeningnummer NL22 RABO 0320 3888 16 van Sed Vitae: 

o.v.v. Cultuur Delft 24 oktober 2019. Vermeld bij uw 

aanmelding svp ook eventuele dieetwensen.  

Aanmelding is mogelijk tot en met 28 september.  

 

Programma  

08:30 Vertrek bus vanaf parkeerplaats NS Station Tilburg Universiteit (Troelstrastraat) 

10:00 Aankomst bij Royal Blue in Delft. 
Ontvangst met koffie en gebak, rondleiding, bezoek showroom.  

11:45     Lopen naar De Schie  

12:00  Rondvaart door de grachten van Delft 

13:00 Ontschepen bij de Koornmarkt en lopen naar De Markt 

13:30 Bezoek aan de Nieuwe Kerk 

14:00 Vrije tijd 

15:00 
optie 1:   Museum Prinsenhof  
                 (Tijdslot 15:00 uur) 

optie 2: Vrije tijd / Oude Kerk 

15:30 optie 1: Museum Prinsenhof 
optie 2:   Museum Prinsenhof 
                 (Tijdslot 15:30 uur) 

17:00 Lopen naar de Koepoortsplaats  

17:30 Diner in Restaurant Swing in het Hampshire Hotel  (hoofdgerecht plus 1 drankje) 

19:00 Vertrek bus 

20:30 Aankomst Tilburg 
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