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ZOMERFESTIVAL
SENIOREN COLLECTIEF HAAGLANDEN
Ook al gaat u niet op vakantie buiten de stad, ziet u uw kinderen en kleinkinderen of uw
buren en vrienden minder, dan nog u hoeft zich niet te vervelen. Wij hebben onze traditie
voortgezet en een leuk en interessant zomerprogramma ontwikkeld.
Voor sommige dagtochten geldt een minimum aantal deelnemers, dus heeft u interesse in
een of meerdere activiteiten, geef u dan zo spoedig mogelijk op.
Dit zomerprogramma is voor leden en niet-leden. U kunt dus introducees meenemen.

PROGRAMMA
1.

Donderdag 19 juli, 13.30–16.00 uur Marterrade 10 Rondo.
Gezellige middag in het kader van Haags Ontmoeten.
Toegang gratis, bijdrage koffie/thee € 0,50 per persoon

2.

Maandag 23 juli, 11.00-12.30 uur: Rondvaart door de Haagse Grachten met de
Ooievaart.
We stappen op bij de aanlegsteiger aan de Bierkade 18 (hoek Spui) bereikbaar met
tramlijn 1,9 15 en 16 en buslijn 18. Het is een open boot met een gids aan boord. Na
afloop bestaat de gelegenheid samen de lunch te gebruiken in het restaurant van het
filmhuis op het Spui. (Voor eigen rekening). Prijs boottocht: € 16,50 per persoon.
Lunch: 2 broodjes, kleintje soep, en jus € 11,66 en de drankjes zijn niet inbegrepen.
Laat ons z.s.m. weten of u wenst deel te nemen aan deze rondvaart.

3.

Dinsdag 24 juli: Veluwe. Garderen Hollandse Meesters
We bezoeken in Garderen het bekende Zandsculpturenfestijn dat dit jaar als thema heeft
Hollandse Meesters. Het park zal gevuld worden met de mooiste sculpturen. Schilderijen
en het leven van de bekende Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw komen tot leven in
Garderen. Ook is er een groot gedeelte van de sculpturen in het binnen gedeelte gemaakt.
Voordat we de sculpturen gaan bekijken, krijgt u eerst in Woudenberg een koffietafel met
kroket aangeboden. We vertrekken rond 9.00 uur vanaf het busplatform Centraal station.
Prijs per persoon € 47,00, incl. lunch.

4.

Woensdag 25 juli: Muzikaal theater aan huis. Marterrade 10. Aanvang: 14.00 uur.
Zin om een cruise rond de wereld te maken, te Globetrotten en toch dicht bij huis te
blijven? Ga dan mee met ons verzonnen Cruise schip, waarmee we de wereldzeeën
bevaren en diverse muzikale nostalgische plekken gaan bezoeken. Een eiland in de Stille
Zuidzee of het prachtige Indonesië, een kort bezoek aan Zuid Amerika, het is allemaal
mogelijk tijdens deze reis. De leden van het Muzikaal theater aan huis nemen u mee op
deze muzikale wereldreis, zij gebruiken GEEN orkestbanden, maar ECHTE instrumenten:
gitaren, mondharmonica, ukelele, banjo, mandoline, keyboard & hawaiian-gitaar. Het
beloofd een gezellige middag te worden. Prijs per persoon € 15,00 per persoon, incl.
koffie/thee en frisdrank. Heeft u een ooievaarspas dan krijgt u 50% korting. Neem wel uw
Ooievaarspas mee: wij scannen uw Ooievaarspas bij binnekomst i.v.m. de korting.

5.

Donderdag 26 juli, 13.30-16:00 uur Marterrade 10 Rondo.
Gezellige middag in het kader van Haags Ontmoeten.
Toegang gratis, bijdrage koffie/thee € 0,50 per persoon

6.

Maandag 30 juli: Bezoek aan Tiengemeten
Wij hebben een optie voor een dagtocht naar dit natuureiland in het Haringvliet incl. een
bezoek het Rien Poortvliet museum en het landbouwmuseum. We hopen van af 27 juni de
bevestiging te krijgen. De prijs zal ongeveer € 40,00 zijn.

7.

Dinsdag 31 juli: Marterrade 10 Rondo v.a. 13.30 Creatieve middag, invulling volgt.

8.

Woensdag 1 augustus: De geschiedenis van de democratie, verzorgd door het
Nationaal archief. Prijs per persoon € 5,50.
We bekijken middels een rondleiding in het depot archiefstukken die de geschiedenis van
onze democratie vertellen, vanaf het ontstaan van de Republiek tot aan Vadertje Drees.
We verzamelen bij het Nationaal Archief, wat u vindt achter het Centraal Station
Den Haag.

9.

Donderdag 2 augustus 5 Sluizentocht
De prijs voor deze dagtocht is € 40,00 per persoon. De vaartocht duurt 2 à 2,5 uur.
U krijgt 2 keer koffie met gebak. Let op: bij deze tocht is de lunch voor eigen rekening.
Vanuit Den Haag Centraal Station vertrekken we met de bus naar de passantenhaven in
Vianen en schepen we in op het Partyschip Domani om dan via het Merwedekanaal naar
de sluis van Vianen richting de Lek te varen. We steken dan over naar de Koninginnesluis
van Vreeswijk, hier schutten we naar binnen en varen door Oud Vreeswijk over het oude
Merwedekanaal. Bij Jutphaas gaan we de Zuidersluis in om naar het Amsterdam
Rijnkanaal te schutten, hier doorheen ziet u voor u de Noordersluis die verder gaat door
Utrecht en aansluit op de Vecht naar Muiden, u gaat hier stuurboord uit het Amsterdam
Rijnkanaal op en aansluitend via het Lekkanaal naar de grote Beatrixsluizen bij Vreeswijk.
In de Beatrixsluis kan het drukker zijn vanwege de grootte van de nieuwste
binnenvaartschepen, dit is erg indrukwekkend omdat u tussen deze schepen doorvaart. In
de Beatrixslujs schut u terug naar de Lek om deze weer over te steken naar de sluis van
Vianen en zo weer terug te keren naar de opstapplaats in Vianen en de terugreis naar
Den Haag te beginnen.

10. Maandag 6 augustus: 14.00–16.00 uur Marterrade
Leuke cabaretvoorstelling door Jos Thomasse: Vorst aan Tafel en Zoete Koek.
Het lijkt een lezing te zijn, over vorsten, hun eetgewoonten en de invloed daarvan op
andere mensen. Over koningen van nu en toen, over wat op èn onder tafel gebeurt.
Maar vanaf de eerste minuut zult u worden meegesleept in komische conference: een
solo-programma dat garant staat voor een middag onbekommerd plezier. Beschaafd,
vorsten aan tafel moet je behandelen met de égards die ze verdienen. En leerzaam,
dankzij de medewerking van Prof. Dr. D.B. Weissbrod van het Internationaal
Voedingsinstituut in Darmstadt (onder voorbehoud). Kortom, je neemt er wat van mee, na
afloop weet je waarom Elizabeth van Engeland een hapjespan meeneemt op staatsbezoek
en van wie de Fransen hun culinaire kennis hebben. Maar natuurlijk hoeven we niet alles
voor ZOETE KOEK te slikken. Jos Thomasse geeft een inzicht in onze Nederlandse taal die
is doorspekt met spreekwoorden en gezegden, vaak puur Nederlandse uitdrukkingen en
heel vaak gaan ze over ....eten. ‘Zoete Koek' is niet altijd wat het lijkt te zijn, er kan heel
smakelijk om gelachen worden.
Prijs € 10,00 per persoon, incl., koffie/thee. Heeft u een ooievaarspas dan krijgt u 50%
korting. Neem wel uw Ooievaarspas mee: wij scannen uw Ooievaarspas bij binnekomst
i.v.m. de korting.

11. Dinsdag 7 augustus: bezoek aan het Europees Parlement in Brussel met
rondleiding.
We vertrekken rond 9.30 uur en zullen rond 18.30 uur weer op het centraal station zijn.
Er is gelegenheid om de lunch te gebruiken in Brussel in de omgeving van het Parlement.
De kosten voor de lunch zijn voor eigen rekening.
Prijs per persoon € 27,50.
12. Woensdag 8 augustus: Dagtocht Historische modeshow Krimpen a/d Lek
Cultuurhuis van Krimpen aan de Lek. Met veel enthousiasme geven vrijwilligers de groep
een presentatie over de historische kleding. Dit is een leuke 'doe-het-zelf' modeshow over
2000 jaar mode en een beeldpresentatie met live uitleg over de ontwikkeling van mode in
de periode van middeleeuwen tot aan ca. 1950. Daarna maken we een korte rondleiding
door het naaiatelier waar alle kleding door vrijwilligsters wordt gemaakt. Hier hangt de
kleding van vele historische figuren zoals bijvoorbeeld Willem van Oranje, Erasmus, Anna
van Buren, Maxima. Na een korte pauze volgt de grote verkleedpartij en mogen mensen
uit de groep meedoen aan een grote modeshow over de catwalk waarbij uitleg wordt
gegeven over de gedragen kleding. Vanaf het busplatform Centraal station rijden wij naar
Boskoop. In het historisch restaurant Flora wordt u twee kopjes koffie of thee met een
gebakje aangeboden. Hierna rijdt de chauffeur via een mooie route naar Krimpen aan de
Lek. In het cultuurhuis serveren enthousiaste mensen met een verstandelijke beperking u
eerst een lunch bestaande uit: Een kopje soep, diverse luxe broodjes, krentenbol, salade
en een stukje quiche (hartige taart) geserveerd met koffie, thee en melk. Na deze
heerlijke lunch start de ‘historische modeshow’ programma.
Prijs per persoon, incl. lunch en koffie € 48,50.
13. Donderdag 9 augustus, v.a. 13:30-16:00 uur Marterrade 10 Rondo
Gezellige middag in het kader van Haags Ontmoeten.
Toegang gratis, bijdrage koffie/thee € 0,50 per persoon.
14. Maandag 13 augustus: Rondleiding in het Haags Historisch Museum
De gids vertelt u met veel plezier over het ontstaan van Den Haag en de groei tot
internationale stad van Vrede en Recht. Aan de hand van schilderijen en voorwerpen
brengt het verhaal van 'Typisch Haags' tot leven.
Toegangsprijs museum € 6,00 per persoon. Bent u in het bezit van Museumkaart of
Ooievaarspas dan is de toegang gratis. Vergeet niet uw Museumkaart en/of uw
Ooievaarspas mee te nemen. Groepsbijdrage gids : € 5,00 per persoon.
15. Dinsdag 14 augustus, 14.00 uur Marterrade 10 Rondo Creatieve middag.
Invulling volgt.
16. Woensdag 15 augustus: Stadswandeling Indisch Verleden
Start/eindpunt Plein, voor het standbeeld van Willem van Oranje Duur. Stadswandeling
duurt ongeveer 1,5 uur.
Een wandeling langs de herinneringen aan de 'Gordel van Smaragd' in de binnenstad.
U ziet de Indische elementen in de architectuur van kantoor- en winkelpanden en hoort de
verhalen over de rijke Indische geschiedenis van de residentie op politiek, commercieel,
cultureel en culinair gebied. Kosten€ 6,00 per persoon.
17. Donderdag 16 augustus, 13:30-16:00 uur Marterrade 10 Rondo.
Gezellige middag in het kader van Haags Ontmoeten.
Toegang gratis, bijdrage koffie/thee € 0,50 per persoon.
18. Maandag 20 augustus: Rondleiding en bezichtiging Trammuseum
Het Haags Openbaar Vervoer Museum is sinds 1989 gevestigd in een oude tramremise,
de remise Frans Halsstraat te Den Haag. Deze remise is gebouwd in 1906 en is tot 1983
in gebruik geweest bij de Haagsche Tramweg Maatschappij. Parallelweg 224.

Prijs per persoon € 7,00. Ooievaarspas: 50% korting. Vergeet niet uw Ooievaarspas mee:
te nemen.
19. Dinsdag 21 augustus: Materrade 10 Rondo, Creatieve en sportieve middag.
Invulling volgt.
20. Woensdag 22 augustus, v.a. 14.00 uur: Muzikaal theatervoorstelling door
toneelgezelschap Mooi weer. Titel: “Aan de Keukentafel”
Wees welkom in de oude Hollandse keuken, waar de keukenkast gevuld is met
lekkernijen: stroopsoldaatjes, ulevellen, kaakjes van Verkade, Kwatta-repen en Buisman
voor de koffie. In deze keuken pruttelt de koffie op het fornuis en staat de borrel koud.
Neemt u met ons plaats ‘Aan de Keukentafel’ en geniet van de ‘liedjes van toen’, want aan
deze tafel wordt muziek geserveerd. Een belangrijk onderdeel in de voorstelling is een quiz
met vragen over die “goeie oude tijd”, waarbij de winnaar een fantastische prijs wint!
Intussen kletsen we bij over die goeie ouwe tijd. Over grappige nieuwsfeiten uit de krant
van vroeger, over de bekende gezelschapsspelen en over de leukste radio- en
televisieprogramma’s. Komt u gerust achterom, de deur is los! Pak een stoel en schuif
gezellig aan, we pellen pinda’s en spelen ganzenbord.
Het theatergezelschap heeft eerder voor ons opgetreden. Waar de voorstelling zal
plaatsvinden is op dit moment nog niet helemaal zeker.
U hoort (ziet) dat zo spoedig mogelijk.
Prijs per persoon € 18,00. Ooievaarspashouders krijgen 50% korting. Neem wel uw
Ooievaarspas mee: wij scannen uw Ooievaarspas bij binnekomst i.v.m. de korting.
21. Donderdag 23 augustus, 13.30-16:00 uur Marterrade 10 Rondo
Gezellige middag in het kader van Haags Ontmoeten.
Toegang gratis, bijdrage koffie/thee € 0,50 per persoon.

Betalingen en opgave:
Wilt u deelnemen? Laat het ons z.s.m. weten. U kunt zich opgeven per e-mail:
info@seniorencollectiefhaaglanden.nl of per telefoon: 070-220 20 66.
Gaarne uw betaling te storten op rekening NL71 RABO 0321 5651 26 onder vermelding van
de door u gekozen activiteit en/of dagreis en het aantal deelnemers per betaling.

