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PROGRAMMA 
 
WINTERSCHOOL VOOR SENIOREN 2019 - 2020 
 

 
INSCHRIJVEN 
Op vrijdag 29 november a.s. van 10.00 

tot 14.00 uur. 

 

WAAR: 

In de Wipmolen, Prof. Krausstraat 71 B 

 

 

Bij binnenkomst zet u uw naam/namen (max. 2) op een lijst, aan de 

hand van die lijst wordt u dan opgeroepen.  

Bent u dan niet aanwezig dan vervalt uw plaats op de lijst. 

 

U kunt voor maximaal 2 personen inschrijven,  

U moet dan wel de gegevens van de 2e persoon bij u hebben. 

 

Inschrijven vanaf 3 december a.s. 

Via de mail: seniorenzomerenwinterschool@gmail.com  

telefonisch: 06 -50564237 (tussen 17.00-18.00 uur) niet in het 

weekend. 

 

Let op 

De activiteiten in januari vinden niet plaats in de Wipmolen 

i.v.m. de verbouwing. Waar dan wel staat op uw 

deelnemersbewijs. 

 

Het programma is vanaf  20 november ook op de sites: 

www.ssbodelft.nl;  www.kbo-delft.nl en 

www.delftvoorelkaar.nl  te bekijken. 

 

mailto:seniorenzomerenwinterschool@gmail.com
http://www.ssbodelft.nl/
http://www.kbo-delft.nl/
http://www.delftvoorelkaar.nl/
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We hopen dat we met elkaar een mooie winter beleven en zien u 

graag bij de Winterschool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delft, 16 november 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET TEAM: 

Chris van Wijk 

Lida Nadorp 

Koos Pronk 

Jetty van der Graaf 

 

 

ONZE VRIJWILLIGERS: 

Roos v/d Kruk 

Padma Bindraban 

Anneke Breemer 

Mary Koenen 

Leo Persoon 



PROGRAMMA 

 

WOENSDAG 11 DECEMBER  2019 

 

Aanvang 12.30 uur bij de Brasserij  

 

Waarmee kunnen we het 

programma van de 

winterschool 2019-2020 beter 

mee beginnen dan met een 

sfeervolle kerstlunch.  

 

Deze wordt dit jaar gehouden in De Brasserij, Brasserskade 2 A. 

 

We worden verwelkomd met een kopje koffie waarna er een lopend 

buffet start. Het buffet bestaat uit::soep, diverse (luxe) broodsoorten, 

krentenbollen, croissants, zowel hartig als zoet beleg, diverse 

soorten salades, zalm, salades van grote garnalen, een van Dobben 

kroket alsmede verse fruitsalade, dit alles met koffie en thee, melk 

en jus d’ oranje naar keuze.  

De Brasserij, wie kent deze mooie locatie niet, is te bereiken met 

tramlijn 1 en 19 (richting Nootdorp) en met bus 60. Parkeren van de 

auto is gratis in de omliggende straten.  

Het P terrein, naast de school, is niet beschikbaar. 

 

Een betere start kunnen we ons niet wensen.   

 

Kosten:  € 17,00 
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DONDERDAG 12 DECEMBER  2019 

 

Aanvang 10.30 uur op de Wateringseweg 1  

 

Op het programma staat 150 jaar 

gistproductie bij DSM.  

De lezing over de betekenis van de 

familie van Marken voor Delft en het 

bezoek en rondleiding aan het door 

Van Marken gestichte Agnetapark, 

tijdens de afgelopen zomerschool, 

liggen velen nog vers in het geheugen.  

 

Vandaag het vervolg op een nog ontbrekend stukje. In de grote hal 

op de eerste étage van het vroegere hoofdkantoor/ fabrieksgebouw, 

is nu een voor het publiek geopend museum ingericht over het werk 

van Van Marken en de betekenis van het gebruik van gist in de 

productie.  

 
Om de betekenis van het belang 

van gist levend te houden wordt er 

gelijktijdig op de tweede étage een 

tentoonstelling gehouden over de 

wereld van de microben, genaamd 

“klein leven, grote impact´. In het 

van Marken museum is de 

welbekende Jan van der Mast onze 

rondleider, terwijl we in de geheimen van de microben worden 

geïnformeerd door studenten chemie.  

We starten om 10.30 uur met koffie/thee waarna we in twee groepen 

uiteen gaan voor de twee rondleidingen. 

 

Kosten:  €  7,00 
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VRIJDAG 13 DECEMBER  2019 

 

Aanvang  10.00 uur in de Wipmolen 

 

     
Kerststukjes Winterschool 2018 - 2019

  

Bloemschikken met Nanna van Marrewijk. 

We gaan een kerststukje maken.

  

Wat u mee moet nemen staat op het deelnemersbewijs. 

 

Kosten:   € 15,00 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 7 JANUARI 2020 

 

Bezoek aan Schoolmuseum in Rijsoord en Museum Huis van 

Gijn in Dordrecht 

 

Vertrek:  08.00 uur vanaf de Nassaulaan 2 

   08.15 uur vanaf de Bachsingel 
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In het jaar 2020 gaan we vieren 

dat we 75 jaar zijn bevrijd,  we 

gaan  terug naar waar het 80 jaar 

geleden begon. Na het vreselijke 

bombardement op Rotterdam 

tekende generaal Winkelman, de 

opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, op 15 mei 

1940  in het gebouw van de lagere school in Rijsoord bij Ridderkerk 

de capitulatie. Bij aankomst beginnen we met een kopje koffie en 

thee en krijgen we een rondleiding.  

 

Om 12.00 uur vertrekken we naar het Van der Valk restaurant in 

Dordrecht voor een lopend buffet.  

 

In de middag brengen we  een bezoek aan 

Museum Huis van Gijn aan de Nieuwe 

Haven in Dordrecht. Hier staat de tijd een 

eeuw stil , we krijgen een kijkje in het leven 

bij een rijke familie (van Gijn) rond 1900.  

U kunt bij Huis van Gijn mee met de gids 

en daar betaalt u dan € 2,50 voor, u kunt 

er ook voor kiezen om met de audiotour 

zelf rond te lopen. 

 

’s Middags vertrekken we om 16.00 uur vanuit Dordrecht naar Delft. 

Er kunnen maximaal 40 mensen mee met deze tocht. 

 

Kosten: - Met museumjaarkaart en gids             €  42,50 

- Met museumjaarkaart en audio           €  40,00 

- Zonder museumjaarkaart met gids     €  47,50 

- Zonder museumjaarkaart met audio   €  45,00 
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WOENSDAG 8 JANUARI 2020 

 

Bezoek aan de Tentoonstelling Pieter de Hoogh in Het 

Prinsenhof in Delft 

 

Aanvang 13.30 uur bij het Prinsenhof 

 

Pieter de Hoogh is na Johannes 

Vermeer de beroemdste schilder 

van Delft in de Gouden Eeuw. 

Zijn schilderijen waren zeer 

gewild en zijn in de loop van de 

eeuwen verspreid geraakt over 

heel Europa en Noord Amerika. 

Nu is er voor het eerst een 

tentoonstelling van zijn werk in 

Delft en vanwege de zeer hoge transport en verzekeringskosten zal 

dit niet snel weer gebeuren. Wees er dus bij!  

 

We beginnen om 13.30 uur eerst met een lezing over zijn werk door 

een van de deskundigen van het museum. Daarna kunnen we de 29 

schilderijen zelf gaan bekijken en krijgen we verdere toelichting via 

een persoonlijke audiotour.  

 

Na afloop gaan we rond 16.15 uur samen koffie of thee drinken in 

het Stads-koffyhuis aan de Oude Delft 133. 

 

Kosten:  - Zonder museum kaart                                   € 17,00 

    - Met Museumkaart, Delft- of Rotterdampas  € 11,00 

    - Met Vriendenpas Prinsenhof of  

     Rembrandtpas/ ICOM            €   8,00  

 

Voor deze activiteit sluit de inschrijvingstijd op 15 december 

2019. 
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VRIJDAG 10 JANUARI 2020 

 

 In de ochtend een bezoek aan Beelden aan Zee en een lunch  

en in de middag een bezoek aan herinneringscentrum 

Oranjehotel . 

Deze  dag kan op verschillende manieren geboekt worden!! 

 

Bezoek aan Beelden aan Zee 

 

We starten om 10.00 uur 

met een kopje koffie of 

thee bij Beelden aan Zee. 

Om 10.30 uur  is er een 

rondleiding en later heeft u 

ook nog de tijd om op 

eigen gelegenheid rond te 

lopen. 

Om 12.30 uur is er een lunch. 

 

 

Na de lunch vertrekken we met bus 22 (OV) naar het in september 

j.l., pas geopende herinneringscentrum het Oranjehotel.  

 

In 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden  is bevrijd van de 

Duitse bezetting/overheersing. De toenmalige strafgevangenis was 

in de oorlogsjaren berucht vanwege het strenge Duitse regiem. 

Veelal onschuldige Nederlanders die actief waren in het verzet, 

hebben in deze gevangenis hun laatste dagen doorgebracht 

alvorens ze ’s morgens vroeg werden vervoerd naar de 

Waalsdorpervlakte waar zij werden geëxecuteerd. Niet de minst 
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bekende Nederlandse verzetsstrijders hebben hier gevangen 

gezeten, zoals de soldaat van Oranje (Eric Hazelhoff Roelfzema) 

dichter Jan Campert (Het lied der 18 doden, “een cel is maar twee 

meter lang”) en pater Titus Brandsma.  

 

Na het zien van de inleidende film, bezoeken we met hulp van een 

audiotour het complex (o.a. cel 601) op eigen gelegenheid. We 

sluiten af met een kopje koffie/thee alvorens we met bus 22 

terugrijden naar Den Haag CS om vandaar uit terug te keren naar 

Delft. Denk aan voldoende saldo op uw OV kaart. 

 

U gaat zelf naar de locatie toe: Beelden aan Zee met tram 1. 

Oranjehotel met bus 22. 

 

 

Kosten:  - hele dag met  Museumjaarkaart,  

bankgirokaart of Rembrandt/ICOMkaart   €  27,50  

- hele dag zonder kaart     €  35,00 

- alleen ochtend, 

met bovenstaande kaarten    €    8,00 

- alleen ochtend zonder kaart    €  15,00  

- met lunch en bovenstaande kaarten   €  18,00 

- met lunch zonder kaart     €  25,00 

- alleen Oranje hotel      €    7,00 
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WOENSDAG 15 JANUARI 2020 

 

Bezoek aan het Media Instituut Beeld en Geluid in Hilversum 

 

Vertrek : vanaf de Nassaulaan 2 om 07.45 uur 

  vanaf de Bachsingel om 08.00 uur 

 

Beeld en geluid is het instituut van de 

media. Hier worden allerlei soorten 

media bewaard, zoals radio- en tv-

programma’s, geschreven pers, gifjes, 

websites en objecten. Het instituut 

huist sinds 2016 in een spectaculair 

gebouw met zijn unieke glasgevel op 

het Media Park in Hilversum. Een immens gebouw van 16 meter 

onder de grond tot 26 meter er boven. 

Hier kunnen we informatie krijgen over programma’s en artiesten uit 

de recente en minder recente radio- en tv-wereld. Het is een actief 

museum waar we zelf aan de slag kunnen met zoeken naar de 

sterren.  

We hebben gekozen voor het Nostalgie arrangement. 

Bij aankomst drinken we koffie of thee.  

Daarna volgt er een rondleiding en een interactief filmprogramma. 

Van 12.00-13.00 uur is er een lunch in het restaurant. 

Vanaf 13.00-15.30 uur is er het Experience bezoek ( zelf op 

onderzoek gaan ) 

0m 15.30 staat er als afsluiting een kopje koffie en thee klaar. 

Om 16.00 vertrek naar Delft. 

 

Kosten:   - met museumjaarkaart of bankgiroVIPkaart  €  32,50 

- zonder kaart                  €  40,00 
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VRIJDAG 17 JANUARI 2020 

 

Het ochtendprogramma start om 09.45 uur in het Reinier de 

Graaf Ziekenhuis, precieze afdeling staat op de 

deelnemerskaart. 

Lezing door Endocrinoloog-internist D. Schweitzer. 

Dr. Schweitzer vertelt over zijn werk en zal vertellen over 

gezondheidsproblemen bij ouderen die naar  hem worden 

doorgestuurd. 

Er  is gelegenheid om ook vragen te stellen. 

De ochtend duurt tot 11.30 uur. 

 

Kosten : € 4,50 

 

 

Het middagprogramma start om 14.00 uur in het Wijkcentrum 

Delft Noord, aan de Brasserskade. 

 

Sluitingsmiddag met de nodige versnaperigen  en een 

muziekbingo. 

De muziekbingo wordt verzorgd door Coby en Arie Tabeling, u kunt 

meezingen met liedjes uit de oude doos en mooie prijzen winnen. 

 

Kosten: € 10,00 incl. alles 
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Het kan zijn dat er op 13 of 14 januari nog een dagdeel bij komt dat 

door de TU verzorgd wordt maar daar heb ik nog nies over gehoord. 

Degene die dat regelt zou mij afgelopen dinsdag bellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJDAG  31 JANUARI 2020 

 

Aanvang   10.00 uur bij de studio van ‘Omroep West’ in Rijswijk. 

 

U wordt verwelkomt met koffie en thee en 

daarna is er een rondleiding door de studio. 

Om 11.00 uur wonen we een opname bij van    

het radioprogramma Patrick in de ochtend. 

 

Kosten:  € 3,00   

 

Reiskosten zijn voor eigen rekening. 

Verdere gegevens staan op de deelnemerskaart 

 

Er kunnen maximaal 25 personen mee. 

 

 

Omdat er maar  25 personen mee kunnen is er besloten dat de 

kaarten alleen op 29 november verdeeld worden.  

We hopen dat de personen die al eerder met ons naar Omroep 

West geweest zijn anderen voor laten gaan. 
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Foto’s winterschool 2018/2019 
 

          
 

           
 

        



 


