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Reis naar het ijs

oktober

Eef Willems zal aan de hand van prachtige beelden vertellen
over de reizen die ze gemaakt heeft naar Oost-Groenland en
IJsland. Haar charterjacht Tooluka is het „magic carpet“
waarmee ze alweer 13 jaar de poolgebieden opzoekt. Reis op
deze donderdagmiddag een beetje met haar mee en ervaar
hoe hartverwarmend ijs kan zijn!

1

februari

De route van het pelgrimspad
Dirk Beemster neemt u mee op zijn pelgrimspad dwars door
Europa. In 6 jaar tijd liep hij 6000 kilometer op zijn pelgrimage
en kwam hij in zentempels, Tibetaanse kloosters en
Vietnamese centra. De avontuurlijke lezing wordt ondersteund
met beelden en foto’s van de reis.

februari

15 f februari
.
Tulpen
Tulpen zijn onlosmakelijk met Nederland verbonden.Tulpen
hebben kou nodig om te kunnen groeien. Het Nederlandse
klimaat leent zich uitstekend voor het broeien en telen van
tulpen.Tulpenexpert van Greenport, Piet Arie Rustenburg geeft
een presentatie over tulpenbollen en de tulpenbollenteelt.
Na de pauze vertelt hij alles over de zaadteelt en -veredeling.

8

maart

De zilverschat van Westwoud
Drie West-Friese detectorarcheologen hebben op een akker in
Westwoud bijna 90 zilveren munten gevonden. Ze dateren uit
de periode 1542-1571 en zijn bijna allemaal voorzien van een
afbeelding van de Spaanse vorst Filips II. De munten zijn te
bewonderen in het West Fries museum. Dhr. Postma van de
archeologische dienst komt hierover vertellen.
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Twee keer woordwaarde

„In Twee keer woordwaarde ervaren Flora en Erik dat een
schitterende carrière geen garantie vormt voor een aangename
oude dag“. Anneke van Dok neemt u mee in het proces van het
schrijven van deze roman, ze leest een aantal passages voor
en ze vertelt over haar ervaringen om als vrouw met een
politieke carrière met pensioen te gaan.

5

Een reis naar China

Jim Komijn neemt u wederom mee naar de belangrijkste
toeristische attracties in Bejing, zoals de muur, het Plein van
de Hemelse vrede, de verboden Stad en ook een Hutong. De
reis wordt vervolgd naar Xi’an, de stad van het Terracotta-leger.
en aansluitend naar Louyang om de grotten met de Boddhabeelden langs de rivier te bekijken.

oktober

19

april

Oorlog in Hoorn
Op het eerste gezicht gebeurde er niet zoveel in Hoorn in de
2de Wereldoorlog. De bekendste verhalen zijn o.a. de botsing
tussen twee Amerikaanse bommenwerpers die op weg waren
naar Duitsland en het doodschieten van 5 mannen bij de Grote
Kerk in Hoorn. Phil van Dijk en Eddy Boom vertellen ook over
de minder bekende oorlogsverhalen
Hoorn.
Misschien
Buurten“ uit
is er
in 2017
op alle heeft
donderdagen
u zelf ook nog herinneringen
aan deze
periode?
van 10.00
- 11.30
uur in wijkcentrum De Cogge,
Akkerwinde 44 in Zwaag.

„

19

mei

Een bezoek aan de historische
tuinisingratis.
Blokker
De kofﬁe en thee
De familie Balk heet u van harte welkom in de historische tuin
en de museumkas aan de Koewijzend 4 in Blokker. De
Bangert was vroeger landelijk bekend als het fruitteeltgebied
van West-Friesland. In de kas worden nog steeds de heerlijke
Alicante-druiven gekweekt, maar ook pruimen, kiwi’s en peren.
Let op: U wordt om 14.00 uur verwacht, met eigen vervoer,
op de koewijzend 4 in Blokker.

Seniorencircuit 2018
wanneer: november
Donderdag van 14.00-16.00 uur
Kosten:
€ 4,- per keer, inclusief een kopje thee of kofﬁe
Waar:
Wijkcentrum De Huesmolen, De huesmolen 60
Hoorn. Tel nr 0229-234390
Vragen of ideeen: a.hoogewoning@netwerkhoorn.nl
Vanaf september 2018 is de deelnemersbijdrage € 5,- per keer!

