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Zomeractiviteiten voor 50+
4 juli t/m 12 augustus 2011
De Senioren Zomerschool Houten is
een samenwerkingsproject van de
SBOH, Samenwerkende Bonden
Ouderen Houten en ‘van Houten&co’

Welkom
Hartelijk welkom bij de derde jaargang van de Senioren Zomerschool Houten. Dit boekje
bevat korte introducties als smaakmakers voor leuke workshops en excursies voor de
zomerperiode.
De werkgroep is er trots op u een gevarieerd programma van activiteiten te kunnen
aanbieden in deze zomer. Wij nodigen 50-plussers in Houten en omstreken van harte uit
om deel te gaan nemen aan de Zomerschool 2011. Er is genoeg variatie om iets van uw
gading te vinden.
In de periode van maandag 4 juli 2011 tot en met vrijdag 12 augustus 2011 bieden we
wekelijks activiteiten aan in een gevarieerd programma met een recreatief, educatief en
cultureel element. U hoeft zich niet te vervelen!
Namens ‘van Houten&co’ en de samenwerkende bonden voor ouderen (SBOH) wensen
we u heel veel plezier tijdens deze actieve zomerweken.
Meldt u aan vóór woensdag 15 juni 2011.

‘van Houten&co’
Hollandsspoor 37
3994 VT, Houten
T: 030 6364255 (De Vuurtoren)
E: info@vanhoutenenco.nl
www.vanhoutenenco.nl

Samenwerkende
Bonden Ouderen Houten
p/a Saksenpoort 14
3991 JN, Houten
T: 030 6377639
E: j.r.werf1940@kpnmail.nl

1. Zomercursus Filosofie
Ware vriendschap: Al eeuwenlang krijgt
vriendschap veel aandacht van filosofen.
Aristoteles omschreef vriendschap als ‘… de
liefde voor de ander, omwille van de ander.'
Volgens Montaigne maakt vriendschap ons
tot vrije mensen. Maar wat is het nou precies,
vriendschap? Zijn vriend(inn)en net zo
belangrijk of zelfs belangrijker dan verwanten? En welke rol speelt vriendschap in het
hedendaagse, door sociale media beheerste,
leven? We gaan op zoek naar antwoorden in
het werk van zowel klassieke filosofen als
Plato, Aristoteles en Montaigne en hun moderne collega’s als Nietzsche, Foucault en
Derrida. Docent: Jan Prins.
Data:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleider:

dinsdag 28 juni en 5 en 12 juli 2011
10:00 – 12:00 uur
max. 20 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 32,00 (voor drie bijeenkomsten)
Lorech, Hollandsspoor 37, Houten
Ina Köhlenberg

2. Excursie stuw Hagestein
Na het bekijken van 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 middenpijler. Op 22 meter
boven de waterspiegel bekijken we de
machinekamer. Een prachtig stukje techniek.
Via de vizierboog lopen we naar de
vispassage. Een fototoestel is aan te raden.

Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

dinsdag 5 juli 2011
09:00 – 13:00 uur
max. 40 (men moet goed ter been zijn)
€ 8,00 (incl. koffie / thee met koek)
Lekdijk 7, Hagestein (Tull en ’t Waal zijde)
vertrek per fiets 09:00 uur vanaf Markant, Het Kant 199
(met eigen vervoer: 10:00 uur bij de sluis)
Jon Nellestijn en Wim van den Heuvel
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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.
Aangezien de trainingsprogramma's op maat worden gemaakt, is medische fitness
geschikt voor elke leeftijdsgroep. De vakkundige fysiotherapeutische begeleiding is
resultaat gericht en sluit risico's uit.
Door een gerichte training kunnen heel veel klachten onder de duim gehouden worden.

Data:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleider:

woensdag 6, 13, 20, 27 juli en 3 en 10 augustus 2011
11:00 – 12:15 uur
max.10 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 40,00 (voor 6 keer)
fysiotherapeuten/manueel therapeuten J. Koole,
Medisch Centrum Dorp, Pr. Bernhardweg 69, Houten
Jan van der Werf

4. 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
e
Reformatie, die in de 18 eeuw streng
werden
vervolgd,
naartoe
vluchtten.
Hiervandaan trokken al snel de eerste
zendelingen over de wereld. Om ook in Indië
het Evangelie te kunnen verkondigen,
vestigden de Herrnhutters 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:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

woensdag 6 juli 2011
14:00 - 15:30 uur
max. 25 (men moet goed ter been zijn)
€ 5,00
Zusterplein 20, Zeist
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Ludo van Blijdenstein en Liesbeth Haak
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5. Koffie fit, gezond bewegen in een gezellige sfeer!
Body Business Houten heeft een speciale
groepsles ontwikkeld voor 50 plussers,
waarbij rekening wordt gehouden met fysieke
en mentale omstandigheden. Het “koffie fituurtje” bestaat uit een warming up, circuittraining en rek- en strek- oefeningen onder
leiding van een deskundig fitness instructeur.
Alle 50 plussers die hun conditie, kracht en
coördinatie willen verbeteren zijn van harte
welkom.
Na inspanning is er tijd voor
ontspanning met een kopje koffie of thee.
Data:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleider:

donderdag 7,14,21, 28 juli en 4, 11 augustus 2011
10:00 uur
max. 20 (men moet goed ter been zijn)
€ 30,00 (incl. koffie)
Body Business, Tuibrug 5, Houten
Jon Nellestijn en Ina Köhlenberg

6. Excursie Militaire luchtvaartmuseum, Soesterberg
In het Militaire Luchtvaart Museum komt u
meer te weten over de militaire luchtvaart van
Nederland en het fenomeen vliegen. De
vliegtuigen,
helikopters,
objecten
en
historisch materiaal tonen samen het erfgoed
van de militaire luchtvaart. In diverse hallen
geven fotomateriaal, kleding en natuurlijk de
vliegtuigen zelf een beeld van de
belangrijkste ontwikkeling van de militaire
luchtvaart vanaf 1913 tot heden. In het Flying
Centre is van alles te ontdekken over het fenomeen vliegen. Altijd al willen weten hoe het
mogelijk is dat een vliegtuig schijnbaar moeiteloos het luchtruim kiest of hoe de besturing
van een F-16 werkt? De heer C. van der Veen geeft ons een rondleiding.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

vrijdag 8 juli 2011
10:00 uur
max. 15 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 5,00 (incl. koffie)
Militaire luchtvaartmuseum, Kampweg 120, Soesterberg
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Jan van der Werf en Gerrit de Ruiter
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7. Excursie Slot Zuylen
Museum Slot Zuylen in Oud-Zuylen ligt aan
de Vecht net even buiten Utrecht. Het
kasteel dat in 1525 werd gebouwd op de
ruïnes van een donjon uit 1250, werd in de
18e eeuw verbouwd tot landhuis. De
bekendste bewoner was de verlichte
schrijfster Belle van Zuylen. Al meer dan 50
jaar is Slot Zuylen opengesteld als
kasteelmuseum. De gids
brengt de
geschiedenis en de vroegere bewoners van
het slot voor u tot leven.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

dinsdag 12 juli 2011
10:30 uur (verzamelen bij Slot Zuylen)
max. 20 (men moet goed ter been zijn)
€ 7,00
(excl. koffie)
Tournooiveld, Oud Zuylen
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Ludo van Blijdenstein en Tineke Rossel

8. Excursie Rechtbank, Utrecht
Een vrijwillig bezoek aan de rechtbank te
Utrecht brengen, is een mooie manier om
iets meer zicht te krijgen op de procedures
van de Nederlandse rechtspraak. We krijgen
een korte rondleiding door het gebouw,
bezoeken een strafzitting en bespreken met
een rechter hoe sommige zaken verlopen.

Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

woensdag 13 juli 2011
10:00 uur (bij het gerechtsgebouw))
max. 25 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 3,00
Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht
we raden u aan om met de trein te gaan
Jan van der Werf en Sep Meijers
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9. Fietstocht en rondleiding Fort Rijnauwen
We fietsen via een kleine omweg naar Fort
Rijnauwen, waar we een rondleiding krijgen.
Dit fort werd in 1867 ontworpen om de
Houtense Vlakte te verdedigen en is het
grootste fort van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het is onderdeel van de tweede
fortenring rond Utrecht. De naam Rijnauwen
wijst op de laaggelegen gronden (‘auwen’)
langs de Kromme Rijn. Na de rondleiding
drinken we een kopje koffie in het Wapen van
Bunnik, eventueel met een broodje, waarna
we weer terug fietsen naar Houten. We
fietsen totaal ca. 22 km.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

vrijdag 14 juli 2011
09:15 – 15:30 uur
max. 25 (men moet goed ter been zijn)
€ 6,50 (excl. koffie/thee/broodje na afloop in Bunnik)
vertrek per fiets vanaf Markant, Het Kant 199, Houten
Jon Nellestijn en Ludo van Blijdenstein

10. Workshop Fotoalbum maken (op de computer)
Maak een mooi fotoalbum over je vakantie,
je familie of je hobby. Laat deze herinneringen niet zomaar op je computer staan. In
twee bijeenkomsten leer je een fotoprogramma downloaden, een opzet maken voor je
fotoalbum, foto’s in een fotoboek plaatsen,
tekst toevoegen en nog veel meer.
Verder leer je hoe je het fotoalbum naar een
drukker stuurt. Enige ervaring met een
computer en internet is gewenst. Je moet
b.v. kunnen internet bankieren, je foto’s op
de computer kunnen zetten en een USB-stick
maken met ongeveer 20 foto’s (meebrengen
bij de eerste les).
Docente is Ine Krijnen.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleider:

maandag 18 en 25 juli 2011
09:45 – 12:00 uur
max. 7 (ook mogelijk met rolstoel )
€ 7,50 (incl. koffie/thee)
Lorech, Hollandspoor 37, Houten
Tineke Rossel
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11. Stadswandeling IJsselstein en bezoek korenmolen
Vanmiddag wandelen we, onder leiding van
een gids, door de historische binnenstad van
IJsselstein. De wandeling voert ons langs de
stadspoort en -muur, naar het oude stadhuis,
de Sint Nicolaas Basiliek en vele andere mooie
plekje.
Hierna rusten we uit in de theekoepel bij de
molen met een kop koffie of thee en een
Alpenluider een typisch IJsselsteinse lekkernij.
Tenslotte vertelt de molenaar over de
geschiedenis en de werking van de mooie
stellingmolen De Windotter.

Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

dinsdag 19 juli 2011
14:00 uur
max. 30 (men moet goed ter been zijn)
€ 17,50 (incl. koffie/thee en lekkernij)
Fulcotheater, Overtoom 3, IJsselstein
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Jan van der Werf en Artha van der Werf

12. Leerdam: Glasblazerij met lunch en boottochtje
Op deze dag combineren we de mooiste
kenmerken van Leerdam: glas en de Linge.
In de Glasblazerij krijgen we, na een kopje
koffie, een demonstratie glasblazen.
Professionele glasblazers zijn aan het werk
en voorlichters geven u uitleg over de
achtergronden en technieken.
Na de lunch, die is inbegrepen, maken we
een mooie rondvaart, o.a. langs Fort
Asperen. Tussendoor is er ook nog even tijd
om een korte wandeling door Leerdam te
maken.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

woensdag 20 juli 2011
9:00 uur - 17:00 uur
max. 30 (men moet goed ter been zijn)
€ 25,00 (incl. toegang glasblazerij, koffie/thee,
lunch en boottocht )
De glasblazerij, Zuidwal, Leerdam
met auto’s vanaf Markant, Het Kant 199, Houten
(voor meerijden, zie bij inschrijving)
Jon Nellestijn en Thieu Marechal
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13. Wandeling langs voormalige Utrechtse bierbrouwerijen
Omstreeks 1600 stonden er zestig bierbrouwerijen langs de Oudegracht. Voor de bevolking was bier belangrijk, want het was
betrouwbaarder dan het drinken van water.
Door felle concurrentie legde de laatste
brouwerij het loodje in 1897. De binnenstad
heeft sinds 1990 weer een (huis)brouwerij en
wel in het voormalige stadskasteel Oudaen
aan de Oudegracht. De wandeling leidt langs
een aantal voormalige bierbrouwerijen aan
de Oudegracht en eindigt in het café Derat
gelegen op de hoek van Lange Smeestraat
en Springweg. Naast brouwerijen zal ook aandacht worden besteed aan andere
bezienswaardigheden die we passeren.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

vrijdag 22 juli 2011
14:00 uur
max. 20 (men moet goed ter been zijn)
€ 12,50 (incl. de proeverij)
Ledig Erf (bij de brug), Utrecht
Eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijving)
Thieu Marechal en Jon Nellestijn

14. Excursie Botanische tuinen, 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. In de Tuinwinkel
treft u een ruime keuze aan van uiteenlopende (tuin)artikelen en in het tuincafé
Botanica is het mogelijk een heerlijk kopje
koffie/thee te drinken of een verse dagsoep
en een smakelijk broodje te nuttigen.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

dinsdag 26 juli 2011
10:30 uur
max. 15 per groep (ook mogelijk met rolstoel)
€ 8,00 (rondleiding en toegang)
Fort Hoofddijk, de Uithof, Boedapestlaan 17, Utrecht
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Ludo van Blijdestein en Liesbeth Haak
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15. 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. De cateraar
van het KNMI verzorgt een lunch met
koffie/thee en broodjes. Vergeet niet een
identiteitsbewijs mee te nemen, om toegang
te krijgen tot het gebouw.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

woensdag 27 juli 2011
10:00 uur – 13:45 uur
max. 30 per groep (ook mogelijk met rolstoel)
€ 10.00 (incl. lunch)
KNMI, Wilhelminalaan 10, 3732 GK, De Bilt
eigen vervoer (voor meerijden zie bij inschrijven)
Jon Nellestijn en Ina Köhlenberg

16. Workshop Ketting of Armband maken van kralen
Tijdens deze workshop leert u hoe een
ketting of armband gemaakt wordt. U leert
hoe u kunt werken met 1, 2 of 3 draden en
hoe een sieraad wordt “opgebouwd”.
Tenslotte laat de docente, Leni Oranje, zien
hoe het sieraad wordt afgewerkt met een
sluiting. Voor voorbeelden kunt u haar
website bekijken: www.kraalbijduurstede.nl,
zodat u ongeveer weet wat er gemaakt kan
worden.

Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

donderdag 28 juli 2011
10:00 - 12:00 uur
max. 8 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 12,00 (incl. materialen en koffie)
Centrum Markant, Het Kant 199, Houten
Yvonne Busink
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17. 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 riviereilanden, 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:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

dinsdag 2 augustus 2011
13:45 uur – 16:00 uur
max. 30 (er kunnen twee rolstoelen mee)
€ 7,00 (incl. koffie/thee)
Landgoed Nienhof, Grotelaan (naast nr. 16), Bunnik
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Ludo van Blijdenstein en Jan van der Werf

18. Bezoek Universiteitsmuseum Utrecht
Ooit een kegel omhoog zien rollen? Een stuk
aluminium zien zweven? Het is mogelijk in
het Universiteitsmuseum, hét wetenschapsmuseum van Midden-Nederland. Hier gaan
verwondering en bewondering hand in hand.
Frons je wenkbrauwen bij foetussen op sterk
water, ga zelf aan de slag in het Kennislab.
Tijdens ons bezoek vertelt de rondleider
graag de verhalen achter de bijzondere
objecten en het gebouw.

Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

woensdag 3 augustus 2011
13:30 uur
max. 15 (men moet goed ter been zijn)
€ 10,00 (excl. koffie/thee)
Lange Nieuwstraat 106, Utrecht
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Ludo van Blijdenstein en Liesbeth Haak
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19. Workshop Koken: het bereiden van een luxe lunch
We leren hoe een samengesteld buffet wordt gemaakt. Dat doen we, onder leiding van de
chefkok, met in gedachten de motto’s: luisteren, beleven, genieten en perfectie.
Het menu wordt zeker niet alledaags, we maken tijdens deze workshop een aantal
gerechten uit de vreemde keuken. Rond 12:00 uur gaan we aan tafel om de zelf bereide
gerechten te nuttigen en te beoordelen. Na afloop geeft de chefkok Kevin Jansen u nog
een leuk certificaat mee als aandenken.

Menu:
Sushi draaierij
****
Voorgerechtje:
Fris pompoensoepje met gember en frisse venkel
****
Bourgondisch buffet op tafel:
Pasta salade met groente en kip
Gevulde tomaatjes met couscous
Aardappeltonijnsalade met rode uien en augurk
Tzaziki
Indische balletjes in piri piri saus
Pasteitje met kip ragoutje
****
Bij deze gerechten wordt een vers afgebakken vloerbrood geserveerd.

Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

donderdag 4 augustus 2011
09:00 - 14:00 uur
max. 20 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 25,00 (alles inclusief)
Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld,
Zonnehout 36, Houten
Liesbeth Haak en Tineke Rossel
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20. Workshop Mandala tekenen
Mandala tekenen is tekenen vanuit een cirkel,
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 zijn. Het maken van een
Mandala is rustgevend en ontspannend en
het geeft inspiratie. Je hoeft niet te kunnen
tekenen en het is een leuke activiteit om ook
samen met de kleinkinderen te doen.
Docente: Wil Appelhof.

Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

maandag 8 augustus 2011
10:00 -12:00 uur
max. 25 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 6,00 (incl. materialen en koffie)
Centrum Markant, het Kant 199, Houten
Yvonne Busink en Tineke Rossel

21. Excursie stadion Galgenwaard, FC 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 klaar was. Na een
verbouwing in 2001- 2002 heeft het stadion
een
capaciteit
van
bijna
24.500
toeschouwers. Deze rondleiding biedt 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:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleider:

dinsdag 9 augustus 2011
15:00 - 16:30 uur
max. 20 (men moet goed ter been zijn)
€ 6,50 (parkeren € 2,00 voor de hoofdingang)
Hoofdingang stadion, Herculesplein 341, Utrecht
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Gerrit de Ruiter en Thieu Marechal
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22. Excursie Crematorium Noorderveld, Nieuwegein
Een informatieve avond over uitvaartzorg.
Het eerste deel van de avond bestaat uit een
beeldpresentatie met de titel ‘Gaan zoals je
bent’. Robert Landsman van Monuta vertelt
over de mogelijkheden in uitvaartzorg. Na de
pauze volgt een rondleiding in het
crematorium, u ziet de crematieoven en krijgt
informatie over het proces rondom een
crematie. Natuurlijk wordt u een kopje koffie
of thee aangeboden.

Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

woensdag 10 augustus
19:00 – 21:30 uur
max. 35 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 3,00 (incl. koffie/thee)
Structuurbaan 1, Nieuwegein
eigen vervoer (voor meerijden zie bij inschrijven)
Thieu Marechal en Tineke Rossel

23. Bezoek Moluks Kerkelijk Centrum, Houten
Het Moluks kerkelijk Centrum in Houten, is
een initiatief van de kerkvoogdijraad van
Molukse
Kerken
en
de
Molukse
Evangelische Kerk. In iedere provincie zijn

Molukse kerken te vinden, qua omvang
variërend van 30 tot 400 gezinnen. De
banden met de Protestantse Kerk in
Nederland zijn stevig. In feite is men
destijds in Ambon ontstaan als kopie
vanuit de Nederlandse kerken.
Sinds
1952 vormt men een zelfstandige kerk in
Nederland. Het indrukwekkende gebouw aan de Wulfseweg doet deze dag voor ons
haar deuren open, zodat we kennis kunnen maken met dit Centrum.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

donderdag 11 augustus 2011
10:00 - 12:30 uur
max. 60 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 5,00 (incl. 2 maal koffie/thee en cake)
Oud Wulfseweg 1, Houten
Yvonne Busink en Ina Köhlenberg
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Inschrijvingsregels Senioren Zomerschool Houten 2011
Inschrijven
- Vul het bij dit boekje gevoegde inschrijfformulier volledig in. Er moet voor iedere
deelnemer één formulier worden ingevuld.
- Elke activiteit is gebonden aan een maximum aantal deelnemers. Bij een te gering
aantal deelnemers wordt de activiteit geannuleerd.
- Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Zijn er
te veel deelnemers, dan vallen de laatst ontvangen inschrijvingen af.
Inschrijftermijn en inleveren formulieren
- De inschrijfformulieren moeten vóór woensdag 15 juni 2011 worden ingeleverd bij
‘van Houten&co’ in één van de centra:
o Centrum Lorech, Hollandsspoor 37, 3994 VT, Houten
o Wijkcentrum De Vuurtoren, Zijdemos 30, 3994 KE, Houten
(tel. 030 6364255 van 09:00 – 13:00 uur)
o Centrum Markant, ’t Kant 199, 3995 GZ, Houten,
o Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX, Houten
- U kunt zich via het bij deze brochure gevoegde inschrijfformulier, of een kopie
daarvan, inschrijven. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij ‘van Houten&co’, zie
bovenstaande adressen.
Financiën
- Het inschrijfformulier is tevens een machtigingsformulier tot éénmalige automatische
incasso voor de kosten voor deelname aan de activiteiten waarvoor u zich heeft
opgegeven. U hoeft dus zelf geen betaling te doen!
- ‘van Houten&co’ zal in juli het verschuldigde bedrag automatisch inhouden.
- Activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld, maar die geen doorgang kunnen
vinden wegens te weinig deelnemers of het bereiken van het maximum aantal
deelnemers, worden u vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.
- Denkt u aan het zetten van uw handtekening voor de automatische incasso?
Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteiten van de Senioren Zomerschool Houten geschiedt voor eigen
risico. De Senioren Zomerschool Houten is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
Vervoer
- U dient zelf voor vervoer van en naar de locatie van de activiteit te zorgen.
- Indien het vervoer naar een locatie buiten Houten een probleem voor u is, dan kunt u
contact opnemen met Wijkcentrum De Vuurtoren tel. 030 6364255 (van 09:00-13:00
uur).
- Zorg dat u minimaal 10 dagen voor de activiteit het vervoer heeft geregeld.
- Beschikt u over een auto? Dan graag op het inschrijfformulier aangeven of en
hoeveel deelnemers u mee wilt nemen. Er wordt contact met u opgenomen om af te
spreken wie er mee rijdt en waar vandaan.
Weersomstandigheden
Een aantal activiteiten speelt zich in de open lucht af. Ook bij minder goed weer gaan deze
activiteiten gewoon door. Zorgt u in dat geval zelf voor regenkleding. Indien door extreme
omstandigheden de activiteit geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag gerestitueerd.

Bevestiging
U krijgt geen bevestiging van uw inschrijving! Schrijf dus meteen uw activiteit(en) op de
kalender, en maak een kopie van uw inschrijfformulier. Als er activiteiten vervallen of
verschuiven krijgt u tijdig bericht.
Annulering
Bij verhindering wegens een calamiteit , dit graag doorgeven bij Wijkcentrum De
Vuurtoren tel. 030 6364255 (van 09:00 – 13:00 uur).
Eventuele restitutie van de deelnemerskosten is ter beoordeling van de
organisatie van de Senioren Zomerschool Houten. U dient een verzoek hiertoe
schriftelijk in te dienen.
Restitutie van bedragen onder € 5,00 is niet mogelijk.
Wél hebt u altijd het recht om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen,
mits u dit dan tijdig aan de organisatie: 030 6364255 (van 09:00 – 13:00 uur)
heeft gemeld.
Voor vragen kunt u terecht bij Wijkcentrum De Vuurtoren tel. 030 6364255 (van 09:00 –
13:00 uur)

Wij wensen u heel veel plezier met uw deelname!

‘van Houten&co’
Hollandsspoor 37
3994 VT, Houten
T: 030 6364255 (De Vuurtoren)
E: info@vanhoutenenco.nl
www.vanhoutenenco.nl

Samenwerkende
Bonden Ouderen Houten
Saksenpoort 14
3991 JN, Houten
T: 030 6377639
E: j.r.werf1940@kpnmail.nl

Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Rabobank

Inschrijfformulier Senioren Zomerschool Houten 2011
Dhr. / Mevr.** Voorletters:

Plaats een 1 bij de activiteit waarvoor u zich op wil geven. Indien u zich met uw
partner (zelfde adres en bankrekening) opgeeft een 2 (twee) plaatsen. Als u meer
deelnemers op wil geven, graag een nieuw inschrijvingsformulier gebruiken. z.o.z.

Naam:

** doorhalen wat niet van toepassing is

nr.

datum

activiteit

prijs

Adres:
Postcode:

1

Woonplaats:

2

Telefoon:

3

E-mailadres:
4

Bankrekeningnummer:

5

Indien een partner meegaat:
Dhr./Mevr.** Voorletters:

Naam:

** doorhalen wat niet van toepassing is

Gebruiker van:

rolstoel

rollator

Ik beschik over een auto, men mag mee rijden met

personen

6

vrijdag

8 juli

7

dinsdag

12 juli

8

woensdag
13 juli
vrijdag
14 juli
maandag 18 en
25 juli
dinsdag
19 juli

9
10

Opmerkingen:
11

Geeft zich op voor de hiernaast aangekruiste activiteiten.

12

Betaling: éénmalige machtiging.

13
14

Hierbij machtig ik ‘van Houten&co’ tot automatische incasso van het verschuldigde
bedrag voor de hiernaast aangekruiste activiteiten, o.v.v. Senioren Zomerschool
Houten 2011. Deze toestemming is uitsluitend bestemd voor de activiteiten waarvoor
ik mij hierbij heb ingeschreven.

15
16
17
18

Plaats en datum:

19
20

Handtekening:

21
22

Wij adviseren u om een kopie van dit formulier te maken of tenminste goed in het
boekje aan te kruisen of op uw kalender te zetten voor welke activiteiten u zich
opgeeft.
Dit formulier inleveren vóór woensdag 15 juni 2011.

dinsdag
28 juni
en 5, 12 juli
dinsdag
5 juli
woensdag 6, 13, 20
27 juli en 3, 10 aug
woensdag
6 juli
donderdag 7,14,
21, 28 juli 4, 11 aug

23

Zomercursus filosofie
(3 bijenkomsten)
Excursie stuw Hagestein
Medische fitness,
Medisch centrum Dorp (6 X)
Excursie Broedergemeente Zeist
“Koffie fit” uurtje (6 lessen)
Fitnesscentrum Body Business
Excursie Militair luchtvaartmuseum,
Soesterberg

€ 32,00
€ 8,00
€ 40,00
€ 5,00
€ 30,00
€ 5,00

Excursie Slot Zuylen

€ 7,00

Excursie Rechtbank Utrecht
Fietstochtje naar fort Rijnauwen

€ 3,00
€ 6,50

Workshop fotoalbum maken

€ 7,50

Stadswandeling IJsselstein
Dagje Leerdam, de Glasblazerij,
woensdag
20 juli
Lunch en boottocht op de Linge
vrijdag
22 juli Wandeling Utrecht, bierproeverij
dinsdag
26 juli Botanische Tuinen de Uithof
woensdag
27 juli Excursie KNMI en lunch, De Bilt
donderdag 28 juli Workshop Ketting/Armband maken
dinsdag
2 aug Vaartochtje Kromme Rijn
woensdag
3 aug Bezoek Universiteitsmuseum Utrecht
Donderdag 4 aug Workshop koken: luxe lunch
maandag
8 aug Mandala tekenen
dinsdag
9 aug Excursie stadion Galgenwaard
Excursie Crematorium Noorderveld,
woensdag 10 aug
Nieuwegein
Bezoek Moluks Kerkelijk Centrum
donderdag 11 aug
Houten
Eindbedrag voor eenmalige machtiging automatische
incasso

€ 17,50
€ 25,00
€ 12,50
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 7,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 6,00
€ 6,50
€ 3,00
€ 5,00
€

aantal
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