Aantekeningen

WINTERSCHOOL VOOR SENIOREN 2017 - 2018
Hierbij het programma van de Winterschool voor Senioren 2017-2018
Inschrijven
Op maandag 20 november a.s. tussen
13.00-16.30 uur.
Waar: Bij de locatie van ‘Delft voor Elkaar’
aan de van Bleiswijckstraat 91, 2e etage (er
is een lift).
Bereikbaar met tram 1 en diverse bussen, o.a. 60 – 64 en 37, halte
Krakeelpolderweg.
We hebben deze Winterschool limieten qua deelnemers, op 11
december (40) en op 15 december (62). Op de andere dagen is er
geen limiet.
Inschrijven na 22 november
Via de mail: seniorenzomerenwinterschool@gmail.com
telefonisch: 06 - 50564237 (tussen 17.00-18.00 uur) niet in het
weekend.
Wanneer we in de Wipmolen lunchen bedraagt de prijs € 2,00.
De activiteiten vinden plaats in de Wipmolen tenzij anders vermeld in
het programma.
Het programma is vanaf 10 november ook op de sites:
www.ssbodelft.nl
www.kbo-delft.nl
www.delftvoorelkaar.nl te bekijken.
U kunt ook pinnen bij het inschrijven
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We hopen dat we met elkaar een mooie winter beleven en zien u graag
bij de Winterschool.
Tijdens de inschrijving voor de activiteiten Winterschool op 20
november a.s. kunt u tevens:
- Toegangskaarten kopen voor het toneelstuk ‘De Eeuw Van Uw
Leven’ op 25 november, kosten € 2,00 per stuk. (organisatie SSBO).
- Inschrijven voor de kerstmarkt naar Leiden op 19 december 2017,
de kosten bedragen € 17,00 (organisatie ‘Delft voor Elkaar’,
telefoonnummer 015 - 7600200). Hiervoor is een apart
inschrijfformulier aanwezig.
Tijdens het inschrijven op 20 november 2017 zullen de foto’s van de
Winterschool 2016 – 2017 en van de Zomerschool 2017 worden
geprojecteerd en kunt u ze bekijken.

HET TEAM:

ONZE VRIJWILLIGERS:

Chris van Wijk

Roos v/d Kruk

Joop Richaers

Els de Bruijn

Diny Kraay

Padma Bindraban

Koos Pronk

Anneke Beemer

Jetty van der Graaf

Lida Nadorp
Leo Persoon

Delft, 9 november 2017
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PROGRAMMA
MAANDAG 11 DECEMBER 2017
Ochtendprogramma
We worden om 10.00 uur bij Royal Delft
aan de Rotterdamseweg verwacht voor een
rondleiding. We zien de pottenbakkers aan
het werk en krijgen een prachtige collectie
te zien van de mooiste werken die in de
Porceleyne Fles zijn gemaakt.
We worden ontvangen met koffie of thee
met gebak.
Kosten € 13,00

Middagprogramma
Aanvang 14.00 uur in de Wipmolen.
Napels kent een traditie van rijk aangeklede
kerststallen met heel veel kleurige figuren.
Mw. Petrai legt uit waar die traditie vandaan
komt.

Kosten € 4,50
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WOENSDAG 13 DECEMBER 2017
Ochtendprogramma
Aanvang 10.00 uur in de Wipmolen.
We gaan onder begeleiding van Nanna van Marrewijk, onze nieuwe
begeleidster voor het bloemschikken, een kerststukje maken.
U heeft de keus uit 2 verschillende stukjes.
Kosten € 10,00
Middagprogramma
Aanvang 13.30 uur.
Beweegmiddag in de Sporthal van de hockeyclub Ringpass, gelegen
op het Sportpark Van der Dussenweg / hoek Teding van Berkhoutlaan.
Deze middag wordt begeleid door Shaquila, een beweegcoach in
opleiding, in het kader van een afstudeerproject.
Kosten € 5,00

DONDERDAG 14 DECEMBER 2017
Middagprogramma
Aanvang 13.00 uur.
Kerstdiner in het Delfland College aan de van Bleiswijckstraat 70.
De leerlingen van de horeca-opleiding serveren u een schitterend 3
gangendiner, inclusief 2 consumpties.
Kosten € 15,00
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VRIJDAG 15 DECEMBER 2017
Middag- en avondprogramma
Aanvang 11.30 uur in de Wipmolen.
We starten met een lunch met 2 soorten soep, een broodje kroket en
eventueel als u nog meer wilt een ander broodje.
We vertrekken om 13.00 uur naar
Amsterdam en brengen eerst een bezoek
aan het Scheepvaartmuseum. U krijgt een
bon voor koffie of thee, omdat we niet
allemaal tegelijk in het restaurant terecht
kunnen.
Om 16.15 uur vertrekken we naar het
Rokin waar we op de rondvaartboot
stappen voor een rondvaart van 75 á 90
minuten door de verlichte grachten.
De grachten zijn verlicht op diverse manieren in het kader van het
Amsterdam Light Festival.
U krijgt aan boord een drankje aangeboden. Om uiterlijk 19.00 uur
vertrekken we weer terug naar Delft
Bij vertrek uit de Wipmolen krijgt u een tasje met broodjes en drinken
voor de rest van de dag.
Wel graag voor 1 december opgeven
Kosten: € 40,00
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MAANDAG 8 JANUARI 2018
Dagprogramma
We hebben vandaag 2 programma’s, beiden vinden plaats in de
Wipmolen.
1. Crea met Elly de Waal
Om 10.00 uur starten we met de creadag, voorbeelden voor deze
activiteit zijn aanwezig bij het inschrijven op 20 november.
Kosten € 15,00 met lunch.

2. Toneelworkshop
Houdt u van lezen, taal of theater? Dan is deze dag iets voor u,
aanvang om 10.00 uur.
Onder leiding van Sjoerd Vrins, theatermaker en regisseur, gaan we
deze dag op zoek naar een waar gebeurd verhaal uit uw leven, iets dat
u misschien lang geleden of juist pas heeft meegemaakt en waar uw
hart sneller van gaat kloppen.
Samen met uw mededeelnemers (m/v) en een professionele regisseur
bekijken jullie welk verhaal er uitgelicht gaat worden. Wordt het een
korte vertelling, een liedje of een gedicht, dat is aan u.
We sluiten het verhaal op 12 januari na afloop van het bowlen in het
Karrewiel af, dan wordt het aan het aanwezige publiek ten gehore
gebracht.
Kosten € 6,50 met lunch.
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WOENSDAG 10 JANUARI 2018
Ochtendprogramma
Aanvang 10.00 uur in de Wipmolen.
Marjolein Bornebroek, neurologe bij de slaappoli in het RdGG geeft
een lezing over apneu, een slaapstoornis waarbij de ademhaling wordt
gehinderd, zgn. ademstops waardoor het zuurstofgehalte in het bloed
daalt. Dit kan ernstige medische gevolgen hebben.
Kosten € 4,50
Middagprogramma
Aanvang 14.00 uur bij de
ingang van het RdGG.Bezoek
aan en uitleg over het
Pharmafilter bij het RdGG
waarmee medisch afval wordt
behandeld en afvalwater van
het ziekenhuis wordt
gezuiverd.

Kosten € 4,50
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DONDERDAG 11 JANUARI 2018
Middagprogramma - Theatermiddag
Uiterlijk om 13.45 uur aanwezig zijn bij
het Rietveld theater aan het Rietveld 49.
U gaat een voorstelling zien met Georges
Groot, ex -Don Quichocking
(Cabaretgroep).
Hij brengt een programma van liedjes.

Kosten € 9,00

VRIJDAG 12 JANUARI 2018
Ochtendprogramma
U wordt om 10.00 uur verwacht bij het
Gemeenlandshuis aan de Oude Delft
167.
We bezoeken het pand van het
Hoogheemraadschap, dat al in de kern
uit de dertiende eeuw dateert. Daar
krijgt u onder het genot van een kopje
koffie / thee een uitleg over wat het
Hoogheemraadschap allemaal doet. De uitleg wordt gegeven door Mw.
I. Ter Woorst.
Daarna volgt er een rondleiding. Uiterlijk 12.00 uur is deze ochtend
afgelopen.
Kosten € 4,50
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VRIJDAG 12 JANUARI 2018
Middagprogramma
Aanvang 12.30 uur bij het
Karrewiel.
Hier hebben we eerst een brunch
en daarna gaan we bowlen.
Na afloop van het bowlen kunt u
de presentatie die gemaakt is naar
aanleiding van de verhalen bij de
toneelworkshop op 8 januari
bijwonen. Dit is ook in een zaal van
het Karrewiel.
Kosten € 15,00
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