Programma 2022
De organisatie van een supermarkt
Martijn Steenman, eigenaar van AH – Oude Dorp wil graag laten zien wat er allemaal
komt kijken om een supermarkt goed te laten functioneren. Tijdens een rondleiding
door de winkel, en vooral langs de normaal niet zichtbare onderdelen, vertelt hij over
bestellen, lossen, bewaren en verwerken, over personeel, afvalverwerking,
duurzaamheid en statiegeld.
Kortom: we gaan zien dat het runnen van een grote winkel heel veel verschillende
aspecten heeft.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 11 juli
9.30 - 12.00 uur
max. 15
€ 5,00
AH – Oude Dorp, Plein 13
e
eigen vervoer Pas op: de vergaderruimte is op de 1 verdieping, alleen via een trap bereikbaar
Rinus van den Heijkant en Mia van Buul

Water voor nu en later
Vitens heeft speciaal voor de Zomerschool een rondleiding georganiseerd.
Op productiebedrijf Tull en ’t Waal neemt Vitens ons mee in het productieproces,
vanaf de eerste regendruppel die valt tot en met het drinkwater dat 24/7 bij ons uit
de kraan komt. Jaarlijks wordt 5,5 miljoen kubieke meter drinkwater geproduceerd
voor Nieuwegein, Houten en een deel van Utrecht.
Medewerkers van Vitens leggen ons uit hoe Vitens iedere dag betrouwbaar
drinkwater van topkwaliteit levert, hoe Vitens wil bereiken dat in 2030 elke druppel
duurzaam is en welke rol wij daarin als gebruiker kunnen spelen. Ook aan de orde
komt hoe in het recente project ‘Uitbreiding winputtenveld Tull en ’t Waal’ een
positieve impact op de natuur is gerealiseerd samen met de vrijwilligers van
Weidevogel De Kroon.
Wij worden ontvangen met een broodje en een kop koffie/thee.
Veiligheidseisen Vitens: mensen moeten goed ter been zijn, niet visueel beperkt, niet
met stok lopen en mogen geen hakken dragen, dus platte schoenen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 12 juli
13.00 – 15.00 uur
max. 15
€ 5,00 incl. koffie/thee en een broodje
Waalseweg, Tull en ‘t Waal
eigen vervoer
Elise de Haan en Peter Regtuijt

Old Star Tennis
Bij steeds meer sporten wordt een ‘Old Stars’-variant ontwikkeld zodat ook mensen
op leeftijd nog actief kunnen deelnemen. Zo ook voor tennis: dubbelspel spelen op
een enkel-veld, onderhands serveren, twee keer stuiten, aangepaste ballen.
Stéphanie Rottier, ooit nr 30 op de wereldranglijst, is bereid om ons met deze
variant kennis te laten maken. Natuurlijk is een zekere fitheid voor deze activiteit
onontbeerlijk.
En als je zelf een racket kunt meebrengen, geleend van een familielid of buurman,
dan is dat heel prettig.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 13 juli
10.00 - 12.00 uur
max. 16
€ 10,00
Tennisvereniging Atalanta, Kruisboog 8
eigen vervoer
Rinus van den Heijkant en Nora Bakker

Rondje, pontje, pannenkoek
Fietsen door ons prachtige rivierenlandschap verveelt nooit, dus ook dit jaar
stellen wij weer een mooie tocht in het vooruitzicht. Laat je verrassen door
de route die wij hebben bedacht. We starten om 10.00 uur. Onze eerste stop
is voor een kopje koffie. De tweede stop is voor de lunch. Tijdens het
welkomstdrankje kun je kiezen uit een van de pannenkoeken met twee
ingrediënten. Ook een tweede drankje is bij de prijs inbegrepen. Verkwikt
vervolgen wij onze weg tot aan een tweede pontje dat ons weer naar de
andere kant van de rivier brengt. Dan fietsen we terug naar Houten waar wij
rond 15.30 uur aankomen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 14 juli
10.00 – 15.30 uur
max. 30
€ 25,00 incl. koffie, kosten veerponten, pannenkoek met twee ingrediënten naar keuze,
welkomstdrankje bij binnenkomst, een consumptie bij de pannenkoek
Verzamelen bij zwembad Houtense Wetering, Hefbrug 3
eigen fiets, afstand ongeveer 35/40 km
Nelleke Wallenburg en Elise de Haan

Beelden van Hout
Tussen de Utrechtse Heuvelrug en het gebied van de Kromme Rijn ligt de
werkplaats van Anna Hakvoort, omringd door landgoederen en kastelen. Een
sfeervolle plek die rust uitstraalt, maar waar het toch bruist van activiteit.
Hier wordt de workshop ‘beelden van hout’ gegeven.
Het is een plek waar je individueel begeleid wordt bij het maken van een
eigen beeld. Waar je technieken kunt leren om hout te bewerken, waar je
leert vorm te geven, te kijken, te voelen. Waar je al spelende met het
materiaal gaat ontdekken wat jouw eigen vorm is. Gereedschappen zoals
gutsen en beitels zijn beschikbaar.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 15 juli
14.00 – 17.00 uur
max. 10
€ 17,50 incl. koffie/thee
Langbroekerdijk A139, Langbroek
eigen vervoer
Peter Regtuijt en Mia van Buul

Castellum museum en vlindertuin
In het hart van Leidsche Rijn staat een imposant Romeins
Castellum met het fraaie museum De Hoge Woerd. Onder leiding
van een gids bezoeken we hier het 2000 jaar oude Romeinse schip
met zijn complete inventaris en maken we een reis door de
geschiedenis van mens en landschap in deze regio. Ook wandelen
we over de muren van het Castellum.
Na de lunch met een sandwich en een drankje in het Castellumcafé verplaatsen we ons naar de nabij gelegen Vlinderhof. Deze
verrassende tuin is aangelegd door Piet Oudolf en toont in deze
zomermaand een rijke variatie aan planten en bloemen.
Bij het vervoer van en naar Castellum kunnen we gebruik maken van enkele busjes, die beschikbaar zijn gesteld door
Arval, een leasemaatschappij in Houten.
Wil je van deze vervoersmogelijkheid gebruik maken, vermeld dit dan s.v.p. bij de aanmelding.
Opstapplaats: busstation bij treinstation Houten Vertrek 10.00 uur, weer terug in Houten rond 15.00
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 19 juli
10.00 – 15.00 uur
max. 24
€ 20,00 in.cl koffie/thee en brownie en sandwich
Museum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1, Utrecht
Met busje van Arval of eigen vervoer
John Linnenbank, Nora Bakker en Gerda Aantjes

Michiel Hagdorn - Franz Kafka
Franz Kafka is een van de grootste schrijvers van de 20e eeuw. Beroemd zijn
z’n korte verhalen, zoals ‘De gedaanteverwisseling’ waarin een man
’s ochtends wakker wordt en merkt dat hij in een reusachtige kever is
veranderd. Iemand anders die ’s ochtends wakker wordt, is Jozef K. uit de
roman ‘Het proces’ en ook hij merkt iets: hij is gearresteerd zonder dat hij iets
verkeerd denkt te hebben gedaan. Daarna volgt een wonderlijke gang langs
geheimzinnige rechtbanken, advocaten en zelfs de kathedraal van Praag. Wat
hebben al die ‘kafkaeske’ gebeurtenissen te betekenen?
De lezing zal worden gehouden door Michiel Hagdorn, die voor ons al veel lezingen voor een volle zaal heeft gegeven.
Hij zal in zijn lezing vertellen over de mens Franz Kafka, zijn (Praagse, Joodse) achtergrond en zal hij Kafka’s
raadselachtige werk verhelderen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 20 juli
13.30 – 15.30 uur
max. 70
€ 5,00
Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36
eigen vervoer
Hans Siebrasse en Elise de Haan

Fietstocht: TRAP-route Zuid
TRAP staat voor Toeristisch Recreatief Archeologisch Project. Het is een route die
zo’n 15 jaar geleden is uitgezet langs de talrijke archeologische en cultuurhistorisch
waardevolle gebieden, waarop het huidige Houten is gebouwd. Op de diverse
plaatsen staan kunstwerken. Vorig jaar hebben we het noordelijk deel van deze route
verkend.Otto Wttewaall, kenner van de geschiedenis van Houten, was destijds bij de
inrichting van de route betrokken. Hij zal ons rondleiden tijdens een fietstocht langs
het zuidelijk deel van de TRAP-route.

We verzamelen onderaan de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, maar dan aan de Schalkwijkse kant. Vervolgens
fietsen we langs de locatie van het 14e-eeuwse kasteel Markenburgh naar de Brink. We gaan verder naar de TRAPkunstwerken in de buurt van Fort Honswijk. Na koffie bij het Werk aan de Korte Uitweg keren we via het Elpad en de
Kaaidijk weer terug naar Houten.
De route is ongeveer 17 km, die in rustig tempo worden afgelegd.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 21 juli
9.30 - 12.00 uur
max. 25
€ 5,00
Onderaan de Schalkwijkse Brug, aan de Schalkwijkse kant
eigen vervoer
Rinus van den Heijkant en Fons Cremers

Kastelen, kruiken en kloostermoppen
Dit is de titel van een nieuwe tentoonstelling van de Archeologische
Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ op de zolder van het Oude Station. De expositie
geeft een beeld van Houten in de middeleeuwen.
Aan de orde komen thema’s als de strijd tegen het water en de
ontginningen, de conflicten tussen adel en bisschoppen en tussen de graven
van Holland, Utrecht en Gelre, het wonen op boerderijen, versterkte
woontorens en kastelen, het leven van de gewone mens, eerst als horige en
later als burgers, de opkomst van de steden, de rol van de godsdienst en de
invloed van ziekten en plagen.
Je wordt rondgeleid langs de diverse vitrines, met uitgebreide achtergrondinformatie in beeld en geluid via QR-codes
op je telefoon.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 22 juli
14.00 - 16.00 uur
max. 12
€ 5,00 incl. koffie/thee
Oude station, Stationserf 99, Houten – 1e verdieping. Er is een traplift aanwezig
eigen vervoer
Rinus van den Heijkant en Peter Regtuijt

Op zoek naar je voorouders
Deze kennismaking is bedoeld voor diegene die nu ook (eindelijk) zijn of
haar stamboom en familiegeschiedenis in beeld wil brengen. We willen de
deelnemers wegwijs maken in de grote hoeveelheid informatie die op dit
gebied online voorhanden is. Om snel tot resultaat te komen zullen
voorbeelden gegeven worden waar de informatie gevonden kan worden en
hoe deze verwerkt kan worden. Tegenwoordig staan op internet honderden
miljoenen gegevens die gebruikt mogen worden om de eigen geschiedenis
in kaart te brengen. Daarnaast zijn de archieven en de historische
verenigingen een grote bron van informatie.
Neem je eigen laptop of tablet mee. We vragen je ook om als voorbereiding
van deze bijeenkomst, geboorte- huwelijks- en overlijdensdata van grootouders en/of ouders mee te nemen. Deze
gegevens vormen de basis van een hopelijk interessante zoektocht.
Datum
Tijd
Deelnemers

maandag 25 juli
9.30 - 12.00 uur
max. 20

Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

€ 5,00 incl. koffie/thee
Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36
eigen vervoer
Rinus van den Heijkant en Fons Cremers

Rondleiding stroopwafelfabriek en boottocht in Gouda
De excursie start om 10 uur bij het stadhuis in het centrum van Gouda, ongeveer 10 minuten
lopen vanaf het station, in de stroopwafelfabriek. Inbegrepen is een kopje koffie of thee.
Rond 11 uur wandelen wij gezamenlijk naar de Oosthaven. Hier stappen wij om 11.30 uur op de
Jan Salie, een replica van een Zuid-Hollandse trekschuit. Onderweg vertelt de schipper ons
historische wetenswaardigheden en anekdotes. We varen door de singels rondom de oude
binnenstad en via de Potterspoort het riviertje de Gouwe op dat door de stad Gouda stroomt.
Als je gebruik wilt maken van de minibar zijn de consumpties aan boord voor eigen rekening. De
afstapplek is Museumhaven, Buurtje 1 en daar eindigt rond 13.00 uur deze excursie. Je kunt
daarna op eigen gelegenheid genieten van het prachtige historische centrum van Gouda.
Alle bezienswaardigheden liggen op loopafstand van elkaar.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 26 juli
10.00 - 13.00 uur
max. 30
€ 25.- incl. koffie/thee in de stroopwafelfabriek
Verzamelen bij het stadhuis in het centrum van Gouda 9.50 uur
Trein. Vertrek Houten Centraal 8.58 (Houten Castellum 8.55) en
uitstappen in Gouda 9.44 uur.
Nelleke Wallenburg en Marijke Balder

Workshop sieraad maken van archeologisch materiaal
In deze workshop ga je onder de deskundige leiding van Lenie Baars een sieraad maken van
archeologisch materiaal. Hierbij kun je denken aan ‘afgeschreven’ archeologische vondsten van
keramiek en glas. Er is een ruime hoeveelheid materiaal aanwezig maar mocht je zelf iets mee
willen nemen om te verwerken, vooral doen! Je hoeft niet creatief te zijn. Er zijn voorbeelden ter
inspiratie en Lenie helpt je graag op gang. Eventueel kun je zelf een scherpe schaar meebrengen
om een goed stukje leer af te knippen.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 27 juli
10.00 - 12.00 uur
max. 7
€ 7,50 incl. koffie/ thee
e
Oude station, Stationserf 99, Houten – 1 verdieping. Er is een traplift aanwezig
eigen vervoer
Nelleke Wallenburg en Marijke Balder

Ontdek Houten: Kunst en monumenten
In Houten-Zuid zijn ‘verborgen kunst- en historische parels’. Tijdens deze
activiteit gaan we een aantal van die parels verkennen door langs de meest
interessante plekken te wandelen en tussendoor te fietsen van de ene naar de
andere plek.

De Vijfwal is daarvoor een geschikte groene zone om kunstwerken, boerderijen, grenspalen en een kasteel te
ontdekken en er meer over te horen. Onderweg hebben we nog een pauze met een kopje koffie of thee.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 28 juli
9.30 - 11.30 uur
max. 20
€ 5,00 incl. koffie/thee
Vertrek bij Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36
eigen fiets
Rinus van den Heijkant en Mia van Buul

Dagje om en op De Paltz
Na de goede ervaringen van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer een
dag naar De Paltz, het landgoed van Herman van Veen in Soest. We
verzamelen en starten met een kopje koffie in ‘t Hoogt, een restaurant
in de buurt. Daarna volgt een flinke wandeling (8 km) over landgoed de
Paltz en over het munitieterrein van de voormalige vliegbasis
Soesterberg. We eindigen bij de villa, het centrum van de Paltz, waar
we een eenvoudige lunch krijgen. Tot slot bezoeken we de voorstelling
‘Als Bomen’ in het koetshuis van De Paltz. Het is een gevulde dag, heel
actief én culinair én cultureel. Na afloop loop je terug naar de auto die
bij ‘t Hoogt is achtergelaten, een wandeling van 20 minuten.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

zaterdag 30 juli
11.00 – 16.00 uur
max. 25
€ 25,00, incl. koffie/thee en lunch
Landgoed De Paltz en omgeving.
Verzamelen en parkeren om 11.00 uur bij Restaurant ‘t Hoogt, Van Weerden Poelmanweg 220, Soest
eigen vervoer
Nora Bakker en John Linnenbank

KUBB en/of Jeu de Boules
Na het succes van vorige jaar is er weer een mogelijkheid om jeu de boules te
spelen, maar daarnaast ook het Zweedse spel KUBB te spelen. De Zweden spelen
dit spel al sinds de middeleeuwen. De laatste jaren neemt de populariteit van dit
spel ook bij ons enorm toe. Het doel is het omvergooien van houten blokken
door er houten stokken tegenaan te gooien. Het is een spel voor jong en oud.
Deze middag kun je dus KUBB spelen (gaat ook in teams) en/of jeu de boules
We zullen in de pauze ook een drankje en op het eind een borrelhapje nuttigen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

1 augustus
14.00 – 16.30 uur
max. 30
€ 7,50
Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36
eigen vervoer
Fons Cremers en John Linnenbank

Stadswandeling Utrecht en Broodhuis
Wij maken een stadswandeling in Utrecht onder leiding van Els Verweij.
Een historische binnenstad met straatjes, steegjes en hofjes waar Els graag de verhalen over vertelt.
Je ziet tijdens de wandeling in de omgeving van de Lange Nieuwstraat waarschijnlijk plekjes
waarvan je het bestaan niet wist.
Tijdens de wandeling brengen wij ook een bezoek aan het Broodhuis. Dit gebouw aan de
Springweg is de voormalige synagoge. De vrij traditionele buitengevel doet niet vermoeden dat
zich binnen een fraai art deco-interieur bevindt. Een heel mooi gebouw met een prachtige
inrichting.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 3 augustus
9.30 – 12.00 uur
max. 15
€ 7,50
Brug Ledig Erf, Utrecht
eigen vervoer
Hans Siebrasse en Elise de Haan

Workshop Speksteen bewerken
Wegens succes een herhaling van deze workshop.
Speksteen is een zachte steensoort die relatief makkelijk te bewerken is met raspen, vijlen en
schuurpapier. In deze workshop bewerk je op creatieve wijze een stuk speksteen onder
deskundige begeleiding van kunstenares Nel Anbeek. Je kunt je eigen fantasie volgen of een
van de aanwezige voorbeelden ter inspiratie gebruiken. Het benodigde gereedschap is
aanwezig. In de ochtend maak je een beeldje, dat je in de middag afwerkt, zodat je aan het eind
van de dag met je eigen kunstwerk huiswaarts gaat. Wij adviseren je een oude handdoek mee
te brengen om het beeldje in te pakken. Werken met steen is een stoffige bezigheid. Daarom
raden we oude kleren of een schort aan.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 8 augustus
10.00 - 16.00 uur
max. 10
€ 25.- incl. koffie/ thee
Atelier Keercamp, Keercamp 2 Houten
eigen vervoer
Nora Bakker en Marijke Balder

RSU2040, Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040
Het einde van de eerste fase van de
ontwikkeling van het Stationsgebied komt zo
langzaamaan in zicht.
Het water is terug in de Singel, de twee tramlijnen zijn
eindelijk aan elkaar verbonden. En we zijn bezig met de
laatste loodjes, aan Wonderwoods en het Smakkelaarspark,
wordt nog hard gewerkt.
Dan volgt fase 2 met het Beurskwartier en het Lombokplein.
In een PowerPointpresentatie krijgen we een korte
uiteenzetting over de aanleiding tot en de huidige stand van zaken in de grootste binnenstedelijke vernieuwing in
Nederland: Het Stationsgebied.
Daarna stellen we ons de vragen: Hoe nu verder? Is Utrecht eindelijk af? Als de snelst groeiende van de grootste vier
steden van Nederland bereidt Utrecht zich voor op de toekomstige groei met de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040.

Oftewel: Gezond stedelijk leven voor iedereen in de ‘10 minuten-Stad’.
Daarna werpen we een blik op de grote gebiedsmaquette en we sluiten af met een rondwandeling door het
Stationsgebied en het aangrenzende toekomstige Beurskwartier.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 10 augustus
14.00 – 16.30 uur
max. 20
€ 5,stadhuis Utrecht bij het NS station
eigen vervoer
Peter Regtuijt en Hans Siebrasse

Fietsen langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is vorig jaar toegevoegd aan de
Werelderfgoedlijst van Unesco. Houten ligt midden in de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Houten is een ideaal uitgangspunt voor een
fietstocht door een stukje linie dat ook nog een hoge 'fortdichtheid' heeft.
Dit jaar nemen we onder leiding van dezelfde bekwame gids als vorig jaar
het deel ten oosten van Utrecht.
We fietsen door het inundatiegebied en bezoeken onderweg forten,
loopgraven en groepsschuilplaatsen.
De tocht is ongeveer 35 kilometer lang.
Onderweg stappen we regelmatig af, o.a. voor de lunch, bij Meneer Vink in de buurt van Fort De Bilt. We nemen alle
tijd, dus met een gewone of elektrische fiets moet het prima te doen zijn. We lopen bij de forten ook naar binnen dus
je moet toch goed ter been zijn.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Vervoer
Begeleiders

donderdag 11 augustus
10.00 - 16.00 uur
(10 uur verzamelen Plein Oude Dorp)
max. 20
€ 17,50 incl. lunch
eigen fiets
Fons Cremers en John Linnenbank

Wandeling met de boswachter
Op het eiland van Schalkwijk ligt een bijzonder onderdeel van de
Waterlinie: het Werk aan de Groeneweg. Een plek vol verhalen over de
geschiedenis en natuur. Boswachter Tineke Harlaar, wandelt met ons over
het werk. We zien de natuur, maar ook de loopgraven en de
groepsschuilplaatsen. We nemen ook nog een klein stukje uiterwaard mee
en genieten van de Lek en de ‘Wachters van de Lek’, met informatie over
dijkversterking en natuur in de uiterwaard.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 12 augustus
14.00 - 16.00 uur
max. 25
€ 5,00
Verzamelen op de parkeerplaats aan de Groeneweg te Schalkwijk
eigen vervoer
Rinus van den Heijkant en John Linnenbank

Boottocht over de Vecht
Ook dit jaar staat er weer een mooie boottocht op het programma.
Dankzij de sponsoring door de fa. Blygold worden wij met een
comfortabele bus naar Maarssen gebracht. Wij verzamelen om 9.30 uur
bij zwembad De Wetering, Hefbrug 3. Daar stap je in de bus, die ons naar
Maarssen brengt. Daar ligt de Silver Cloud van rederij Stichtse Vecht, die
ons gedurende drie uur over de Vecht vaart richting Breukelen en
Nieuwersluis. Halverwege keren wij weer om naar Maarssen.
We beginnen de tocht met koffie of thee. Onderweg krijg je een
lunchpakket van de warme bakker met drie broodjes, een bakje yoghurt,
en uiteraard koffie, thee, melk of karnemelk.
Ook krijg je een muntje waarmee je zelf iets aan de bar kunt bestellen.
Onderweg vertelt de kapitein over de bezienswaardigheden waar wij langs varen.
Om 13.45 staat de Blygold bus klaar om ons weer naar Houten te brengen.
Wil je van deze vervoersmogelijkheid gebruik maken, vermeld dit dan s.v.p. bij de aanmelding.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 15 augustus
verzamelen om 9.30 uur bij zwembad de Wetering, Hefbrug 3 in Houten
max. 100
€ 25,00 incl. vervoer en genoemde consumpties
Boot vertrekt bij parkeerplaats Oostwaard 30, Maarssen
bus of eigen vervoer
Elise de Haan, Marijke Balder en Mia van Buul

Zomerschool Klassieke Muziek
Zoals je een schilderij vaak nóg beter begrijpt en mooier vindt wanneer je iets
weet van de achtergronden ervan, zo werkt dat bij muziek net zo. Wat voor
instrumenten horen we, wie is de componist eigenlijk, wat voor soort
muziekstuk is het, en op wat voor manieren zou je de noten kunnen spelen?
Daarover ging het de afgelopen vier keer bij ‘Zomerschool Klassiek’, en het
komt deze vijfde keer allemaal weer langs als we een aantal bekende maar
misschien ook wel onbekende stukken beluisteren en bespreken. Maakte je in
eerdere jaren dit ‘vak’ van de Zomerschool nog niet mee? Dan is dit hét
moment om er kennis mee te maken! Evenals de vorige keren is Henk de
Winter weer je enthousiaste ‘docent’. Met behulp van een kleurrijke presentatie, mooie muziekfragmenten en
misschien wel wat live muziek komt je in een paar uurtjes verrassende dingen te weten over klassieke muziek.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 16 augustus
14.00 - 16.00 uur
max. 60
€ 5.- incl. koffie/thee
Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36
eigen vervoer
Annemieke Hoogenhout en Mia van Buul

Chinese en westerse visie op gezondheid
Chinees of westers een kou vatten, word je daar anders ziek van?
In deze lezing verkennen we de blik op gezondheid vanuit de Chinese en
westerse visie. Dan vergelijken we die aan de hand van een ouderwetse
Hollandse uitspraak: een kou vatten. Hoe zit dat eigenlijk, Chinees en
westers?
Chinese geneeswijzen hebben een andere uitgangspunt bij het kijken
naar een gezond of ziek lichaam dan de westerse wetenschap. En hoe

kan het dan dat ze toch bij hetzelfde eindpunt kunnen komen?
Marleen Fontaine is in 1988 afgestudeerd als bioloog. Ze heeft een eigen acupunctuurpraktijk in Houten.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 17 augustus
13.00 - 15.00 uur
max. 40
€ 8.- incl. Chinese thee met gemberkoekje
Huis van Houten, zaal Oranje
eigen vervoer
Nora Bakker en Mia van Buul

Ad van Liempt – De Roaring Fifties
Saai. Sloom. Duf. Om de jaren vijftig te beschrijven hebben we meestal genoeg aan
woorden van één lettergreep. Maar dat beeld, vastgelegd in ons collectieve geheugen, is
toe aan herziening. Steeds meer wordt duidelijk dat juist de jaren van wederopbouw
allerlei belangrijke vernieuwingen met zich meebrachten, aangejaagd door visionaire,
volhardende mensen met een vastomlijnd plan voor een betere toekomst. In dit
meeslepende boek rekent Ad van Liempt aan de hand van elf pioniers van de jaren vijftig
af met het beeld van een benauwd decennium waarin niets gebeurde.
Zo zorgde minister Jo Cals met de Mammoetwet voor een radicale herinrichting van het
onderwijs. Waterstaatkundige Johan van Veen had de plannen voor de Deltawerken in
1953 al klaarliggen, wat de doorslag gaf bij de snelle realisatie ervan.
Het zijn stuk voor stuk fascinerende persoonlijkheden, aan wie we veel te danken hebben
en die ieder op hun eigen terrein duidelijk maken dat de jaren vijftig oneindig veel
opwindender waren dan de meeste mensen tot nu toe dachten.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 19 augustus
14.00 – 16.00 uur
max. 80
€ 5,00
Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36
eigen vervoer
Peter Regtuijt en Hans Siebrasse

Film – Ladies in Lavender
Ladies in Lavender vertelt het verhaal van twee ongetrouwde, oudere zussen
Ursula en Janet (Judi Dench en Maggie Smith). De film speelt in 1936 als hun
rustige leventje in het plaatsje Cornwall abrupt wordt verstoord wanneer een
onbekende jongen na een bootongeluk gewond aanspoelt aan de kust voor hun
huis. Ze besluiten de drenkeling in huis te nemen totdat hij weer sterk en gezond
is. Dit leidt tot allerlei verwikkelingen. Het is een ontroerend en humoristisch
verhaal met prachtige natuurbeelden.
Voorafgaand aan de film is er een filmcompilatie van alles wat we dit zomerschoolseizoen hebben meegemaakt.
Na afloop is er een gezellig samenzijn met drankje en hapjes, ter afsluiting van het seizoen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

zaterdag 20 augustus
14.00 – 17.30 uur
max. 250
€ 5,00
Theater aan de Slinger
eigen vervoer
Nora Bakker en Marijke Balder

