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Senioren Zomerschool Houten is een
samenwerkingsproject van Stichting
Welzijns Ontwikkeling Houten (SWOH) en de
samenw erkende ouderenbonden in Houten:
ANBO, PCOB en KBO.

Welkom
Hartelijk welkom bij de tweede editie van
de Senioren Zomerschool Houten. Sinds
vorig jaar organiseert Stichting Welzijns
Ontwikkeling Houten (SWOH) samen met de
Samenwerkende Bonden voor Ouderen Houten
(SBOH) zomeractiviteiten in de vorm van een
Senioren Zomerschool Houten. Dit betekent:
korte introducties als smaakmakers, creatieve
workshops en interessante excursies in de
zomerperiode. Genoeg variatie om iets van uw
gading te vinden.
De werkgroep is er trots op een gevarieerd
programma van activiteiten te kunnen
aanbieden. Wij willen senioren kennis en
ideeën aanreiken rond bewegen, cultuur en
maatschappelijk betrokken zijn in een sfeer
van ontspanning en ontmoeting. Wij nodigen
50-plussers in Houten van harte uit om deel te
gaan nemen aan de Zomerschool 2010.
Senioren Zomerschool Houten is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van het Rabobank
Stimuleringsfonds.

Stichting Welzijns Ontwikkeling Houten
Hollandsspoor 37, 3994 VT Houten,
T. 030-6363250
E. info@swohouten.nl

Samenwerkende Bonden Ouderen Houten
Secretariaat Saksenpoort 14, 3991 JN Houten,
T. 030-6377639
E. jrvdwerf@casema.nl
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1. Zomercursus filosofie
Docent Jan Prins zal in drie bijeenkomsten met u stilstaan bij
het raadsel van de vrije wil. Enerzijds hebben we vrijheid hoog
in het vaandel staan. Anderzijds wordt die op allerlei manieren
beknot. Niet alleen door de natuurwetten maar ook door
zaken als reclame en omgangsvormen. Wat vrije wil? Zouden
we ons anders gaan gedragen wanneer werd aangetoond dat
we slechts marionetten zijn? In deze cursus zullen we bekijken
hoe het met onze wilsvrijheid is gesteld en of dat inderdaad
zo’n groot goed is als we denken.
Data:
dinsdag 29 juni, 6 juli en 13 juli 2010
Tijd:
10:00 – 12:00 uur
Deelnemers:
max. 20
Rolstoeltoegankelijk: ja
Kosten:
€ 30.00 (voor drie bijeenkomsten)
Locatie:
Lorech, Hollandsspoor 37, Houten
Contactpersonen:
Ina Köhlenberg (tel. 63 53 158),
Corrie Bransen (tel. 63 46 650).

2. Excursie Stadsschouwburg, Utrecht

Op één van de mooiste locaties van Utrecht, het Lucasbol
werk, vindt u de Stadsschouwburg. Dit karakteristieke
ontwerp (1937) van architect W.M. Dudok heeft in de
loop der jaren een aantal verbouwingen ondergaan, zodat
techniek en toegankelijkheid beter afgestemd zijn op de eisen
van deze tijd. Deze rondleiding is voor die mensen, die graag
eens letterlijk achter de schermen willen kijken.
Datum:
dinsdag 6 juli 2010
Tijd:
10:00 uur
Deelnemers:
max. 25
Rostoeltoegankelijk: nee
Kosten:
€ 4.00 (excl. treinreis)
Locatie:
Lucas Bolwerk, Utrecht
Vervoer:
vanaf Markant, Het Kant 199.
08:45 uur vertrek per fiets
09:00 uur per trein/eigen vervoer.
Contactpersonen:
Ludo van Blijdestein (tel. 69 53 403),
Norine Maniran (tel. 63 63 250),
Jan Goes (tel. 63 71 827)
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3. Medische Fitness bij Medisch Centrum Dorp
Medische fitness is voor een ieder die onder verantwoorde
begeleiding wil werken aan een verbetering van zijn of haar
belastbaarheid en gezondheid. Mensen met een slechte
conditie, klachten en of beperkingen wordt de mogelijkheid
geboden tot een individuele opbouw van de belastbaarheid;
deze is afhankelijk van diverse factoren en is tot op bepaalde
hoogte trainbaar. Door een gerichte training kunnen heel veel
klachten onder de duim gehouden worden.
Data:
woensdag 7, 14, 21, 28 juli en
4 en 11 augustus 2010
Tijd:
11:00 - 12:15 uur
Deelnemers:
min. 5 - max.10
Rolstoeltoegankelijk: ja
Kosten:
€ 40,00 (voor alle 6 keer)
Locatie:
fysiotherapeuten en
manueeltherapeuten J. Koole,
Medisch centrum Dorp,
Pr. Bernhardweg 69, Houten
Contactpersoon:
Jan van der Werf (tel. 63 77 639)

4. Fietstocht Cothen, Werkhoven (25 km)
We fietsen vanuit Houten
richting Schalkwijkse
brug, via de Tiendweg,
Wickenburgseweg, oude
Goyer dorp, Beusichem
seweg en Tuurdijk naar
kaasboerderij
De Ossenwaard. Na de
koffie worden ons de
fijne kneepjes van het
kaasmaken bijgebracht
en kijken we rond in
het bijbehorende kleine
vijftiger jaren museum.
Daarna fietsen we naar theetuin De Winkel aan de Nachtdijk,
voor koffie en/of een lunch (eigen rekening). Vervolgens gaan
we via de Hollendewagenweg door Werkhoven naar de
Molen Rijn en Weert waar de molenaar zal uitleggen hoe
deze korenmolen werkt.
Datum:
donderdag 8 juli 2010
Tijd:
09:30 - 17:00 uur
Deelnemers:
max. 20
Kosten:
€ 5.00 incl. rondleidingen en
2 x koffie/thee (lunch koffie/thee bij
de theetuin voor eigen rekening,
broodje meenemen mag ook)
Locatie:
vertrek per fiets vanaf Markant,
Het Kant 199, Houten
Contactpersonen:
Jan Goes (tel. 63 71 827),
Jon Nellestijn (tel. 63 79 163),
Ludo van Blijdestein (tel. 69 53 403)
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5. Workshop Feestelijke hapjes maken
Onder begeleiding
van Clemence
Culinaire gaan we
een assortiment van
hapjes maken, die er
niet alleen feestelijk
uitzien, maar ook
nog eens makkelijk te
maken zijn en verrassend lekker smaken.
Als u de verleiding
kunt weerstaan om
de hapjes niet ter plaatse te proeven, neem dan een doosje
mee om ze mee te nemen naar huis. Neem ook een schort
mee, want u moet zelf aan de slag.
Datum:
vrijdag 9 juli 2010
Tijd:
10:00 uur
Deelnemers:
max. 30
Rolstoeltoegankelijk: ja
Kosten:
€ 17,00 (incl. ingrediënten en koffie)
Locatie:
Markant, Het Kant 199, Houten
Contactpersonen:
Yvonne Busink (tel. 63 78 161),
Corrie Bransen (tel. 63 46 650)

6. Excursie Gispen museum en Elisabeth
weeshuis, Culemborg
Sinds 1916 is de naam Gispen verbonden aan design,
innovatie en kwaliteit. In het museum treft u lampen,
woonmeubelen en kantoormeubelen aan, ontworpen door
o.a. Willem Hendrik Gispen en Wim Rietveld.
Het Elisabeth weeshuis is in 1560 gebouwd en tot 1952
woonden er weeskinderen. Nu vindt u er, behalve de
plaatselijke bibliotheek, het Museum Elisabeth Weeshuis. Het
museum laat de rijke historie van Culemborg zien, terwijl u ook
een indruk krijgt van de vroegere wezenzorg in deze Lekstad.
Datum:
dinsdag 13 juli 2010
Tijd:
10:00 - 12:00 uur Gispen museum
12:00 - 14:00 weekmarkt en lunch
14:00 - 16:00 Elisabeth weeshuis
Deelnemers:
max. 20
Rolstoeltoegankelijk: beperkt
Kosten:
€ 13,00 rondleidingen Gispen
Museum en Elisabeth weeshuis incl.
koffie/thee, lunch voor eigen rekening
Locatie:
Gispen museum:
Parallelweg West 23, Culemborg
Elisabeth weeshuis:
Herenstraat 29, Culemborg
Vervoer:
eigen vervoer (meerijden i.o.m.
contactpersonen)
Contactpersonen:
Wim van den Heuvel (tel. 60 12 524),
Jon Nellestijn (tel. 63 79 163)
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7. Tentoonstelling Oude Station Houten +
‘Leven op Wickenburg’.

Het oude station van Houten dateert uit de negentiende
eeuw (1868) en is het enige nog bestaande van een hele
reeks uit die tijd. Er is nu een kleinschalig congres- en
ontmoetingscentrum gevestigd waar mensen met een
verstandelijke beperking van de Stichting Philadelphia Zorg
werken onder professionele begeleiding. Op de zolder
heeft de archeologische werkgroep van Houten ‘Leen de
Keijzer’ zijn intrek genomen en stelt hier haar archeologische
vondsten tentoon. Nu is er een tentoonstelling genaamd:
‘Leven op Wickenburg’. Het restauratie gedeelte is wegens
vakantie gesloten.
Datum:
donderdag 15 juli 2010
Tijd:
10.00 – 12.00 uur
Deelnemers:
max. 25
Rolstoeltoegankelijk: nee
Kosten:
€ 3,00
Locatie:
Stationserf 95, Houten
Contactpersonen:
Ina Köhlenberg (tel. 63 53 158),
Wim van den Heuvel (tel. 60 12 524)

8. Excursie kwekerij Jongerius
We zijn op deze middag welkom bij Plantenkwekerij Jongerius
B.V. Voordat we echter de kassen mogen betreden moeten
we net als de werknemers onze schoenen en kleding
ontsmetten. In opdracht van binnen- en buitenlandse tuinders
zaait dit bedrijf zaden in perspotten, steenwol, trays of
bakken. Na kieming van de zaden en een aantal dagen of
weken van optimale verzorging, levert Jongerius de jonge
planten, op de vooraf vastgestelde tijd bij de opdrachtgevers
af. Het moderne bedrijf is gecertificeerd om ook zaaiwerk
voor biologische tuinders te verrichten onder EKO-keurmerk.
Datum:
vrijdag 16 juli 2010
Tijd:
15.30-17.00 uur
Deelnemers:
max. 25
Rolstoeltoegankelijk ja
Kosten:
€ 3.00
Locatie:
Utrechtseweg 19A, Houten
Contactpersonen:
Jan Konings (tel.63 51 435),
Jan Goes (tel. 63 71 827)
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9. Vaartochtje Kromme Rijn, Bunnik
Langs de oevers van de Kromme Rijn tussen Utrecht en
Bunnik heeft de natuur in en langs de rivier, door
veranderingen aan de oevers en het aanleggen van rivier
eilanden, nieuwe kansen gekregen. Om kennis te maken
met deze rijke natuur, organiseert Het Utrechts Landschap
vaarexcursies met de Pont van Het Landschap. Na een kopje
koffie/thee en een korte videopresentatie varen we onder
begeleiding van een ervaren schipper en gids langs de
mooiste plekjes van de Kromme Rijn.
Datum:
dinsdag 20 juli
Tijd:
13:30 uur
Deelnemers:
max. 30
Rolstoeltoegankelijk: ja (twee rolstoelen)
Kosten:
€ 6,00 (incl. koffie/thee)
Locatie:
Landgoed Nienhof, Grotelaan
(naast nr 16), Bunnik
Vervoer:
eigen vervoer fiets of auto
(meerijden i.o.m. contactpersonen)
Contactpersonen:
Jon Nellestijn (tel. 63 79 163),
Ludo van Blijdestein (tel. 69 53 403)

10. Excursie Rechtbank, Utrecht

Een vrijwillig bezoek aan de rechtbank te Utrecht brengen,
is een mooie manier om iets meer zicht te krijgen op de
Nederlandse rechtspraak. We krijgen een korte rondleiding
door het gebouw, bezoeken een strafzitting en bespreken
met een rechter hoe zaken verlopen.
Datum:
woensdag 21 juli 2010
Tijd:
10:00 uur bij de rechtbank
Deelnemers:
max. 20
Rolstoel toegankelijk: ja
Kosten:
€ 3,00 excl. trein of parkeergeld
(€ 2,50 p/u) en eventuele lunch
Locatie:
Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht
Vervoer:
09.00 uur verzamelen bij Markant,
Het Kant 199, dan per trein naar
Utrecht of met eigen vervoer
Contactpersonen:
Wim van den Heuvel (tel. 6012524),
Jan van der Werf (tel. 63 77 639),
Ludo van Blijdestein (tel. 69 53 403)
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11. Excursie stuw Hagestein
Na een prachtige
dvd-film wandelen
we naar de stuw.
We gaan met de lift
naar beneden en
lopen 14 meter
onder de rivier door
naar de middenpeiler. Op 22 m boven
de waterspiegel
bekijken we de
machinekamer. Een prachtig stukje techniek. Via de vizierboog lopen we naar de vispassage voor een bezichtiging.
Een fototoestel is aan te raden.
Datum:
donderdag 22 juli
Tijd:
09:00 – 13:00 uur
Deelnemers:
min. 15 – max. 40
Rolstoeltoegankelijk: nee
Kosten:
€ 8,00 (incl. 2 X koffie/thee
met koek)
Locatie:
Stuwcomplex, vanaf de Lekdijk,
Ossenwaard, Tull en ’t Waal zijde
Vervoer:
vertrek per fiets 09:00 uur vanaf
Markant, Het Kant 199, Houten
(met eigen vervoer om 10:00 uur
bij de sluis)
Contactpersonen:
Wim van den Heuvel (tel. 60 12 524),
Jan Goes (tel. 63 71 827)

12. Excursie museum Buren & Oranje,
Lambertuskerk en museum der Koninklijke
Marechaussee
Museum Buren & Oranje bestaat sinds 1988 en is gevestigd in
het eeuwenoude en monumentale raadhuis aan de Markt te
Buren, een meer dan 600 jaar oud vestingstadje.
We maken een stadswandeling en bezoeken de daarbij de
meer dan 600 jaar oude Lambertuskerk, waarna we van een
heerlijke Betuwse koffietafel genieten.
Sinds 1972 is ook te Buren, in het Koninklijk Weeshuis, het
Historisch Museum der Koninklijke Marechaussee gevestigd.
Datum:
vrijdag 23 juli 2010
Tijd:
9:30 uur
Deelnemers:
min. 15
Rolstoeltoegankelijk: nee, u moet goed ter been zijn
Kosten:
€ 25,00 incl. toegang musea,
rondleidingen, koffie/thee met
appelgebak en een Betuwse koffietafel
Locatie:
Buren
Vervoer
met auto’s vanaf Markant,
Het Kant 199 (meerijden i.o.m.
contactpersonen)
Contactpersonen:
Jan van der Werf (tel. 63 77 639),
Wim van den Heuvel (tel. 60 12 524)
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13. De bibliotheek Houten achter de schermen
De bibliotheek is een modern bedrijf, waar veel is
geautomatiseerd. U wordt ontvangen met koffie of thee en
krijgt vervolgens een rondleiding door de bibliotheek, met
uitleg over alles wat de bibliotheek te bieden heeft. Daarbij
hoort een kijkje achter de schermen, waarbij al uw vragen
over lenen, reserveren, lidmaatschap, bevoorrading van de
bibliotheek etc. worden beantwoord.
Datum:
woensdag 28 juli 2010
Tijd:
10:00 – 12:00 uur
Deelnemers:
max. 25
Rolstoeltoegankelijk: ja
Kosten:
€ 3,00 (incl. koffie/thee)
Locatie:
Onderdoor 158, Houten
Contactpersonen:
Wim van den Heuvel (tel. 60 12 524),
Jan Goes (tel. 63 71 827)

14. Excursie Centrum Funeraire cultuur
Vroeger en Nu

In Driebergen-Rijsenburg, aan de Traaij, te midden van de
bebouwing, ligt de Oude Algemene Begraafplaats, een geliefd
rustoord vanwege de onverwacht stille schoonheid van dit
gebied. Sinds 2007 is daar in het Poorthuis, het voormalige huis
van de beheerder, het museum Hier en Nu gevestigd.
Dit huis is nu ingericht met objecten en meubels uit de
periode 1850-1950. De begraafplaats werd in 1860 in
gebruik genomen en in 1970 gesloten. Vrijwilligers verzorgen
de rondleiding en vertellen de wetenswaardigheden.
Datum:
vrijdag 30 juli 2010
Tijd:
14:00 uur in Driebergen
Deelnemers:
max. 25
Rolstoeltoegankelijk: ja
Kosten:
€ 3,00 (exclusief koffie/thee)
Locatie:
Traaij 104/106, Driebergen-Rijsenburg
Vervoer:
per fiets 26 km, vertrek om 12:45
vanaf Markant, Het Kant 199 of
eigen vervoer (meerijden i.o.m.
contactpersonen)
Contactpersonen:
Yvonne Busink (tel. 63 78 161),
Wim v.d. Heuvel (tel. 60 12 524),
Jon Nellestijn (tel. 63 79 163)
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15. Excursie Botanische tuinen
Fort Hoofddijk, De Uithof

Een rondleiding is de beste manier om de Botanische
Tuinen van de Universiteit Utrecht te leren kennen. Speciaal
opgeleide gidsen nemen u mee naar plekjes die op het
moment van uw bezoek het meest interessant zijn. U krijgt de
leukste en mooiste bloeiende planten te zien en u hoort de
erbij horende verhalen.
Datum:
dinsdag 3 augustus 2010
Tijd:
10:00 uur
Deelnemers:
max. 15 per groep
Rolstoeltoegankelijk: ja
Kosten:
€ 3,00 (rondleiding)
excl. toegangskosten
Vervoer:
eigen vervoer (meerijden i.o.m.
contactpersonen)
Locatie:
Fort Hoofddijk, de Uithof, Utrecht
Contactpersonen:
Ludo van Blijdestein (tel. 69 53 403),
Jan Konings (tel. 63 51 435)

16. Workshop modern spoorzoeken
Met de komst van de GPS (Global Positioning System) is er een
moderne versie ontstaan van het ouderwetse spoorzoeken.
Dit moderne spel is wereldwijd bekend onder de naam Geocaching. Bij deze workshop krijgt u uitleg hoe het spel werkt,
zodat u het spel zelf kunt gaan beoefenen, als het u leuk lijkt.
U krijgt van Jack Hoendervangers in Markant een uitleg van
het spel. Daarna gaan we in Houten een Geocache-wandeling
maken van ca. 1,5 uur. Terug bij Markant krijgt u nog een
korte uitleg over het registreren van de ‘vondst’.
Jack Hoedervangers leert u alle kneepjes van het ‘vak’.
Datum:
woensdag 4 augustus
Tijd:
13.00 uur
Deelnemers:
max. 16 (per 4 deelnemers moet er
1 GPS aanwezig zijn)
Rolstoeltoegankelijk: nee
Kosten:
€ 5,00 ( incl. koffie/thee)
Locatie:
Markant, Het Kant 199, Houten
Contactpersonen:
Jan Konings (tel. 63 51 435),
Corrie Bransen (tel. 63 46 650)
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17. Excursie Broedergemeente, Zeist
De Evangelische Broedergemeente Zeist is gevestigd in de
monumentale gebouwen op het Broeder- en Zusterplein. In
1722 ontstond de nederzetting Herrnhut (in Saksen) op het
landgoed van Graaf von Zinzendorf waar volgelingen van de
Reformatie, die in de 18e eeuw streng werden vervolgd, naar
toe gevlucht waren. Hiervandaan trokken al snel de eerste
zendelingen over de wereld. Om ook in Indië het Evangelie
te kunnen verkondigen, vestigden de Herrnhuters zich ook in
Nederland. In 1745 kregen ze toestemming van de Heer van
Zeist om zich in de tuinen van Slot Zeist te vestigen.
Datum:
donderdag 5 augustus 2010
Tijd:
14:00 uur
Deelnemers:
max. 25
Rolstoeltoegankelijk ja
Kosten:
€ 5,00 (koffie/thee eigen rekening)
Locatie:
Zusterplein 20, Zeist
Vervoer:
eigen vervoer (meerijden i.o.m.
contactpersonen)
Contactpersoon:
Ludo van Blijdestein (tel. 69 53 403),
Jan Goes (tel. 63 71 827)

18. Excursie stadion Galgenwaard (F.C. Utrecht)

In 1981 werd het oude stadion dat in 1936 was gebouwd
afgebroken door de supporters, waarna er een nieuw stadion
werd gebouwd dat in 1982 in gebruik werd genomen.
Na een verbouwing in 2001/2002 heeft het stadion een
capaciteit van bijna 24.500 toeschouwers. Een rondleiding
biedt u een de mogelijkheid om ruimtes te bekijken die tijdens
voetbalwedstrijden doorgaans gesloten blijven. Wat denkt u
van een bezoek aan de kleedkamers, inclusief het spelersbad,
of even van dichtbij kijken naar de training?
Datum:
dinsdag 10 augustus 2010
Tijd:
15:00 -16:30 uur
Deelnemers:
max. 20
Rolstoeltoegankelijk: nee
Kosten:
€ 6,50 (parkeren € 2,-- voor de
hoofdingang)
Locatie:
Hoofdingang, Herculesplein 341,
Utrecht
Vervoer:
eigen vervoer (meerijden i.o.m.
contactpersonen)
Contactpersonen:
Gerrit de Ruiter (tel. 65 75 970),
Jan Konings (tel. 63 51 435)
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19. Excursie KNMI, De Bilt
Wat voor weer wordt het vandaag? Na het bezoek aan het
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) weet u
er meer van, want tijdens het bezoek wordt onder andere ingegaan op de totstandkoming van de weersverwachting. Ook
woont u het oplaten van een radiosonde aan een ballon bij.
Datum:
woensdag 11 augustus 2010
Tijd:
10:00 – 14:00 uur
Deelnemers:
max. 30 per groep
Rolstoeltoegankelijk: ja
Kosten:
€ 10.00 (incl. lunch)
Locatie:
Wilhelminalaan 10, 3732 GK De Bilt
Vervoer:
eigen vervoer (meerijden i.o.m.
contactpersonen)
Contactpersonen:
Ina Köhlenberg (tel. 63 53 158),
Jan Konings (tel. 63 51 435)

20. Workshop Boekbinden: een Japanse binding
Tijdens deze workshop maakt u onder leiding van mevrouw
Ria Loenen een kleurrijk boekje, dat op een heel speciale manier gebonden wordt met de zogenaamde ‘Japanse binding’.
U krijgt de keuze uit diverse papiersoorten, waardoor het
boekje een persoonlijk karakter krijgt. Tijdens de workshop zal
stapsgewijs uitgelegd worden hoe het boekje moet worden
vervaardigd. Ervaring met boekbinden is niet nodig.
Datum:
12 augustus 2010
Tijd:
09:00 - 12:00 uur
Deelnemers:
max. 20
Rolstoeltoegankelijk: ja
Kosten:
€ 17,00 (incl. materialen en koffie)
Locatie:
Markant, Het Kant 199, Houten
Contactpersonen:
Yvonne Busink (tel. 63 78 161),
Corrie Bransen (tel. 63 46 650)

21. Mandala tekenen
Mandala tekenen is tekenen vanuit een cirkel en wat altijd
iets bijzonders oplevert. Een mandala is een creatie van
jezelf, waarbij het niet om de prestatie gaat maar veel meer
om het ermee bezig te zijn. Het maken van een mandala is
rustgevend en ontspannend en het geeft inspiratie. Je hoeft
niet te kunnen tekenen èn het is een leuke activiteit om
samen met kleinkinderen te doen. Begeleidster: Wil Appelhof.
Datum:
vrijdag 13 augustus 2010
Tijd:
10:00 - 12.00 uur
Deelnemers:
max. 25
Rolstoeltoegankelijk: ja
Kosten:
€ 6.00 (incl. materialen en koffie)
Locatie:
Centrum Markant,
Het Kant 199, Houten
Contactpersonen:
Yvonne Busink (tel. 63 78 161),
Corrie Bransen (tel. 63 46 650)

12

Inschrijfformulier
Senioren Zomerschool Houten 2010
Naam:
Dhr. / Mevr. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Bankrekeningnummer:
Gebruiker van:  rolstoel  rollator  scootmobiel
Ik beschik over een auto, men mag mee rijden 
Geeft zich op voor de aan ommezijde aangekruiste activiteiten.
Inschrijfformulier graag voor 14 juni 2010 naar:
- SWOH, Hollandsspoor 37, 3994 VT Houten of
- Centrum Markant, Het Kant 199, 3995 GZ Houten of
- Wijkcentrum De Vuurtoren, Zijdemos 30, 3994 KE Houten
Betaling: eenmalige machtiging
Met dit formulier geef ik eenmalig toestemming om het
verschuldigde bedrag van mijn rekening over te boeken naar
bankrekening 32.98.49.794 t.n.v. Stichting Welzijns Ontwikkeling Houten, o.v.v. Senioren Zomerschool Houten 2010.
Deze toestemming is uitsluitend bestemd voor de zomerschoolactiviteiten waarvoor ik me hierbij heb ingeschreven.
Datum:

Handtekening:

Betaling via acceptgiro:
U kunt er ook voor kiezen om per acceptgiro te betalen. Hier
komen echter wel kosten à € 0,50 per acceptgirokaart bij.
Graag hieronder aangeven s.v.p:

 Ik verzoek u het genoemde bedrag per acceptgiro
te innen.
Wij adviseren u om voor uw eigen gemak (en naslag) een
kopie van dit inschrijf- en machtigings formulier te maken.
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nr datum

activiteiten

prijs

1

dinsdag
29 juni,
6,13 juli

Zomercursus Filosofie
(3 bijeenkomsten)

€ 30,00

2

dinsdag
6 juli

Excursie
Stadsschouwburg
Utrecht

€ 4,00

3

Medische fitness J.
woensdag
7,14,21,28 Koole, medisch centrum
juli 4,11 aug Dorp

4

donderdag
8 juli

5

vrijdag 9 juli Workshop feestelijke
hapjes maken

€ 17,00

6

dinsdag
13 juli

Gispen museum
Elisabeth weeshuis
Culemborg

€ 13,00

7

donderdag
15 juli

Oude Station ‘Leven op
Wickenburg’

€ 3,00

8

vrijdag
16 juli

Excursie kwekerij
Jongerius Houten

€ 3,00

9

dinsdag
20 juli

Vaartochtje Kromme Rijn € 6,00

auto of
fiets

€ 40,00

€ 5,00
Fietstocht Cothen
kaasboerderij Werkhoven
molen

10 woensdag
21 juli

Excursie rechtbank
Utrecht

€ 3,00

11 donderdag
22 juli

Excursie stuw Hagestein

€ 8,00

12 vrijdag
23 juli

Museum Buren en
Oranje

€ 25,00

13 woensdag
28 juli

Bibliotheek Houten

€ 3,00

14 vrijdag
30 juli

Centrum Funeraire
cultuur, Driebergen

€ 3,00

15 dinsdag
3 aug.

Botanische tuinen Fort
Hoofddijk, de Uithof

€ 3,00

16 woensdag
4 aug.

GPS modern
spoorzoeken

€ 5,00

17 donderdag
5 aug.

Broedergemeente, Zeist

€ 5,00

18 dinsdag 10
aug.

Stadion Galgenwaard FC € 6,50
Utrecht

19 woensdag
11 aug.

Excursie KNMI De Bilt

€ 10,00

20 donderdag
12 aug.

Workshop boekbinden

€ 17,00

21 vrijdag 13
aug.

Mandala tekenen

€ 6,00

Eindbedrag voor éénmalige machtiging
€
of ter afschrijving via acceptgiro
14

geeft
zich op:

auto of
fiets

auto of
fiets

Inschrijvingsregels
Senioren Zomerschool Houten 2010
Inschrijving
1. Inschrijven via het inschrijfformulier in dit blad.
2. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
3. Elke activiteit is gebonden aan een maximum aantal
deelnemers. Bij een te gering aantal deelnemers wordt de
activiteit geannuleerd.
Inschrijftermijn
De inschrijving sluit op 14 juni 2010. Alleen de formulieren in
deze brochure zijn geldig. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar
bij SWOH (tel. 6363250)
Financiën
- Het inschrijfformulier is tevens een eenmalige machtiging
tot automatische incasso. Het bedrag zal in juli of
augustus worden afgeschreven. Denkt u aan het zetten
van uw handtekening voor de automatische incasso?
- U kunt ook kiezen voor betaling per acceptgiro
(meerkosten € 0,50).
Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteiten van de Senioren Zomerschool
Houten geschiedt voor eigen risico.
Vervoer
U dient zelf voor vervoer van en naar de locatie van de
activiteit of het verzamelpunt te zorgen. Mocht het vervoer
naar de locatie een probleem voor u vormen dan kunt u
contact opnemen met de contactpersoon of SWOH.
Inwoners van de kleine kernen kunnen de Drikabus reserveren.
Meer informatie: SWOH, Miranda Meijdam (tel. 63 63 250).
Weersomstandigheden
Een aantal activiteiten spelen zich in de open lucht af. Ook
bij minder goed weer gaan deze activiteiten gewoon door.
Zorgt u in dat geval voor regenkleding. Alleen bij extreme
omstandigheden, waarbij de veiligheid van de deelnemers
in het gedrang kan komen, zal de verantwoordelijke de
activiteit afgelasten; u hebt dan recht op restitutie van de
deelnemersbijdrage.
Bevestiging
U krijgt geen bevestiging van uw inschrijving! Schrijf dus
meteen uw activiteit(en) op de kalender, en maak een kopie
van uw ingevulde inschrijfformulier. Alleen als er activiteiten
vervallen of verschuiven krijgt u tijdig bericht. Hoort u niets,
dan gaat de activiteit door op de tijd en plaats die in dit
boekje vermeld staat.
Annulering
Bij verhindering wegens een calamiteit (dit ter beoordeling
van de organisatie van de Senioren Zomerschool Houten)
kunt u restitutie krijgen van een al betaald bedrag. U dient
een verzoek hiertoe schriftelijk in te dienen. U kunt ook altijd
iemand anders in uw plaats laten deelnemen, mits u dit dan
tijdig aan de contactpersoon heeft gemeld.
Wij wensen u heel veel plezier met uw deelname!
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Wat is de Senioren
Zomerschool Houten?
De Senioren Zomerschool Houten is een
initiatief van de Samenwerkende Bonden voor
Ouderen Houten (SBOH) en de Stichting Welzijns
Ontwikkeling Houten (SWOH). In de periode van
dinsdag 29 juni tot en met vrijdag 13 augustus
bieden we wekelijks een aantal activiteiten aan.
In deze zes weken kunt u zich opgeven voor
verschillende aantrekkelijke activiteiten die
kunnen variëren van een excursie tot en met een
kennismakingscursus. De Senioren Zomerschool
biedt een gevarieerd programma voor ouderen
met een recreatief, educatief en cultureel
element.
Namens de organisatie SWOH en SBOH in
Houten wensen we u heel veel plezier tijdens
deze actieve zomerweken.
U hoeft zich niet te vervelen!
Meldt u aan vóór 14 juni.

Stichting Welzijns Ontwikkeling Houten
Hollandsspoor 37, 3994 VT Houten,
T. 030-6363250
E. info@swohouten.nl

Samenwerkende Bonden Ouderen Houten
Secretariaat Saksenpoort 14, 3991 JN Houten,
T. 030-6377639
E. jrvdwerf@casema.nl

