


 

 

TEAM:       

 

Jetty van der Graaf     
Diny Kraay      
Koos Pronk      
Joop Richaers      
Chris van  Wijk      
  
      
 

VRIJWILLIGERS: 

 

Padma Bindraban 

Anneke Breemer 

Els de Bruijn 

Roos van der Kruk 

Lida Nadorp 

Leo Persoon 

 

 

 

 

 

MET DANK AAN:  

 

Zorgdrager, zitcomfort op maat 

Bloemsierkunst ‘De Goudenregen’ 

Elly de Waal, ‘De Hobbycirkel’ 

Ria van der Meer 

Midi – petanque 

Alevo drukkerij 

    

 

Delft, 23 mei 2017 
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ZOMERSCHOOL VOOR SENIOREN 2017 
 
Voor u ligt het programma van de Zomerschool voor Senioren 2017 

 

 Inschrijven:  

in ‘De Wipmolen’  

Professor Krausstraat  71b 

Op dinsdag 20 juni van 09.00-12.30 uur  

Vanaf 08.30 uur worden de nummertjes uitgedeeld voor de volgorde 

voor het inschrijven.  

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 maximaal 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) meenemen. 

 

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, met een rollator lopen, niet geschikt zijn. We proberen 

hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, maar kunnen dit niet 

altijd uitsluiten. 
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Vanaf  26  juni kunt u inschrijven via de mail: 

seniorenzomerenwinterschool@gmail.com   

Mails vanaf 25 juni verzonden worden behandeld, het heeft dus 

geen zin om al eerder te mailen.  

 

Ook kunt u telefonisch inschrijven  vanaf 26  juni, tel: 06–50564237  

(tussen 17.00-18.00 uur en niet in het weekend). 

 

In het programma staat niet de prijs van de lunch, maar als we in de 

Wipmolen lunchen, zijn de kosten € 2,00 

 

Wanneer 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 6 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. 

 

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

graag bij de Zomerschool voor Senioren 2017. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Maandag 31 juli 
 
Dagtocht naar de Biesbosch 

Vertrek om 08.15 uur vanaf de 

Nassaulaan 2. 

We gaan naar Drimmelen, waar we 

aan boord gaan van een van de 

schepen van de Zilvermeeuw.  

We vertrekken tegen 10.00 uur voor 

een vaartocht van 5,5 uur.  

Bij het begin van de vaartocht krijgt u koffie / thee met gebak 

aangeboden. Onderweg maken we een stop bij het Biesbosch 

museum. daar kunt u dan een kijkje gaan nemen. Als we weer 

verder varen krijgt u een lunch.  Om ongeveer 15.00 uur zijn we 

weer terug in Drimmelen.  Op de terugweg krijgt u in de bus nog iets 

fris te drinken. 

Kosten: € 32,50 

 

Woensdag 2 augustus 
 
Bezoek aan de Urban Farmers en literaire gidsenwandeling 
 

   
 
U wordt om 10.00 uur verwacht voor een bezoek aan de Urban 

Farmers aan de Televisiestraat 2U  in Den Haag (stadsboerderij op 

een kantoorgebouw) u krijgt daar een rondleiding, koffie / thee, film, 

proeverij en u mag onder begeleiding oogsten. 
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Tegenover dit bezoek staat een literaire gidsenwandeling, deze 

wandeling is in de ochtend. De groep die dit gaat doen gaat ’s 

middags naar de Urban Farmers.  

Literaire wandeling 
Deze wandeling leidt langs de woningen en 

verenigingsgebouwen van bekende Haagse 

schrijvers, zoals Couperus, Bordewijk, Emants 

en Nijhoff. 

 

Deze  Gilde wandeling start bij ’t ‘Gouden Hooft’  om 10.30 uur, 

vanaf 10.00 uur staat er koffie en thee klaar.  

Deze wandeling is voor max. 30 personen en u moet goed ter been 

zijn. Lunch is voor deze groep in ’t ‘Gouden Hooft’. 

Wilt u ook komen lunchen, als u ’s morgens naar de Urban Farmers 

gaat dan mag u ook daar komen lunchen. Als u alleen naar de 

Urban Farmers wilt, gebeurt dit in de ochtend 

Kosten: hele dag inclusief koffie / thee, lunch € 29,00 

 Alleen naar de Urban Farmers € 17,50 

 Urban Farmers met lunch € 25,00 

U gaat deze dag zelf met de tram naar Den Haag. 

 
 

Vrijdag 4 augustus  
 
Crea met Elly de Waal  
Aanvang 10.00 uur in ‘De Wipmolen’. 

Het is nog niet bekend wat we precies gaan maken. Elly heeft net 

een cursus met nieuwe technieken gedaan, ze gaat kijken of dat 

voor ons haalbaar is. Bij het inschrijven zullen er voorbeelden zijn. 

Afhankelijk van wat we gaan doen kan men kiezen voor een hele of 

halve dag.  

Kosten: hele dag incl. lunch € 15,00   

 halve dag, zonder lunch € 9,00 
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Maandag 7 augustus 
 
Dagtocht - bezoek aan Tomatoworld en  Orchideeën kwekerij Ter 

Laak  

 

Vertrek om uiterlijk 09.15 uur vanaf de 

Nassaulaan 2. 

 

 
‘s Morgens gaan we naar Tomatoworld in Honselersdijk. We krijgen 

daar een rondleiding, koffie/thee en een lunch. 

 

Na de lunch vertrekken we naar 

Orchideeën kwekerij Ter Laak in 

Wateringen, daar krijgen we eveneens 

een film/rondleiding, koffie / thee 

 

Kosten: voor de hele dag € 27,50 

Maximaal 40 personen kunnen mee. 

 

 

Woensdag 9 augustus  
 

Ochtendprogramma 

 

Aanvang 10.00 uur in ‘De Wipmolen’. 

 

Lezing over de VOC door Ria v/d Meer,  

 

Middagprogramma 

 

Stadswandeling met accenten van de VOC. 

Afsluiten met koffie/thee bij het Stadskoffiehuys.  

 

Kosten:  hele dag € 9,00, halve dag € 4,50  



8 

 

Vrijdag 11 augustus  

 

Dagprogramma – Bezoek Westlandmuseum en Midgetgolf 

Fietstocht, vertrek om uiterlijk 09.15 uur vanaf het Kerkpolder 

zwembad. 

Er wordt naar het Westlandsmuseum gefietst, 

u krijgt daar koffie / thee en daarna een 

rondleiding, na de rondleiding is er een lunch. 

 

     
 

 
 

Na de lunch fietsen we door naar Paviljoen de Zweth voor een 

partijtje midgetgolf, hier krijgt u tussendoor ook een consumptie. 

Er kunnen maximaal 30 personen mee i.v.m. de veiligheid. 

Kosten: € 21,00  
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Maandag 14 augustus 
 
Dagprogramma -  met keuze  uit 2 activiteiten 
 
Vertrek om uiterlijk 08.45 uur vanaf de Nassaulaan 2. 

 
 
We brengen eerst de fans van Feyenoord naar het 

Feyenoordstadion, u wordt met koffie / thee ontvangen. U krijgt een 

rondleiding in het stadion en het museum, waar de kampioensschaal 

van 2017  denk ik wel zal staan. 

Na afloop krijgt u een lunch in de Brasserie. 

Kosten: € 27,50 

 

 
We gaan vanaf het Feyenoordstadion richting Ridderkerk De 

chocoladefans gaan een bezoek aan het chocolade atelier van 

Noppen in Ridderkerk brengen. U wordt ontvangen met koffie / thee 

en daarna gaat u bonbons maken. 

Tot slot krijgt u daar een lunch. 

Kosten: € 32,50 

 

De bus haalt voor de terugreis eerst de Feyenoordfans op en daarna 

de chocoladefans. 
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Woensdag 16 augustus: 
 
Ochtendprogramma  

 
 

Aanwezig zijn om 09.45 uur bij Midi op sportpark Brasserskade, u 

gaat hier zelf naar toe. 

Voor diegenen die niet kunnen fietsen zal er een busje van Doel       

(vertrek om 09.30 uur) rijden vanaf de pastorie, Nassaulaan 2 naar 

Midi. 

U krijgt een workshop Pentanque ( jeu de boule) verzorgt door Midi, 

er wordt ook koffie / thee aangeboden. 

Na afloop wordt u een lunch aangeboden door Steef v/d Kruit van 

Zorgdrager. 

Maximaal 40 deelnemers 

Kosten: € 3,50 

 
Middagprogramma  

 
 

Aanvang 14.00 uur in ‘De Wipmolen’. 

Vanmiddag gaan we met Carla van Bloemsierkunst de 

Goudenregen een mooi bloemstuk in elkaar zetten.  

U moet een bloempot van ongeveer 17 hoog en een diameter van 

15-16 cm. meenemen.  

Kosten: € 9,00 
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Vrijdag 18 augustus 
  
Dagprogramma 
 
Vertrek om 08.30 uur vanaf de pastorie, Nassaulaan 2. 
 

  
 

We gaan een dag naar Antwerpen.  

Eerst gaan we naar het MAS ( Museum aan de Stroom) daar kunt u 

zelf rondwandelen, u krijgt daar koffie / thee.  

 

Om 13.00 uur gaan we lunchen in de bus, wij zorgen voor een 

lunchpakket. 

Om ongeveer 14.00 uur komt er een gids in de bus en krijgen we 

een rondrit van 2 uur door de stad. U krijgt in de bus iets te drinken. 

 

 
 

Na afloop gaan we richting Hoogerheide, in het restaurant op 

Familyland krijgt u een 3 gangen diner aangeboden.  

Kosten: € 47,50  

 

 



 


