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de Aelbrechtskolk

Idee, ontwerp  &  uitvoering:  Joop Smits
Een educatief-historisch project in samenwerking met

Als je hier vandaan goed om je heen kijkt zie 
je een gebouw met een goudkleurige vogel. 

Dat was vroeger Herberg de Vergulde ......
 Eend
 Zwaan
  Leeuw

Heb je alles gevonden en ingevuld?  Dan weet je nu al veel meer van Delfshaven!

Je staat nu aan het begin van Historisch Delfshaven. 

Op “Café de Oude Sluis” is een aantal stenen 
leeuwenkoppen te zien. Hoeveel?

 drie
 zes
 negen

Op de winkel op de hoek met de Schiedamseweg 
zie je een tegelmotief met daarop een schip. 
Dit is een: 

 stoomschip
 zeilschip
 cruiseschip

kinderspeurtocht



Je staat voor het Zakkendragershuisje. 
Die staat ook op de voorkant van deze speurtocht. In welk jaar is het gebouwd? 

 1453  1653   1853

Wat stellen die drie mannetjes op de windvaan op het dak voor?

 Zwarte Pieten  het dievengilde      zakkendragers

Hoeveel vissen staan er op de gevelstenen aan dit gebouw? Goed zoeken!

 twee    vier     zes

Was was de naam van die belangrijke figuur op 
deze gevelsteen?

 Aelbrecht van Beijeren
 Desiderius Erasmus 
 Jonker Frans

Op deze steen zie je Petrus met de sleutel van de  
hemelpoort. Voor wie was hij de beschermheilige?

 inbrekers
 vissers
 mannen met baarden

Op deze gevelsteen staat een dier waarvan men 
zegt dat hij vaak zijn kop in het zand steekt. 
Welke vogelsoort is dat?

 struisvogel
 lepelaar
 zeemeeuw

Boven de deur van Brouwerij de Pelgrim zie je 
een stadswapen. Van welke voormalige stad is 
dat wapen met een vis en graanhalmen?

 Rotterdam 
 Delft 
 Delfshaven

Ergens op of aan de kerk is een haring met een 
kroontje te zien. Waar?

 in een zijraam 
 op een deur
 in het grote raam
 tegen de gevel
 bovenop de torenspits

Als het straatje aan de linkerkant inloopt zie je 
het huisje van de Delfshavense zeeheld Piet Heyn. 
Hoe heette het schip van zijn laatste reis? 

 De Groene Draak
 De Gulden Draak
 De Blauwe Draak

Loop nu terug naar de Piet Heynsbrug.
In welk jaar is de Piet Heynsbrug gebouwd? 
TIP: Jaar wordt ook wel ANNO genoemd.

 2013  1873  1283

Steek nu de brug over. Naast de Tovertunnel zie 
je een heel oud huis. Wat is de naam van het huis?

 Rust Zacht 
 Zelden Rust
 Rust Roest

Er is ook een stenen dierenkop te zien.  
Van welk dier?

 haring     hert  rund

Aan het einde van de Kolk zie je twee grote  
donkere deuren. Waarvoor dienden die vroeger?
Dat waren:

 sluisdeuren om het water tegen te houden
 tochtdeuren tegen de storm
 stadspoorten om zeerovers buiten de  
 stad te houden


