
 
Gezellige middag in verrassende entourage voor ouderen 
SSBO wil zomer niet voorbij laten gaan zonder ontmoetingen 
 
Het programma van de Zomerschool voor Senioren is helaas dit jaar gesneuveld 
door Corona. De samenwerkende ouderenbonden (SSBO) organiseren daarom als 
een pleister op de wonde dinsdag 18 augustus van 14.00-16.00 uur, een gezellige 
inloopmiddag voor senioren, bij Buitengoed de Uylenburg, een corona-proof 
omgeving.  
 
INLOOP, ONTMOETING, MUZIEK – EN MISSCHIEN EEN WANDELING 
Bij het landelijk gelegen de Uylenburg aan de Noordeindseweg 70, gelegen achter 
cafe Du Midi,  staat nu tijdelijk een circustent, waar men elkaar kan ontmoeten. De 
tent is open  aan de zijkanten, dus volop frisse lucht, om het coronarisico te 
beperken.  
De accommodatie alleen al is een belevenis. Er wordt gezorgd voor een verfrissende 
consumptie en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door zangeres Kika Jonker, die 
zichzelf begeleidt met gitaar.  
Voor wandelliefhebbers zijn de met paaltjes aangegeven route van 3 of 6 kilometer 
wellicht nog een optie.  
  
VERVOER 
Het is leuk om er naar toe te fietsen. Kiest u voor vervoer met auto, dan is er behalve 
bij café Du Midi, over het algemeen meer ruimte bij de nabijgelegen parkeerplaats. 
Komt u met openbaar vervoer, dan kunt u bus 63 nemen en uitstappen bij bushalte 
Camping Delftse Hout aan de  Korftlaan. De locatie bereikt u via een mooie 
wandeling door de weilanden, op ruim 10 minuten loopafstand. Denkt u eraan dat 
een mondkapje verplicht is in de bus. De Regiotaxi rijdt ook in Coronatijd. Mocht het 
vervoer toch een belemmering zijn, dan zoeken wij een oplossing.  
 
AANMELDING 
Aanmelding is verplicht: wegens de coronamaatregelen kunnen er slechts 35 
mensen toegelaten worden. Entreekosten: € 2,50.  
Graag tijdig vooraf aanmelden, via het emailadres: penningmeester@ssbodelft.nl  of 
telefonisch op werkdagen tussen 17.00 en 18.00 uur via nummer 015-2567838.  
De entree kunt u bij voorkeur overmaken op banknummer NL22 INGB 0006 8797 37 
tnv Stg.Samenwerkende Bonden van Ouderen Delft, of gepast betalen bij de 
circustent.  
 
De afgelopen jaren verzorgden de samenwerkende ouderenbonden SSBO, tijdens 
de zomermaanden een hele reeks uitstapjes. Door de Coronamaatregelen moeten 
de Delftse ouderen dat deze zomer missen. Vandaar dat de SSBO, blij is, samen met 
Delft voor Elkaar, deze ontmoetingsmogelijkheid te kunnen organiseren.  
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