Driedaagse Baambrugge, De Waverhoek en Woerden

Zomerschool 2019

Ooit stond Dirk Jan Warnaar aan de wieg van een mooi Mijdrechts
kroonjuweel: de Zomerschool.
Graag willen wij deze activiteit ook dit jaar voortzetten.
We hebben drie woensdagen ingevuld tijdens de zomer, steeds met een
programma op een mooie en afwisselende locatie.

Kernwoorden zijn informatief, gezellig, ontspannen, creatief, actief en een
beetje muzikaal.
Tijdens de Zomerschool is iedereen van harte welkom!

We verzamelen telkens om 9.30 uur in De Rank.
Deze dagen wordt er voor koffie en thee gezorgd.
Neem wel een lunchpakket mee.

Het basisprogramma (onder voorbehoud) ziet er in grote lijnen zo
uit:

Woensdag 10 juli: Abcoude, Baambrugge en Loenersloot
Marion Versloot–Bastmeijer houdt een inleiding over het werk van de
schilder Mondriaan, ook zijn werk in onze omgeving.
Daarna vertrekken om 10.45 uur per auto of fiets naar Loenersloot.
Daar krijgen we een rondleiding en kunnen we wandelen in het park van
het kasteel van Loenersloot dat pas sinds kort toegankelijk is.

Tegen 12 uur verplaatsen we ons naar het kerkje van Postwijck in
Baambrugge, waar we de lunch (zelf mee te nemen) gebruiken en koffie
krijgen en de muzikant Kees Blokhuis ons over de gemeente en gebouw
zal vertellen en het orgel en de vleugel zal bespelen.
Om 13.30 uur gaan we terug naar Irene(!).
Daar gaan we van 14.00 uur tot 15.30 uur zelf aan het werk.
Onder leiding van Marion Versloot–Bastmeijer gaan we schilderen in de
stijl van Mondriaan.
Voor materialen wordt gezorgd!
Terwijl het werk droogt, zal Piet Voorwinden ons bijpraten over de
ontwikkelingen rondom de inrichting van het vernieuwde kerkplein en
besluiten we met koffie, thee en iets lekkers.
Woensdag 7 augustus: Weer, Water, de Waverhoek
Op woensdag 7 augustus staat de zomerschool in het teken van water,
klimaat en natuur, mondiaal, nationaal en op de schaal van De Ronde
Venen.
’s Morgens houdt Co de Vries hierover een presentatie.
’s Middags volgt een bezoek aan natuurgebied Waverhoek.
De dag ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•
•

10:30 tot 11:30 uur: Lezing door Co de Vries over water en
waterbeheer in De Ronde Venen, in relatie tot klimaatverandering
en waterproblematiek wereldwijd
11:30 tot 12:00 uur: Film over het landschap van De Ronde Venen
en ruimte voor vragen en discussie
12:00 à 12:30 tot 13:00 uur: Lunch
13:00 uur: Vertrek met auto’s naar Waverhoek
13:30 uur: Start van het middagprogramma: algemeen verhaal over
Groot-Mijdrecht Noord en Waverhoek (waterbeheer, natuur,
plannen)
14:00 uur: Rondwandeling of vogelexcursie of
natuurbelevingsactiviteiten (keuze)
15:00 à 15:30 uur: Afronding en naar huis

Woensdag 21 augustus: Woerden
Na koffietijd zal Henk van Lonkhuyzen ons vertellen over de Romeinse
historie van de grond waarop wij wonen: de noordelijke grens van het
Romeinse Rijk, de Limes.
Oude tijden herleven en we worden opmerkzaam voor de sporen in onze
mooie omgeving.

Onderweg picknicken we met onze zelf meegebrachte lunch op een
pittoreske plek nabij het Kasteel van Woerden en daarna verzorgt
ds. Erick Versloot een stadsrondwandeling met daarin extra nadruk op de
Romeinse sporen uit het verleden.
Als afsluiting keren we terug in De Rank waar ons een heerlijke maaltijd
met pannenkoeken wordt aangeboden als feestelijke, gezellige en
heerlijke afsluiting.
Organisatie, informatie en aanmelding
We verzamelen telkens om 9.30 uur in de Rank.
In onderling overleg proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen
auto’s.
De kosten daarvan regelen de (mee)rijders onderling.
Naar Baambrugge en Waverhoek kunnen liefhebbers met een groep op de
fiets gaan.
Uiteraard is het mogelijk om ook op één dag of twee dagen in te tekenen
of alleen een onderdeel bij te wonen.
Deze dagen wordt er voor koffie en thee gezorgd.
Neem wel een lunchpakket mee.
De kosten bedragen maximaal € 10 per dag.
Voor informatie en uw opgave, liefst met vermelding van eventueel
beschikbaarheid van vervoer en liefst z.s.m., maar uiterlijk een week voor
de betreffende excursie, kunt u terecht bij Carla den Boer–Laffree,
Schoutenstraat 3, 3641HV Mijdrecht 0297-28 34 32 (na 17.00 uur), of
nog liever per mail: boer.laffree@casema.nl
Wij kijken uit naar uw komst!
Carla den Boer-Laffree, Ineke Bams, Co de Vries,
Henk van Lonkhuyzen, Piet Voorwinden,
ds. Elise Jansen en ds. Erick Versloot

