


 

 

 

TEAM:       

 

Jetty van der Graaf  
Chris van  Wijk      
Koos Pronk  
Lida Nadorp      
 

 

VRIJWILLIGERS: 

 

Padma Bindraban 

Anneke Breemer 

Roos van der Kruk 

Leo Persoon 

Mary Koene 

 

 

 

PROGRAMMA ZOMERSCHOOL VOOR 

SENIOREN 2019 

 
 

MAANDAG 5 AUGUSTUS 2019 

 
DAGPROGRAMMA.  Vandaag gaan we naar Noord-Holland. 

 
Vertrek: vanaf de Nassaulaan  2 om  08.15 uur. 

 vanaf de Bachsingel   1 om  08.30 uur. 

 
We hebben het arrangement geboekt voor de modernste kas en de oudste 

veiling. We beginnen bij Agriport de grootste kas ter wereld met oranje 

paprika’s. 
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Tegen de middag gaan we 

naar Museum de Broeker 

Veiling, hier staat een 

Westfriese koffietafel  

klaar. 

 

Na de koffietafel gaan we 

varen en veilen.  

Daarna kunnen we nog 

onder leiding van een gids 

een rondleiding maken. 

 

We sluiten af met een kopje koffie of thee.  

 

Vertrek naar Delft om 17.00 uur. 

 
Kosten: met museumjaarkaart       € 56,00  

 zonder museumjaarkaart  € 61,00 

 
Er kunnen maximaal 62 deelnemers mee. 

 

 

 

 

 

 

DINSDAG 6 AUGUSTUS 2019 

 

OCHTENDPROGRAMMA.     

 

Aanvang:  10.00 uur in de Wipmolen. 

 
Vanaf 10.00 uur vertellen Franziska 

Weiler, die bij de opleiding van de 

geleidehonden betrokken is, en een 

vrijwilliger/ambassadeur over hun werk.  
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De persoonlijke ervaringen die zij er aan toevoegen geven de presentatie 

een uniek karakter.  

Een blindengeleidehond die zijn baas of bazin door het drukke verkeer leidt 

en onverstoorbaar zijn weg zoekt, wekt onze bewondering. Zo'n hond geeft 

bewegingsvrijheid en zelfstandigheid terug aan iemand  met een visuele 

beperking. Hoe kan zo'n beest dit? Dit vraagt veel training.  

De organisatie KNGF Geleidehond leidt al sinds 1935 deze honden op. 

Aanvankelijk vooral voor blinden en slechtzienden. Maar tegenwoordig ook 

wel voor mensen met andere beperkingen, bijvoorbeeld mensen in een 

rolstoel, kinderen met autisme, of personen met een posttraumatische 

stressstoornis (PTTS). We spreken dan van assistentie-, autismegeleide- 

of buddyhond.  

Kosten: € 4,50       

 

MIDDAGPROGRAMMA. 

 

Vertrek:  om 13.15 uur op de fiets vanaf het Zwembad Kerkpolder (10 km.) 

 

Op veler verzoek staat vanmiddag 

een bezoek aan de Beeldenkas in 

Schipluiden op het programma. In 

een kas waarin voorheen orchideeën 

zijn gekweekt, heeft beeldend 

kunstenaar Willem Berkhout nu meer 

dan 250 beelden tentoongesteld.  

Een prachtig overzicht hoe kunst beleefd kan worden en waartoe inspiratie 

ons toe kan leiden. Heel boeiend wat de kunstenaar ons te zeggen en te 

vertellen heeft.  

Wie zelfstandig met de auto naar Schipluiden wil gaan, wordt verzocht 

mensen zonder vervoer te willen meenemen. U geeft dit aan tijdens de 

inschrijving. 

 

Kosten:  € 3,00   

Inc. koffie / thee bij ontvangst, overige drankjes zijn voor eigen rekening. 
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WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2019 

 
OCHTENDPROGRAMMA.    

 

Aanvang:  10.00 uur in de Wipmolen. 

 

We beginnen met een inleiding van Jan van der Mast, kenner bij uitstek en 

publicist van het boek over de geschiedenis van Van Marken. 

 

De gehele dag staat het leven en 

werken van de voor Delft zo 

belangrijke familie van Marken 

centraal.  

 

Deze sociale ondernemer was 

zijn tijd ver vooruit en was de 

grondlegger van de Delftse gist- 

en spiritusfabriek en samen met 

zijn vrouw Agneta realiseerden ze 

woningbouw voor de werknemers 

in het naar haar vernoemde 

Agnetapark. 

    

  

 

 

 

MIDDAGPROGRAMMA.  
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 In de middag starten we 

om  14.00 uur op het St 

Agathaplein waar we 

verzamelen voor een 

 rondleiding o.l.v. Jan van 

der Mast die een  toelichting 

geeft bij alle  belangrijke 

plaatsen in de stad en in het 

Agnetapark  in het 

bijzonder.  

 

Aan het eind van de rondleiding sluiten we om 16.00 uur af op het St. 

Agathaplein met koffie / thee. 

 

Kosten: hele dag incl. lunch  € 10,00 

 alleen de ochtend    €   4,50 

 alleen de middag     €   4,50 

 

 

 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS 2019  

 
DAGPROGRAMMA. Vandaag gaan we naar Doorn. 

 

Het thema van vandaag is Schatkamers op de Heuvelrug. 

 
Vertrek: vanaf de Nassaulaan 2 om 08.30 uur. 

 vanaf de Bachsingel  1 om 08.45 uur. 

 
Om 10.00 uur worden we 

ontvangen met koffie / thee bij 

het Von Gimborn Arboretum.  

Hierna krijgt u een rondleiding 

door het park. Voor mensen 

die slecht ter been zijn rijden 

er golfkarretjes. 
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Tegen de middag gaan we voor 

de lunch richting Huis Doorn. 

Om 14.00 uur staan hier de 

rondleiders klaar voor een 

rondleiding door  Museum Huis 

Doorn.  

 

 

U moet trappen lopen dus niet geschikt voor deelnemers  met een rollator. 

U kunt ook kiezen voor het paviljoen, daar is een tentoonstelling over de 

Eerst Wereldoorlog. Een andere mogelijkheid is een wandeling in het park 

of  rustig zitten in de Oranjerie. De consumpties daar zijn voor eigen 

rekening. Om 15.45 uur staat er koffie / thee klaar en we vertrekken om 

16.30 uur weer naar Delft. 

 
Kosten: met museumjaarkaart       €  46,50 

 zonder museumjaarkaart  €  51,50 

 

Er kunnen maximaal 62 deelnemers mee 

 

 

 

 

 

MAANDAG 12 AUGUSTUS 2019 

 

OCHTENDPROGRAMMA.   

 

Aanvang: 09.30 uur in de Wipmolen. 

 

In de ochtend is er Crea met Elly de Waal. 

We gaan porselein verven. De uitwerkingen 

ziet u bij het inschrijven op 14 juni. 

 

U kunt zelf een beige of wit servies meenemen 

of bij Elly serviesgoed kopen vanaf € 1,00 

 
Kosten:  €  13,00   
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MIDDAGPROGRAMMA.  

 

Aanvang: 14.00 uur in de Wipmolen. 

 
Vanmiddag gaan we onder leiding van Erwin 

Kröse, die de bonbonworkshop heeft gedaan 

tijdens de afgelopen Winterschool, taarten 

versieren. 

 

We doen dat op een modernere manier dan in 

het verleden, bv. met een laag met de zgn. 

Driptechniek. 

 

 

Kosten:  € 12,50  

 

 

 

 

DINSDAG 13 AUGUSTUS 2019  

 
DAGPROGRAMMA Vandaag gaan we naar Noord-Brabant 

 
Vertrek: vanaf de Nassaulaan 2 om 08.45 uur 

 vanaf de Bachsingel  1 om 09.00 uur 

 
We rijden naar Berkel-Enschot en 

gaan daar een bezoek brengen aan de 

Bierbrouwerij van de Trappistenabdij 

de Koningshoeve.  

Hier wordt het La Trappe  bier  

(trappist ) gebrouwen. 

We worden ontvangen met koffie / 

thee en daarna krijgen we hier een 

excursie bestaande uit een rondleiding, een film en een consumptie naar 

keuze.  

Om 13.00 uur is de Kloosterwinkel geopend en kunt u behalve bier ook 

diverse andere lekkernijen kopen. 
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Om uiterlijk 13.45 uur vertrekken we hier. 

We gaan dan naar restaurant De 

Hooikar in Gilze voor een koffietafel. Na 

de koffietafel vertrekken we met de bus 

en gaan een rondrit door de Baronie 

van Breda maken. waarbij een gids 

toelichting geeft op de bijzonderheden 

van deze mooie streek. 

 

Na afloop van de rondrit die ongeveer 2 uur duurt gaan we terug naar het 

restaurant voor een 3 gangen diner. 

 

We vertrekken uiterlijk 20.00 uur uit Gilze weer naar Delft. 

 
Kosten:  incl. 1 consumptie bij het diner  € 53,00 

 

We beginnen met een bus voor 61 deelnemers (+ gids), bij voldoende 

deelname (minimaal 17 personen voor de 2e bus), komt er een bus 

voor 26 deelnemers bij (+ gids). 

 

 

 

 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019  

 
MIDDAGPROGRAMMA.  

 

Aanvang: 14.00 uur,  bij HBSV Reineveld, Vrijenbanselaan 61. 

 
Op verzoek van diverse deelnemers tijdens de vorige Zomer- en 

Winterscholen hebben we een clinic Handboogschieten georganiseerd. 

De clinic duurt tussen de een en twee uur. Dit is afhankelijk van wat u 

allemaal wilt weten over het handboogschieten. 

Ook kunt u zelf “leren” schieten.  

Er is ook koffie / thee met iets lekkers erbij. 

 

Kosten:  €  7,50  
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Er kunnen maximaal 30 personen mee. 

VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2019 

 
DAGPROGRAMMA  Vandaag gaan we naar Amsterdam 

 
Vertrek: vanaf de Nassaulaan 2 om  07.30 uur 

 vanaf de Bachsingel  1 om  07.45 uur. 

 
We  gaan op veler verzoek weer naar het 

Tuschinski theater. 

We worden daar ontvangen met koffie / thee. 

Daarna is er een rondleiding door het prachtige 

gebouw. 

 
Tussen de middag is er een lunch op het 

Rembrandtplein. 

Na de lunch brengen we een bezoek aan het 

Amsterdam Museum in de Kalverstraat, dat 

gevestigd is in een voormalig weeshuis. 

 

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

 
We vertrekken uiterlijk 17.00 uur uit Amsterdam weer naar Delft. 

 
Kosten: met bankgiro- of museumkaart      € 35,00  

zonder bankgiro-of museumkaart  € 40,00  

 
Er kunnen maximaal 62 personen mee. 

  

 

     
 



11 

 

MAANDAG 19 AUGUSTUS 2019 

 

DAGPROGRAMMA.   Naar het Ambachtelijk Groene Hart. 

 

Vertrek: vanaf de Nassaulaan 2 om  08.30 uur 

 vanaf  de Bachsingel 1 om  08.45 uur 

 

We gaan vandaag naar Woerden en Oudewater. 

Er start in Woerden een groep van 25 deelnemers, de andere deelnemers 

starten in Oudewater. 

 
In Woerden bezoeken we het 

Kaaspakhuis en in Oudewater het 

Touwmuseum. Op beide locaties 

krijgt u een rondleiding. 

 

Tussen de middag komt de groep uit 

Oudewater naar Woerden en 

lunchen we gezamenlijk in het 

Kasteel. 

Na de lunch worden de groepen gewisseld. 

  
We vertrekken omstreeks 16.00 uur weer naar Delft. 

 
Kosten: € 35,00  

 
Er kunnen maximaal  50 personen mee.  
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DINSDAG 20 AUGUSTUS 2019 

 

DAGPROGRAMMA.  Happen en trappen 

 

Vertrek: Om 09.15  uur vanaf zwembad Kerkpolder. 

 

Fietsliefhebbers en mensen die van lekker eten houden komen vandaag 

volop aan hun trekken. We maken een fietstocht naar en door het 

Westland en laten ons tussendoor uitgebreid culinair verwennen.  

 

Om 9.15 uur vertrekken we vanaf zwembad Kerkpolder naar De Lier, waar 

koffie / thee met gebak voor ons klaar staat. Vandaar fietsen we een stukje 

naar Schipluiden waar we het voorgerecht gebruiken, om vervolgens door 

te fietsen naar (zoals Westlanders dit zeggen) Maasdijk. Hier staat de soep 

klaar. Wanneer we ons dit hebben laten smaken, trappen we naar 

Naaldwijk voor het hoofdgerecht en vervolgens naar elders in Naaldwijk, 

waar  het afsluitend toetje voor ons klaar staat. 

 

In totaal fietsen we ongeveer 50 km. 

 

Kosten:  € 35,00  incl. 1 drankje bij elk gerecht ( 3 drankjes in totaal) 

Aan deze fietstocht kan meegedaan worden door mensen met een 

scootmobiel. 

 

 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2019 

 

Aanvang: 10.00 uur in de Wipmolen. 

 

Vanochtend gaan we onder leiding van Nanna van Marrewijk een zomers 

bloemstukje maken. 

Het voorbeeld van hoe het ongeveer gaat worden is bij de inschrijving op 

14 juni te zien.  (het ongeveer is afhankelijk van de bloemen die in 

augustus verkrijgbaar zijn).  

Zelf een platte glazen schaal van ongeveer 25 à 30 cm meenemen en 

uiteraard een mesje en een tang. 
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Kosten: € 10,00 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2019 

 

OCHTENDPROGRAMMA 

 

Aanvang:  10.00 uur in de Wipmolen. 

 

Ria v.d. Meer geeft in het kader van het 

Themajaar Delft & Gouden Eeuw een lezing over 

de Delftse schilders in de Gouden Eeuw. In de 

ochtend vertelt zij hierover. 

 

Actueel is de komende tentoonstelling van Pieter 

de Hoogh in het Museum Het Prinsenhof. 

 

 

 

 

MIDDAGPROGRAMMA 

 

In de middag  een korte stadswandeling langs de plekken waar de 

schilders hebben gewoond en gewerkt en eventueel een bezoek aan het 

Vermeercentrum. 

 

Kosten: hele dag € 9,50  incl. lunch 

ochtend  € 4,50 

middag   € 4,50 
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VRIJDAG 23 AUGUSTUS 2019 

 

DAGPROGRAMMA 

 

Vertrek: vanaf de Nassaulaan 2 om  08.45 uur.   

 vanaf de Bachsingel   1 om 09.00 uur. 

 

Vandaag gaan we naar Futureland  (Maasvlakte). 

We worden om 10.00 uur verwacht voor de koffie / thee. 

Na de koffie/thee gaan we met onze eigen bus en een gids een rondrit 

maken over de Maasvlakte 2. 

Om ongeveer 12.30 staat de lunch voor ons klaar. 

 

Na de lunch gaan we met de 

Futureland Ferry een rondvaart 

maken. 

 

Tijdens de rondvaart  krijgt u een 

consumptie. 

 

Na de rondvaart kunt in het informatiecentrum op eigen gelegenheid nog 

verder rondkijken.  Als u hier nog iets wilt drinken is dit voor eigen rekening. 

 

We vertrekken omstreeks 16.30 uur weer naar Delft. 

 

Kosten: voor deze dagtocht € 35,00  
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Er kunnen maximaal 50 personen mee. 

 

Als we terug rijden gaat de bus eerst naar de Nassaulaan, daar kunnen de 

deelnemers die daar hun vervoer hebben staan uitstappen.  

Degenen die daar geen vervoer hebben staan rijden verder mee naar de 

Bachsingel. Daar kunnen de deelnemers voor hun eigen vervoer 

uitstappen.  

Vervolgens rijdt de bus naar het Partycentrum ‘Onder Ons’, voor het 

avondprogramma. 

 

Let op:  u moet zelf het vervoer vanaf  Onder Ons naar huis regelen. 

AVONDPROGRAMMA  

 

Aanvang:  18.00 uur in het Partycentrum ‘Onder Ons’ 

 

We sluiten 10 jaar Zomerschool af met 

een barbecue bij Partycentrum Onder 

Ons aan de Kerkpolderweg. 

We hebben daar een barbecue met vlees 

en vis en diverse bijgerechten. 

Als afsluiting is er een Grand Dessert en 

desgewenst nog een kopje koffie / thee. 

 

Kosten:  voor de barbeque  incl. 2 

drankjes en koffie / thee  € 25,00 

 

 

 

 

VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2019 

 

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. 
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Kosten  € 3,00. De reiskosten zijn voor eigen rekening. 

Verdere gegevens staan op de deelnemerskaart 

 

Er kunnen maximaal 19 personen mee. 

 

 

Omdat er maar  19 personen mee kunnen is er besloten dat de kaarten 

alleen op 14 juni verdeeld worden. Deels in de ochtend en deels in de 

middag. 

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

geweest zijn anderen voor laten gaan. 
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Uit de eerste programmafolder van 2010 
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