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Hartelijk welkom bij de Senioren Zomerschool
Houten. Dit vijfde programmaboekje -een lustrumbevat korte introducties als smaakmakers voor
leuke workshops en excursies in de komende
zomerperiode.
De werkgroep is er trots op u zes weken lang weer
een gevarieerd programma van activiteiten te
kunnen aanbieden.
In de periode van maandag 22 juli tot en met zaterdag 31 augustus 2013 verzorgen we
wekelijks activiteiten met een recreatief, educatief en cultureel karakter. U hoeft zich in de
schoolvakantie van de (klein)kinderen niet te vervelen!
Ter afsluiting van dit eerste lustrumjaar bieden we onze deelnemers tegen een zeer
gereduceerde prijs een mooie filmmiddag aan in theater ‘Aan de Slinger’, inclusief koffie.
Wij nodigen 50-plussers in Houten, Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ’t Waal van harte uit om
deel te nemen aan de Zomerschool 2013. Er is genoeg variatie om iets van uw gading te
vinden.
Mede namens ‘van Houten&co’ en de Samenwerkende Bonden Ouderen Houten (SBOH)
wenst de werkgroep Senioren Zomerschool u heel veel plezier tijdens deze actieve
zomerweken.
Meldt u aan vóór woensdag 26 juni 2013.

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

Bonden Ouderen Houten
dhr J.A.M. Goes
Bosmeer 14
3994 HE, Houten
T: 030 6371827
E: janenriekgoes@casema.nl

1: Excursie H. Michaëlkerk, Schalkwijk
Nadat de oude schuilkerk in Schalkwijk te klein bleek

voor het groeiende aantal gelovigen ging pastoor
Hilhorst in 1877 voortvarend te werk. Architect Tepe,
ook schepper van de RK kerk van Houten, ontwierp een
schitterend gebouw. Een kerk waarmee een klein dorp
zich groot kon voelen en die al snel de naam
‘Kathedraal van ’t Sticht’ kreeg. Twee jaar geleden is de
kerk gerestaureerd, zodat alle schilderingen weer ten
volle tot hun recht komen. Bezoekers kunnen genieten
van een kort recital op het prachtige Bätz-orgel, waarna
in een rondleiding door de kerk veel over de historie
wordt toegelicht. Aansluitend wordt u in het Lucashuis
verwelkomd met een kopje koffie.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

maandag 22 juli 2013
14:00 - 16:00 uur
max. 50 (de kerk is
rolstoeltoegankelijk)
€ 5,00
(incl. koffie / thee)
Jonkheer Ramweg 18, Schalkwijk
eigen vervoer (voor meerijden: zie de inschrijfregels)
Corrie van Leusden en Frans van Leusden

2: Excursie Rechtbank Utrecht
Een vrijwillig bezoek aan de rechtbank te
Utrecht brengen, is een mooie manier om
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 23 juli 2013
09:45 -12:00 uur (identiteitsbewijs meenemen)
max. 20 (rolstoeltoegankelijk)
€ 3,00
Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht
eigen vervoer: we raden u aan per trein of de fiets te gaan
i.v.m. zeer beperkte parkeergelegenheid
We vertrekken om 09.23 uur met de trein vanuit Houten
Jan Koster en Martin van Angeren
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3: Medische fitness bij Medisch Centum Dorp (6X)
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.
De fysiotherapeutische begeleiding is
resultaatgericht en vakkundig.
Door een gerichte training kunnen heel veel klachten onder de duim worden gehouden.
Kledingadvies: sportschoenen, makkelijke kleding, handdoek en waterflesje.
Data:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleider:

woensdag 24 en 31 juli en 7,14, 21 en 28 augustus 2013
11:00 - 12:15 uur
max. 8
(ook mogelijk met rolstoel)
€ 40,00 (voor 6 keer)
Medisch Centrum Dorp, Pr. Bernhardweg 69, Houten
fysiotherapie en manuele therapie J. Koole
Jan van der Werf

4: Introductie: Schrijf je eigen levensverhaal
Zomaar een foto uit 1925. Komen er bij u
ook al veel herinneringen boven? Over uw
school, uw beste vriend, de meester van
klas 3, de lange fietstochten naar school,
uw stiekeme verliefdheid, de hoge ramen,
de kroontjespen?
In deze workshop laten we uw herinneringen herleven en schrijven deze op
door gebruik te maken van speciale
werkvormen. U hoeft geen goed schrijver
te zijn. We werken in een groep. U bent
bezig met het plezier dat u aan uw
herinneringen heeft en gaat daarover
schrijven. De kracht van het werken in een groep is dat het delen van uw herinneringen
ook herinneringen bij anderen losmaakt. Zo komen verborgen herinneringen tot leven.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

donderdag 25 juli 2013
09:30 - 12:00 uur
max.15 (rolstoeltoegankelijk)
€ 4,00
(incl. koffie / thee)
Rabobank, Hofspoor 1, 3994 VZ Houten
Peter Peters en Sep Meijers

~2~

5: Het voormalig slotklooster ‘Gods Werkhof’, Werkhoven
De Priorij ‘Gods Werkhof’ werd in 1959
gebouwd als slotklooster en in 1960 door
de Augustinessen in gebruik genomen.
De zusters leefden hun leven van werk en
gebed achter tralies, tot in 1965 de
hekken werden verwijderd. Vanaf dat
moment begonnen de zusters gasten met
veel verschillende kerkelijke achtergronden te ontvangen. Na het vertrek van
de zusters -in 1995- is op deze plek
Conferentiecentrum Samaya gevestigd.
Tijdens de rondleiding kunt u aan de hand van nog zichtbare details zien hoe de zusters
hier leefden. Een voormalig zuster vertelt uit eigen ervaring over deze periode uit haar
leven.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

vrijdag 26 juli 2013
10:00 - 12:00 uur
max. 40 (rolstoeltoegankelijk)
€ 7,50
(incl. koffie / thee)
Samaya, Hollendewagenweg 20, Werkhoven
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Tineke Rossel en Corrie van Leusden

6: Mieke Verstraete vertelt over ‘De Porseleintafel’
De immer boeiende actrice Mieke van OostveenVerstraete vertelt over ‘De Porseleintafel’, een boek van
Olaf J. de Landell dat in 1951 als boekenweekgeschenk is
uitgegeven. Hoofdpersoon Alberdina Bonheure trouwt met
Orne Tacoma van Oenstra, maar dat huwelijk is geen
succes. Daarom stort zij zich hartstochtelijk op het verzamelen van porselein.
Als geen ander is Mieke in staat haar publiek mee te
voeren in de speurtocht van Alberdina naar porselein,
waarbij niets haar te dol is. Dat staat garant voor een
vrolijke, boeiende en inspirerende middag.
Restaurant De Engel biedt gratis onderdak en koffie/thee.

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

maandag 29 juli 2013
13:30 - 16:00 uur
max. 50 (rolstoeltoegankelijk)
€ 4,00
(incl. koffie / thee)
De Engel, Burgemeester Wallerweg 2, Houten
Sep Meijers en Annemieke Hoogenhout
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7: Excursie Kasteel-Museum Sypesteyn, Nieuw Loosdrecht
In Nieuw Loosdrecht laat Jonkheer van
Sypesteyn aan het begin van de vorige
eeuw op zijn voorvaderlijke stamgrond,
met bouwmateriaal uit afgebroken
historische gebouwen en kerken, een
sober stamslot herrijzen. Zijn jongensdroom kwam uit: een kasteel omringd
door fraaie tuinen en grachten.
Het kasteel richtte hij in met onder meer
portretten, klokken en het zeldzame en
kwalitatief hoogstaande Loosdrechtse
porselein. Wij bezoeken het kasteelmuseum onder begeleiding van een
deskundige gids. Op eigen gelegenheid
kunt u een wandeling maken door het park.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

dinsdag 30 juli 2013
13:30 - 15:00 uur
max. 20 (men moet goed ter been zijn)
€ 10,00 (incl. koffie / thee)
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, Loosdrecht
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Martin van Angeren en Tineke Rossel

8: Rondwandeling Brink Schalkwijk
De Schalkwijkse Brink barst van de verhalen. Schalkwijk kent een lange bewoningsgeschiedenis, met als meest prominente
gebouwen de beide kerken en het
voormalig kasteel waar Jonkheer Ram
woonde. Bij deze rondwandeling brengen
we eerst een bezoek aan de Hervormde
kerk, waar Antoinette de Bruijn uitleg geeft.
Vervolgens lopen we in gezelschap van
Frans Landzaat -in zijn rol uitgedost als
Jonkheer Ram- over de Brink en krijgen van
hem allerlei wetenswaardigheden te horen
over de geschiedenis van de Brink en de
gebouwen. Afsluitend wordt u op echt Italiaans ijs getrakteerd bij ijssalon Dolce Freddo.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

woensdag 31 juli 2013
10:00 - 12:00 uur
max. 20 (rolstoeltoegankelijk)
€ 5,00
(incl. koffie / thee / Italiaans ijsje)
De Brink, Schalkwijk
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Léon van Zijl en Ingrid Ahlrichs
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9: Grachtenvaart Amersfoort en excursie Oude Mannenhuis
We varen met een open boot door de oude
grachten van Amersfoort om de stad eens
met een andere blik te bekijken.
Onderweg zien we veel -vaak bekendemonumenten. Een gids vertelt over de
historische bijzonderheden. Na een uur
gaan we een kop koffie drinken. Daarna
bezoeken we de mannenzaal van het Sint
Pieters en Bloklands Gasthuis, waar
vrijwilligers in passende kleding de
leefomstandigheden in dit tehuis aan het
e
begin van de 20 eeuw uitbeelden.
Absoluut een aanrader!
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

donderdag 1 augustus 2013
13:15 - 16:15 uur
max. 40 (men moet goed ter been zijn)
€ 12,00 (incl. koffie / thee)
verzamelen bij Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
i.v.m. parkeren en reistijd ontvangt u nog bericht
Tineke Rossel en Sep Meijers

10: Stadswandeling Utrecht: 300 jaar Vrede van Utrecht
Met het zetten van vele handtekeningen
op 11 april 1713 was de Vrede van
Utrecht een feit! Daarmee werd een halt
toegeroepen aan de expansiedrift van
Zonnekoning Lodewijk XIV. Een heel
bijzonder moment: voordien werd de
vrede beslecht op het slagveld. Een deel
van de onderhandelingen ging daarna
overigens nog door. Wat stond er op het
spel, wat waren de gevolgen voor ons
land? Kwam ook de slavernij ter sprake?
Hoofdprincipe is: ‘Respect voor culturele,
etnische en religieuze diversiteit’.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

vrijdag 2 augustus 2013
10:30 - 12:00 uur
max. 20 (men moet goed ter been zijn)
€ 10,00 (incl. koffie / thee en gebak)
verzamelen om 09:40 uur voor de koffie naast de
Domtoren, bij het VVV kantoor
we raden u aan om per trein of fiets te gaan
vertrek met de trein om 09:08 uur vanuit Houten
Léon van Zijl en Leo Rodenrijs
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11: 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
ook over verteld wordt. Dat gaat over
brandbestrijding in de veiligheidsregio,
maar een even belangrijke taak van de
brandweer is de brandpreventie. Eigenlijk
zijn veel branden in huis eenvoudig te
voorkomen. Bijvoorbeeld door uw schoorsteen regelmatig te laten vegen. Maar wat
als er toch brand uitbreekt, bijvoorbeeld in de keuken bij het koken? 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 brandweerman Gijs Salemans.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

maandag 5 augustus 2013
10:00 - 12:00 uur
max. 20 (rolstoeltoegankelijk, er is een trage lift)
€ 3,00
(incl. koffie / thee)
De Brug 2, Houten
Jan Koster en Leo Rodenrijs

12: Stadswandeling Wijk bij Duurstede
Een stadswandeling is de leukste manier
om de binnenstad te leren kennen. We
verzamelen in een gezellige horecagelegenheid, waar we eerst genieten van een
kopje koffie/thee met gebak! Daarna lopen
we onder leiding van een VVV gids in ca.
1 1/2 uur langs de mooiste plekjes van Wijk
bij Duurstede. Als extra bezoeken we de
Grote Kerk. De geschiedenis van deze RKkerk gaat terug tot in de veertiende eeuw,
toen op de plaats van de huidige kerk een kleine kruiskerk werd gebouwd. Deze kerk had
een vrijstaande toren. In het begin van de vijftiende eeuw werden zijbeuken aangebouwd.
De kerk werd toen een driebeukige hallenkerk.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

dinsdag 6 augustus 2013
10:00 - 12:00 uur
max. 20 (men moet goed ter been zijn)
€ 10,00 (incl. koffie / thee en gebak)
verzamelen en koffie drinken in Wijk bij Duurstede bij
café-restaurant De Engel, Markt 26, Wijk bij Duurstede
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Jan van der Werf en Jan Ouwens
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13: Leer Houten kennen per golfkar
e

Na een succesvolle 1 editie gaan we ook
dit jaar per golfkar de geschiedenis van
Houten ontdekken. Met een iets andere
route, zodat we vernieuwend blijven. De
rit duurt, met enkele tussenstops, rond
anderhalf uur. Onderweg wordt de historie
van Houten belicht, aan de hand van
interessante gebouwen of bijzondere
plekken. Bij de ontvangst met koffie in het
nieuwe pand van KidsLodge (vertrekpunt)
kunt u ook een kijkje nemen bij het -extra
verwarmde- zwembad.

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

woensdag 7 augustus 2013
10:00 - 12:00 uur
max. 20
€ 7,50
(incl. koffie / thee)
Kidslodge, Tuibrug 3a, 3991 LC, Houten
Jan Koster en Martin van Angeren

14: Excursie Operationeel Controle Centrum Rail, Utrecht
Het OCCR is het landelijke controlecentrum voor het Nederlandse spoorwegnet. Hier wordt 7 x 24 uur gewerkt om
de afhandeling van kleine incidenten,
maar ook calamiteiten in het spoorverkeer
te coördineren. Er werken meer dan 300
mensen van onder andere ProRail, NS,
NedTrain, Strukton,DB Schenker Rail,
VolkerRail en BAM Rail. Ook regionale
vervoerders als Arriva en Veolia werken
mee, evenals enkele spoorgoederenvervoerders.
Voor meer informatie zie:
www.youtube.com/watch?v=uUrG9O08PKE

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

vrijdag 9 augustus 2013
10:00 - 12:00 uur
max. 20 (rolstoeltoegankelijk)
€ 3,00
(incl. koffie / thee)
Verzamelen Admiraal Helfrichlaan 1, Utrecht
we raden u aan om per trein of fiets te reizen
vertrek met de trein om 09:23 uur vanuit Houten
Peter Regtuijt en Leo Rodenrijs
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15: Dijkmagazijn: kasteel Schalkwijk en de troonswisseling
Het Dijkmagazijn -het dorpsmuseum van
Schalkwijk- heeft naast zijn vaste collectie
een aantal wisselende tentoonstellingen.
Dit jaar zijn dat herdenkingsborden en
foto’s van ons koningshuis en het
voormalig kasteel van Schalkwijk.
Aan de hand van oud materiaal, van
opgravingen en van een prachtige,
nagebouwde maquette van het kasteel
onthullen de -vrijwillige- medewerkers van
het museum ‘de geheimen van het
kasteel en Jonkheer Ram’. Een beslist
boeiende kijk op het leven, wonen en
werken in die tijd.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

maandag 12 augustus 2013
13:30 – 15:30 uur
max. 20 (rolstoeltoegankelijk)
€ 5,00
(incl. koffie / thee)
Dijkmagazijn, Provinciale weg 70, Schalkwijk
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Léon van Zijl en Arno van den Hoeven

16: Excursie kerk O.L.V. Tenhemelopneming, Houten
Wilt u meer te weten komen over de
verschillen en overeenkomsten tussen het
RK kerkgebouw aan de Loerikseweg en
de Protestants Christelijke kerk aan het
Plein?
En meer weten over bouwstijlen o.a. de
Neogotische bouwstijl?
En over de geheimen en verrassingen die
de gebrandschilderde glas-in-loodramen
vertellen?
En wat er bijzonder is aan de verdere
inrichting, het altaar, het orgel, de
beschildering en de afbeeldingen?
Dan zijn dat allemaal redenen om u in te
schrijven voor deze rondleiding.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

dinsdag 13 augustus 2013
13:30 - 15:30 uur
max. 15 (rolstoeltoegankelijk)
€ 3,00
(incl. koffie / thee)
Loerikseweg 10 , Houten
Peter Peters en Arno van den Hoeven
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17: Stadswandeling Utrecht: De Zorgverlening
Hoe was het met ouderloze kinderen in Utrecht
gesteld? Was er onderdak voor pelgrims
onderweg naar Santiago? Werden de kruisvaarders, terugkerend uit Jeruzalem, opgevangen?
Waren er huizen voor armen? Waar stonden er
gasthuizen en ziekenhuizen? Hoe sociaal was en
is Utrecht eigenlijk?
Deze vragen worden beantwoord tijdens een
mooie wandeling langs unieke plekken in de
binnenstad! Dit is een pittige wandeling, dus trek
goede wandelschoenen aan!
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

woensdag 14 aug
10:30 - 12:00 uur
max. 20
€ 10,00 (incl. thee/
koffie en gebak)
verzamelen om 09:40 uur voor de koffie, naast de
Domtoren bij het V.V.V. kantoor
we raden u aan per trein of fiets te gaan
vertrek met de trein om 09.08 uur vanuit Houten
Léon van Zijl en Martin van Angeren

18: Fietstocht langs forten met lunch op fort Blauwkapel
Vanaf Centrum Markant fietsen we via de
forten Vechten en Rhijnauwen naar fort
De Bilt. Op fort De Bilt krijgen we koffie en
wordt er onder begeleiding van een gids
een rondleiding op het fort en een lezing
over de ‘Hollandse Waterlinie’ gegeven.
Daarna fietsen we met de gids naar fort
Blauwkapel, waar we na een korte
rondleiding de lunch gebruiken.
De weg terug naar Houten gaat via fort
Voordorp, de Uithof en het bos van
Amelisweerd.
De lengte van de fietstocht is ca. 32 km.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

donderdag 15 augustus 2013
09:30 - 16:00 uur
max. 25
€ 13,50 (incl. koffie / thee en lunch)
Verzamelen 09:30 uur bij Centrum Markant,
Het Kant 199, Houten
Frans van Leusden en Hans Siebrasse
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19: In het Oude Station: de geschiedenis van Houten
Op de zolder van het ‘Oude Station’ laat
de Archeologische Werkgroep ‘Leen de
Keijzer’ ons zien wat zij in en voor Houten
doen.
Aan de hand van tekeningen en ansichtkaarten passeert de geschiedenis van
Houten de revue, inclusief de ‘bewoningsgeschiedenis’ van een paar kastelen in
Houten.
Ook wordt u bijgepraat over de huidige
opgraafwerkzaamheden van de Archeologische werkgroep.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

maandag 19 augustus 2013
10:00 - 12:00 uur
max. 20 (er is een traplift)
€ 5,00
(incl. koffie / thee)
Archeologische zolder Het Oude Station
Stationserf 99, Houten
Peter Peters en Jan Ouwens

20: Workshop creatief met fietsbanden met lunch bij Habion
Ooit geweten dat uw oude fietsband met
wat hulpmateriaal kan worden omgevormd
tot een opvallende decoratiebal?
Dat laten we zien in deze creatieve
workshop. We gaan rondjes knippen van
een oude fietsband die we met kleurige
kopspelden en pailletjes op een tempexbal
bevestigen. Je kunt de ballen ophangen,
op een mooi plekje neerleggen, bijvoorbeeld op een schaal of je gebruikt hem in
de boom als kerstbal.
Habion verzorgt voor ons de lunch.

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

dinsdag 20 augustus 2013
10:00 - 14:00 uur
max. 25 (rolstoeltoegankelijk)
€ 8,50
(incl. materiaal / koffie / thee en lunch)
Habion, De Molen 94, Houten
Tineke Rossel en Léon van Zijl
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21: Excursie naar stuw Maurik met waterkrachtcentrale
In de Nederrijn zijn drie identieke stuwen
gebouwd: bij Driel, Amerongen en
Hagestein. Deze stuwen dienen om bij
een lage wateraanvoer voldoende water
tegen te houden om scheepvaart mogelijk
te maken. Het hoogteverschil in de waterstanden kan worden gebruikt om elektriciteit te produceren. Via deze rondleiding
krijgt u uitleg hoe de elektriciteit wordt opgewekt en loopt u langs de belangrijkste
onderdelen van de installatie. Aangezien
de waterkrachtcentrale in gebruik is, zijn schoenen met platte zolen en een helm (wordt
terplekke uitgereikt) verplicht, evenals gehoorbescherming (wordt indien nodig uitgereikt).
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

woensdag 21 augustus 2013
10:00 - 12:00 uur
max. 40 (men moet goed ter been zijn)
€ 6,50
(incl. koffie / thee)
Rijnbandijk 22c, 4021 GH, Maurik
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Jan van der Werf en Arno van den Hoeven

22: Lunch Appeltern, rondvaart Maas en bezoek theetuin
De natuur heeft zeer veel te bieden, zeker
vanaf het water bekeken. We beginnen
met een Maas- & Waallunch bij ‘Moeke
Mooren’ in Appeltern. Daar voor de deur
ligt ‘De Sluizer’, een schip met zonnedek,
waarmee we een vaart door recreatiegebied ‘De Gouden Ham’ maken. Varend
over de Maas zien we historische plaatsen
als Maasbommel, Megen, Appeltern en
natuurgebied ‘De Mooringerwaarden’. Na
één uur en drie kwartier meren we af en reizen door naar theetuin ‘Tea for Two’ in
Buurmalsen, Daar worden we ontvangen met koffie/thee en huisgemaakt seizoensgebak.
We hebben er alle tijd om in de fraai aangelegde, bloemrijke tuin rond te kijken.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

donderdag 22 augustus 2013
10:30 uur vanaf P achter Haltna-huis, lunch 12:00 uur,
afvaart 13:30 uur, terug naar Houten om 17:45 uur
max. 60 (rollator en vouwrolstoel mogelijk)
€ 27,00 (incl. lunch, koffie/thee met huisgemaakt gebak)
Blauw Sluis 1b, Appeltern / Groeneweg 59a, Buurmalsen
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
U ontvangt 10 dagen vooraf een reisbeschrijving
Léon van Zijl, Ingrid Ahlrichs en Hans Siebrasse
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23: Introductie Kunstgeschiedenis
Kunstgeschiedenis is een geweldig vak, maar waar moet je beginnen als je maar één middag hebt
om er over te vertellen? Daarvoor
nemen we maar meteen het
grootste kunstwerk in de geschiedenis als onderwerp: de Sixtijnse
kapel. Gebouwd als een saaie
vergaderzaal, maar uitgegroeid tot
één van de meest bewonderde
kunstwerken ooit. Nu -zo’n 500 jaar na de voltooiing- zijn functie en uiterlijk nog steeds
onveranderd. Een fascinerende plek vol kunst en geschiedenis. Een plaats vol roddels en
intriges, met een verhaal dat nog net zo actueel is als ooit. Docent: Carel Huydecoper,
kunsthistoricus en iconoloog gespecialiseerd in de kunst van de renaissance en barok.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

maandag 26 augustus 2013
10:00 - 12:00 uur
max. 35 (rolstoeltoegankelijk)
€ 5,00
(incl. koffie / thee)
De Engel, Burgemeester Wallerweg 2, Houten
Sep Meijers en Peter Peters

24: Excursie waterzuivering Nieuwegein / IJsselstein

terrein, voor iedereen die goed ter been is.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

Iedere Nederlander produceert dagelijks
zo’n 116 liter afvalwater, door het doorspoelen van het toilet, douchen en
wassen. Met anderhalf miljoen mensen in
het gebied van het verantwoordelijk
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden
is dat samen zo’n 174 miljoen liter
huishoudelijk afvalwater per dag. Hoe dat
vervolgens wordt ‘verwerkt’, ziet u tijdens
het bezoek aan de rioolwaterzuivering
Nieuwegein. Na koffie en thee tonen we u
in een film wat zich allemaal in, op en
onder de zuiveringsbekkens afspeelt.
Daarna is er een rondleiding over het

dinsdag 27 augustus 2013
10:00 – 12:00 uur
max. 20 (men moet goed ter been zijn)
€ 3,00
(incl. koffie / thee)
Klaphek 1A, IJsselstein
eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Peter Regtuijt en Frans van Leusden
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25: Bezoek Sterrenwacht Sonnenborgh, Utrecht
Aan de Maliesingel ligt één van de meest
markante bouwwerken in het Museumkwartier: De Sonnenborgh. Het bastion
werd in 1522 in opdracht van Karel V
gebouwd. Het maakte deel uit van de
verdediging van de stad. Bovenop het
bastion werd in 1854 door de
natuurkundige Buys Ballot een weer- en
sterrenkundig instituut gevestigd, het
latere KNMI. Rond 2000 werd het bolwerk
gerestaureerd en ingericht als museum.
Bewogen rondleiders nemen u o.a. mee naar het planetarium, de koepel en het bastion.
Er zijn verschillende tentoonstellingen te bezichtigen.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Vervoer:
Begeleiders:

woensdag 28 augustus 2013
11:00 – 13:00 uur
max. 15 (men moet goed ter been zijn)
€ 10,00
Servaasbolwerk in Utrecht
eigen vervoer of per trein (vertrek 10:08 uur) of per fiets
(vertrek 10:15 uur) vanaf Markant, Het Kant 199, Houten
Corrie van Leusden en Leo Rodenrijs

26: Kijkje achter de schermen bij theater Aan de Slinger
Misschien was u al eens als bezoeker in
theater Aan de Slinger. Wellicht vroeg u
zich weleens af wat zich allemaal op en
achter het toneel afspeelt om een
voorstelling goed voor het voetlicht te
brengen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers,
waar de artiesten zich voor een optreden
gereed maken. Of wat er nodig is om op
tijd het juiste licht en geluid voort te
brengen.
Tijdens deze rondleiding wordt u dit
allemaal duidelijk, in dit Houtens theater,
dat in september haar eerste lustrum viert.

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

donderdag 29 augustus 2013
10:00 - 12:00 uur
max. 30 (men moet goed ter been zijn)
€ 4,00
(incl. koffie / thee)
theater Aan de Slinger, De Slinger 40, Houten
Tineke Rossel en Peter Peters
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Extra: Film in theater Aan de Slinger: Intouchables
Jubileum-activiteit:
De Senioren Zomerschool Houten viert dit
jaar haar eerste lustrum en wie jarig is
trakteert! Daarom kunt u als afsluiting van
ons jubileum op zaterdagmiddag naar de
film. We draaien ‘Intouchables’, een zeer
bijzondere film vol humor over de groeiende vriendschap tussen de steenrijke
Philippe (rolstoel-gebonden) en zijn, min
of meer tot dit werk gedwongen, Senegalese verzorger Driss.
In de pauze is er koffie of thee. Na afloop
is er een gezellig samenzijn.
Datum:
Tijd:
Deelnemers:
Kosten:
Locatie:
Begeleiders:

zaterdag 31 augustus 2013
14:00 -16:00 uur
max. 200 (rolstoeltoegankelijk)
€ 3,00
(incl. koffie / thee) als extra bij deelname aan
één of meer van de andere activiteiten
theater Aan de Slinger, De Slinger 40, Houten
Léon van Zijl en Tineke Rossel

‘Geef me de 5’ Vrienden van de Senioren Zomerschool
De Senioren Zomerschool Houten viert dit jaar haar
eerste lustrum en startte de campagne: ‘Geef me de
5’. Daarmee vragen we iedereen om voor vijf euro
‘Vriend van de Zomerschool’ te worden (meer of
minder mag natuurlijk ook).
Het organiseren van de Zomerschoolactiviteiten
doen we als vrijwilligers graag en geheel belangeloos. De kosten van de activiteiten worden geheel gedragen door de deelnemers.
Daarnaast zijn er echter ook andere kosten voor de organisatie zoals vergader- , drukwerken verzendkosten. We krijgen geen rechtstreekse subsidie, dus proberen we sponsoren
(vrienden) te zoeken.
Dus wordt ‘Vriend van de Zomerschool’ en maak een vrijwillige bijdrage over op:
Rekening nummer: 1204.85.532 van St. vanHouten&co
t.g.v. ‘Vrienden van de Zomerschool’
te Houten
Hartelijk dank
de werkgroep
Kijk voor foto’s op onze website: www.zomerschoolplus.nl
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Inschrijfregels Senioren Zomerschool Houten 2013
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 26 juni 2013 worden ingeleverd bij
‘van Houten&co’ in één van de centra:
o Centrum Lorech, Hollandsspoor 37, 3994 VT, Houten
o Wijkcentrum De Vuurtoren (activiteitenbureau), Zijdemos 30, 3994 KE, Houten
(tel. 030 6364255 maandag - donderdag van 09:30 - 12:00 uur)
o Centrum Markant, Het 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.
Vervoer
- Voor alle activiteiten binnen Houten moet u zelf voor vervoer zorgen. Ook voor de
andere activiteiten dient U zoveel mogelijk zelf voor vervoer van en naar de locatie
van de activiteit te zorgen.
- Indien het vervoer een probleem voor u is, kunt u op het formulier aangeven dat u wilt
meerijden. Voor activiteiten binnen Houten is dat niet van toepassing (n.v.t.). Voor
sommige andere activiteiten wordt in het boekje aangegeven hoe er gereisd wordt
(b.v. met de trein of per fiets). Ongeveer 10 dagen voor de activiteit regelen de
begeleiders, indien nodig, het vervoer.
- Indien u 10 dagen voor aanvang van de activiteit nog niets heeft gehoord over het
meerijden, verzoeken we u contact op te nemen met Wijkcentrum De Vuurtoren tel.
030 6364255 (maandag - donderdag 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, indien nodig, minimaal 10 dagen
voor aanvang van de activiteit contact met u opgenomen om af te spreken wie er
meerijdt en waar vandaan.
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!
- Denkt u aan het zetten van uw handtekening voor de automatische incasso?
- ‘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.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteiten van de Senioren Zomerschool Houten geschiedt voor eigen
risico. De Senioren Zomerschool Houten is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
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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 wel tijdig bericht.
Annulering
- Bij verhindering wegens een calamiteit, dit graag doorgeven bij Wijkcentrum De
Vuurtoren tel. 030 6364255 (maandag - donderdag van 09:30 - 12:00 uur).
- Eventuele restitutie van de deelnemerskosten is ter beoordeling van de organisatie
van de Senioren Zomerschool Houten. Die beoordeling vindt plaats, na afloop van
alle activiteiten, in september. 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 tijdig aan de organisatie: 030 6364255 (maandag - donderdag van 09:30 - 12:00
uur) heeft gemeld.
Nog vragen?
Voor vragen kunt u van maandag tot donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur terecht bij de
vrijwilligers van het activiteitenbureau in Wijkcentrum De Vuurtoren, Zijdemos 30, 3994 KE,
Houten, tel. 030 6364255. U kunt ons bellen, maar u mag ook langskomen.
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