
Inschrijven voor de Winterschool voor Senioren Delft 2018 – 2019 

 

WINTERSCHOOL VOOR SENIOREN 2018 - 2019 

 

De Winterschool voor Senioren  2018-2019 vindt plaats in de weken 10 t/m 14 december 

2018 en 7 t/m/ 11 januari 2019 

] 

Inschrijven 

 

Op vrijdag 16 november a.s. van 10.00 tot 12.30 uur en van 

13.30 tot 15.30 uur. 

 

 

Waar: In de Wipmolen, Prof. Krausstraat 71 B. 

 

U kunt voor maximaal 2 personen tegelijk inschrijven. Als u ook voor iemand anders wil 

inschrijven, dan moet u wel alle gegevens van diegene voor wie u inschrijft meebrengen. Let 

er op dat er van iedereen een privacyverklaring nodig is. 

 

Wie voor de afgelopen Zomerschool deze privacyverklaring al heeft ondertekend, hoeft dit 

niet weer te doen. 

Is er in uw persoonsgegevens iets veranderd, bv. woonadres, telefoonnummer of 

contactadres bij noodsituaties geef dit dan wel aan. 

Voor een aantal activiteiten gelden limieten qua deelnemersaantal. Zo kunnen op 10 

december ’s middags 20 mensen  deelnemen aan de workshop stoelyoga, de dagtocht naar 

Leiden op12 december 40 deelnemers, het dagprogramma naar Den Haag  8 januari 40 

deelnemers en de zangworkshop op 9 januari 8 deelnemers. Op de andere dagen is er geen 

limiet.  

U kunt voor de activiteiten op 12 december en 8 januari, maar voor één van de 2 activiteiten 

inschrijven.  

U kiest dus voor Leiden op 12 december (optie 1) of voor Den Haag op 8 januari (optie 2). 

Dit omdat er bij beide activiteiten maar 40 deelnemers aanwezig kunnen zijn.  

U maakt op het inschrijfformulier dus de keuze uit optie 1 of optie 2. 

 



 

Inschrijven na 21 november: 

Via de mail: seniorenzomerenwinterschool@gmail.com  

Telefonisch:  06 -50564237 (tussen 17.00-18.00 uur);   niet in het weekend en niet op 22 

november in verband met het optreden van tante Lien in het Rietveldtheater. 

 

Wanneer we in de Wipmolen lunchen bedraagt de prijs als vanouds  € 2,00  

 

De activiteiten vinden plaats in de Wipmolen tenzij anders vermeld in het programma. 
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