
WINTERSCHOOL VOOR SENIOREN 2019 – 2020 

De winterschool biedt activiteiten vanaf 11 december tot 31 januari 2020. 

Inschrijven voor activiteiten start op vrijdag 29 november van 10.00 tot 14.00 

uur. 

WAAR:  De Wipmolen, Professor Krausstraat 71 B 

 

Om de inschrijving goed te laten verlopen zet u bij binnenkomst uw naam op 

de lijst. Aan de hand van die lijst wordt u opgeroepen. Bent u dan niet 

aanwezig, dan vervalt uw plaats op de lijst. 

U kunt voor maximaal 2 personen inschrijven. Zorg dat u voor een vlot verloop 

van de inschrijving de vereiste gegevens bij de hand hebt zowel van u zelf als 

van de eventuele tweede persoon voor wie u wilt inschrijven, namelijk naam, 

adres, telefoonnummer, geboortedatum, telefoon voor noodgeval, relatie van 

noodnummer. 

 

Inschrijven vanaf 3 december 

Via de mail:  seniorenzomerenwinterschool@gmail.com  

Via de telefoon: 06 50 56 42 37  ( tussen 17.00 en 18.00 uur, niet in het 

weekeinde) 

 

Let op 

De activiteiten in januari vinden niet in De Wipmolen plaats in verband met een 

verbouwing die daar dan gaande is. Waar de betreffende activiteit dan wel 

plaats vindt staat op de deelnemerskaart die u bij inschrijving krijgt. 

 

De programmaboekjes zijn verkrijgbaar op de volgende punten: 
Wijkcentra en buurthuizen: 

- De Parel bij de Vermeertoren 
- Delft Noord aan de Brasserskade 
- De Wending in de Raamstraat 
- Het Buitenhuis aan de Buitenhofdreef 
- De Vleugel aan de Aart van der Leeuwlaan 
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- Het  Voorhof aan de Herman Gorterhof 
- De Wippolder aan de prof. Krausstraat 50 
- De Wipmolen aan de prof. Krausstraat 71b 
- Onder de Schie aan de Rotterdamseweg 51 
- De Hofstee aan de Sandinoweg 

 
Kerken: 
- Adelbertkerk aan de Minervaweg 
- Franciscus en Clarakerk aan de Raamstraat 
- Maria van Jessekerk aan de Burgwal 
- Sacramentskerk aan de Nassaulaan 
- Bethlehemkerk aan de Floresstraat 
- Hofkerk aan de Cort van der Lindestraat 
- Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat 
 
- Delft voor Elkaar aan de Van Bleyswijkstraat 
- DOK Bibliotheek/Open in De Veste 

- Sociëteit Humanitas aan de Beethovenlaan 

- Woonzorgcentrum Lindenhof aan de Cort v/d Lindenstraat 

- Zorgcentrum De Buytenweye/Prelude aan de Chopinlaan 

- Gezondheidscentrum Brahmslaan 
- Zwembad Kerkpolder 

 


