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Op bezoek bij het Westfries Museum
Het Westfries Museum is gevestigd in het oude Statencollege,
een statig Rijksmonument, dit geeft het museum een bijzonder
karakter.
Het museum toont de rijkdom van de Gouden Eeuw in
25 ingerichte stijlkamers met schilderkunst, porselein, glasen zilverwerk.
Het seniorencircuit krijgt een rondleiding door één van de
gidsen, waarbij het gebouw en haar vele voorwerpen weer
tot leven komen.
Let op:
- u komt op eigen gelegenheid naar het museum
- het museum is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
- heeft u een museum jaarkaart, neemt u die dan a.u.b. mee!
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Klimaatveranderingen en ons dagelijks leven
Op heldere en eenvoudige wijze komt Will Evers vertellen
over de belangrijkste oorzaken van de klimaatveranderingen.
Aan de orde komt o.a. de opwarming van de aarde, welke
alternatieven zijn er, wat zijn de gevolgen voor Nederland
maar ook voor uzelf en wat u zelf kunt doen aan
klimaatverandering.
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Markante inwoners van Hoorn
Wally Ooms neemt u mee naar vervlogen jaren en vertelt
over mensen, die wonen of hebben gewoond in Hoorn.
Bekende gezichten als de dames Steeman, Klaas Beuker,
de familie Spruit, Piet en Gre Vlaar en vele anderen.
De verhalen worden ondersteund door fotomateriaal.
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„Zout en zoet“ een lezing over visserij
Door de gunstige ligging van Hoorn speelden zeevaart en
visserij eeuwenlang een hoofdrol in de geschiedenis van
de stad, die daardoor tot grote bloei kwam. In deze lezing
komen tal van onderwerpen aan bod als: vissoorten in
zout en zoet water, vangst methoden, scheepstypen, vissers
in Hoorn, het leven aan boord en het Hoorns verend erfgoed.
Peter Dorleijn is historicus en botterschipper.

2017

21 november
De Joodse kalender
Jeannette Loeb keert terug naar het seniorencircuit met een
lezing over de Joodse kalender. Ze vertelt over de
feestdagen zoals de Shabbat, Pesach, Jom Kippoer en
andere minder bekende dagen. U krijgt ook antwoord op
vragen als: wat heeft Pinksteren met het oogsten van tarwe te
maken en waarom begint de Shabbat op vrijdagavond?

12 december
Wintermiddag bij het seniorencircuit
Samen met de Zonnebloem organiseren we een gezellige
wintermiddag met de groep Leedvermaak.
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verhalen om naar te luisteren. Uiteraard wordt er voor een
lekker koekje en een sfeervolle aankleding gezorgd.
De kofﬁe en thee is gratis.

„

Seniorencircuit 2019-2020
Wanneer:
Donderdag van 14.00-16.00 uur
Kosten:
€ 5,- per keer, inclusief een kopje thee of kofﬁe
Waar:
Wijkcentrum De Huesmolen, De huesmolen 60
Hoorn. Tel nr 0229-234390

november

Vragen of ideeën: a.hoogewoning@netwerkhoorn.nl
Data 2020: 16 januari, 6 februari, 20 februari, 5 maart, 19 maart,
2 april,16 april en 14 mei

