Voorwoord

www.seniorenzomerschoolhouten.nl

Hartelijk welkom bij de Senioren Zomerschool Houten.
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 2019 verzorgen we activiteiten met een
recreatief, sportief, educatief of cultureel karakter.
U hoeft zich in de schoolvakantie van de (klein)kinderen niet te vervelen!
Dit jaar zijn er veel nieuwe activiteiten opgenomen in het programma.
Enkele herhalingen willen wij u niet onthouden, zo is de excursie naar het KNMI weer
terug.
Ter afsluiting van alle activiteiten bieden we, net als de afgelopen jaren, onze
deelnemers een mooie filmmiddag aan in Aan de Slinger. Tegen een 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 activiteiten van de Senioren Zomerschool Houten.
Mede namens Cursus&co wenst de werkgroep u heel veel
plezier tijdens deze weken.
Cursus&co, Onderdoor 160, Houten, tel. 030 7001 525
Kijk voor foto’s op onze website: www.seniorenzomerschoolhouten.nl
Meld u aan vóór vrijdag 21 juni 2019.
Verklaring:
Rolstoel toegankelijk
Rollator toegankelijk
Fietstocht, een goede fietsconditie is van belang
Wandeltocht, stevige schoenen en een goede wandelconditie zijn van
belang
Geen pictogram, niet voor rolstoel en niet voor rollator toegankelijk
Goede stevige (wandel)schoen aangeraden

1 – Wat is wat in klassieke muziek?
Als u naar een klassiek concert gaat, of op de radio
dergelijke muziek hoort of ernaar zoekt in cd-winkel of op
internet, dan is het wel fijn om iets te weten van die wereld
van de klassieke muziek. Henk de Winter heeft in
voorafgaande jaren al gepraat over de instrumenten van
het orkest. Ook doken wij de muziekgeschiedenis in en kwamen er allerlei componisten
aan bod. Nu komt een ander onderwerp aan bod. Allerlei muziektermen, zoals ‘allegro’
en ‘sonate’ en ‘G grote terts’, worden vaak genoemd, maar wat betekenen die nu
precies? Henk de Winter vertelt aan de hand van veel muziekvoorbeelden allerlei leuke
verhalen over klassieke muziek en ondertussen steken we er weer veel van op. ‘Largo’,
‘symfonie’ en ‘basso continuo’, het wordt weer genieten in ‘majeur’…!
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 22 juli
14.00 – 16.00 uur
max. 80
€ 5,00 (incl. koffie/thee en lekkers)
Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, Houten
Eigen vervoer
Annemieke Hoogenhout en Nora Bakker

2 – Rondleiding TivoliVredenburg en stadswandeling met Gildegids
Muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht is met
vijf zalen, ontworpen door vijf verschillende
architecten, uniek in de wereld. Het biedt een
podium aan alle muzikale werelden: klassiek, pop,
dance, jazz etc. In een rondleiding van ca 1,5 uur
zien wij niet alleen alle zalen, maar komen wij ook
op plekken zoals het backstage-gebied, de
artiestenfoyer, de kleedkamers en het kolossale
loading-dock. Ter afsluiting drinken wij een kopje koffie. Daarna maken wij met een gids
van het Utrechts Gilde een wandeling van 1,5 uur door het centrum van de stad met als
thema “De 80 jarige oorlog”. Ten tijde van De Opstand veranderde de stad van een
katholiek, bestuurlijk centrum in een stad waar de protestanten in vele opzichten de
dienst gingen uitmaken. Dat veranderde het alledaagse leven in de stad en heeft de stad
tot de dag van vandaag een ander aanzien gegeven.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 23 juli
12.30 – 16.00 uur
max. 30
€ 18,50 incl. koffie/thee
Verzamelen bij trappen in hal van TivoliVredenburg, Utrecht
Eigen vervoer (u moet goed ter been zijn)
Elise de Haan en Nelleke Wallenburg

3 – Bezoek en lezing in Moluks Kerkelijk Centrum
Langs de Rondweg staat een markant gebouw,
bedoeld om de diverse kerkgenootschappen waar
de Molukkers toe behoren, te verenigen: het
Molukse huis in Nederland.
Na ontvangst met koffie en thee zal er een
rondleiding in het gebouw plaatsvinden en nader
worden toegelicht waarom het gebouw zo is ontworpen.
Vervolgens is er een lichte lunch met uiteraard Indische gerechtjes en kan ook even in de
tuin worden rondgekeken.
In de tuinzaal wordt u verwelkomd door de heer Eddy Patty. Hij neemt u mee in woord
en beeld over de Molukken en hoe het de Molukkers in Nederland is vergaan.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 24 juli
11.30 – 14.30 uur
max. 80
€ 12,50 (incl. koffie/thee en lunch)
Moluks Kerkelijk Centrum, Oud Wulfseweg 1, Houten
Eigen vervoer
Peter Vermeulen en Fons Cremers

4 – CU2030, het Stationsgebied van Utrecht
Voor de vierde keer in ons programma wordt u
meegenomen in de ontwikkelingen over het
Stationsgebied.
De aanleidingen voor de stadsvernieuwing worden
besproken: het achterstallig onderhoud sinds de
bouw van Hoog Catharijne, de verloedering van de
stad, een groeiend aantal reizigers, een groeiend aantal inwoners van de stad én de
behoefte om het water weer terug in de singel te krijgen.
Dit jaar aandacht voor: de nieuwe Zuidpassage door Hoog Catharijne, de
opnieuw heringerichte Croeselaan (van drukke verkeersader tot de
groenste straat van Utrecht), een blik op het nieuwste evenementenplein
van Utrecht… Het Jaarbeursplein en hoe het Smakkelaarsveld gaat
veranderen naar een Smakkelaarspark aan het water.
Na de presentie volgt een rondwandeling door het gebied.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

4a donderdag 25 juli of 4b dinsdag 6 augustus (U kunt kiezen)
10.00 – 12.00 uur
max. 20 (goede wandelschoenen)
€ 5,00 (incl. koffie/thee met wat lekkers)
Stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht
Jaarbeurskant van het station
Eigen vervoer (wij raden u aan met de trein of fiets te gaan)
Peter Regtuijt en Fons Cremers

5 – Workshop speksteen bewerken
Speksteen is een zachte steensoort die relatief
makkelijk te bewerken is met raspen, vijlen en
schuurpapier. In deze workshop bewerkt u op
creatieve wijze een stuk speksteen onder deskundige
begeleiding van kunstenares Nel Anbeek. U kunt uw
eigen fantasie volgen of een van de aanwezige
voorbeelden ter inspiratie gebruiken. Gereedschap is
aanwezig. In de ochtend maakt u een beeldje, dat u in
de middag afwerkt, zodat u aan het eind van de dag
met uw eigen kunstwerk huiswaarts gaat. Wij
adviseren u een oude (thee-/hand-)doek mee te brengen om het beeldje in te pakken.
Tip: neem een schort mee of trek oude kleren aan.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 29 juli
10.00 – 16.00 uur
max. 10
€ 18,00 (incl. koffie/thee, iets lekkers en lunch)
Atelier Keercamp, Keercamp 2, Houten
Eigen vervoer
Nora Bakker en Irma Vermeulen

6 – Boottocht Den Bosch
Vandaag maken wij een boottocht van
’s-Hertogenbosch naar het
vestingstadje Heusden.
Nadat u bent opgestapt is er koffie/
thee met een Bossche Bol(letje).
Wij varen op de Zuid Willemsvaart over
de Dieze naar het dorpje Engelen, waar wij de sluis ingaan. Eenmaal op de Maas varen
wij naar Heusden, een tocht van 2 uur. Hier krijgt u volop de gelegenheid om dit oude
vestingstadje te verkennen. Om circa 12.30 uur ontvangt u een lunchmandje met
broodjes en beleg. Op de terugvaart wordt u nog een consumptie aangeboden.
Omstreeks 17.00 uur zijn wij weer terug in ’s-Hertogenbosch.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 30 juli
10.45 – 17.00 uur
max. 80
€ 25,00 (incl. koffie/thee en lunch)
Zuid Willemsvaart 2, ‘s-Hertogenbosch
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Advies: neem de trein, 1,2 km lopen vanaf het station
Hans Siebrasse en Peter Regtuijt

7 – Workshop Wolvilten
Vilten is een leuke hobby die steeds populairder
wordt. Het is mogelijk er de leukste dingen mee te
maken zoals sieraden, bloemen, kaarten, en nog
veel meer. Met de oeroude techniek van het
natvilten wordt wol, met behulp van water, zeep
en beweging, vervilt. Op zich is het geen nieuwe
techniek, maar doordat de materialen momenteel
in veel verschillende frisse en heldere kleuren verkrijgbaar zijn, kunt u de mooiste
combinaties maken.
In deze workshop leert u onder de deskundige leiding van Meike Thijssen de kneepjes
van het wolvilten en gaat u met uw eigen unieke creatie naar huis. Tijdens deze zomerse
workshop krijgt u de kans een vrolijke bloem te vilten.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 31 juli
7a 9.30 – 12.00 uur of 7b 13.30 – 16.00 uur (U kunt kiezen)
max. 15
€ 17,50 (incl. koffie/thee)
Goy’s Genieten, Wickenburghseweg 40, ‘t Goy
Eigen vervoer
Nelleke Wallenburg en Els Looije

8 – Vaarexcursie natuurgebied Naardermeer
Het Naardermeer is een uniek beschermd natuurgebied
en een van de weinige natuurlijke meren van ons land.
Talloze zeldzame vogels, amfibieën en zoogdieren
huizen in dit 1180 ha. grote gebied met open plassen,
moerasbossen, rietlanden met trilveen en hooilanden.
In 1905 wilde men het meer dempen met huisvuil uit
Amsterdam, maar daar stak Jac. P. Thijsse een stokje
voor. Hij richtte Natuurmonumenten op dat het Naardermeer redde van de ondergang.
Onder begeleiding van een natuurgids gaan we met een fluisterboot het water op. Hij
vertelt van alles over wat groeit en bloeit. Wij maken een tussenstop bij de eendenkooi
waar vroeger met een speciale methode eenden werden gevangen voor consumptie.
Denkt u aan stevige schoenen?
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 1 augustus
9.45 – 12.30 uur
max. 25
€ 13,00 (incl. koffie/thee na afloop bij Gasterij Stadzigt)
Meerkade 2, Naarden
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Er is voldoende parkeergelegenheid
Elise de Haan en Nelleke Wallenburg

9 – Presentatie 3D printen
3D printen is tegenwoordig in opkomst.
Wat houdt de techniek in?
Waarin verschilt 3D printen van andere
maakvormen?
Op welke gebieden wordt het toegepast?
Wat zijn recente ontwikkelingen?
In een presentatie aangevuld met foto’s en video’s
zullen deze vragen behandeld worden. Ook is er
een demonstratie met de 3D-printers van TinkerinQ
Fablab Houten.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 2 augustus
10.00 – 12.00 uur
max. 35
€ 10,00 (incl. koffie/thee met wat lekkers)
e
Huis van Houten (vide 1 etage), Onderdoor 160, Houten
Eigen vervoer
Tineke Rossel en Jeannette Niemans

10 – De groenvoorzieningen in Houten
Houten is een mooie groene gemeente. Bij het
ontwerp van Houten is groen een belangrijk
aspect geweest. In Houten Noord is een grote
groenzone is aangelegd met vertakkingen de
wijken in. Voor Houten Zuid is voor de Vijfwal
gekozen als groene ader. Een goede basis is
natuurlijk belangrijk, maar het beheer en
onderhoud nog vele malen belangrijker.
Na ontvangst in de Raadzaal met koffie/thee
krijgt u van Gerco Wicherson, teammanager Uitvoer Beheer, toelichting op de
uitgangspunten van het ontwerp en vooral over wat de gemeente doet om dit groen te
beheren. Welke keuzes worden gemaakt mede om de soortenrijkdom te vergroten?
Daarna stappen we op de fiets om de praktijk te zien en te horen over enkele pareltjes in
onze gemeente.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 5 augustus
14.00 – 17.00 uur
max. 20
€ 5,00 (incl. koffie/thee met iets lekkers)
Raadzaal Gemeentehuis Houten, Onderdoor 25, Houten
Eigen fiets
Rinus van den Heijkant en Peter Vermeulen

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. Tijdens het bezoek wordt onder
andere ingegaan op de totstandkoming van
de weersverwachting.
De cateraar van het KNMI verzorgt een lunch
met koffie/thee en broodjes. Vergeet niet
uw identiteitsbewijs mee te nemen om
toegang te krijgen tot het gebouw.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 7 augustus
10.00 – 15.00 uur
max. 30 (legitimatie is verplicht!)
€ 10,00 (incl. koffie/thee en lunch)
KNMI, Wilhelminalaan 10, De Bilt
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Hans Siebrasse en Annemieke Hoogenhout

12 – Wageningen veelzijdig
Wageningen heeft veel te bieden. Daarom gaan we er
dit jaar weer een hele dag naar toe. We maken een
start bij Hotel de Wereld, drinken een kop koffie met
wat lekkers erbij en bezoeken de capitulatiezaal, de zaal
die een belangrijke rol heeft gespeeld in de Tweede
Wereldoorlog.
Aansluitend worden we in de beeldengalerij Het Depot
verwacht voor een rondleiding, daar gebruiken we ook
de lunch. Na de lunch is er een rondleiding door het
Arboretum De Dreijen (het kleine arboretum), een
prachtige tuin met vele beelden.
Rond 15.00 uur vertrekken we weer naar huis. Omdat
er veel gelopen wordt, adviseren we stevige schoenen!
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 8 augustus
10.00 – 15.00 uur
max. 20
€ 24,00 (incl. koffie/thee, wat lekkers en lunch)
Hotel de Wereld, 5 Mei-plein 1, Wageningen
Beeldengalerij Het Depot, Arboretumlaan 4, Wageningen
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Peter Vermeulen en Nora Bakker

13 – Genealogie – Op zoek naar je voorouders
Deze workshop is bedoeld voor starters die de
familiegeschiedenis in kaart willen brengen.
Er zullen voorbeelden gegeven worden hoe de
informatie gevonden kan worden en hoe een
bestand gemaakt wordt.
Tegenwoordig staan veel gegevens op het
internet. Deze mogen gebruikt worden om de
eigen geschiedenis in kaart te brengen. Daarnaast
zijn archieven een bron van informatie.
Neem de eigen laptop of tablet mee. Er is ruim
tijd om zelf te gaan zoeken.
Deelnemers wordt gevraagd om als voorbereiding van deze bijeenkomst, de geboortehuwelijks- en overlijdensdata van grootouders en/of ouders mee te nemen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 12 augustus
9.30 – 12.00 uur
max. 20
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Huis van Houten, paarse zaal 2e verdieping, Onderdoor 160,
Houten
Eigen vervoer
Rinus van den Heijkant en Koos Koster

14 – Pittoresk Montfoort
Op uitnodiging van onze vroegere Houtense wethouder Jocko
Rensen brengen we een bezoek aan het pittoreske stadje
Montfoort. Hij ontvangt ons op het Gemeentehuis op een voor
Montfoort passende wijze.
Aansluitend is er een rondleiding door het stadje, waarna we
een bezoek brengen aan de ‘Tuin De Hoge Waard’, die ook in
de wijde omgeving bekend is als trouwlocatie.
Hier gebruiken we ook de lunch.
Na afloop lopen we weer terug naar het Gemeentehuis en
eindigt ons bezoek aan Montfoort.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 13 augustus
10.00 – 14.00 uur
max. 30
€ 15,50 (incl. koffie/thee en lunch)
Huis van Montfoort (Gemeentehuis)
Kasteelplein 5, Montfoort
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Tineke Rossel en Nora Bakker

15 – Gevangenis Nieuwegein
De Dienst Justitiële Inrichtingen voert,
namens de minister van Veiligheid en Justitie,
straffen en vrijheidsbenemende maatregelen
uit die door de rechter zijn opgelegd. De
dienst is verantwoordelijk voor de dagelijkse
verzorging van gevangenen en werkt met hen
samen aan de voorbereiding op terugkeer in
de maatschappij. U krijgt een film te zien over hoe het er in de Penitentiaire Inrichting
aan toegaat. Aansluitend volgt een rondleiding door een deel van het gebouw.
Een geldig legitimatiebewijs is verplicht om mee te nemen. Alles met metaal, mobiel,
andere elektronica, schoenen met metaal, riemen en sieraden met metaal thuislaten of
in een kluis doen voordat u naar binnen gaat.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 14 augustus
18.00 – 20.00 uur
max. 25 (legitimatie is verplicht!)
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Liesbosch 100, Nieuwegein
Eigen vervoer (wij raden u aan om met de fiets te gaan)
Elise de Haan en Els Looije

16 – Fietsen over vliegbasis Soesterberg
Verscholen op de Utrechtse Heuvelrug ligt vliegbasis
Soesterberg, de bakermat van de (militaire) luchtvaart
in Nederland en bolwerk van de Koude Oorlog.
De eerste vliegbewegingen vonden hier al plaats in
1910 en vanaf 1913 was Soesterberg militair terrein.
Vele jaren was het terrein hermetisch afgesloten. Nu
wordt het geleidelijk opengesteld voor het publiek.
Herman van den Berg, gids van het Utrechts
Landschap, neemt ons mee in dit historische gebied. En overal worden we begeleid door
het gezang van een unieke kolonie veldleeuweriken.
Herman zal eerst een inleidende lezing geven over dit gebied in Café de Zwijger in
Houten met aansluitend de lunch. Daarna gaan we met eigen vervoer naar Soesterberg
waar de (niet-elektrische) fiets gereed staat voor een fietstocht van ca twee uur.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 16 augustus
11.00 – 16.00 uur
max. 40
€ 21,00 (incl. koffie/thee en lunch)
Tapperij de Zwijger, Plein 21, Houten
Eigen vervoer van Houten naar Soesterberg
(zie voor meerijden de inschrijfregels)
Rinus van den Heijkant en Fons Cremers

17 – Sint Eloyen Gasthuis Utrecht
Het Utrechts Smede Gildt St. Eloy is ontstaan in de
13e eeuw, in de stormachtige groeiperiode van de
stad Utrecht na het verkrijgen van stadsrechten in
1122. Omstreeks 1440 wordt het huidige gasthuis
annex gildehuis aangekocht. In 1798 worden de
gilden opgeheven. Maar het Smedengilde weet te
overleven door alles over te dragen aan het Sint
Eloyen Gasthuis dat als instelling van liefdadigheid
niet valt onder de opheffingsbepalingen. Rond 1884 wordt de uit 1730 stammende
kolfbaan bij het huis getrokken. Wekelijks komen de broeders bijeen in de ‘Smedenzaal’
en beoefenen zij het kaartspel schutjassen, het kolfspel en het biljartspel.
We krijgen een rondleiding en spelen een potje kolf op de kolfbaan.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 19 augustus
9.30 – 12.30 uur
max. 50
€ 16,00 (incl. koffie/thee)
Boterstraat 22, Utrecht
Eigen vervoer
Koos Koster en Tineke Rossel

18 – Ridderhofstad Hindersteyn
Dit kasteel ligt in Langbroek in een prachtig
landschap en wordt particulier bewoond. Deze
historische buitenplaats wordt omgeven door
prachtige tuinen. Er is een oranjerie, moestuin,
kassen, slangenmuur en een doolhof. De
kasteeleigenaar leidt ons rond in deze tuinen en zal
zijn persoonlijke verhaal hierover vertellen. De
rondleiding duurt 1,5 uur en wordt afgesloten in de
oranjerie. Daar drinken wij nog een kopje thee of koffie met een stukje van de befaamde
en overheerlijke citroentaart.
De ingang is aan de Langbroekerdijk en staat aangegeven met bordjes en er hangen op
die dag witte ballonnen bij de weg. We kunnen parkeren op eigen terrein, daarvoor
volgen we dan de borden. U dient wel goed ter been te zijn.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 20 augustus
13.30 – 15.30 uur
max. 80
€ 10,00 (incl. koffie/thee en wat lekkers)
Kasteel Hindersteyn, Langbroekerdijk A 119, Langbroek
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Irma Vermeulen en Jeannette Niemans

19 – Line dance
Country line dance is een Amerikaanse manier van dansen
waarbij in rijen wordt gedanst, je hebt geen partner nodig terwijl
je toch samen danst. Kenmerkend is dat het basispatroon steeds
herhaald wordt, meestal na 32 tellen, verdeeld in blokjes van 8
tellen. Line dans wordt op verschillende niveaus gedanst, van
makkelijk tot moeilijk.
Bij deze kennismaking leert u een aantal basisbegrippen (alle
combinaties van passen hebben namen) en kunt u met een paar
eenvoudige dansen meedoen.
Deze introductie is bedoeld voor mensen die van countrymuziek houden en deze
dansvorm nog niet kennen.
Kom gezellig meedansen!
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 21 augustus
10.00 – 11.30 uur
max. 20
€ 6,00 (incl. koffie/thee)
Huis van Houten, oranje zaal 1e verdieping, Onderdoor 160,
Houten
Eigen vervoer
Martin Baas en Tineke Rossel

20 – Rondleiding Beatrix Sluizencomplex
Na een bouwperiode van 2,5 jaar nadert de
uitbreiding van de sluizen zijn voltooiing.
De verbreding van het Lekkanaal is af, de 3e kolk
functioneert en de renovatie van kolk 1 en 2 is in
volle gang. Tijdens ons bezoek is er een presentatie.
Daarna volgt een rondleiding over het terrein.
Misschien bestaat zelfs de mogelijkheid de
heftorens op te gaan, maar dan moet de ruimte vrij zijn van werkzaamheden. Mocht dit
onverhoopt niet kunnen, dan is er nog meer dan genoeg interessants te zien en te horen.
U moet wel goed ter been zijn en stevige schoenen aandoen, want het terrein kan
modderig zijn en de trappen in de heftorens zijn hoog en lang.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 23 augustus
10.00 – 12.00 uur
max. 24
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Beatrixsluis Nieuwegein
Fiets. We verzamelen om 9.00 uur bij Zwembad de Wetering,
Hefbrug 3, Houten
Elise de Haan en Nelleke Wallenburg

21 – Lezing Ad van Liempt: Gemmeker, commandant Kamp Westerbork
Ad van Liempt vertelt op zijn geheel eigen manier over Albert Konrad
Gemmeker, verantwoordelijk voor de deportatie van meer dan
tachtigduizend joden naar de vernietigingskampen. Meestal gaf hij
persoonlijk, ‘met een wenk met de hand’, het vertreksein voor de
treinen. Na de oorlog kreeg hij tien jaar. Na zes jaar was hij weer vrij.
Voor Gemmeker deed Ad van Liempt jarenlang onderzoek. Hij las alle
dossiers in Nederlandse en Duitse archieven en sprak met tal van
betrokkenen – zelfs met twee nog levende dochters van Gemmeker.
Het resultaat is een verpletterende biografie van een sluwe
schrijftafelmoordenaar, een verhaal vol cynisme en machtsmisbruik, met aan de andere
kant de peilloze tragiek van Gemmekers slachtoffers.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 26 augustus
13.00 – 15.00 uur
max. 80
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2, Houten
Eigen vervoer
Peter Regtuijt en Hans Siebrasse

22 – Landgoed Groeneveld
Deze excursie omvat een dagvullend programma
met een wandeling van 8 km. We beginnen met
een kop koffie in Hoeve Ravenstein, de
boerderijwinkel van Landgoed Groeneveld, waarna
we een rondleiding krijgen in het kasteel.
Aansluitend start de wandeling over het landgoed
en daarbuiten. Voor een lekkere lunch gaan we
naar Pannenkoekenboerderij De Wildenburg. U
heeft hier de keuze uit vier geselecteerde menu’s.
Na de lunch lopen we weer terug over het landgoed naar Hoeve Ravenstein, waar u op
eigen gelegenheid kunt rondkijken en eventueel iets kopen in de winkel.
Voor dit uitstapje is het belangrijk dat u beschikt over een goede conditie en stevige
wandelschoenen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 27 augustus
10.00 – 15.00 uur
max. 25
€ 25,00 (incl. koffie/thee en lunch)
Boerderijwinkel Hoeve Ravenstein, Ravensteinselaan 3, Baarn
(naast kasteel Groeneveld)
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Nora Bakker en Tineke Rossel

23 – Lezing Weimar
In belangrijke perioden heeft Weimar een
rol gespeeld, onder meer tijdens de
Reformatie, de Weimarrepubliek en
vooral de ‘Weimarer Klassik’ rond 1800.
De culturele waarde van Weimar werd in
de 19e eeuw bevorderd door een
Nederlandse prinses: Sophie van Oranje
Nassau.
U krijgt een lezing over de geschiedenis en beroemde persoonlijkheden van Weimar:
onder meer Martin Luther, Lucas Cranach, Johann Sebastian Bach, Goethe en Schiller,
Franz Liszt, Sophie van Oranje Nassau, Henry van de Velde (Bauhaus) en de grondleggers
van de Weimarrepubliek in 1919. Bij deze lezing zullen ook veel lichtbeelden worden
getoond. Spreker is Michiel Hagdorn, die eerder voor de Senioren Zomerschool Houten
lezingen gaf over Duitse literatuur, muziek en geschiedenis.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 28 augustus
13.30 – 15.30 uur
max. 80
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2, Houten
Eigen vervoer
Hans Siebrasse en Irma Vermeulen

24 – Bowlen en poolen
Spare, strike, potten, one-hundred-and-eighty,
snooker. Kreten die je regelmatig kunt horen in
het bowling- en poolcentrum van Houten. Daar
worden we ontvangen voor twee uur
ontspannend sportief bezig zijn.
In principe gaan we het eerste uur bowlen en
kan er voor het tweede uur gekozen worden tussen pool,
snooker, klassiek biljart, darts of nog een ronde bowlen.
Voor uitleg wordt gezorgd, dus ervaring is niet nodig. Wel een
sportieve instelling!
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 29 augustus
14.00 – 16.00 uur
max. 40
€ 12,00 (incl. koffie/thee)
Pooltime Bowling, Meidoornkade 2, Houten
Eigen vervoer
Rinus van den Heijkant en Fons Cremers

25 – Filmvoorstelling in Aan de Slinger
Net als andere jaren beginnen we de middag met foto en film
van de activiteiten deze zomer.
Dan volgt de hoofdfilm: De dirigent
De Nederlandse Antonia Brico groeide een eeuw geleden
ondanks grote tegenwerking uit tot een internationaal
vermaard dirigent. Maria Peters werkte dertien jaar aan een
film over Brico’s leven.
Toen Maria Peters met De dirigent begon, kon ze niet weten
hoe ongelofelijk actueel het onderwerp in 2018 zou zijn. Ze
vertelt het waargebeurd verhaal van Antonia Brico, in 1902 in Rotterdam geboren, die
als dirigent internationaal furore zou maken in een tijd waarin het idee van een
vrouwelijke dirigent absurd en onnatuurlijk werd geacht. De geëxalteerde bewegingen
zouden niet passen bij het sierlijke lichaam van een vrouw en de gedachte dat een vrouw
leiding zou geven aan een groep mannen was bespottelijk. Brico kon het allemaal niets
schelen, ze zette door. Een prachtige film, die boeit van het begin tot het einde.
We sluiten het jaar gezamenlijk af met een hapje en drankje in de foyer.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

zaterdag 31 augustus
14.00 – 17.00 uur
max. 150
€ 5,00 (incl. hapje en drankje)
Aan de Slinger, De Slinger 3, Houten
Eigen vervoer
Tineke Rossel en Jeannette Niemans

Vriend van de Senioren Zomerschool Houten
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 drukwerk (onder andere het
programmaboekje) en verzendkosten. We krijgen geen
subsidie, daarom zoeken we vrienden die een financiële
bijdrage willen leveren. U kunt dit elk jaar opnieuw aangeven.
Wilt u vriend van de Zomerschool worden? Kruis dan op het aanmeldformulier aan dat u
‘Vriend van de Senioren Zomerschool Houten’ wilt zijn, u bent dan vriend voor één jaar.
Geef ook een bedrag aan (zie inschrijfformulier) dit wordt automatisch afgeschreven.
Daarmee dekken wij een deel van de organisatiekosten. Volgend jaar, na de presentatie
van het boekje, krijgt u, als vriend van de Senioren Zomerschool Houten, het programma
met voorrang thuisbezorgd.
Hartelijk dank, de werkgroep

Inschrijvingsregels Senioren Zomerschool Houten 2019
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
Inschrijfformulieren kunt u tot vrijdag 21 juni 2019 inleveren bij:
o Cursus&co, onderdeel van ‘van Houten&co’, Onderdoor 160,
e
Huis van Houten (2 verdieping boven de bibliotheek), 3995 DX Houten.
o Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten.
o Sociaal cultureel centrum de Wiese, De Wiese 2, 3998 MD Schalkwijk.
-

Extra inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij Cursus&co, zie bovenstaand adres,
of via onze website www.seniorenzomerschoolhouten.nl

Financiën
- Het inschrijfformulier is tevens een machtigingsformulier tot éénmalige automatische
incasso van 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 per activiteit automatisch af (na 10
september 2019).
- Voorafgaand aan de start van het programma van de Senioren Zomerschool Houten
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 Houten een activiteit
wegens overmacht of anderszins niet door kan gaan. Indien dit gebeurt wordt de
deelnemersbijdrage niet in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteiten van de Senioren Zomerschool Houten geschiedt op 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.
- 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 aangegeven mee te willen rijden, dan wordt circa een week voor
aanvang van de activiteit contact met u opgenomen.
- Meerijden voor activiteiten in Utrecht, Houten, Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ’t Waal
wordt niet georganiseerd.
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. Wanneer door
extreme omstandigheden, te beoordelen door de Senioren Zomerschool Houten, de
activiteit geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag niet in rekening gebracht.
Bevestiging
Schrijf 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 kunt u doorgeven aan Cursus&co.
- Het eventueel niet in rekening brengen van de deelnemerskosten is ter beoordeling
van de Senioren Zomerschool Houten. U dient een verzoek hiertoe schriftelijk in, met
reden voor afzien van deelname.
- Bedragen van € 5,- en minder worden niet gerestitueerd.
- Wél heeft u altijd het recht om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen, mits
u dit tijdig bij Cursus&co heeft gemeld.
Nog vragen?
Voor vragen kunt u van maandag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur terecht
bij de vrijwilligers van Cursus&co, Huis van Houten, Onderdoor 160, Houten,
tel. 030 7001 525. U kunt bellen, maar u mag ook langskomen 2e verdieping boven de
bibliotheek (er is een lift). E-mail: cursusenco@vanhoutenenco.nl

Wij wensen u heel veel plezier met uw deelname!

Opgegeven activiteiten
Deelname

meerijden?

Nr

Datum

Activiteit

Prijs

1

maandag 22 juli

Wat is wat in klassieke muziek?

€ 5,00

n.v.t.

€ 18,50

n.v.t.

€ 12,50

n.v.t.

€ 5,00

n.v.t.

2

dinsdag 23 juli

3

woensdag 24 juli

4a

donderdag 25 juli

Rondleiding TivoliVredenburg en
stadswandeling met Gildegids
Bezoek en lezing in Moluks Kerkelijk
Centrum
CU2030, het stationsgebied Utrecht

4b

dinsdag 6 augustus

CU2030, het stationsgebied Utrecht

€ 5,00

n.v.t.

5

maandag 29 juli

Workshop speksteen bewerken

€ 18,00

n.v.t.

6

dinsdag 30 juli

Boottocht Den Bosch

€ 25,00

ja/nee

7a

woensdag 31 juli

Workshop Wolvilten 09.30–12.00 uur

€ 17,50

n.v.t.

7b

woensdag 31 juli

€ 17,50

n.v.t.

8

donderdag 1 aug

Workshop Wolvilten 13.30–16.00 uur
Vaarexcursie natuurgebied
Naardermeer

€ 13,00

ja/nee

9

vrijdag 2 augustus

Presentatie 3D printen

€ 10,00

n.v.t.

10

maandag 5 aug

De groenvoorzieningen in Houten

€ 5,00

n.v.t.

11

woensdag 7 aug

Excursie KNMI de Bilt

€ 10,00

ja/nee

12

donderdag 8 aug

€ 24,00

ja/nee

13

maandag 12 aug

Wageningen veelzijdig
Genealogie - op zoek naar je
voorouders

€ 5,00

n.v.t.

14

dinsdag 13 aug

Pittoresk Montfoort

€ 15,50

ja/nee

15

woensdag 14 aug

Gevangenis Nieuwegein

€ 5,00

n.v.t.

16

vrijdag 16 aug

Fietsen vliegbasis Soesterberg

€ 21,00

ja/nee

17

maandag 19 aug

Sint Eloyen Gasthuis Utrecht

€ 16,00

n.v.t.

18

dinsdag 20 aug

Ridderhofstad Hindersteyn

€ 10,00

ja/nee

19

woensdag 21 aug

Line dance

€ 6,00

n.v.t.

20

vrijdag 23 aug

Rondleiding Beatrix Sluizencomplex

€ 5,00

n.v.t.

21

maandag 26 aug

Lezing Ad van Liempt: Gemmeker

€ 5,00

n.v.t.

22

dinsdag 27 aug

Landgoed Groeneveld

€ 25,00

ja/nee

23

woensdag 28 aug

Lezing Weimar

€ 5,00

n.v.t.

24

donderdag 29 aug

Bowlen en poolen

€ 12,00

n.v.t.

25

zaterdag 31 aug

Afsluiting film

€ 5,00

n.v.t.

Vriend van de Senioren Zomerschool Houten
€5  , €10  , €15  , €20  , €25 
Eindbedrag voor eenmalige machtiging automatisch incasso

€
€

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

Mede mogelijk gemaakt door Rabobank Rijn en Heuvelrug

