
 

 

Winterschool voor Senioren 2018 – 2019 
 

PROGRAMMA 

 

 

MAANDAG 10 DECEMBER 2018  

 

Ochtendprogramma 

Aanvang 10.00 uur  in de Wipmolen. 

 

De traditie van kerststallen zou volgens de overlevering door 

Franciscus van Assisi zijn gestart na zijn bezoek aan Bethlehem 

in 1223. In Napels hebben ze er iets heel feestelijks van gemaakt. 

Napels kent een traditie van rijk aangeklede kerststallen met heel 

veel kleurige figuren. Mw. Antonella Petrai, een geboren 

napolitaanse die al tien jaar in Nederland woont, legt uit waar die 

traditie vandaan komt . Zie ook www.napolitaansekerststal.nl  

 

Kosten € 4,50 

 

 

Middagprogramma 

Aanvang  14.00 uur in de Wipmolen 

 

Niet iedereen kan yoga beoefenen op de mat. Voor die mensen is 

stoelyoga ideaal. Hierdoor is het door iedereen te doen, overal en altijd. 

Al zijn de bewegingen maar klein, de positieve effecten zijn groot. De 

workshop wordt gegeven door Sandra Slotboom. Als u voor deze 

activiteit inschrijft, wilt u dan makkelijk zittende kleding aandoen en evt. 

sokken aan wanneer de schoenen uit moeten. 

Er kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen 

 

Kosten € 4,50 

 

 

 

 

WOENSDAG 12 DECEMBER 2018   (optie 1) 

 

Dagprogramma 

http://www.napolitaansekerststal.nl/


Vertrek vanaf de Nassaulaan 2 om  09.00  uur naar Leiden. 

We beginnen in de ochtend  bij het Japanmuseum Siebold Huis.  

Hier kunt u een Japan gerelateerde collectie bekijken. U vindt er 

onder andere prenten, lakwerk, keramiek, kleding en nog vele 

ander schatten die tussen 1823 en 1829 in Japan werden 

verzameld door de arts Philipp Franz von Siebold. 

Er zijn gidsen die u rondleiden. 

 

We lunchen in het Rijksmuseum van Oudheden. 

 

Na de lunch gaan we in het Rijksmuseum van Oudheden 

op ontdekkingsreis. 

Het museum bezit een wereldberoemde Egyptische 

collectie. Maar daarnaast zijn er voorwerpen van de Oude 

Grieken, Romeinen en Etrusken, Nederland in de 

Romeinse tijd en vondsten uit de prehistorie en de 

middeleeuwen van Nederland. 

Onder leiding van gidsen kunt u een rondleiding maken. 

Maar u kunt ook zonder gids naar de collectie van uw keuze te gaan. 

 

Kosten:  

Dagprogramma zonder  kaart  € 42,00 

Dagprogramma  met Museumkaart/Bankgirokaart  € 38,00 

 

Maximaal 40 deelnemers, zie optie 1 of 2 
 
 

VRIJDAG 14 DECEMBER 2018 

 

Ochtendprogramma 

Aanvang  10.00  uur in de Wipmolen. 

We gaan onder begeleiding van Nanna van Marrewijk een kerststukje maken.  
Het voorbeeld is aanwezig tijdens het inschrijven op 16 november. 
 
Kosten:  € 12,00 
 

 

Middagprogramma 



 

Aanvang 13.30 bij gasterij ‘t Karrewiel. 

 

Vanmiddag zijn we in ‘t Karrewiel voor een brunch en een 

uurtje bowlen. 

Voor diegenen die voor het eten een uur willen bowlen kan 

dat vanaf 12.00 uur. De anderen bowlen na de brunch. 

Het is de bedoeling dat u of voor of na de brunch bowlt, dus 

niet beide keren. 

 

Kosten: € 18,00 

 

 

 

 

 

MAANDAG 7 JANUARI 2019  

 

Ochtendprogramma 

Aanvang  10.00  uur in de Wipmolen. 

Workshop bonbons maken 

We gaan vandaag onder leiding van de Rijswijkse chocolatierErwin Krose bonbons maken. 

In deze workshop laat hij ons kennis maken met de geschiedenis van chocolade. Wat is 

chocolade, hoe wordt het gemaakt en hoe bewerk je het. Daarna kunt u zelf aan de slag 

gaan om producten te maken van platte chocolade tot bonbons. 

 

Kosten:  € 18,00  

 

 

DINSDAG 8 JANUARI 2019  (optie 2) 

 

Dagprogramma 

Aanvang  09.30 uur of 10.00 uur ( afhankelijk in welke groep u wordt ingedeeld) bij cafe 

Dudok, Hofweg 1A  in Den Haag. Hier drinken we koffie/thee. 

Om 10.15 uur vertrekt de eerste groep met een gids van Prodemos naar de Tweede Kamer. 

Om 10.45 uur vertrekt de tweede groep. 

Na het bezoek aan de Tweede Kamer lunchen we in 2 groepen 

op het Plein 

Na de lunch heeft u de keuze uit een bezoek aan het Mauritshuis 

of het Escher museum. 

 

U vertrekt op eigen gelegenheid naar Den Haag. 

Gegevens komen op de deelnemerskaart te staan! 

 

Kosten:  

Dagprogramma met Mauritshuis met museumjaarkaart /bankgirokaart € 20,00. 

Dagprogramma met Mauritshuis zonder kaart € 30,00. 



Dagprogramma met Escher  € 25,00. 

 

Maximaal  40 deelnemers, zie optie 1 of 2 

 

 

 

WOENSDAG 9 JANUARI  2019 

 

Zangworkshop 

Aanvang  09.30  uur in het Rietveld theater,  Rietveld 49.  

 

Welk lievelingslied zingt u graag of heeft u altijd al eens voor 

publiek willen zingen? Schrijf u dan nu in voor een korte 

winterworkshop ZINGES! 

Onder de naam ZINGES geeft de Delftse musicus Guus 

Westdorp een workshop voor zangliefhebbers.  

Onder zijn bezielende begeleiding kunnen deelnemers hun 

zelf verkozen lied oefenen om het ten slotte ten gehore te 

brengen voor de enthousiaste deelnemers van de 

winterschool. Deze presentatie vindt plaats in het Rietveld Theater. De workshop zelf heeft 

een gezellig en vriendelijk karakter en bestaat uit een groep van 6 tot 8 deelnemers (een 

duet vormen is mogelijk). Om beurten zingt een ieder zijn of haar lied en geeft Guus 

aanwijzingen/advies bij het zingen en het ‘brengen van de tekst’. Het motto van de workshop 

is: Zingen met lef, lol en liefde!  

Guus Westdorp was onder meer pianist/begeleider van Toon Hermans en Liesbeth List en 

heeft een enorme passie voor het Nederlandstalig lied. Grijp uw kans en wordt de voice van 

de winterschool 2019. 

 

Kosten: € 7,50 

 

 

WOENSDAG  9 JANUARI 2019 

Ochtendprogramma 

Aanvang  09.45 uur in het Reinier de Graafziekenhuis. Inloop vanaf 09.30 uur 

 

Vanochtend gaat oogarts Dr.Kusmierczyk ons vertellen over de oogklachten/aandoeningen 

die met name ouderen kunnen hebben en wat daar eventueel aan te doen is.  

De voordracht wordt gehouden in het Melkmeisje 1, een van de zalen op de vijfde verdieping 

van het ziekenhuis.  

 

Kosten: € 4,50 

 

Middagprogramma 

Aanvang 14.00 uur in de Wipmolen 

 

Wonen voor ouderen heeft door alle eeuwen extra aandacht gekregen. Al in de 

Middeleeuwen werden hiervoor slimme oplossingen bedacht, zoals de hofjes die we ook in 



Delft nog kennen, bijvoorbeeld het Klaeuws Hofje aan de Oranjeplantage, het Hofje van 

Gratie aan de Van der Mastenstraat of het Hofje van Pauw aan de Paardenmarkt. Ze waren 

vaak bestemd voor ouderen met weinig geld en bedoeld als onderdeel van sociale 

voorzieningen voor leden van een bepaalde kerk, of beroepsgroep. 

Mevrouw  Willemijn Wilms Floet, docent Architectuur aan de TU Delft en gepromoveerd op 

dit onderwerp, zal ons vertellen over deze specifieke woonvorm. 

 

Kosten:  € 4,50 

 

 

VRIJDAG 11 JANUARI 2019 

 

Ochtendprogramma 

Aanvang  09.45 uur. 

Bezoek aan het Archeologisch Depot aan de Kleuzenaarsbocht  7. 

 

Om te weten te komen hoe het vroeger in Delft was hebben we twee mogelijkheden: gaan 

zoeken in het Stadsarchief Delft waarin de schriftelijke bronnen worden bewaard of in het 

Bodemarchief waarin de bodemvondsten worden bewaard.   

Opgravingen leren ons hoe de stad zich heeft ontwikkeld. 

Vondsten worden bewaard in het Depot van Archeologie  Delft. 

 

Kosten: 4,50 

 

 

Middag- en avondprogramma  

 
Grote finale winterschool 2018/2019 

Vanmiddag is de slotmiddag van de winterschool.  

De deelnemers aan de workshop ZINGES hebben hun lievelingssong ingestudeerd o.l.v. 

pianist Guus Westdorp en brengen dit vanmiddag in het Rietveldtheater ten gehore aan de 

deelnemers van de winterschool. Zij laten zien wat ze allemaal in de workshop hebben 

geleerd en waar hun passie ligt. We zijn benieuwd welk Delfts talent zich bij deze finale 

aandient als The Voice van de Winterschool. 

Vanaf 16.00 uur bent u welkom in het Rietveldtheater waar we worden ontvangen met koffie 

of thee. Na afloop van het zangfestijn drinken we in de foyer van het theater nog een 

drankje. Vanaf 18.30 uur zetten we het slotfeest voort bij restaurant ‘Bij Best’ aan het 

Vrouwjuttenland (om de hoek van het theater). Wij maken daar gebruik van een Indisch 

buffet (lopend), waar we ons voor het gemak laten bedienen en sluiten de avond af met 

koffie/thee. Overbodig te vermelden dat om deel te nemen aan het buffet van u verwacht 

wordt dat u eveneens de Grande finale in het theater bijwoont.  

Aanvang:  

16.00 uur   -  ontvangst met koffie/thee in de foyer van het   

 Rietveldtheater 

16.30 uur   -   finale workshop Zinges met na afloop een drankje in de bar 

 Rietveldtheater 

18.30 uur   -   Indisch buffet (lopend) bij restaurant ‘Bij Best’ en   

 Vrouwjuttenland 22 



20.30 uur   -   einde. 

 

Kosten € 22,50 

 


