Zomeractiviteiten voor 50+
11 juli t/m 20 augustus 2016

Welkom

www.zomerschoolplus.nl

Hartelijk welkom bij de Senioren Zomerschool
Houten. Dit achtste programmaboekje bevat 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 11 juli tot en met zaterdag 20 augustus 2016 verzorgen we
wekelijks activiteiten met een recreatief, sportief, educatief of cultureel karakter. U hoeft
zich in de schoolvakantie van de (klein)kinderen niet te vervelen!
Ter afsluiting van alle activiteiten bieden we, net als de afgelopen jaren, onze deelnemers
een mooie filmmiddag aan met koffie/thee in het Theater Aan de Slinger. Tegen een zeer
gereduceerde prijs kunt u deze middag bezoeken.
Wij nodigen 50-plussers in Houten, Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ’t Waal van harte uit om
deel te nemen aan de Zomerschool 2016. 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
weken.
Kijk voor foto’s op onze website: www.zomerschoolplus.nl
Meldt u aan vóór zondag 19 juni 2016.

Verklaring:
Rolstoel toegankelijk
Rollator toegankelijk
Fietstocht, een goede fietsconditie is van belang
Wandeltocht, stevige schoenen en goede wandelconditie is van belang
Geen pictogram, niet voor rolstoel en niet voor rollator toegankelijk

1 – Tai Chi
Wat u ziet als iemand Tai Chi beoefent, is een set
langzame, ontspannen uitgevoerde, vloeiende
bewegingen. Waar het op neer komt als u met
Tai Chi begint, is dat u geconfronteerd wordt met
uw eigen motoriek, met uw eigen lichaam. U
komt er achter dat u op een ‘verkeerde’ manier
beweegt en op een ‘verkeerde’ manier ademt.
Praktisch gezien is Tai Chi een ideale manier om een verloren gegaan contact met uw
lichaam te herstellen. Tai Chi leert de mens weer bewegen vanuit de benen, het middel
en laag te ademen in de buik. De bewegingswijze en principes zijn op allerlei gebieden
toepasbaar: voetballen, dansen, werk, huishouding. En dus gewoon in het dagelijks leven.
U dient makkelijke kleding/schoenen te dragen. Mensen met de rollator kunnen
aangepast aan deze activiteit deel nemen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 11 juli
10.00 – 11.00 uur
max. 15
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Rabobank, Hofspoor 1
Eigen vervoer
Frans van Leusden en Peter Regtuijt

2 – Rondleiding Inktpot
Het voormalige NS-hoofdgebouw is het grootste bakstenen
gebouw van Nederland. Het gebouw is gebouwd tussen
1918 en 1921, naar een ontwerp van architect dr.ir. George
Willem van Heukelom (1870-1952). Daarvoor lag op deze
locatie een landgoed met villa. Na de sloop van de villa is
de vijver op het landgoed drooggelegd en opgevuld en is de
grond door paarden aangestampt.
Voor de bouw van het gebouw zijn 22.000.000 bakstenen gebruikt. Alle bakstenen zijn in
de bouw verwerkt: de bloembakken aan de buitenzijde van het gebouw zijn gemaakt van
‘misbaksels’. Daarnaast is ruim 21 kilometer spoorstaaf als bewapening en het hout van 2
Limburgse bossen (4000 kubieke meter eikenhout) gebruikt. Van dit hout zijn ondermeer
700 deuren, parketvloeren, lambrisering en meubilair gemaakt.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 12 juli
14.30 – 16.00 uur
max. 30, legitimatie is verplicht
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Moreelsepark 3, Utrecht
Eigen vervoer (wij raden u aan om met de trein of fiets te gaan)
Peter Regtuijt en Elise de Haan

3 – CU2030
De afgelopen jaren is er veel veranderd in en nabij het
stationsgebied van Utrecht. Van het Jaarbeursplein tot
Vredenburg en de Catharijnesingel zijn overal
bouwactiviteiten gaande. Wat is er al gerealiseerd en wat
gaat er de komende jaren nog gebeuren in dit masterplan?
U bent te gast bij CU2030 in het nieuwe stadskantoor van
Utrecht en u krijgt uitleg over de plannen voor de toekomst.
Aan de hand van een PowerPoint-presentatie, maquettes en een rondleiding door het
gebied krijgt u meer inzicht. Wij raden u aan vόόraf de website www.CU2030.nl te
bezoeken. Het wordt een boeiende en interessante excursie mede
door de vakbekwame gids.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 13 juli
9.30 – 12.00 uur
max. 20 (goede wandelschoenen)
€ 5,00 (incl. koffie/thee met wat lekkers)
Stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht (begane grond)
Jaarbeurskant van het station
Eigen vervoer (wij raden u aan om met de trein of fiets te gaan)
Corrie van Leusden en Nora Bakker

4 – Poëzie en muziek
In 1928 beleeft ‘Die Dreigroschenoper’ zijn première in Berlijn,
geschreven door Bertolt Brecht en componist Kurt Weill. Als geen
ander theaterstuk drukt ‘Die Dreigroschenoper’ de tijdgeest van
Duitsland in deze jaren uit: “Erst kommt das Fressen, dan kommt
die Moral!” Het wordt het grootste theatersucces van de
Weimarrepubliek en spreekt nog altijd aan door zijn ongehoord
directe en brutale songs. Michiel Hagdorn vertelt over ‘Die
Dreigroschenoper’ en achtergronden ervan, waarbij hij natuurlijk
songs laat horen. Onder meer de beroemde ‘Kanonensong’ en
‘Seeräuber-Jenny’, gezongen door Lotte Lenya.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 14 juli
13.00 – 15.00 uur
max. 80
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2
Eigen vervoer
Jan van der Werf en Hans Siebrasse

5 – Workshop NLP
NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) gaat over het
bewust worden van de communicatie met jezelf en anderen,
hoe je gebeurtenissen ervaart en daaraan betekenis geeft en
hoe je dat eventueel kunt veranderen.
In Wijsheid van de Tolteken (volk uit het zuiden van Mexico)
beschrijft Don Miguel Ruiz de inzichten van de Tolteken.
Deze inzichten en de NLP-uitgangspunten vertonen opmerkelijke parallellen.
NLP heeft zijn wortels in de psychotherapie en wordt daar ingezet als therapeutische
methode. Ook wordt het veel toegepast in het bedrijfsleven en het onderwijs. In het
workshopdeel kunt u iets ervaren over de werking van uw denkpatronen, uw taalgebruik
(verbaal en non-verbaal) en hoe dat uw gedrag beïnvloedt. NLP geeft u inzicht in deze
wisselwerking.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 15 juli
10.00 – 12.00 uur
max. 16
€ 6,50 (incl. koffie/thee)
Habion, De Molen 94
Eigen vervoer
Peter Regtuijt en Nora Bakker

6 – Voetbalstadion Galgenwaard in Utrecht
Voor wie eens meer van Stadion Galgenwaard wil zien
dan alleen het veld en geïnteresseerd is in een kijkje
achter de schermen van een profclub! U krijgt op elke
verdieping en in elke ruimte toelichting van een gids,
behalve in de zalen die op dat moment in gebruik zijn. Ook een bezoek aan het FC
Utrecht Museum maakt deel uit van de rondleiding. De rondleiding door het stadion en
het museum duurt ongeveer 70 minuten. Voorafgaande aan de rondleiding bieden wij u
een kopje koffie/thee aan. Voor geïnteresseerden: de begeleiders vertrekken per fiets
om 10.15 uur vanaf de Bibliotheek aan het Onderdoor. Mocht u op eigen gelegenheid
willen gaan dan kunt u vanaf 10.45 uur via de hoofdingang van het stadion naar binnen.
De receptioniste zal u doorverwijzen naar het verzamelpunt in de koffieruimte.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 18 juli
10.45 – 12.45 uur
max. 20
€ 7,50 (incl. koffie/thee)
Stadion Galgenwaard, Herculesplein 241, Utrecht
Eigen vervoer
Elise de Haan en Peter Regtuijt

7 – Workshop Pétanque
U wordt ontvangen bij de Pétanque
Vereniging Nieuwegein (PVN) met
koffie/thee en iets lekkers. Daarna is er
een instructie en uitleg over de spelregels
van Pétanque (Jeu de Boules). Vervolgens
wordt u ingedeeld in groepjes van 4 á 5
personen en gaat u met een begeleider
van de PVN de 1e ronde spelen. Na een korte pauze volgt de 2e ronde en als afsluiting
van de masterclass krijgt u een lunch aangeboden.
U dient makkelijke kleding en schoenen te dragen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 19 juli
9.30- 13.30 uur
max. 20
€ 13,50 (incl. koffie/thee met wat lekkers en lunch)
Pétanque Vereniging Nieuwegein, Galecopperzoom 1,
Nieuwegein
Eigen vervoer (voor meerijden zie de inschrijfregels)
Frans van Leusden, Peter Regtuijt en Annemieke Hoogenhout

8 – Verhalenverteller
Bastiaan de Zwitser werkt in de oude traditie van het
verhalen vertellen. Met enkel stem en gebaar laat hij in de
verbeelding van het publiek hele verhalen ontstaan. De
reeks verhalen die hij tijdens de zomerschool vertelt
komen uit de pen van de Zwitserse schrijver Franz Hohler.
Het zijn één voor één verhalen waarin de dagelijkse wereld
op absurde wijze op z’n kop wordt gezet. Soms met
humor, soms met een zwart randje.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 20 juli
10.00 – 12.00 uur
max. 80
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Boven de Bibliotheek op de 1e verdieping,
Onderdoor 160
Eigen vervoer
Annemieke Hoogenhout en Tineke Rossel

9 – In twee dagdelen uw eigen beeldje boetseren
Dankzij het voorbereidende werk van Leny Korving leert u onder haar
leiding al in één ochtend een beeldje maken.
Ook zonder ervaring met werken met klei en zonder creatieve
ervaring, zult u versteld staan over wat u tijdens deze workshop kunt
bereiken.
Aan het eind van de eerste dag kunt u het resultaat van uw
inspanning nog niet mee naar huis nemen. Het werkstuk blijft in het
atelier van de docente, waar het na 10 dagen drogen wordt
gebakken.
Het tweede dagdeel gaat u het beeldje glazuren en afwerken. Vervolgens gaat uw
werkstuk weer in de oven en spreekt u met de docente af wanneer u uw kunstwerk kunt
ophalen. Wij raden u aan een schort mee te nemen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 21 juli en donderdag 4 augustus
9.00 – 13.00 uur
max. 8
€ 25,00 (incl. koffie/thee)
Heemcamp 10
Eigen vervoer
Elise de Haan en Nelleke Wallenburg

10 – Boottocht over de Vecht
Aan boord van de ‘River Cloud’ vaart u van
Maarssen via Breukelen richting Nieuwensluis.
U wordt ontvangen met koffie en thee. Tijdens
het eerste deel van onze vaartocht op de
Vecht, krijgt ieder voor de lunch een mandje
met 3 broodjes van de warme bakker en naar
keuze koffie, thee, melk of karnemelk.
Halverwege de drie uur durende vaartocht
keren wij om. Op de terugweg heeft u alle tijd
om te luisteren naar de kapitein die vertelt
over de bezienswaardigheden onderweg.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 22 juli
10.30 – 14.00 uur (verzamelen om 10.30 uur op
de Parkeerplaats Oostwaard 30, Maarssen)
max. 90
€ 25,00 (incl. koffie/thee en lunch)
Parkeerplaats Oostwaard 30, Maarssen
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Elise de Haan en Nelleke Wallenburg

11 – Bartholomeus gasthuis
Het Bartholomeus is het oudste nog functionerende
gasthuis van Nederland. Gebouwd als herberg in 1367
startte het in 1378 als huis voor opvang van armen en
zieken. Sinds 1407 wordt op deze plaats onafgebroken
zorg verleend aan de oudere inwoners van Utrecht.
De lange en rijke geschiedenis is te bewonderen in de
tentoonstelling ‘Van A tot Z’. Laat u meenemen door de
geschiedenis en onderga de weelde van de Regentenzaal
en blik terug op vervlogen tijden. Bewonder de bijzondere ‘nalatenschappen’ van de
duizenden die bewaard worden in (het geheugen van) het Bartholomeus Gasthuis. U
kunt op eigen kosten de lunch gebruiken in het restaurant.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 25 juli
10.00 – 12.00 uur
max. 24
€ 11,00 (incl. koffie/thee)
Lange Smeestraat 40, Utrecht
Eigen vervoer (wij raden u aan om met de trein of fiets te gaan)
Annemieke Hoogenhout en Corrie van Leusden

12 – Grachtenvaart + stadswandeling Woerden
Het verzamelpunt is bij Kasteel Woerden voor
koffie/thee en wat lekkers. Vervolgens wandelt u naar
het centrum van Woerden. U komt meer te weten
over de Romeinse geschiedenis en de scheepvaart in
en rondom Woerden aan de hand van een
presentatie. Na de lunch wandelt u via een aantal
historische punten naar de haven waarna u met de ‘Per Mare ad Laurium’ (een
reconstructie van een Romeins vrachtschip) over de singels van Woerden vaart. Als
afsluiting brengt u een bezoek aan de gewelven van Kasteel Woerden.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer

Begeleiders

woensdag 27 juli
10.30 – 15.00 uur
max. 36
€ 20,50 (incl. koffie/thee met wat lekkers en lunch)
Kasteel Woerden, Kasteel 3, Woerden
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Wij adviseren u met de trein te reizen. Naar het Kasteel is het
5 minuten lopen. U neemt op het station de uitgang Centrum,
u loopt langs de spoorlijn tot u de weg over kunt steken bij een
nieuwe brug. Aan het einde van de brug is het kasteel.
Tineke Rossel en Ingrid Ahlrichs

13 – Waterliniemuseum ‘Fort Vechten’
In het bijzondere, nieuwe museumgebouw bedekt met grond komt u
in een interactieve ontdekkingstocht van alles te weten over de
waterlinie. Mensen uit verschillende tijden nemen u mee in hun
belevenissen. Als de 50 meter lange openlucht maquette onder
water wordt gezet, kunt u zelf ervaren hoe de linie werkt. Een van de
hoogtepunten in het museum is een virtuele waterlinievlucht waar u
kunt zien wat nog nooit iemand heeft gezien: de Nieuwe Hollandsche
Waterlinie die onder water is gezet! Ontdek hoe water een wapen
werd. Met een gids gaat u 'lummelen in de linie'. In het reduit laat
soldaat Geert Been u ervaren hoe het was om soldaat te zijn op Fort bij Vechten tijdens
de Eerste Wereldoorlog en te wachten op een vijand die niet kwam.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 28 juli
13.30 – 16.30 uur
max. 30
€ 11,00 (incl. koffie/thee met lekkers)
Fort bij Vechten, Marsdijk 2, Bunnik
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Tineke Rossel en Jan Ouwens

14 – Wandeling Kromme Rijn gebied
Het gebied van de Kromme Rijn is een prachtig
wandelgebied, dat in het programma van
Zomerschool 2016 niet mag ontbreken.
Het startpunt is in Wijk bij Duurstede met een kop
koffie/thee. Vervolgens maakt u een stevige
wandeling van ongeveer 11 km langs het water en
passeert u kersenboomgaarden. Halverwege
pauzeert u bij de Forellenkwekerij in Cothen.
U luncht met een broodje forel (of ham/kaas als u
niet van vis houdt). Dit is inbegrepen bij de prijs voor de wandeling.
Voor deze wandeling zijn stevige schoenen en een goede conditie vereist!
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Parkeren
Begeleiders

vrijdag 29 juli
10.00 – 14.30 uur
max. 40
€ 8,75 (incl. koffie/thee en lunch)
Verzamelen om 10.00 uur bij de Wijkse Molen in Restaurant de
Graanschuur, Dijkstraat 29, Wijk bij Duurstede
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Aan de haven op de gratis parkeerplaats bij de molen
Nora Bakker en Frans van Leusden

15 – Oudewater, stad van hennep en heksen
Vandaag bezoekt u Oudewater, een stad met een rijke en
bewogen geschiedenis. In 1572 sloot Oudewater zich aan
bij de opstand tegen de Spanjaarden. De stad werd
gedeeltelijk platgebrand en een groot deel van de
bevolking werd vermoord of verminkt. Maar dankzij de
touwindustrie wist Oudewater glorieus uit de as te
herrijzen. Wat Oudewater kenmerkt is de trots op haar
vele monumenten. De dag bestaat uit een stadswandeling
onder leiding van de stadsgids en een bezoek aan de Heksenwaag.
In restaurant Abrona krijgt u een kopje koffie/thee met appelgebak aangeboden.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer

Begeleiders

maandag 1 augustus
13.15 – 16.30 uur (de stadswandeling begint om 13.30 uur)
max. 20
€ 16,50 (incl. koffie/thee met gebak)
Leeuweringerstraat 10, Oudewater (verzamelen om 13.15 uur
bij de ingang van het TIP (Toeristisch informatiepunt))
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Op loopafstand van het startpunt zijn meerdere (gratis)
langparkeerplaatsen. Volg de borden.
Jan Ouwens en Jan van der Werf

16 – Gotiek/Neogotiek in de Domkerk en Willibrordkerk Utrecht
Na een inleiding en rondleiding in de gotische Domkerk, die in 1254
oorspronkelijk als kathedraal van het rooms-katholieke bisdom Utrecht is
gebouwd en sinds 1580 een protestantse kerk is, vervolgt u, na een
(welverdiend) kopje koffie/thee, onze excursie in de Sint Willibrordkerk.
Deze kerk is gebouwd tussen 1875 en 1877. Het interieur is vrijwel gaaf
bewaard gebleven en
daarmee is dit één van de
beste en indrukwekkendste
getuigenissen van de Utrechtse school binnen
de neogotiek en het rijkst gedecoreerde
kerkgebouw van Nederland.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 3 augustus
13.15 - 16.00 uur
max. 20
€ 10,50 (incl. koffie/thee met wat lekkers)
Domplein voor de Domkerk, Utrecht
Eigen vervoer (wij raden u aan om met de trein of fiets te gaan)
Ingrid Ahlrichs en Jan Ouwens

17 – Workshop Mozaïek
Vandaag bent u welkom in de tuin van Makeblijde voor een workshop
mozaïeken. Docent JoCa vertelt u in deze basiscursus over de
technieken van mozaïeken om tot een mooi resultaat te komen.
Ervaring is niet vereist. Het is de bedoeling dat u een raamhanger
maakt van 20 x 20 cm. Er wordt gewerkt met glas, spuitje met lijm en
stukjes gekleurd glas. Als voorbeeld zou u een tekening van uw
(klein)kind of een foto kunnen nemen. Deze afbeelding kunt u van
18 tot 28 juli inleveren bij de receptie van de Bibliotheek. Er wordt
vόόraf een kopie van de afbeelding / foto gemaakt op grootte. De
raamhanger kan ook gemaakt worden naar een idee van de docente.
De bijeenkomst zal weer ontspannen en gezellig zijn.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 5 augustus
10.00 – 12.30 uur
max. 30
€ 17,50 (incl. koffie/thee met wat lekkers)
Makeblijde, Oud Wulfseweg 2
Eigen vervoer
Corrie van Leusden en Nelleke Wallenburg

18 – Boottocht Biesbosch
Een boottocht met de Zilvermeeuw staat
garant voor een mooie dag uit in de Biesbosch.
We verzamelen tussen 10.00 en 10.30 uur bij
Restaurant ’t Voske in Drimmelen, waar
koffie/thee met gebak klaar staat. Vanaf 11.00
uur kunt u uw hart ophalen met oudhollandse
spelen. Om 12.30 uur scheept u in voor een 2
uur durende rondvaart door de Brabantse
Biesbosch. Tijdens het varen geniet u van een
uitgebreide lunch.
Rond 14.30 uur zijn we weer terug in Drimmelen.
Wie wil kan dan nog een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum in Drimmelen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 8 augustus
10.00 – 15.00 uur
max. 100
€ 25,00 (incl. koffie/thee en lunch)
Restaurant 't Voske, Biesboschweg 15, Drimmelen
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Nora Bakker en Frans van Leusden

19 – Fietstocht melkveehouderij en Bijenakker
Vanaf het zwembad fietst u naar de melkveehouderij van
Hans van Rooijen, Kapelleweg 4 te Cothen. Hier krijgt u
uitleg over de moderne melkveehouderij en alle eisen
waaraan voldaan moet worden. Hier lopen de koeien
's zomers nog in de weide.
De – door uzelf meegebrachte – lunch gebruikt u bij
rustpunt De Bijenakker in Odijk, waar u tevens een
rondleiding krijgt door de prachtige tuin en boomgaard en
van alles hoort over de imkerij.
Totale lengte ongeveer 35 km.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 9 augustus
9.30 – 15.00 uur
max. 20
€ 7,50 (incl. koffie/thee en eigen lunch)
Zwembad de Wetering, Hefbrug 3, Houten
Fiets
Arie van Miltenburg en Frans van Leusden

20 – Workshop Vogelvoerhuisje pimpen
Bij Cadeaushop Het Atelier kunt u dit jaar, tijdens een
workshop, uw creatieve talent naar eigen idee
gebruiken. We gaan aan de slag om een
vogelvoerhuisje te ‘pimpen’.
U begint met een blanco houten vogelhuisje. Het
huisje kan zowel beschilderd worden als voorzien van
decopatch papier. Dit laatste is het scheuren van dun
papier met verschillend design in kleine stukjes, die vervolgens met
lijm/lak op het huisje kunnen worden aangebracht.
U zult versteld staan van het eindresultaat van dit kleurrijke
voerhuisje.
Een leuk en nuttig element in uw eigen tuin of op uw balkon, maar ook
iets om als cadeau weg te geven.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 10 augustus
10.00 – 12.00 uur
max. 10
€ 9,50
Cadeaushop Het Atelier, wijkcentrum Schoneveld, Zonnehout
36, Houten
Eigen vervoer
Ingrid Ahlrichs en Tineke Rossel

21 – Historische moestuin en rosarium van Bartiméus
Voel, ruik en ervaar de historische moestuin en het rosarium van
Bartiméus, een bijzondere plek om te genieten van de natuur. De
tuin stamt uit de 19e eeuw en is in oorspronkelijke staat hersteld.
Een prachtige tuin met groente, fruit, kruiden en kleurrijke
bloemen is het resultaat. Een plek waar geschiedenis, natuur en
beleving samenkomen. U gaat iets lekkers gebruiken uit de eigen
bakkerij van Bartiméus in de theeschenkerij, die is gevestigd in een
van de oude kassen of bij mooi weer buiten op het terras. U bent
tevens welkom om producten uit de tuin te kopen. Beleef de
moestuin: er is veel te proeven, ruiken, voelen en horen. Ook een
wandeling in het naastgelegen Hydepark behoort tot de
mogelijkheden, maar uiteraard kunt u ook lekker blijven genieten
van de tuin onder het genot van een kopje koffie of thee.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 11 augustus
13.30 – 16.00 uur
max. 25
€ 7,50 (incl. koffie/thee met iets lekkers)
Bartiméus, Driebergsestraatweg 44, Doorn
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Tineke Rossel en Jan Ouwens

22 – Nationaal Militair Museum
Op de plek waar in 1913 de Luchtvaartafdeling van de
Koninklijke Landmacht werd opgericht staat 100 jaar later
het Nationaal Militair Museum. Onder leiding van een gids
maakt u kennis met een aantal uitzonderlijke objecten uit
de collectie, de zogenaamde ‘schatten’ van het Arsenaal.
Het Arsenaal is opgebouwd aan de hand van vier
tijdperken. Deze tijdperken geven een chronologisch
overzicht van de technische ontwikkelingen in de militaire
geschiedenis van Nederland. U dwaalt tussen tanks en vliegtuigen en objecten die door de
landmacht of door de luchtmacht zijn gebruikt. Niet alleen het museum binnen is een
bezoek waard, ook de collectiestukken buiten kunnen worden bezichtigd.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 12 augustus
10.00 – 12.00 uur
max. 20
€ 12,50 (incl. koffie/thee)
Verlengde Paltzerweg 1, Soest
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Hans Siebrasse en Koos Koster

23 – Fietstocht Houten – IJsselstein – Houten 40 km
Waterlinies zijn oer-Hollandse verdedigingswerken die
vertrouwden op ‘inundaties’: het onderwater zetten van
laaggelegen polderland. Tegenwoordig zijn het prachtige groene
gebieden met parels van forten, werken van de Hollandse
Waterlinie, waaronder fort Jutphaas. In Nieuwegein fietsen we
langs de Nederrijnse plassen naar het mooie stadje IJsselstein.
Daar gaan we koffie/thee met wat lekkers gebruiken. Vervolgens fietst u langs de Hollandse
IJssel door het rivieren landschap via Vreeswijk en Tull en ‘t Waal terug naar Houten. Voor
de lunch - door uzelf meegenomen - zoeken we onderweg een leuke locatie
(weersafhankelijk).
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 16 augustus
10.30 – 14.00 uur
max. 20
€ 7,50 (incl. koffie/thee met wat lekkers en eigen lunch)
Zwembad de Wetering, Hefbrug 3, Houten (verzamelen om
10.15 uur)
Fiets
Jan van der Werf en Jan Ouwens

24 – Culemborg, stadswandeling en Elisabeth Weeshuis
Culemborg is een stad aan de Lek met een rijk verleden. De
stadswandeling voert ons langs vele monumentale panden aan de
Markt, zoals het oude stadhuis, Jan van Riebeeckhuis, Korenmolen
en de voormalige synagoge, de Vismarkt en Varkensmarkt. Tijdens
de stadswandeling van anderhalf uur hoort u de verhalen achter
de gebouwen en monumenten. Na het einde van de wandeling
kunt u een kopje koffie of thee drinken in het Weeshuis. Hierna
volgt een rondleiding door het Elisabeth Weeshuis, dit is een
bijzondere ervaring. Kijk hoe weeskinderen vroeger leefden en speelden.
Datum
Tijd

Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer

Begeleiders

woensdag 17 augustus
13.00 – 17.00 uur. We starten bij de ingang van het museum
met de stadswandeling 13.30 – 15.00 uur. Koffie/thee in het
weeshuis. Rondleiding in het weeshuis van 15.45 – 16.30 uur
max. 20
€ 14,50 (incl. koffie/thee met wat lekkers)
Elisabeth Weeshuis, Herenstraat 29, Culemborg
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Op geringe loopafstand zijn gratis parkeerplaatsen bij de
jachthaven en Palembus (vlakbij de pont) vanaf de
parkeerplaatsen wegwijzers Elisabeth Weeshuis volgen.
Arie van Miltenburg en Jan van de Werf

25 – Filmvoorstelling in Theater Aan de Slinger
Dit jaar krijgt u eerst een compilatie van alle activiteiten van deze zomer te zien. Film en
foto’s zijn gemaakt en samengevoegd om u te laten genieten van alle activiteiten van
deze zomervakantie.
Daarna sluiten we ook dit jaar de Zomerschoolperiode af
met een film. U krijgt de film ‘The Intern’ te zien.
De film gaat over de 70-jarige weduwnaar Ben Whittaker
(Robert De Nero) die ontdekt dat het pensioen niet voldoet
aan de gewekte verwachtingen. Hij ziet kans om weer aan
de slag te gaan als senior stagiair bij een modewebsite,
geleid door Jules Ostin (Anne Hathaway). Hij bewijst zich als
een waardevol lid van het team en er ontstaat een hechte
band tussen Ben en Jules.
Na afloop is er weer een gezellig samenzijn in de foyer met
een hapje en een drankje.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

zaterdag 20 augustus
14.00 – 17.00 uur
max. 250
€ 5,00
Theater Aan de Slinger, De Slinger
Eigen vervoer
Tineke Rossel en Ingrid Ahlrichs

Vriend van de Senioren Zomerschool
Het organiseren van de Zomerschoolactiviteiten doen
we als vrijwilligers graag en belangeloos.
De kosten van de activiteiten worden geheel gedragen
door de deelnemers. Er zijn ook andere kosten voor de
organisatie zoals vergaderingen, drukwerk en
verzendkosten. We krijgen geen subsidie, daarom
zoeken we vrienden.
Kruis op het aanmeldformulier aan dat u ‘Vriend van de Senioren Zomerschool’ wil zijn.
Geef ook een bedrag aan, minimaal € 5,00, dit wordt automatisch afgeschreven.
Daarmee dekken wij een deel van de organisatiekosten. Volgend jaar na de presentatie
van het boekje krijgt u het programma met voorrang thuis bezorgd.
Hartelijk dank, de werkgroep
___________________________________________________________________________________________

Met dank aan de bedrijven die de Senioren Zomerschool een warm hart toedragen.

Nieuwe Schaft 3/C
3991 AS Houten
030-63 61 327
www.gvermeulen.nl

Inschrijvingsregels Senioren Zomerschool Houten 2016
Inschrijven
- Vul het bij dit boekje gevoegde inschrijfformulier volledig in. Vul voor iedere
deelnemer één formulier in, dus niet twee namen op één formulier.
- 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. Indien
mogelijk wordt er een herhaling van de betreffende activiteit georganiseerd op een
andere datum/tijdstip. Bij overschrijding van het maximum aantal komen de overige
deelnemers op een reservelijst.
Inschrijftermijn en inleveren formulieren *
De inschrijfformulieren moeten vóór zondag 19 juni 2016 worden ingeleverd bij
Cursus&co in één van de centra:
o Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten.
o Wijkcentrum de Wiese, De Wiese 2, 3998 MD Schalkwijk.
o Cursus&co, Onderdoor 160, boven de bibliotheek op de 2e verdieping, 3995 DX
Houten.
-

Extra inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Cursus&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!
- Denkt u aan het zetten van uw handtekening voor de automatische incasso?
- Cursus&co schrijft het verschuldigde bedrag automatisch af.
- Voorafgaand aan de start van de Senioren Zomerschool wordt besloten welke
activiteiten doorgaan. Indien u zich heeft opgegeven voor een activiteit die geen
doorgang kan vinden wegens te weinig deelnemers of waarvoor het maximum aantal
deelnemers is bereikt, wordt de deelnemersbijdrage vanzelfsprekend niet in rekening
gebracht.
- Het kan voorkomen dat tijdens de Senioren Zomerschool een activiteit wegens
overmacht of anderszins niet door kan gaan. Indien dit gebeurt wordt de
deelnemersbijdrage gerestitueerd of, indien mogelijk, 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.

Vervoer
- Meerijden voor activiteiten in Utrecht wordt net zoals voor Houten, Schalkwijk, ‘t Goy
en Tull en ’t Waal (Gemeente Houten) niet georganiseerd.
- U dient zelf voor vervoer van en naar de locatie van de activiteit te zorgen.
- Beschikt u over een auto en bent u bereid om anderen mee te nemen, geeft u dan op
het inschrijfformulier aan hoeveel deelnemers u (zonder vergoeding) mee wilt
nemen. Er wordt contact met u opgenomen om af te spreken wie er met u meerijdt
en waar vandaan.
- Indien u heeft opgegeven dat u mee wil rijden en u heeft nog geen bericht over
meerijden ontvangen, dan vragen we u om niet eerder dan 8 dagen van te voren
contact op te nemen met Cursus&co.*
Weersomstandigheden
Een aantal activiteiten speelt zich in de openlucht af. Ook bij minder goed weer gaan
deze activiteiten gewoon door. Zorgt u in dat geval zelf voor regenkleding. Indien door
extreme omstandigheden, te beoordelen door de Senioren Zomerschool, de activiteit
geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag gerestitueerd.
Bevestiging
U krijgt géén bevestiging van uw inschrijving! Schrijf dus meteen uw activiteit(en) op de
kalender en maak een kopie van uw inschrijfformulier. Achter in het programmaboekje
kunt u ook uw aanmeldingen noteren.
Als er activiteiten vervallen of verschuiven, krijgt u tijdig bericht.
Annulering
- Verhindering wegens een calamiteit graag doorgeven bij Cursus&co *
- Eventuele restitutie van de deelnemerskosten is ter beoordeling van de Senioren
Zomerschool Houten. U dient een verzoek hiertoe schriftelijk in, met reden voor
afzien van deelname.
- 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 Senioren Zomerschool via Cursus&co * heeft gemeld.
Museumjaarkaart
Wij vragen u om uw museumjaarkaart mee te nemen. U krijgt geen korting op de
entreeprijs, maar het uitgespaarde bedrag gebruiken we om de deelnamebedragen laag
te houden.
* Nog vragen?
Voor vragen kunt u van maandag tot donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur terecht bij
de vrijwilligers van ‘Cursus&co’, Onderdoor 160 Houten, tel. 030 7001 525. U kunt ons
e
bellen, maar u mag ook langskomen 2 verdieping boven de Bibliotheek (er is een lift).

Wij wensen u heel veel plezier met uw deelname!

Aankruis mogelijkheid voor de opgegeven activiteiten
Datum

Activiteit

Prijs

1

maandag 11 juli

Tai Chi

€ 5,00

n.v.t.

2

dinsdag 12 juli

Rondleiding Inktpot

€ 5,00

n.v.t.

3

woensdag 13 juli

CU2030

€ 5,00

n.v.t.

4

donderdag 14 juli

Poëzie en muziek

€ 5,00

n.v.t.

5

vrijdag 15 juli

€ 6,50

n.v.t.

6

maandag 18 juli

€ 7,50

n.v.t.

7

dinsdag 19 juli

Workshop NLP
Voetbalstadion Galgenwaard in
Utrecht
Workshop Pétanque

€ 13,50

ja/nee

8

woensdag 20 juli

€ 5,00

n.v.t.

9

donderdag 21 juli

€ 25,00

n.v.t.

10

vrijdag 22 juli

Verhalenverteller
In twee dagdelen uw eigen beeldje
boetseren
Boottocht over de Vecht

€ 25,00

ja/nee

11

maandag 25 juli

€ 11,00

n.v.t.

12

woensdag 27 juli

€ 20,50

ja/nee

13

donderdag 28 juli

Bartholomeus gasthuis
Grachtenvaart + stadswandeling
Woerden
Waterliniemuseum ‘Fort Vechten’

€ 11,00

ja/nee

14

vrijdag 29 juli

Wandeling Kromme Rijn gebied

€ 8,75

ja/nee

15

maandag 1 aug

€ 16,50

ja/nee

16

woensdag 3 aug

€ 10,50

n.v.t.

17

vrijdag 5 aug

Workshop Mozaïek

€ 17,50

n.v.t.

18

maandag 8 aug

€ 25,00

ja/nee

19

dinsdag 9 aug

Boottocht Biesbosch
Fietstocht melkveehouderij en
Bijenakker

€ 7,50

n.v.t.

20

Workshop Vogelvoerhuisje pimpen
Historische moestuin en rosarium
van Bartiméus
Nationaal Militair Museum

€ 9,50

n.v.t.

€ 7,50

ja/nee

22

woensdag 10 aug
donderdag 11
augustus
vrijdag 12 aug

€ 12,50

ja/nee

23

dinsdag 16 aug

Fietstocht Houten IJsselstein v.v.

€ 7,50

n.v.t.

24

woensdag 24 aug

Culemborg, stadswandeling en
Elisabeth Weeshuis

€ 14,50

ja/nee

25

zaterdag 20 aug

Film in Theater Aan de Slinger

€ 5,00

n.v.t.

21

Oudewater, stad van hennep en
heksen
Gotiek/Neogotiek in de Domkerk en
Willibrordkerk Utrecht

Vriend van de Senioren Zomerschool minimaal € 5,00
Eindbedrag voor eenmalige machtiging automatisch incasso

€
€

Deelname

meerijden?

Nr

Met dank aan de bedrijven die de Senioren Zomerschool een warm hart toedragen.

Tegen inlevering
van deze bon
krijgt u een Café
Complet voor €1, =
Het Rond

Geldig t/m 20
augustus 2016

