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Jetty van der Graaf  
Chris van  Wijk      
Koos Pronk  
Lida Nadorp      
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Padma Bindraban 

Anneke Breemer 

Roos van der Kruk 

Leo Persoon 

Mary Koene 

 

 

 

Delft, 30 mei 2018 
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ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN 2018 
 
Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2018 

 

   Inschrijven:  

In ‘De Wipmolen’  

Professor Krausstraat 71b 

                                          Op vrijdag 22 juni 2018 van 10.00-12.00 

          en van 14.00-16.00 uur    

Vanaf 09.30 uur worden de nummertjes voor de ochtend uitgedeeld 

en vanaf 13.30 uur voor de middag. 

 

Per uur worden er een aantal aanvragen afgehandeld, we verdelen 

per uur de kaarten die beschikbaar zijn. De beschikbare kaarten 

worden verdeeld over het aantal uren dat we inschrijven, het andere 

deel is voor de inschrijvers via mail / telefoon. 

 

U mag voor 2 personen inschrijven maar u moet dan wel de 

persoonsgegevens die we altijd vragen (volledige naam, inclusief 

voorletters, volledig adres, geboortedatum en telefoonnummer, en 

een telefoonnummer voor eventuele calamiteiten, evt. 

bijzonderheden) meenemen.  

Let op ivm.nieuwe privacyregels moeten deze gegevens door de 

deelnemers zelf ondertekend worden. De deelnemers die inschrijven 

mogen dat dus niet voor bv. een vriendin doen. 

Bij sommige activiteiten staat er een maximaal aantal deelnemers 

bij, dit is dan in overleg met de locatie waar de activiteit plaats vindt. 

 

In het programma zitten activiteiten die voor deelnemers, die slecht 

ter been zijn c.q. met een rollator lopen, niet geschikt zijn.  
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We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar 

kunnen dit niet altijd uitsluiten. 

 

Vanaf  29  juni kunt u inschrijven via de mail: 

seniorenzomerenwinterschool@gmail.com  Mails vanaf 29 juni 

verzonden worden behandeld. 

 

Ook kunt u telefonisch inschrijven: 

vanaf 29  juni, tel.nr.  06 – 50 56 42 37  (tussen 17.00-18.00 uur,   

niet in het weekend). 

  

Als er niet duidelijk bij staat dat we weg zijn, is de Wipmolen de 

plaats waar we vertoeven. 

 

Let op!!!  wanneer we een uitje hebben zorgt u er dan voor dat u 

iets te drinken bij u heeft,  zeer zeker als er warm weer voorspeld 

wordt. U krijgt onderweg  meestal wel koffie / thee, maar een flesje 

water meenemen is altijd goed. 

 

Het programma is vanaf  8 juni ook op de sites www.ssbodelft.nl,  

www.kbo-delft.nl  en  www.delftvoorelkaar.nl/evenementen  te bekijken. 

 

Bij het inschrijven dient u direct te betalen, pinnen is mogelijk maar 

kan door slechte Wifi verbinding soms niet werken. 

 

We hopen dat we met elkaar een mooie zomer beleven en zien u 

graag bij de Zomerschool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seniorenzomerenwinterschool@gmail.com
http://www.ssbodelft.nl/
http://www.kbo-delft.nl/
http://www.delftvoorelkaar.nl/
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PROGRAMMA 

 

MAANDAG  6 AUGUSTUS 2018 

 
Dagprogramma naar Neeltje Jans  

 

Vertrek om uiterlijk  09.00 uur  vanaf de 

Nassaulaan 2. 

 

We worden om 11 uur ontvangen met 

koffie / thee, daarna krijgen we een film te 

zien (deltafinale). 

 

Onder  begeleiding bezoeken we de Stormvloedkering. 

 

Daarna is er een lunch. 

 

Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid het park bezoeken. 

Als u wilt kunt u om 15.00 uur met een rondvaart over de Schelde 

mee, de rondvaart duurt 1 uur. 

 

 
 

Kosten van deze dag: € 45,00  

 

We hebben een 60 persoonsbus, als er meer dan 15 personen op 

de reservelijst staan wordt er een 2e bus ( 27 persoons ) ingezet. 
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WOENSDAG 8 AUGUSTUS 2018 

 

Dagprogramma naar Den Haag 

Als er weinig belangstelling is kan het ook omgezet worden in 

dagdeel, nog niet op 22 juni bij het inschrijven. 

Bezoek aan het COMM kan wel een halve dag want daar geldt geen 

maximum aantal deelnemers, bij van Kleef max. 50 personen. 

U gaat op eigen gelegenheid naar Den Haag. 

 

Om 10.00 uur  starten we in het  

vernieuwde Communicatie museum 

( COMM )  in de Zeestraat. 

Er staat bij aankomst  koffie en thee 

met iets lekkers klaar. 

U kunt op eigen gelegenheid 

rondlopen, u kunt op uw tablet via een 

zgn. Q code een rondleiding krijgen. Er zijn daar ook tablets te leen 

maar niet voor zo’n grote groep. 

 

Om 12.00 uur vertrekken we naar ’t Gouden Hooft voor de lunch. 

 

Om 14.00 uur worden we verwacht bij het 

likeurmuseum  van Kleef. 

We gaan daar genieten van een proeverij        

(6 likeurtjes ) met tafelgarnituur. 

Dit alles is tegen 16.00 uur afgelopen.  

 

Kosten: ( let op want er zijn diverse prijzen) 

Hele dag  met museumjaarkaart   € 30,00 

Hele dag zonder museumjaarkaart   € 35,00 

Halve dag COMM  met museumjaarkaart  € 14,00 

Halve dag COMM  zonder museumjaarkaart  € 18,00 

Halve dag  van Kleef  € 12,00 

 

Bij de halve dagen zit geen lunch!!!!!!!  
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VRIJDAG 10 AUGUSTUS  2018 

 
Dagprogramma  Westland  

 

Vertrek om 09.00 uur vanaf de Nassaulaan 2. 

 

We gaan vandaag naar de Werkbij 

in  Naaldwijk  en museum  ‘De 

Westlandse Druif’  in Monster. 

Er kunnen maximaal 60 personen 

mee op deze dag. 

 

Er gaan 30 deelnemers naar de Werkbij en 30 naar de Westlandse 

Druif. 

 

Om 12.30 uur is er een gezamenlijke 

lunch bij de Westlandse Druif. 

 

 

 

Na de lunch worden de groepen gewisseld.   

 

Om 16.00  uur vertrekken we van de Werkbij en zijn dan rond 16.15 

uur bij de Westlandse Druif voor vertrek naar Delft. 

 

Kosten:  € 35.00 
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MAANDAG 13 AUGUSTUS 2018 

 
Ochtendprogramma 
 

Bezoek aan het Stadsarchief Delft.  

 

Aanvang 10.00 uur bij het Archief,  

Gantel 21 Den Hoorn. 

Het archief is in de zomer 2017 verhuisd naar de 

Harnaschpolder. 

 

 

Het archief heeft een nieuw gebouw betrokken dat is ontworpen 

door ontwerpcombinatie Winhove – Gottlieb Paludan Architechts.  

Dit gebouw is genomineerd voor het beste gebouw van het jaar 

2018 in de categorie Identiteit & Icoonwaarde. Met acht andere 

gebouwen strijdt het om de architectuurprijs die de 

Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA)  uitreikt 

aan het gebouw met de meeste meerwaarde voor de 

opdrachtgevers en de samenleving. 

We krijgen uitleg over de diensten die het archief biedt en sluiten af 

met een rondleiding door het gebouw. Afsluiting: 12.00 uur. 

 
Kosten: € 4,50 

 

 

Middagprogramma 

 
Aanvang 14.00 uur bij de Papaver aan 
de Korftlaan 6  Delft. 
 

Bezoek en rondleiding bij De Papaver, 

proeftuin voor een duurzame levensstijl. 

De Papaver inspireert tot duurzaam 

gedrag via natuureducatie en -beleving.  
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We krijgen onder leiding van gidsen een rondleiding door de drie 

kruidentuinen en het Arboretum Heempark. Hieraan vooraf wordt er 

uitleg gegeven over het werk van ‘De Papaver, terwijl we genieten 

van koffie, thee of water en een heerlijke plak cake. Aansluitend 

bezoeken we ook de tentoonstellingsruimte. Sluiting om ongeveer 

16.30 uur. 

 

Kosten: € 7,50 

 
 
 
DINSDAG 14 AUGUSTUS 2018 

 
Ochtendprogramma  
 

Keramiek met Colja de Roo. 

 

Bij voldoende belangstelling is een vervolg mogelijk op 

donderdagmorgen 16 augustus. 

 

  
 

Colja de Roo geeft de workshop Keramiek / Werken met klei in haar 

atelier aan de Phoenixstraat 66, Delft. Gebouw Delftstede. 

In deze workshop is de basis een plak klei waarvan een schaal, 

vlinder, bloem of iets anders kan worden gemaakt. Met plakjes en 

rolletjes klei en reliëf kan het werkstuk worden versierd. Het 

werkstuk wordt tijdens de workshop beschilderd met gekleurd 

kleislib. Na de workshop zal Colja het werk glazuren en bakken.    
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Na 4 weken kan het werkstuk dan worden afgehaald. Als u een 

groter werkstuk wilt maken, kan dit ook. Schrijf u dan in voor beide 

dagen. De workshop is ook voor mensen met weinig kracht in de 

handen geschikt. 

Aantal personen: 6 tot 8. 

 

Kosten:  

€ 27.50 voor één dag;  € 50,00 voor beide dagen. 

 

 Inclusief materiaal, stoken, koffie / thee en wat lekkers. 

 
 
WOENSDAG 15 AUGUSTUS 2018 

 
Dagprogramma  

 
Maximaal 60 deelnemers.  

Vertrek om uiterlijk 08.00  uur van de Nassaulaan 2. 

In de ochtend gaan we in Almere op 

bezoek bij de Yakult fabriek. 

We worden ontvangen met koffie en 

thee. 

Daarna krijgen we een lezing over het 

product – en het bedrijf Yakult, u kunt 

dan ook Yakult proeven. 

We sluiten af met een rondleiding langs het productieproces. 

Om ongeveer 11.45 uur vertrekken we naar Harderwijk. 

 

In Harderwijk staat bij Bistro de Vischmarkt de 

lunch voor ons klaar. 

 

Na de lunch komen de stadsgidsen ons halen 

voor een wandeling door historisch Harderwijk. 
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De rondleiding stopt bij het 

Stadsmuseum en daar staat de koffie / 

thee met zeebeer klaar. 

 

Na de koffie kunt u nog even in het 

Stadsmuseum rondlopen en een bezoek 

brengen aan de museumwinkel. 
Museumwinkel 

 

Om 17.00 uur vertrekt de bus weer naar Delft. 

 

Kosten: 

Met museumjaarkaart          €  30,00 

Zonder museumjaarkaart    €  35,00 

  

 
 
VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2018 
 
Dagprogramma museumbezoek 

 

Maximaal aantal deelnemers: 60.   

 

Vertrek om uiterlijk 09.00 uur vanaf de Nassaulaan 2. 

 

We gaan vandaag 2 musea bezoeken namelijk Kasteel 

Duivenvoorde in Voorschoten en museum Voorlinden  in Wassenaar 

 

We beginnen bij kasteel Duivenvoorde. 

U kunt kiezen uit 2 rondleidingen. 

Een rondleiding door het kasteel  (af te 

raden voor slechtlopenden en rollators) met 

veel trapjes. Er is geen lift! 
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En een rondleiding door het park, deze is geschikt voor iedereen. 

Bij beide rondleidingen krijgt u koffie / thee met iets lekkers. 

 

Om 12.00 uur hebben we een lunchbuffet bij van der Valk in 

Voorschoten. 

 

Om 14.00 uur worden we verwacht bij 

museum Voorlinden. U kunt daar op 

eigen gelegenheid rondwandelen. We 

sluiten af met koffie / thee. 

 
Museumwinkel 

 

Om 16.00 uur vertrek naar Delft. 

 

Kosten:  
Met kasteelrondleiding € 47,50 
Met parkrondleiding  € 42,50 
 

 
 
MAANDAG 20 AUGUSTUS 2018 

 
Dagprogramma Fietstocht 

 

We gaan op de fiets naar Sportpark de Star, De Star 51, 2266 NA 

Leidschendam. Maximaal aantal deelnemers: 30.  

 

De specialiteit van Sportpark de Star is 

‘Footgolf’. Footgolf is een combinatie tussen 

voetbal en golf. Het doel is om de bal in zo 

min mogelijk schoten onder, over, door en 

langs diverse obstakels in de hole te krijgen. 
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We vertrekken om 9.15 uur vanaf de parkeerplaats van het 

Hampshire Hotel, Koepoortplaats 3, 2612 RR Delft.   

 

Het programma is: 

10.30 uur: aankomst met koffie, thee of fris;  

11.00 uur: korte speluitleg en 9 holes Footgolf; 

12.30 uur: lunchbuffet;  

13.30 uur: aanvang 9 holes Footgolf of 18 holes Midgetgolf; 

14.30 uur: afsluitend drankje (koffie, thee of fris).  

 

We zijn dan om ongeveer 16.15 uur weer in Delft. 

Voor wie het hele programma teveel is, kan ook stoppen na de 

lunch.  En dan terug naar huis fietsen. 

 

Kosten:  

Volledig programma: € 24,00 

Ochtend plus lunch:  € 18,50 

 

 
 
 
WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2018 
 
Ochtendprogramma in de Wipmolen. 

 
Aanvang 10.00 uur. 

 

We gaan weer iets moois met bloemen maken onder leiding van 

Nanna van Marrewijk. 

Tijdens het inschrijven ziet u een voorbeeld hiervan. 

 

Kosten € 10,00  

 

Geen lunch vandaag !!! 
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Middagprogramma valpreventie 

 

Aanvang 14.00 uur bij sportzaal Budo Gouweleeuw, aan de Willem 

Bilderdijkhof 165 

De workshop wordt verzorgd door 2 

leraren die hiervoor een speciale 

opleiding hebben gevolgd. 

Het thema is veilig vallen, weerbaarheid 

en zeker bewegen. 

U werkt in groepen van 2. 

 

Maximaal aantal deelnemers: 16. 

In september start er een uitgebreide cursus over dit thema, u krijgt 

op die middag uitgebreide informatie hierover. 

 

Aan het eind van de middag is er koffie / thee. 

De middag duurt tot 16.00 uur. 

 
Makkelijke kleding aan, bv. joggingbroek, 
sportbroek en Tshirt. 
 
Kosten:  € 5,00 
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VRIJDAG 24 AUGUSTUS 2018 

 
Dagprogramma naar de Historische Driehoek 

 

Vertrek om uiterlijk 08.15 uur  vanaf de Nassaulaan 2. 

 

Alweer de laatste dag van de Zomerschool 2018 en dan op naar het 

10 jarig bestaan in 2019!!! 

 

Het wordt een lange maar mooie dag met veel rustpunten.  

 

Om 10.40 uur vertrekt vanuit Hoorn de 

Museumstoomtrein richting Medemblik, 

aan boord krijgt u koffie / thee  met iets 

lekkers. 

Om ongeveer 12.00 uur arriveren we in 

Medemblik, daar heeft u tot 13.00 uur 

de tijd om rond te lopen.  

Zorg dat u op tijd bent want de boot wacht niet !!! 

Om 13.20 uur vertrekt de boot naar het Zuiderzeemuseum in 

Enkhuizen. 

U krijgt aan boord een lunch. 

Om ongeveer 14.45 uur zijn we bij het 

Zuiderzeemuseum, u heeft tot 16.45 uur 

de tijd om daar iets te bezichtigen. 

Om uiterlijk 17.00 uur vertrekt de bus naar 

de Buitenkaag waar u ter afsluiting een 3 

gangenmenu krijgt. 

Thuiskomst: om ongeveer 21.00 uur zijn 

we weer terug in Delft. 

 

Kosten voor deze dag:  € 60,00 

 

We hebben een 60 persoonsbus, als er meer dan 15 personen op 

de reservelijst staan wordt er een 2e bus ( 27 persoons ) ingezet. 
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De volgende aktiviteiten zijn voor na de 3 weken 
zomerschool in augustus, maar u kunt hier al wel voor 
inschrijven.  

 
DONDERDAG 13 SEPTEMBER 

 
Ochtendprogramma 

 
Aanvang 10.00 uur.  

Bezoek aan het Reactor Instituut Delft met de Hoger Onderwijs 

Reactor (HOR). Adres: Mekelweg 15, 2629 JB Delft. Maximaal 

aantal deelnemers: 30. 

Bezoek: tot 12.30 uur. Eerst krijgen we een inleiding over de 

activiteiten van het instituut, gevolgd door een rondleiding. De 

deelnemers moeten goed ter been zijn. Daarom worden geen 

rollators toegestaan. Er gelden, gezien de aard van het werk, 

veiligheidsvoorschriften.  

Bij de inschrijving moeten de deelnemers het nummer van hun 

ID-kaart, paspoort of rijbewijs opgeven en dit document bij het 

bezoek op 13 september ook bij zich dragen. 

 

De neutronen van de HOR worden gebruikt voor onderzoek op het 

gebied van energie en gezondheid. Naast het Reactor Instituut staat 

het Holland Protonen Therapie Centrum, een zelfstandige kliniek 

waar TU Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het 

Erasmus Medisch Centrum samenwerken aan zorg en onderzoek. 

Op termijn zullen jaarlijks 600 patiënten worden behandeld met 

behulp van protonentherapie. 

Bereikbaarheid: openbaar vervoer: Bus Connexion 69, richting 

Technopolis. Halte: TU – Kluyverpark. Daarna nog ca. 2 minuten 

lopen. 

 
Maximaal aantal deelnemers: 30. 
 
Kosten: € 4,50 
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DONDERDAG 11 OKTOBER 2018 
 
Middagprogramma – Theatermiddag 
 

De voorstelling begint om 14.00 uur. Graag uiterlijk 13.45 uur  

aanwezig zijn. 

 

Amsterdam – Parijs met Thérèse Steinmetz, Nico van der Linde 

in het Rietveld theater, Rietveld 49. 

 

‘Chanteur’ Philippe Élan trad in de afgelopen jaren op met artiesten 

als Cor bakker, Louis van Dijk, Liesbeth List en Laura Fygi. In dit 

programma ziet en hoort u hem samen met Thérèse Steinmetz die 

18 jaar geleden, na een glanzende carrière, naar Frankrijk vertrok. 

Nu is Thérèse weer terug op het Nederlandse podium alsof zij nooit 

is weggeweest. 

 

Het programma kan het best worden omschreven als een “dialogue 

musical”. Het zijn oorspronkelijke sololiedjes die zijn omgevormd  tot 

duetten en dialogen. Een uitgebalanceerd en liefdevol programma, 

gemaakt door twee prachtige mensen. De begeleiding is in handen 

van Nico van der Linden, die vele theaterpersoonlijkheden heeft 

begeleid. 

 

Voor de zomerschooldeelnemers zijn plaatsen gereserveerd op de 

eerste onderste rijen die gemakkelijk te bereiken zijn. 

 

Kosten voor zomerschooldeelnemers: € 9,00 
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DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018 

 

Middagprogramma – Theatermiddag 

 

De voorstelling begint om 14.00 uur. Graag uiterlijk 13.45 uur 

aanwezig zijn. 

 

Een middag met Tante Lien – Wieteke van Dort in het Rietveld 

theater, Rietveld 49 

 

De meeste bekendheid kreeg actrice Wieteke van Dort als de altijd 

goed geluimde Tante Lien. Slechts elf maal was zij als Tante Lien te 

zien op televisie, maar ook nu nog, zoveel jaren later, wordt zij nog 

regelmatig gevraagd in theaters, op Pasar Malams en op Indische 

feesten. Een middag met Tante Lien is een middag met oude en 

nieuwe liedjes en vrolijke conferences die u het gevoel geven alsof u 

ontspannen en gezellig bij haar op de thee bent. 

 

Dit afwisselende en sfeervolle programma is zeker niet alleen 

bedoeld voor mensen met een Indisch verleden. Tante Lien is 

immers een begrip in Nederland. 

 

Voor de zomerschooldeelnemers zijn plaatsen gereserveerd op de 

eerste onderste rijen die gemakkelijk bereikbaar zijn. 

 

Kosten voor zomerschooldeelnemers: € 9,00 
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AANTEKENINGEN 
 



 


