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ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN 2021 
 
Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2021 

 

Inschrijven: 

in ‘De Vierhovenkerk’  Obrechtstraat 50,    

 

 

 
De inschrijving zal op een andere manier gaan dan in voorgaande jaren. 

Allereerst de locatie, dit is nu de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50. 

 
De programmaboekjes liggen dit jaar door alle beperkingen niet op de geijkte plaatsen bv. niet bij de 

bibliotheken en buurthuizen, dus ga daar dan a.u.b. ook niet naar toe. We weten dat de meeste 

deelnemers daar het programma normaal ophalen. 

 
U kunt het programmaboekje deze keer ophalen op de volgende locaties: 

 
Maandag 5 juli  - Adelbertkerk, Minervaweg 7.  

Tijd: 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

 
Maandag 5 juli -  Sacramentskerk,  in de pastorie Nassaulaan 2. 

Tijd: 09.00 uur tot  12.30 uur. 

 

Dinsdag 6 juli -  Franciscus en Clarakerk, Raamstraat 78. 

Tijd: 09.00 uur tot 12.30 uur.  

 
 Dinsdag 6 juli  -  Maria van Jessekerk in de pastorie Burgwal 20. 

Tijd : 10.00 uur tot 14.00 uur 

 
Dinsdag 6 juli – Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50. 

Tijd: 09.00 uur tot 13.00 uur. 

 

Verder moeten deelnemers een tijdslot afspreken voor inschrijving, dit kan op: 

woensdag 7 juli van 09.00-12.00 en van 14.00-16.00  

donderdagmiddag  8 juli van 14.00-16.00 uur, 

via de telefoonnummers: 06 - 36 54 30 22,   06 - 14 12 03 46 en 06 - 50 47 10 46. 

U moet een tijdslot en volgnummer afspreken om in te kunnen schrijven!!! 

 

U komt naar het inschrijven met ingevuld(e) formulier(en), op het afgesproken tijdslot en 

volgnummer. 

Let op!!!  er is geen inschrijving via e-mail en/of telefoon. 

 

In het programmaboekje zitten formulieren voor 2 personen om in te schrijven, ook voor de 

persoonsgegevens. 

 

KBOleden krijgen het programma bij hun eigen maandblad 

Op de locatie worden tijdens het inschrijven geen formulieren uitgedeeld!!  
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Het inschrijven in de Vierhovenkerk zal zijn op: 

Woensdagochtend 14 juli vanaf  09.00-12.30 uur.  

Donderdagmiddag 15 juli vanaf  14.00-16.00 uur. 

Vrijdagochtend      16 juli  vanaf  09.00-12.30 uur. 

 

U mag voor maximaal 2 personen inschrijven, maar u moet dan wel twee formulieren invullen. 

Van de twee formulieren die u wilt inleveren zijn, naast de activiteiten ingevuld, ook alle  

persoonsgegevens die we altijd vragen (volledige naam, inclusief voorletters, volledig adres, 

geboortedatum en telefoonnummer, en een telefoonnummer voor eventuele calamiteiten) ingevuld en 

ondertekend.  

 

Deze keer hebben we vier dagtochten per bus. U mag voor maximal twee dagtochten inschrijven. 

Voor de overige twee dagtochten kunt u wel reserveren. Dat doet U door middel van een getal (1 of 2) in 

te vullen in de kolom ‘reserveren’,  al naar gelang uw interesse. 

Mocht blijken dat er nog ruimte is voor meer deelnemers, of het maximale aantal is nog niet bereikt, dan 

zullen wij u benaderen of u van een reservering alsnog wilt deelnemen. 

 

Bij sommige activiteiten staat er een maximaal aantal deelnemers bij, dit is dan in overleg met de locatie 

waar de activiteit plaatsvindt. 

 

In het programma zitten activiteiten die voor deelnemers die slecht ter been zijn, met een rollator lopen, 

niet geschikt zijn. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar kunnen dit niet altijd 

uitsluiten. 

 

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 1 juli 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. 

 

Collectieve reisverzekering 

De SSBO sluit een collectieve reisverzekering via Assurantiekantoor de Bruyn af voor dagtochten. Bij 

eventuele ongelukken dient u eerst uw eigen zorgverzekering aan te spreken. Extra kosten kunnen in 

behandeling worden genomen bij de reisverzekering. 

Corona maatregelen 

We moeten, om deze activiteiten te kunnen doen, ruim van te voren afspraken maken met diverse 

organisaties om deze dagen mogelijk te maken. Op de dag van vertrek kunnen nadere eisen worden 

gesteld. Zorg in ieder geval dat u enkele mondkapjes bij u heeft. 

Op de dag van de activiteit dient u een vaccinatiebewijs of een negeative testuitslag te tonen, deze 

laatste mag niet ouder zijn dan 72 uur. 

 

Let op!!!  Op de dag van vertrek vanaf de Nassaulaan dient u er rekening mee te houden dat er vanaf 

12.00 uur betaald parkeren is. U kunt de auto dus niet de gehele dag kosteloos laten staan. 

 

We hopen dat we met elkaar een mooie zomer beleven en zien u graag bij de Zomerschool voor 

Senioren 2021. 

 

 

http://www.ssbodelft.nl/
http://www.kbo-delft.nl/
http://www.delftvoorelkaar.nl/
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MAANDAG 2 AUGUSTUS 2021 
 

DAGPROGRAMMA:  NAAR HET NEDERLANDS 

OPENLUCHTMUSEUM IN ARNHEM 

 

Vertrek: vanaf de Nassaulaan  08.15 uur. 

 vanaf de Bachsingel   08.45 uur. 

Het Nederlands Openluchtmuseum is een cultuurhistorisch museum in Arnhem. Het bestaat uit een 

buitenmuseum en een binnenmuseum. Het Nederlands Openluchtmuseum is zo’n 44 hectare groot en 

staat vol met allerlei authentieke en bijzondere gebouwen. Ieder gebouw heeft zijn eigen boeiende 

geschiedenis en interessante verhalen. 

In het museumpark vind je zo’n 100 museale gebouwen, boerderijen en molens. Je kunt ze van buiten 

én van binnen bekijken! Op die manier komt de geschiedenis dichterbij en kun je het verleden opnieuw 

beleven.  

 
Kosten:  met museumjaarkaart en VIP kaart  € 40,00 

 zonder museumjaarkaart en VIP kaart  € 45,00 

 De bedragen zijn inclusief koffie en lunch. 

 Er kunnen maximaal 55 deelnemers mee. 

 
 
 
 
WOENSDAG 4 AUGUSTUS 
 

DAGPROGRAMMA: MAARTEN ‘t  HART WANDELING EN 

BEZOEK AAN DE GROTE KERK IN MAASSLUIS 

   
Vertrek: fietsen vanaf zwembad Kerkpolder om 9.00 uur. 

 (De fietsen kunnen gestald worden bij de Grote Kerk). 

   Bus: vanaf Nassaulaan  09.30 uur. 

   Vanaf Bachsingel  09.45 uur. 

De wandeling is gebaseerd op het boekje ‘Mijn Vaderstad, een literaire wandeling door Maassluis van 

Maarten ’t Hart, geschreven door Gerry Hanneman-de Jong. 

Maarten ’t Hart noemt Maassluis “Mijn Vaderstad’ Hij werd er in 1944 geboren en bracht er tot 1963 zijn 

jeugd door.  De Historische Vereniging Maassluis (HVM) organiseert een literaire wandeling die 

gebaseerd is op de boeken van Maarten ‘t Hart en voert langs allerlei plaatsen die hij beschreven heeft 

in zijn romans. De wandeling duurt 2 uur en beslaat een ruim gebied waardoor er flink gewandeld wordt 

langs interessante plaatsen die wijd uit elkaar liggen. Onderweg komt ook de historie van de stad 

ruimschoots aan bod.   

Ook zal een bezoek aan de Grote kerk in Maassluis worden gebracht. 

De deelnemers worden in twee groepen ingedeeld, een groep gaat naar de Kerk, de andere groep gaat 

dan wandelen. Na de lunch wordt gewisseld. 

 
Kosten:  voor fietser  € 18,00 

 met de bus       € 23,00   (Er kunnen maximaal 7 deelnemers met de bus mee).  

 De bedragen zijn inclusief koffie en lunch.  

 Er kunnen maximaal 28 deelnemers mee. 
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VRIJDAG 6 AUGUSTUS  
 

DAGPROGRAMMA:  

NAAR HET VRIJHEIDSMUSEUM IN GROESBEEK 

 
Vertrek: vanaf de Nassaulaan:  08.00 uur. 

   vanaf de Bachsingel:   08.30 uur. 

Vandaag gaan we naar Groesbeek en omgeving. 

We gaan als eerste naar het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Daar worden we ontvangen met koffie/thee 

en iets lekkers.We krijgen dan een welkomstwoord en een introductiefilm te zien, daarna heeft u tot 

12.00 uur de tijd om het museum te bekijken. 

Om 12.15 uur vertrekken we naar Mook waar we lunchen in ’t Zwaantje. 

 

Om uiterlijk13.30 uur vertrekken we naar het Nederlands 

Wijnbouwcentrum. 

Hier krijgen we een rondleiding in de Wijngaard, door de wijnkelder / 

proeflokaal en aansluitend heeft u een proeverij van 3 natuurlijke wijnen. 

Om 15.15 uur vertrekken we weer naar het Vrijheidsmuseum, vandaar  

begeleidt een gids ons voor de Batllefieldtour. Deze rondrit brengt ons 

langs bijzondere historische plekken van Operatie Market Garden.  

Voor we richting huis rijden zetten we de gids af bij het Vrijheidsmuseum.  

 
Kosten: € 45,00 Het bedrag is inclusief koffie en lunch. 

 Er kunnen maximaal 55 deelnemers mee. 

  
 
 
MAANDAG 9 AUGUSTUS 
 

DAGPROGRAMMA: NAAR HET WATERSNOODMUSEUM IN 

OUWERKERK EN BOOTTOCHT OVER DE OOSTERSCHELDE 

 
Vertrek: vanaf de Nassaulaan  08.30 uur. 

 vanaf de Bachsingel   09.00 uur. 

 

 Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons, in Ouwerkerk - Zeeland, die gebruikt zijn voor 

de sluiting van het laatste stroomgat. Als je het museum binnenloopt, stap je in de geschiedenis van het 

water van 1953 tot nu.  

Het Watersnoodmuseum neemt je mee in de belevenissen van gewone mensen met een bijzonder 

Verhaal over Water. Over de Ramp van 1953, over de wederopbouw en over de overstromingen die nog 

altijd, over heel de wereld, plaatsvinden. Dat doen we met ontroerende verhalen, indringende foto’s 

(ong. 20.000) en authentieke filmbeelden. 

We sluiten de dag af met een boottocht over de Oosterschelde. 

 

Kosten:  met museumjaarkaart en VIP kaart  € 35,00 

 zonder museumjaarkaart en VIP kaart  € 40,00 

 De bedragen zijn inclusief koffie en lunch.  

 Er kunnen maximaal 55 deelnemers mee. 
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WOENSDAG 11 AUGUSTUS  

 

OCHTENDPROGRAMMA:  NAAR HET MUSEUM COMMANDOPOST 

RIJSWIJK / BUNKERCOMPLEX PARK OVERVOORDE  

 

Vertrek:  Fietsen, verzamelen bij PLUS Foreestweg, om 9.30 uur. 

    Openbaar vervoer, op eigen gelegenheid. 

    Auto, er is parkeerruimte op het terrein. 

    We worden daar tussen 10.00 uur en 10.30 uur verwacht. 

Op de website www.museumbeschermingbevolking.nl/nl/commandopost-rijswijk 

vindt u een uitgebreide beschrijving over de bereikbaarheid, zowel met de auto als met het OV. 

Voor fietsers, bereikbaarheid via de Schaapweg, afslag Vredenburchweg, zie kaartje hieronder. 

 

Op de locatie zijn diverse Duitse bouwwerken gebouwd 

waaronder ook een afluister en radiopost voor de Luftwaffe. 

Deze heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer een 

belangrijke functie gehad in het afluisteren van geallieerde 

radioberichten.  

Na de tweede wereldoorlog werd het complex in hergebruik 

genomen door de Bescherming Bevolking en zo ontstond de 

commandopost en het opleiding en trainingscentrum voor de 

B.B.  

De locatie Overvoorde in Rijswijk bestaat uit een tweetal 

ondergrondse voormalige commandoposten, een praktijk 

oefenruïne en een les-accommodatie.     

 

Kosten  € 8,00     Er kunnen maximaal 28 deelnemers mee. 

 

 

 

 

VRIJDAG 13 AUGUSTUS 

 

OCHTENDPROGRMMA:  

LEZING OVER HET HERKENNEN VAN VOGELS 

 

Aanvang: 10.00 uur.  

Locatie ‘Vierhovenkerk’ Obrechtstraat 50.   

  

De heer Hans Zweekhorst voorzitter Vogelwacht Delft, zal een 

lezing geven over het herkennen van vogels in en om uw huis en 

wat verder weg. Met behulp van foto’s, filmpjes e.d. zal hij u de 

kernmerken duidelijk maken hoe u de vogels kunt herkennen. 

  

 

Kosten:  € 5,00  Maximaal 45 deelnemers. 
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MAANDAG 16 AUGUSTUS 
 

OCHTENDPROGRAMMA:  

LEZING OVER DELFT 

 

Aanvang: 10.00 uur.  

Locatie ‘Vierhovenkerk’ Obrechtstraat 50. 

 
Jonkvrouw Ricarde, stichteres van Delft, en haar familie.  Lezing door Gerrit Verhoeven 

 
We gaan terug naar de dertiende eeuw. Het is 

fascinerend welke belangrijke rol drie vrouwen in 

onze regio speelden en vorm gaven aan het 

stedenlandschap van het zuidwesten van Holland. 

Ricarde, de tante van graaf Willem II van Holland, 

zorgde ervoor dat Delft in 1246 stadsrechten kreeg. 

Zij stichtte het klooster Koningsveld en een gasthuis 

dat we nu nog kennen uit de naam Oude en Nieuwe 

Gasthuis. Haar schoonzuster Machteld geldt als 

stichteres van ’s Gravenzande en haar nicht Aleid 

stond aan de wieg van Schiedam. Hoe konden die 

vrouwen dit doen? Wat bezielde hen?  

 

Wie kan dit beter uitleggen dan Gerrit Verhoeven, schrijver van het boek ‘De derde stad van Holland. De 

geschiedenis van Delf tot 1795’ Hij was van 1994 tot 2006 archivaris van Delft. 

 

Kosten:  € 5,00  Maximaal 45 deelnemers. 

                                                                                  

 

 

 

WOENSDAG 18 AUGUSTUS 

 

OCHTENDPROGRAMMA:  

CREA  -  MOZAÏEKEN 

 
Aanvang: 09.30 uur. 

Locatie ‘Vierhovenkerk’ Obrechtstraat 50. 

 

Vanochtend gaan we onder leiding van Sonja van den End mozaïeken. 

 We bekleden naar eigen idee een schaal met mozaïek materiaal. 

Anders is deze keer het “voegen”, waar eerder gips werd gebruikt, gebruiken we nu een soort foam. Dit 

kunt u later als de lijm minimaal 6 uur heeft gedroogd er tussen duwen en op die manier de schaal thuis 

”afmaken”  Sonja neemt voorbeelden mee.  

 

Kosten:   € 15,00  inclusief materiaal voor de kleine schaal. 

               € 17,50  inclusief materiaal voor de grote schaal. 

 Maximaal 20 deelnemers. 
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WOENSDAG 18 AUGUSTUS 2021 

 

DAGPROGRAMMA: 

CIRCUS ALEXANDER  -  CIRCUS IN DE ZORG 

Drie voorstellingen:   11.00 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. 

Tent open 30 minuten vóór iedere voorstelling. 

Parkeerterrein Partycentrum Onder Ons, Kerkpolderweg 8 Delft. 

 

Circus Alexander verzorgt drie wervelende voorstellingen in een nostalgische circustent. U kunt genieten 

van een feestelijke en interactieve voorstelling met clowns en circusartiesten, waarbij alle zintuigen 

worden geprikkeld. Het geheel vormt een bijzondere mix van circusacts, theater en muziek.  

De tent is rolstoelvriendelijk gemaakt voor senioren en gehandicapten. Per voorstelling kunnen 170 

gasten naar het circus. De tent heeft 30 rolstoelplaatsen en 140 stoelplaatsen. Na afloop van elke 

voorstelling wordt u uitgenodigd bij Partycentrum Onder Ons voor een consumptie.  

Uitsluitend voor deze activiteit kunt u na 16 juli nog telefonisch kaarten bestellen, uitsluitend op 

werkdagen tussen 17.00 uur en 18.00 uur, tel. 06 - 14 12 03 46. 

 

Kosten: € 3,00 

 

 

 

 

 

VRIJDAG 20 AUGUSTUS 

 

DAGPROGRAMMA: 

NAAR HET TRANSPORTMUSEUM IN NIEUW VENNEP  

 

Vertrek: vanaf de Nassaulaan   09.00 uur. 

 vanaf de Bachsingel    09.30 uur. 

 

Zowel in de historie van Nederland als in uw en ons dagelijks leven speelt transport een hoofdrol. In het 

Nederlands Transport Museum ontdekt u dat die rol nog boeiender en verrassender is dan u dacht. En 

ook hoezeer u er persoonlijk door geraakt en/of beïnvloed bent. 

Bovendien bestaat deze veelzijdige collectie transportmiddelen deels uit objecten waaraan ter plekke 

wordt gewerkt om ze in hun oude glorie te herstellen. Dat maakt het Nederlands Transport Museum tot 

het meest levende museum dat u zich kunt voorstellen. Dit kijkje ‘in de werkplaats’ voegt nog een 

bijzonder aspect toe aan uw bezoek. Rondleidingen of een ritje in een historische bus zijn mogelijk bij 

beschikbaarheid van vrijwilligers. 

Kosten:  € 35,00 

Er kunnen maximaal 55 deelnemers mee. 

Het bedrag is inclusief koffie en lunch. 
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MAANDAG 23 AUGUSTUS 2021 

 
MIDDAG / AVONDPROGRAMMA: 

AFLSUITING ZOMERSCHOOL 2021 MET BARBEQUE 

Aanvang 16.30 uur. 

 
We sluiten de Zomerschool voor Senioren 2021 af met een barbecue bij het Partycentrum ‘Onder Ons’ 

aan de Kerkpolderweg. 

We hebben daar een barbecue met vlees en vis en diverse bijgerechten. 

 

 
Kosten:  € 23,00  inclusief  2 drankjes. 

  Maximaal 70 deelnemers. 
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Programma Zomerschool voor Senioren 2021  
 
   TIJDSLOT OM IN TE SCHRIJVEN.  

Datum   …………………………   Tijd ……………………Nummer…………………………. 

Datum  Activiteit Inschrijven  Reserveren 

2 augustus 2021 

Dagprogramma 

Nederlands Openluchtmuseum Arnhem 

Kosten: € 45,00 

met museumkaart of VIP kaart: € 40,00                  

  

4 augustus 2021 

Dagprogramma 

Maarten ‘t Hart wandeling + bezoek Kerk 

Kosten: met de fiets € 18,00  

Met vervoer € 23,00 

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

6 augustus 2021 

Dagprogramma 

Bezoek Vrijheidsmuseum 

Kosten: € 45,00 

   

9 augustus 2021 

Dagprogramma 

Bezoek Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. 

Kosten: € 40,00 

met museumkaart of VIP kaart: € 35,00                  

  

11 augustus 2021 

Ochtendprogramma 

Bezoek Bunker Bescherming Bevolking. 

Kosten: € 8,00 

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

13 augustus 2021 

Ochtendprogramma  

Lezing over het herkennen van vogels. 

Kosten: € 5,00 

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

16 augustus 2021 

Ochtendprogramma 

Lezing over Delft,  Jonkvrouw Ricarde, 

stichteres van Delft, en haar familie.   

Kosten: € 5,00 

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

18 augustus 2021   

Ochtendprogramma 

Crea - mozaïeken 

Kosten: €  15,00 of € 17,50 

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

18 augustus 2021 

3 voorstellingen   

Circus in de Zorg   

Kosten: € 3,00 per voorstelling                                             

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

 20 augustus 2021 

Dagprogramma 

Bezoek Transportmuseum 

Kosten: € 35,00 

  

 23 augustus 2021 

Avondprogramma 

Einde zomerschool 2021 - Barbecue 

Kosten: € 23,00  

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

 

 

 

Voor meer informatie, zie achterzijde formulier, dit geheel invullen en ondertekenen. 
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Opstappen op de Nassaulaan  /   Bachsingel 
- Omcirkelen:  van welke opstaplocatie u gebruik wilt  maken.  

Let op:  na 12.00 uur is het betaald parkeren in de Wippolder 

 
Lid van een ouderenbond in Delft:    Ja / Nee 
Welke ouderenbond:    KBO  -    PCOB   -   ANBO    
- Omcirkelen:  lid van een bond Ja of Nee. 
- Omcirkelen:  welke ouderen bond. 

Ik heb een museumkaart of VIPkaart :  ja  /  nee 

Als u een museumkaart of VIPkaart  heeft, wilt u die dan meenemen, i.v.m. het berekenen 

van de toegangsprijs.  

Collectieve reisverzekering 

De SSBO sluit een collectieve reisverzekering via Assurantiekantoor de Bruyn af voor dagtochten. Bij 

eventuele ongelukken dient u eerst uw eigen zorgverzekering aan te spreken. Extra kosten kunnen in 

behandeling worden genomen bij de reisverzekering. 

Corona maatregelen 

We moeten, om deze activiteiten te kunnen doen, ruim van te voren afspraken maken met diverse 

organisaties om deze dagen mogelijk te maken. Op de dag van vertrek kunnen nadere eisen worden 

gesteld. Zorg in ieder geval dat u enkele mondkapjes bij u heeft. 

 
Persoonsgegevens deelnemer 
 
Naam: ………………………………………………………………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………… 

 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………… 

 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………….. 

(Bij voorkeur een mobiel nummer) 

 

Geboortedatum: …………………………………………………………………. 

 

Emailadres: ……………………………………………………………………….. 

 

Noodtelefoonnummer:………………………………………………………….. 

(als er tijdens een activiteit iets gebeurd) 

 

Naam / relatie van het noodnummer: ………………………………………… 

 

Bijzonderheden: …………………………………………………………………. 

 

Handtekening akkoord gebruik: ………………………………………………. 
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 Programma Zomerschool voor Senioren 2021  
 
   TIJDSLOT OM IN TE SCHRIJVEN.  

Datum   …………………………   Tijd ……………………Nummer…………………………. 

Datum  Activiteit Inschrijven  Reserveren 

2 augustus 2021 

Dagprogramma 

Nederlands Openluchtmuseum Arnhem 

Kosten: € 45,00 

met museumkaart of VIP kaart: € 40,00                  

  

4 augustus 2021 

Dagprogramma 

Maarten ‘t Hart wandeling + bezoek Kerk 

Kosten: met de fiets € 18,00  

Met vervoer € 23,00 

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

6 augustus 2021 

Dagprogramma 

Bezoek Vrijheidsmuseum 

Kosten: € 45,00 

   

9 augustus 2021 

Dagprogramma 

Bezoek Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. 

Kosten: € 40,00 

met museumkaart of VIP kaart: € 35,00                  

  

11 augustus 2021 

Ochtendprogramma 

Bezoek Bunker Bescherming Bevolking. 

Kosten: € 8,00 

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

13 augustus 2021 

Ochtendprogramma  

Lezing over het herkennen van vogels. 

Kosten: € 5,00 

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

16 augustus 2021 

Ochtendprogramma 

Lezing over Delft, Jonkvrouw Ricarde, 

stichteres van Delft, en haar familie.   

Kosten: € 5,00   

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

18 augustus 2021   

Ochtendprogramma 

Crea - mozaïeken 

Kosten: €  15,00 of € 17,50  

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

18 augustus 2021 

3 voorstellingen   

Circus in de Zorg   

Kosten: € 3,00 per voorstelling                                             

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

 20 augustus 2021 

Dagprogramma 

Bezoek Transportmuseum 

Kosten: € 35,00 

  

 23 augustus 2021 

Avondprogramma 

Einde zomerschool 2021 - Barbecue 

Kosten: € 23,00  

 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX 

 

 

Voor meer informatie, zie achterzijde formulier, dit geheel invullen en ondertekenen. 
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Opstappen op de Nassaulaan  /   Bachsingel 
- Omcirkelen:  van welke opstaplocatie u gebruik wilt  maken.  

Let op:  na 12.00 uur is het betaald parkeren in de Wippolder 
 

Lid van een ouderenbond in Delft:    Ja / Nee 
Welke ouderenbond:    KBO  -    PCOB   -   ANBO    
- Omcirkelen:  lid van een bond Ja of Nee. 
- Omcirkelen:  welke ouderen bond. 

Ik heb een museumkaart of VIPkaart :  ja  /  nee 

Als u een museumkaart of VIPkaart  heeft, wilt u die dan meenemen, i.v.m. het berekenen 

van de toegangsprijs.  

Collectieve reisverzekering 

De SSBO sluit een collectieve reisverzekering via Assurantiekantoor de Bruyn af voor dagtochten. Bij 

eventuele ongelukken dient u eerst uw eigen zorgverzekering aan te spreken. Extra kosten kunnen in 

behandeling worden genomen bij de reisverzekering. 

Corona maatregelen 

We moeten, om deze activiteiten te kunnen doen, ruim van te voren afspraken maken met diverse 

organisaties om deze dagen mogelijk te maken. Op de dag van vertrek kunnen nadere eisen worden 

gesteld. Zorg in ieder geval dat u enkele mondkapjes bij u heeft. 

 

Persoonsgegevens deelnemer 
 
Naam: ………………………………………………………………………………. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………… 

 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………… 

 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………….. 

(Bij voorkeur een mobiel nummer) 

 

Geboortedatum: …………………………………………………………………. 

 

Emailadres: ……………………………………………………………………….. 

 

Noodtelefoonnummer:………………………………………………………….. 

(als er tijdens een activiteit iets gebeurd) 

 

Naam / relatie van het noodnummer: ………………………………………… 

 

Bijzonderheden: …………………………………………………………………. 

 

Handtekening akkoord gebruik: ………………………………………………. 
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AANTEKENINGEN



 


