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Secretariaat: Geert Hoving, Bolmaat 4, 9431 MJ Westerbork.
Telefoon 0593 526066
hoving103@zonnet.nl

Persbericht.
Programma Stichting Senioren Zomerschool Drenthe 2019.
De Stichting Senioren Zomerschool Drenthe heeft ook voor het jaar 2019 in de
maanden juni en juli op 5 dinsdagen, woensdagen en donderdagen op diverse
plaatsen in Drenthe weer gezorgd voor een spannend programma met als algemeen
thema: "Drenthe onder de loep".
De dagen worden verzorgd door de regio's Assen, Emmen/Coevorden en
Hoogeveen/Meppel en men kan kennis maken met uiteenlopende onderwerpen over
maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur en recreatie in Drenthe.
Elke regio-plaats heeft en eigen thema voor de 5 dagen.
In Assen is dat op de donderdagen van 6 juni tot en met 4 juli en is het thema:
"Verleden, heden en toekomst".
Er worden bezoeken gebracht aan de Tuin van de Tijd in Bunne, de Zeijerwiek en
het eetcafé Hoving in Donderen voor een programma over "mensen en hun rechten
in de samenleving". Ook wordt een dag doorgebracht in het duurzaamheidscentrum
in Assen en op de begraafplaats Hillig Meer in Eext.
In Emmen/Coevorden is het thema: "Ruimte".
Op de woensdagen van 5 juni t/m 3 juli worden bezoeken gebracht aan het Lofar
project, een asielzoekerscentrum, het Atlas theater, een stiltetuin en het Bargerveen.
En allemaal hebben deze activiteiten betrekking op het thema "Ruimte".
Bent u nu nieuwsgierig geworden wat een en ander met elkaar te maken heeft dan
kunt u zich hiervoor aanmelden.
In Hoogeveen/Meppel is er dit jaar een heel nieuw programma bedacht met als titel:
"Tussen hemel en aarde".
Daar is veel te vinden o.a. bij een aardappelveredelings- en veeteeltbedrijf en het
bezoekerscentrum op het Dwingelerveld. Er is een lezing over de sterrenhemel en de
lezing van een etser in het "Klooster" van Hoogeveen staat in het teken van het
Rembrandtjaar. Een bezoek aan Frederiksoord sluit de woensdagen van 18 juni tot
en met 16 juli af.
Er is dus veel variatie in de belevingen en wij kunnen ons voorstellen dat u
nieuwsgierig bent geworden naar het volledige programma.
Rosalien Sattler van het Huus van de Taal, telefoon 0593 371010 of
info@huusvandetaol.nl of de secretaris Geert Hoving, telefoon 0593 526066 of
hoving103@zonnet.nl, kunnen u hierover meer vertellen en u het volledige
programma toesturen.
Het maximale aantal deelnemers per plaats is 50.
De kosten bedragen € 115,00 per deelnemer voor alle 5 dagen en dat is inclusief
koffie en thee en een lunch.
De morgens beginnen om 10.00 uur en om ongeveer 16.00 uur gaat ieder weer zijns
weegs.

