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Heeft u problemen met het vervoer binnen Houten?
Senioren Zomerschool
Bij de inschrijvingsregels achter in dit boekje staat dat als
vervoer naar een locatie buiten Houten een probleem is,
u dan 10 dagen van te voren contact op kunt nemen met
wijkcentrum De Vuurtoren tel.: 030 6364255 (ma - do van
09.30 – 12.00 uur). De begeleiders proberen dan om u
aan een andere deelnemer te koppelen, die ruimte heeft
om u mee te nemen.
Iedere deelnemer aan een activiteit blijft wel zelf verantwoordelijk voor vervoer van en
naar de afgesproken startlocatie in Houten.

Proef zomer 2012
Voor diegene die daar behoefte aan heeft is er deze
zomer voor senioren een proef met vervoer middels
golfkarren binnen de rondweg Houten gestart, als
mogelijke oplossing van flexibel vervoer voor senioren.
Deze proef is een gezamenlijk initiatief van de
Ouderenbonden, Kids Lodge bv en de Gemeente
Houten.
U wordt voor de deur opgehaald met de golfkar en op
de plaats van bestemming afgezet. Dat kost tijdens
deze proef € 2,-- per rit en kan direct met de chauffeur
worden afgerekend.
Vervoer met een golfkar is mogelijk iedere werkdag
van 9.00 - 14.00 uur en van 16.00 -18.00 uur.
Ritten minimaal 24 uur van tevoren aanvragen via vervoer Houten, tel. 06 53883090.
Voor meer informatie www.kidslodge.nl of bij de SBOH j.r.werf1940@kpnmail.nl

Rolstoelbus:
voor gebruikers van scootmobielen en rolstoelen
Gebruikers van een rolstoel of scootmobiel kunnen natuurlijk nog steeds gebruik
maken van de rolstoelbus in Houten die door vrijwilligers wordt gereden.
Voor nadere informatie: 030 2731731
Rolstoelers kunnen zich aanmelden via:
rolstoelbus.come2me.nl of e-mail: wmghouten@gmail.com

Welkom
Hartelijk welkom bij het vierde jaar van de Senioren
Zomerschool Houten. Dit boekje bevat korte introducties als
smaakmakers voor leuke workshops en excursies in de
komende zomerperiode.
De werkgroep is er trots op u weer een gevarieerd programma van activiteiten te kunnen aanbieden in deze zomer. Wij nodigen 50-plussers in
Houten, Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ’t Waal van harte uit om deel te gaan nemen aan de
Zomerschool 2012. Er is genoeg variatie om iets van uw gading te vinden.
In de periode van maandag 9 juli 2012 tot en met vrijdag 17 augustus 2012 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 Ouderen Houten (SBOH)
wensen we u heel veel plezier tijdens deze actieve zomerweken.
Meldt u aan vóór woensdag 20 juni 2012.

Kijk ook op: www.zomerschoolplus.nl

‘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
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1. Het voormalig slotklooster ‘Gods Werkhof’, Werkhoven
De Priorij “Gods Werkhof” werd in 1959
gebouwd en in 1960 door de monialen
Augustinessen in gebruik genomen. De
slotzusters leefden hun leven van werk en
gebed achter tralies. In 1965, na het Tweede
Vaticaans Concilie, werden de deuren naar
de wereld open gezet en vanaf dat moment
ontvingen de zusters gasten van allerlei
herkomst. Na het vertrek van de zusters -in
1998- is op deze plek Conferentiecentrum
Samaya verder gegaan. Tijdens de rondleiding kunt u zien hoe de zusters hier leefden en hoe het gebouw nu wordt gebruikt.
Een voormalig zuster vertelt uit eigen ervaring over deze periode in haar leven.

Data:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

dinsdag 10 juli 2012
10:00 – 12:30 uur
max. 40 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 7,50
(incl. koffie / thee)
Samaya, Hollendewagenweg 20, Werkhoven
Tineke Rossel en Sep Meijers

2. 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 fysiotherapeutische begeleiding is resultaatgericht en
vakkundig.
Door een gerichte training kunnen heel veel klachten onder de duim gehouden worden.
Kledingadvies: sportschoenen, makkelijke kleding, handdoek en waterflesje.
Data:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleider:

woensdag 11, 18, 25 juli en 1, 8 en 15 augustus 2012
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
Hetty Zwamborn
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3. Leer Houten kennen per golfkar met lunch bij Kids Lodge

We worden bij Kids Lodge ontvangen met koffie of thee en wat lekkers. Daarna vertrekken
we met de golfkar en aanhanger voor een rondrit door Houten. We rijden langs de mooie
en interessante plekjes van Houten, waar we af en toe ook even zullen stoppen. Onderweg
wordt er iets verteld over bovengenoemde plekken, wellicht weet u zelf iets over de
plaatsen waar we langs komen te vertellen. Wist u bijvoorbeeld dat er 4 kunstwerken op de
Vijfwal in Houten Zuid staan en er wellicht ook nog een vijfde komt?
Na deze rit, die met tussenstops ongeveer anderhalf uur duurt, gaan we bijna net als de
kinderen, lunchen bij Kids Lodge.
Tenslotte krijgen we een rondleiding, zodat deze dag ook een mooie gelegenheid is om te
zien hoe de (klein)kinderen bij Kids Lodge worden opgevangen. Bijvoorbeeld in de EFitzone mogen we zelf even de behendigheidsspellen uitproberen of in ieder geval even
voor laten doen.
En natuurlijk is dit ook een mooie gelegenheid om eens met een golfkar over de mooie
fietspaden van Houten te rijden.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

woensdag 11 juli 2012
10:00 - 15:00 uur
max. 20
€ 10,00 (incl. koffie / thee en lunch)
Kids Lodge, Draaibrug 1, Houten
Jan van der Werf en Jon Nellestijn
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4. Koffie fit, gezond bewegen in een gezellige sfeer!
Body Business Houten heeft een speciale
groepsles ontwikkeld voor 50 plussers.
Hierbij wordt rekening gehouden met fysieke
en mentale omstandigheden van de
deelnemer. Het “koffie fit- uurtje” bestaat uit
een warming up 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.
Kleding
advies:
sportschoenen,
sportieve kleding, handdoek en waterflesje.
Data:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

donderdag 12,19, 26 juli en 2, 9 en16 augustus 2012
10:00 - 11.00 uur
max. 20 (men moet goed ter been zijn)
€ 30,00 (voor 6 keer, incl. koffie)
Body Business, Tuibrug 5, Houten
Ben Dijkman en Hans Siebrasse

5. 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 ontwikkelingen in 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? De heer C.
van der Veen geeft ons een rondleiding.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

vrijdag 13 juli 2012
10:00 uur
max. 20 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 5,00 (incl. koffie)
Militaire luchtvaartmuseum, Kampweg 120, Soesterberg
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Peter Peters en Jan van der Werf
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6. 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.
Mevr. Mr. M.J. Grapperhaus zal ons
begeleiden bij deze excursie.

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

dinsdag 17 juli 2012
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
Sep Meijers en Jan Goes

7. 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.
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. Het Gilde Zeist zal ons
rondleiden.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:

woensdag 18 juli 2012
10:00 uur
max. 25 (men moet goed ter been zijn)
€ 4,00

Locatie:
Vervoer:

Hoofdingang Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, Zeist
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Parkeren naast Slot Zeist, op de Zinzendorflaan
Sep Meijers en Tineke Rossel

Begeleiders:
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8. Fietstocht met lunch op Fort Werk aan de Korte Uitweg
We fietsen vanaf Markant eerst richting de
Lek en drinken gezellig koffie met iets lekkers
(8 km). Daarna fietsen we naar het fort Werk
aan de Korte Uitweg, waar we gaan lunchen
met soep en broodjes (ca. 8 km).
Nadat onze vragen zijn beantwoord en we op
het fort hebben rondgekeken fietsen we terug
naar Houten.
De prijs is inclusief koffie met lekkers en een
lunch met koffie/thee/broodjes en soep.
Bij erg slecht weer gaan we met alternatief
vervoer. (gewoon auto’s dus)

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

donderdag 19 juli 2012
09:15 – ca 15:30 uur
max. 25 (E-fietsen welkom)
€ 12,50 (incl. koffie met lekkers en lunch)
vertrek per fiets vanaf Markant, Het Kant 199, Houten
Jan Goes en Jon Nellestijn

9. Rondje (D)om
Met een gids van Gilde Utrecht maken we
een wandeling rond en achter de Domkerk.
De gotische Domkerk vormt het hart van het
middeleeuwse Utrecht. Een gebied zo vol van
historie, dat we wel praten over het
openluchtmuseum van Utrecht.
Het Pandhof St. Marie, de Kloostergang, de
Domkerk en ‘Achter de Dom’ met zijn
historische huizen.
Er wordt ook heel kort ‘een blik geworpen in
de Domkerk’.

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

vrijdag 20 juli 2012
10.00 uur
max. 20 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 5,00
(excl. koffie)
Mariaplaats, bij pandhof St. Maria, Utrecht
eigen vervoer, per trein en lopen naar de Mariaplaats,
per fiets (fietsenstalling bij station)
Leon van Zijl en Jan van der Werf
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10. Introductie ‘Levenskunst voor 50 plussers’
Dit is een interactieve introductie cursus: wat theorie, wat werkvormen/oefeningen en met
elkaar ervaringen uitwisselen onder het motto: “We kunnen nog van alles en moeten niets
meer”. Wel blijven we graag betrokken bij en nieuwsgierig naar elkaar. We zijn nooit te oud
om met en van elkaar te leren en zo allerlei nieuwe ideeën op te doen. We gaan met
elkaar op zoek naar wat we nu en straks nou echt wel en beslist niet meer willen doen en
beleven. In “een notendop” gaat het o.a. even over: beeldvorming over ouder worden,
over je sociale netwerk, over wat je alleen en samen wilt doen / beleven ook ondanks
eventuele beperkingen, over geven en ontvangen en over van alles wat zoal spontaan ter
sprake komt. De bijeenkomst vraagt geen specifieke kennis: een ieder brengt zijn of haar
eigen kennis en (levens)ervaring mee. Als deze introductie “naar meer smaakt”, kunt u
ervoor kiezen om in het najaar deel te nemen aan de cursus van 5 bijeenkomsten.

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

dinsdag 24 juli 2012
10:00 uur - 12:30 uur
max. 16 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 6,50
(incl. 1 koffie)
De Engel, Burg. Wallerweg 2, Houten
Peter Peters en Wim van den Heuvel

11. 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 25 juli 2011
10:00 uur – 13:45 uur
max. 30 per groep (ook mogelijk met rolstoel)
€ 10.00 (incl. lunch)
KNMI, Wilhelminalaan 10, De Bilt
eigen vervoer (voor meerijden zie bij inschrijven)
Hans Siebrasse en Jon Nellestijn
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12. 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:

donderdag 26 juli 2012
13:45 uur – 16:00 uur
max. 30 (er kunnen twee rolstoelen mee)
€ 7,50 (incl. koffie/thee)
Landgoed Nienhof, Grotelaan (naast nr. 16), Bunnik
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Jan Koster en Nora Bakker

13. Bätz-orgelbespeling in de H. Michaëlkerk, Schalkwijk
In 1758 bouwde de Utrechtse orgelbouwer
Johann Bätz een orgel voor de, toen nog
“protestantse”, Sint Janskerk in Oosterhout.
Na enige omzwervingen en verbouwingen,
werd het orgel in 1986 door de gebr.
Vermeulen uit Weert opgeknapt en in zijn
originele staat teruggebracht en in 1987
weer opgebouwd in de H. Michaël kerk in
Schalkwijk. De heer Jelle Hiemstra vertelt
eerst iets over dit bijzondere orgel, waarna hij
het voor ons gaat bespelen.
De H. Michaëlkerk, ook wel de kathedraal
van het Sticht genoemd, is vorig jaar gerestaureerd. Dus krijgen we na de koffie een
rondleiding door de kerk.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

vrijdag 27 juli 2012
13:30 uur
max. 50 (de kerk is rolstoeltoegankelijk)
€ 5,00 (incl. koffie)
Jonkheer Ramweg 18, Schalkwijk
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Sep Meijers en Wim van den Heuvel

~8~

14. Excursie rioolwater zuiveringsinstallatie Zeist
Wist u dat iedere Nederlander per dag zo’n
116 liter afvalwater produceert, door het
doorspoelen van het toilet, douchen en
wassen? Dat water verdwijnt via de riolering
naar bijv. de zuiveringsinstallatie in Zeist
waar het onder andere door een zandfilter
wordt gezuiverd en weer geloosd in de
Zeister Grift. Het water is dan weer zo
schoon dat er vissen in kunnen zwemmen.
Rondleider is Evert Wind.

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

maandag 30 juli 2012
10:00 – 11:30 uur
max. 30 (men moet goed ter been zijn)
€ 3,00 (incl. koffie/thee)
Kwikstaartlaan 3, Zeist
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Jan van der Werf en Ben Dijkman

15. 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 31 juli 2012
10:30 uur (verzamelen bij Slot Zuylen)
max. 20 (men moet goed ter been zijn)
(excl. koffie)
€ 6,00
Tournooiveld, Oud Zuylen
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Tineke Rossel en Sep Meijers
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16. Beeldenbingo Kunstuitleen Utrecht
Op het programma staat een rondleiding door het
pand van de Kunstuitleen in Utrecht. Dit prachtige
pand aan de Maliebaan was vroeger het woonhuis
van de Familie Fentener van Vlissingen. Na de
rondleiding gaan we met elkaar het spel
BeeldenBingo spelen. Deze keer zijn niet de cijfers
op uw kaart belangrijk, maar verschillende
kunstafbeeldingen en wie weet..... bent u wel degene
die als eerste "Bingo" mag roepen.
Onze gastvrouw vanmorgen is Cornelie de Kuijper.

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

woensdag 1 augustus 2012
10:00 – 12.00 uur
max. 20 (men moet goed ter been zijn)
€ 12,00 (incl. koffie/thee)
Maliebaan 42, Utrecht
eigen vervoer (voor meerijden, zie bij inschrijven)
Jan Koster en Peter Peters

17. 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 2 augustus 2012
10:00 - 12:30 uur
max. 60 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 5,00 (incl. koffie / thee en cake)
Oud Wulfseweg 1, Houten
Sep Meijers en Wim van den Heuvel
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18. Workshop Mandala tekenen
Mandala’s zijn van oorsprong ronde figuren
die in vrijwel elke cultuur voorkomen, met
name in religie en kunst. Bron van de rijke
traditie van mandala’s in al deze culturen is
zeer waarschijnlijk de natuur. In zon, maan,
bloemen of zaden zijn vormen van mandala’s
terug te vinden. Zowel het kijken naar
mandala’s als het zelf maken ervan kan een
creatief proces van zelfbezinning op gang
brengen. In deze workshop gaan we
praktisch aan de slag met het tekenen van een mandala als illustratie voor een
ansichtkaart. Ook mensen die denken dat zij niet kunnen tekenen worden van harte
uitgenodigd. Zij kunnen in deze workshop verrast worden door hun eigen creativiteit.
Docente: Hetty Zwamborn
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

maandag 6 augustus 2012
10:00 -12:00 uur
max. 12 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 7,50 (incl. materialen en koffie)
Centrum Markant, het Kant 199, Houten
Tineke Rossel en Artha van der Werf

19. Stadswandeling Vianen
De (vrij-)stad Vianen is onlosmakelijk
verbonden met het geslacht Brederode.
Deze Heer van Vianen -die binnen de
stadsmuren in het nu verdwenen kasteel
Batestein woonde- bood bescherming aan
de inwoners van Vianen. Tal van historische
sporen uit het rijke verleden komen tijdens
deze ongeveer 2 uur durende stadswandeling in beeld. De gids neemt ons ook mee
naar de kerk, waar het graf van Brederode
is.

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

dinsdag 7 augustus 2012
13:30 uur - 16:00 uur
max. 22 p/g (men moet goed ter been zijn)
€ 3,00 (excl. koffie / thee )
verzamelen bij de Grote Kerk in Vianen
eigen vervoer (per fiets ook mogelijk)
Léon van Zijl en Ben Dijkman
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20. Mieke van Oostveen-Verstraete vertelt verhalen
“Uit het leven gegrepen” heet het uitgebreide
programma van deze voordrachtskunstenaar
en is heel afwisselend en onderhoudend.
Het bestaat uit boeiende, verrassende,
vrolijke en ook aangrijpende verhalen uit de
literatuur. Het laat u kennismaken met totaal
verschillende auteurs.
Het zijn verhalen waarin iedereen wel iets
van zichzelf herkent en die worden zo goed
en beeldend vertelt, dat je even alles om je
heen vergeet.
Restaurant De Engel biedt ons deze keer
gratis onderdak.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

woensdag 8 augustus 2012
13:30 uur
max. 40 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 3,00 (incl. koffie / thee)
De Engel, Burg. Wallerweg 2, Houten
Sep Meijers en Jan Goes

22. Dijkmagazijn Schalkwijk, honderd jaar trouwgeschiedenis
Dorpsmuseum ‘Dijkmagazijn De Heul’ geeft
een interessante kijk op de bescherming van
Schalkwijk en Tull en ’t Waal, door de
noodzakelijke zorg voor de dijken. Daarnaast
wordt de geschiedenis van beide dorpen en
van Houten voor het voetlicht gebracht in
zogenoemde ‘kijkdozen’, die een apart
thema behandelen. Bij dit bezoek wordt –aan
de hand van originele foto’s van voornamelijk
echtparen uit Schalkwijk- een indruk
gegeven over honderd jaar trouwen. Met
afsluitend een bijzondere reportage van een
huwelijk-op-stand, met koetsen naar Houten.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

dinsdag 14 augustus 2012
13:30 uur
max. 20 (ook mogelijk met rolstoel)
€ 4,00
(incl. koffie/thee met koek)
Dijkmagazijn, Provincialeweg 70, Schalkwijk
met eigen vervoer (voor meerijden zie bij inschrijven)
Wim van den Heuvel en Léon van Zijl
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21. Dagje Biesbosch: vaartochtje, museum bezoek en lunch

Een dag genieten van de natuur in de onvolprezen Biesbosch. De Biesbosch één van de
meest waardevolle Nationale Parken van Nederland. Varen langs wilgenvloedbossen en
langs open weides vol watervogels. Geniet van de bijzondere planten en bloemen. Neem
je verrekijker mee om vogels te spotten.
We beginnen met koffie en iets lekkers in het hart van de Biesbosch. Daarna kun je indien
gewenst een korte wandeling maken in de buurt van restaurant De Brabantse Biesbosch,
waar we om 12.00 uur gaan lunchen.
Na de lunch rijden we naar het Biesbosch museum, waar we op een fluisterboot stappen
om een geluidloze rondvaart door de Biesbosch te maken van ongeveer 5 kwartier. Luister
naar het kabbelen van het water en het geluid van de altijd aanwezige vogels. De
Biesbosch is altijd in beweging.
Nadat we weer aan wal zijn brengen we een bezoek aan het museum. We doen dus in één
dag flora, fauna, verleden, heden en toekomst van De Biesbosch.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

donderdag 9 augustus 2012
10:15 uur
max. 50
€ 25,00 (incl. koffie/thee gebak en heerlijke lunch)
De Brabantse Biesbosch, Spieringsluis 6, Werkendam
met eigen vervoer (voor meerijden zie bij inschrijven)
Léon van Zijl en Tineke Rossel
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23. Excursie Brandweer, Houten
Iedereen kent het karakteristieke gebouw
van de brandweer in Houten natuurlijk. Nu
krijgen we er een rondleiding en mogen we
het materiaal van dichtbij bekijken terwijl
er nog iets over verteld wordt ook. Dat gaat
over brandbestrijding, maar een even
belangrijke taak van de brandweer is de
brandpreventie. Eigenlijk zijn veel branden in
huis eenvoudig te voorkomen. Bijvoorbeeld
door uw schoor-steen regelmatig te laten
vegen. Maar wat als er toch brand uitbreekt?
Wat doet u dan? En hoe komt u zo snel
mogelijk het huis uit? Op deze en andere vragen gaan we proberen een antwoord te
krijgen onder leiding van Gijs Salemans.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

donderdag 16 augustus 2012
10:00 – 12.00 uur
max. 25 (mogelijk met rolstoel 2 á 3 stuks)
€ 3,00 (incl. koffie/thee)
De Brug 2, Houten
Jan Koster en Tineke Rossel

24. Stamboomonderzoek, het Oude Station, Houten
Waar komen mijn voorouders eigenlijk vandaan? Waren het boeren, middenstanders of
mensen van gegoede stand? Hoe moet ik
beginnen met onderzoek naar mijn stamboom? Waar vind ik gegevens?
Aan de hand van enkele voorbeelden wordt
zowel naar een familie-geschiedenis als naar
een bewonings-geschiedenis van een gebouw uit Houten gekeken.
Deelnemers krijgen vooraf bericht, zodat zij
–indien gewenst- al wat ‘voorwerk’ aan hun
eigen stamboomgegevens kunnen verrichten
en die meenemen.
.
Datum:
vrijdag 17 augustus 2012
Tijd:
10:00 - 12.00 uur
Deelnemers:
max. 25 (er is een stoeltjeslift)
Kosten:
€ 4,00 (incl. koffie/thee met koek)
Locatie:
Archeologiezolder Het Oude Station,
Stationserf 99, Houten
Begeleiders:
Léon van Zijl en Peter Peters
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Inschrijvingsregels Senioren Zomerschool Houten 2012
Inschrijven
- Vul het bij dit boekje gevoegde inschrijfformulier of een kopie daarvan volledig in. Er
moet voor iedere deelnemer één formulier worden ingevuld. Partners met hetzelfde
adres en bankrekening nummer mogen wel hetzelfde formulier gebruiken.
- 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 20 juni 2012 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 ma – do van 09:30 – 12:00 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 of via onze website www.zomerschoolplus.nl.
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 afschrijven.
- 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 vragen
we u minimaal 10 dagen van te voren contact op te nemen met Wijkcentrum De
Vuurtoren tel. 030 6364255 (ma – do van 09:30 - 12:00 uur).
- 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.
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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 (ma- do van 09:30 – 12:00 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 (ma – do van 09:30 – 12:00
uur) heeft gemeld.
Voor vragen kunt u terecht bij Wijkcentrum De Vuurtoren tel. 030 6364255 (ma – do van
09:30 – 12:00 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
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www.zomerschoolplus.nl

