Welkom

Zomeractiviteiten voor 50+
13 juli t/m 22 augustus 2015

www.zomerschoolplus.nl

Hartelijk welkom bij de Senioren Zomerschool
Houten. Dit zevende 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 13 juli tot en met zaterdag 22 augustus 2015 verzorgen we
wekelijks activiteiten met een recreatief, educatief of cultureel karakter. U hoeft zich in
de schoolvakantie van de (klein)kinderen niet te vervelen!
Ter afsluiting van het zomerschooljaar bieden we net als de twee voorafgaande 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. Als Vriend van
de Zomerschool heeft u zelfs gratis toegang.
Wij nodigen 50-plussers in Houten, Schalkwijk, ‘t Goy en Tull en ’t Waal van harte uit om
deel te nemen aan de Zomerschool 2015. 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 zondag 21 juni 2015.

Verklaring:
Rolstoeltoegankelijk
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 – Gemeentehuis + Bibliotheek

3 – Introductie cursus ‘tablet’

Deze activiteit speelt zich af in het Gemeentehuis en in de
Bibliotheek van Houten. In de Raadzaal van het Gemeentehuis
wordt u welkom geheten en geeft de griffie een presentatie.
Hierin wordt uitgelegd hoe de gemeenteraad werkt en wat er
zoal bij komt kijken. Er wordt stilgestaan bij belangrijke
actuele onderwerpen en er is gelegenheid om vragen te
stellen.
Na de lunch in de kantine van het Gemeentehuis bezoekt u de
Bibliotheek. Tegenwoordig is de Bibliotheek meer dan alleen
een boeken-uitleenservice. U zult zich verbazen over wat u
kunt doen met de bibliotheekpas. Er is een presentatie over
de veranderde werkwijze en de nieuwe mogelijkheden in dit
digitale tijdperk. In de Bibliotheek wordt u koffie of thee
aangeboden met iets lekkers.

Het gebruik van een tablet raakt steeds meer
ingeburgerd. Toch kennen veel gebruikers nog lang
niet alle mogelijkheden of missen ze handige
vaardigheden. In deze ‘snuffelstage’ leert u slimmer
omgaan met dit handige hulpmiddel. U krijgt uitleg
van een docent computercursussen en daarna gaat
u zelf aan de slag met uw eigen tablet. Wij hopen u
met deze introductie af en toe het gevoel te geven:
‘Oh, dat is handig… doe je dat zo?’.
Bij inschrijving s.v.p. duidelijk aangeven of u een
iPad of Android-tablet gebruikt.
Datum
dinsdag 14 juli
Tijd
9.00 – 11.00 uur iPad groep (Apple)
10.30 – 12.30 uur Android-groep (Samsung of vergelijkbaar)
Deelnemers
max. 2 x 15
Kosten
€ 5,00 (incl. 10.30 – 11.00 uur koffie/thee met lekkernijtje)
Locatie
Lorech, Hollandsspoor 37
Vervoer
Eigen vervoer
Begeleiders
Léon van Zijl en Frans van Leusden

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 13 juli
10.30 – 16.00 uur
max. 40
€ 9,50 (incl. koffie/thee en lunch)
Gemeentehuis Onderdoor 25 en
Bibliotheek Onderdoor 158
Eigen vervoer
Frans van Leusden en Jon Nellestijn

2 – Rechtbank Utrecht
Een vrijwillig bezoek aan de rechtbank te Utrecht
brengen, is een mooie manier om iets meer zicht te
krijgen op de procedures van de Nederlandse
rechtspraak. U krijgt een korte rondleiding door het
gebouw. Vervolgens bezoekt u een strafzitting en
kunt u met een rechter bespreken hoe sommige
zaken verlopen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 14 juli
10.00 uur start rondleiding (9.45 uur verzamelen bij de ingang)
De rondleiding duurt tot 12.00 uur
max. 20 (identiteitsbewijs is verplicht)
€ 5,00
Vrouwe Justitiaplein 1, Utrecht
Eigen vervoer, we raden u aan per trein of de fiets te gaan
Jan Ouwens en Leo Rodenrijs

4 – Workshop Zomerse bloemenkrans
In de inspirerende tuinen van Makeblijde is de
Zomerschool welkom in de schuilhut voor hoveniers. U
bent te gast en gaat zelf aan de slag met verse
bloemen en blad. U maakt een zomerse bloemenkrans
voor op tafel. In juli is er een enorme variatie aan
zomerbloemen waar gebruik van wordt gemaakt.
Vaststaat dat de krans een natuurlijke, veldachtige
zomerse uitstraling krijgt.
Voor het maken van deze krans is geen ervaring nodig.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders
Bijzonderheden

woensdag 15 juli
14.00 – 17.00 uur
max. 17
€ 17,50 (incl. koffie/thee)
Makeblijde, ingang Oud Wulfseweg
Eigen vervoer
Corrie van Leusden en Nelleke Wallenburg
1) Deelnemers nemen zelf een schaartje en scherp
aardappelschilmesje mee.
2) Bij veel belangstelling kunt u ingedeeld worden op
dinsdag 14 juli

5 – Verhalen uit het hooggebergte

7 – Grachtenvaart + stadswandeling Woerden

Wist u dat we in Houten een echte professionele
verhalenverteller hebben? Kom luisteren…
In het hart van Europa ligt een klein landje met hoge
bergen, diepe meertjes en vrolijk jodelende koeherders:
Zwitserland. Maar behalve zakmessen en chocolade,
heeft Zwitserland ook een veelzijdige verhalencultuur.
Verhalenverteller ‘Bastiaan de Zwitser’ brengt deze
vertellingen voor u tot leven.

We verzamelen bij Kasteel Woerden voor koffie en
wat lekkers. Vervolgens wandelt u naar het
Stadsmuseum van Woerden. Hier krijgt u een
rondleiding en komt u meer te weten over de
Romeinse geschiedenis en scheepvaart in en rondom
Woerden. Na een uitgebreide 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.

De appel en de pijl :
De Sage van Willhelm Tell

Wees welkom in restaurant De Engel en reis met de verteller in gedachten door
Zwitserland.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 16 juli
10.00 – 12.00 uur
max. 80
e
€ 6,00 (1 kopje koffie/thee gratis)
Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2
Eigen vervoer
Annemieke Hoogenhout en Tineke Rossel

6 – Hoogheemraadschap ruimte voor water
In dit uitstapje krijgt u te zien waar, waarom
en hoe er langs onze rivieren ruimte wordt
gemaakt om bij hoge waterstanden water te
kunnen bergen. Het doel daarvan is om
overstromingen en de gevolgen daarvan te
beperken. U krijgt een presentatie te zien hoe
een en ander in zijn werk gaat.
Als fietstocht is het uit en thuis 34 km.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 20 juli
10.00 – 12.00 uur
max. 25
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Veerweg 4, Nieuwegein
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Peter Regtuijt en Leo Rodenrijs

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer

Begeleiders

woensdag 22 juli
10.30 – 15.00 uur
max. 36
€ 20,50 (incl. koffie/thee 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

8 – Groepsrondleiding + Volksbuurtmuseum Utrecht
Eerst krijgt u deskundige uitleg bij een diaserie over
de historie van Wijk C, een volksbuurt die een
gemêleerde bevolking had. Door de vele bedrijfjes,
ambachten en winkels in Wijk C was deze volksbuurt
voor een groot deel zelfvoorzienend.
Na de dia’s drinkt u een kopje koffie/thee en
vervolgens maakt u een wandeling door de buurt.
Tenslotte kunt u het middelgrote museum, dat uit
diverse kamers bestaat, uitgebreid bekijken.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 23 juli
13.30 – 15.45 uur
max. 25
€ 7,50 (incl. koffie/thee)
Waterstraat 27, Utrecht (Naast Jacobi kerk)
Eigen vervoer, we raden u aan per trein of de fiets te gaan
Jon Nellestijn en Elise de Haan

9 –Schoonhoven, stad met een zilver randje + museum

11 – Nat. Militair museum Soesterberg

Aan de Lek ligt Schoonhoven, een stad met een rijk verleden.
Schoonhoven is wereldberoemd om zijn zilverindustrie en het
werk van ambachtelijke goud- en zilversmeden. Het
kleinschalige karakter van de binnenstad heeft een gezellige
sfeer. Vandaag brengt u een bezoek aan het Zilvermuseum. In
de smederij van het museum kunt u zien, hoe van een klomp
zilver een mooi sieraad wordt gemaakt. Tijdens de
stadswandeling hoort u de verhalen achter de gebouwen en
monumenten. In café/ restaurant De Waag krijgt u een kopje koffie/ thee met lekkers.

Op de plek waar in 1913 de Luchtvaartafdeling
van de Koninklijke Landmacht werd opgericht
staat 100 jaar later het Nationaal Militair
Museum. Een indrukwekkend gebouw met een
spectaculair dak van 110 x 250 meter en 13
meter hoge glazen buitenwanden. Het geeft de
bezoeker een gevoel van ruimte en zicht op de
collectiestukken buiten. Onder leiding van een gids dwaalt u tussen tanks en vliegtuigen en
ontdekt u het Arsenaal. Niet alleen het museum zelf is een bezoek waard, ook de omgeving
heeft genoeg te bieden. Geniet van de bijzondere natuur van Park Vliegbasis Soesterberg.
Na de afsluiting van de excursie kunt u fietsen langs militair erfgoed of de kunstwerken op
het terrein en in de shelters ontdekken (zelf de fiets meenemen).

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer

Begeleiders

vrijdag 24 juli
Verzamelen bij de ingang van het museum 13.00 uur,
start excursie 13.30 uur, einde excursie 17.00 uur
max. 20
€ 16,50 (incl. koffie/thee en wat lekkers)
Zilvermuseum, Kazerneplein 4, Schoonhoven
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Op geringe loopafstand van het startpunt zijn
meerdere langparkeerplaatsen (gratis). Volg de borden
‘langparkeren’ of raadpleeg www.vvvschoonhoven.nl
Corrie van Leusden en Wies Klooster

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 28 juli
10.00 – 12.00 uur
max. 20
€ 11,50 (géén lunch/koffie/thee inbegrepen)
Soesterberg, Verlengde Paltzerweg 1, Soest
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Hans Siebrasse en Peter Regtuijt

12 – Fietstocht langs agrarische bedrijven
10 – Schilderworkshop met een Houtens thema
Iedere deelnemer maakt onder begeleiding van de
kunstenaars van ‘Donkerbruinejas’ een schilderij met
een echt Houtens thema. De kunstenaars begeleiden
zowel de beginner als de iets gevorderde. U krijgt
eerst uitleg over de te gebruiken materialen, waarna
u gaat schilderen op doek in zonnige kleuren
acrylverf. De schilderijen worden na de workshop
door de kunstenaars van ‘Donkerbruinejas’ als een
heus kunstwerk samengevoegd tot één geheel dat daarna als geheel geëxposeerd zal
worden tot aan het eind van de zomerschool. Wie schilderen wel eens wil proberen is
van harte welkom.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 27 juli
10.30 – 14.30 uur
max. 30
€ 15,00 (incl. koffie/thee en lunch)
Habion, De Molen 34
Eigen vervoer
Jon Nellestijn en Jan van der Werf

Vanaf Markant fietst u via ‘t Goy naar de Melkveehouderij en
Kaasboerderij de Ossenwaard, Molenspoor 6 in Werkhoven.
Daar staat de koffie met cake voor u klaar.
Vervolgens brengt u een bezoek aan Fruitteeltbedrijf Landrust,
Molenspoor 2, Werkhoven.
Na de rondleiding fietst u naar de Korenmolen,
Werkhovenseweg 36, Werkhoven. De molen zal op deze dag
speciaal voor de Zomerschool draaien. Daarnaast zal er ook een
rondleiding zijn. Omdat het dan lunchtijd is kunt u daar uw
eigen meegenomen lunch opeten.
De lengte van de fietstocht is ongeveer 30 km.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 29 juli
9.30 – 15.00 uur
max. 40
€ 6,50 (incl. koffie/thee met cake)
Verzamelen om 9.15 uur bij Markant, Het Kant 199
Eigen fiets
Jan van der Werf en Arie van Miltenburg

13 – Boottocht Leerdam + Glasblazerij

14 – Wandelen Zeist + WNF

In Leerdam, het stadje aan de Linge,
staat de glasfabriek ‘Royal Leerdam’, die
veel gebruiksglas (flessen, glazen etc.)
produceert. Daarnaast is er ook een
ambachtelijke afdeling waar glasblazers
met de mond unieke stukken blazen.
De dag bestaat uit een bezoek aan de
Glasblazerij en een boottocht over de
Linge.

Het Utrechts Landschap heeft in Zeist een mooie
wandeling uitgezet van 5,6 km.
Bij het WNF (Wereld Natuur Fonds) wordt u
ontvangen met koffie/thee en gebak. Na uitleg
over zowel het bijzondere gebouw als de
activiteiten van deze organisatie – met een
mogelijkheid in de shop rond te kijken – gaat u
zo’n anderhalf uur wandelend genieten van de
natuurlijke omgeving van Zeist.
Begin- en eindpunt bij ‘P’ Slot Zeist.

Verzamelen om 10.00 uur bij de
Glasblazerij in Leerdam, waar u in de
‘Uitblaserije’ een kop koffie kunt drinken met een Heukelumse krakeling. Hierna gaat u
zien hoe glazen objecten geblazen en gevormd worden.
Vervolgens scheept u in op het partyschip ‘MPS de Parel van de Linge’ van Rederij
Leerdam en vaart u richting Acquoy. De tocht duurt 2 uur en gaat langs de muurwal met
oude vestigingstorens van Leerdam en langs fort Asperen. Nabij Acquoy wordt de boot
gekeerd en vaart u weer terug naar Leerdam. Een gids vertelt over de
bezienswaardigheden waar u langs vaart, terwijl u kunt genieten van een heerlijk
lunchbuffet.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 3 augustus
13.45 uur bij ‘P’ Slot Zeist; 16.30 uur terug bij de ‘P’ Slot Zeist
max. 60
€ 5,00 (incl. koffie/thee en gebak)
Start bij ‘P’ Slot (Zinzendorflaan, Zeist)/ ongeveer 5 min. lopen
naar WNF (Driebergseweg 10)
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Léon van Zijl en Annemieke Hoogenhout

15 – Workshop kralenketting vilten
Parkeren is gratis op het parkeerterrein aan de Lingedijk
tegenover de glasfabriek ‘Royal Leerdam Chrystal’
(Lingedijk 8, Leerdam).
Vanaf de parkeerplaats is het 10-15 minuten lopen naar
glasblazerij.
Loopt u vanaf de parkeerplaats terug richting Leerdam
(houdt het water aan de rechterkant), ga onder de drukke verkeersweg door, over het
terrein van het restaurant 'de Prikkelinge', blijf het water volgen. De glasblazerij ligt recht
voor u, over een brug.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 30 juli
10.00 – 14.00 uur
max. 90
€ 24,50 (incl. koffie/thee en lunch)
Verzamelen bij Glasblazerij, Zuidwal in het centrum van
Leerdam
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Frans van Leusden, Elise de Haan, Nora Bakker, Peter Regtuijt

De workshop ketting vilten wordt gegeven
door medewerkers van Cadeaushop Het
Atelier te Houten. In een gezellige workshop
van 1 dagdeel, van 10 – 12 uur, maakt u
kennis met vilten. U gaat werken met wol in
diverse kleuren waar u door middel van warm
zeepwater en wrijving prachtige decoratieve
kralen van gaat maken. Deze kralen worden
verwerkt in een ketting met sluiting.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 5 augustus
10.00 – 12.00 uur
max. 10
€ 6,00 (incl. koffie/thee met iets lekkers)
Cadeaushop Het Atelier, Zonnehout 36
(Wijkcentrum / Cultuurhuis Schoneveld)
Eigen vervoer
Ingrid Ahlrichs en Nelleke Wallenburg

16 – Fietsen Kromme Rijnstreek

18 – Drinkwaterzuivering + rioolwaterzuivering

Na een bezoek aan landgoed Wickenburgh,
met een rondleiding en presentatie over
wetenswaardigheden uit het archief, fietst u
naar het oude Kerkplein in Driebergen. Daar
krijgt u uitleg over de unieke geschiedenis van
deze plek. De – door uzelf meegebrachte –
lunch gebruikt u bij Rustpunt De Bijenakker in
Odijk, waar u tevens een rondleiding krijgt
door de prachtige tuin en van alles hoort over
de imkerij.
Totale lengte: ongeveer 28 kilometer.

Drinkwater komt zomaar uit de kraan, maar wat gaat er aan
vooraf. U gaat een kijkje nemen bij de drinkwaterzuivering
in Tull en ’t Waal en ontdekken wat er nodig is voordat het
schone drinkwater uit de kraan komt.
Afvalwater produceren we allemaal en komt in het riool. Wat gebeurt
er met al het rioolwater. Hiervoor bezoekt u de rioolwaterzuivering en
ontdekken hoe het afvalwater wordt verwerkt.
Deze twee aspecten worden voor u gecombineerd op één dag om het
plaatje helemaal compleet te maken. Tussen de beide locaties
gebruikt u de lunch bij de Theetuin Het Waalse Erf. De fietsafstand tussen Houten en de
rioolwaterzuivering is ca. 17 km. De drinkwaterzuivering ligt ongeveer in het midden.

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 6 augustus
verzamelen Schoneveld 9.30 uur, terug in Houten ca. 15.00 uur

max. 25
€ 7,50 (incl. koffie/thee met iets lekkers + eigen lunch)
Schoneveld, Wickenburgh, Driebergen, Odijk
Eigen fiets
Léon van Zijl, Elise de Haan en Arie van Miltenburg

17 – Archeologiezolder Het Oude Station: ‘De Merovingen’
Aan de hand van archeologische vondsten in
Houten wordt een beeld geschetst van het
dagelijkse leven in de Vroege Middeleeuwen
van ca. 400 – 750 na Chr. Het was de periode
dat Frankische koningen heersten over
West-Europa. In de tentoonstelling komen
verschillende thema's aan bod. Pronkstuk
van de tentoonstelling is een model van een
Merovingische woning. U krijgt van alles te
zien en te horen over eten, drinken, kleding en accessoires, geloven en begraven, handel
en oorlog en vrede, communicatie, landbouw en veeteelt en wonen en leefstijl.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 10 augustus
10.00 – 12.00 uur
max. 25 (Er is een traplift)
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Het Oude station, Stationserf 97
Eigen vervoer
Tineke Rossel en Jan Ouwens

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie

Vervoer
Begeleiders

dinsdag 11 augustus
10.00 – 11.30 uur en 13.30 – 15.00 uur
max. 17
€ 9,50 (incl. koffie/thee en lunch)
Drinkwaterzuivering: Waalseweg 80, Tull en ’t Waal
Theetuin Het Waalse Erf: Waalseweg 84, Tull en 't Waal
Rioolwaterzuivering: Klaphek 1, IJsselstein
Let op: in beide zuiveringsbedrijven zijn veel trappen.
Eigen vervoer (auto - zie voor meerijden de inschrijfregels)
Annemieke Hoogenhout en Peter Regtuijt

19 – Wandeltocht Eiland van Schalkwijk
Ontvangst is bij sociaal-cultureel Centrum de Wiese in
Schalkwijk met een kop koffie en appelgebak. Daarna wandelt
u met gidsen door het prachtige Eiland van Schalkwijk. De
wandeling volgt gedeeltelijk het nieuwe klompenpad en gaat
o.a. over de vlonder van het verdronken land. De lunch nuttigt
u bij Fort Werk aan de Korte Uitweg, waar u van een gids een
rondleiding op het fort krijgt. Daarna loopt u via de gedekte weg weer terug naar
Schalkwijk.
De tocht is 10 km. lang, is grotendeels onverhard en het terrein kan drassig zijn. Stevig
schoeisel en een goede conditie zijn een must!
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 13 augustus
10.00 – 15.00 uur
max. 40
€ 9,00 (incl. koffie/thee en lunch)
Vertrek vanaf sociaal cultureel centrum De Wiese, De Wiese 2,
Schalkwijk
Eigen vervoer
Frans van Leusden en Nora Bakker

20 – Het Utrechts Archief + DOMunder

22 – Rondleiding Fort bij Vechten

Het Utrechts Archief bewaart de geschiedenis van de provincie en
de stad Utrecht. In de collectie vindt u meer dan 27 kilometer
archief en ruim een half miljoen foto's, films, tekeningen, prenten
en kaarten. Het Archief beheert bovendien de grootste
bibliotheek over de stad en de provincie Utrecht. U kunt de
Utrechtse geschiedenis bij het Archief ontdekken via de website,
in de studiezalen én in de gratis tentoonstellingen.
DOMunder is dé nieuwe historische attractie van Utrecht, u beleeft onder de grond de
verhalen van 2000 jaar geschiedenis van het Domplein, Utrecht en Nederland. Een
bezoek gaat eerst naar middeleeuwse kelders van
Domplein 4, met ook muurresten van het Romeinse fort
'Trajectum'. Hier ziet u een film, een spannende tijdreis
van 2000 jaar in 10 minuten! Vervolgens duikt u echt
ónder het Domplein, waar u in het donker met een
slimme zaklamp zelf op zoek gaat naar de verhalen van het Domplein. Eén van de
hoogtepunten is de verwoestende storm van 1674 die u in levende lijve
meemaakt. Neem uw eigen lunch mee.
Datum
vrijdag 14 augustus
Tijd
10.00 – 14.00 uur
Deelnemers
max. 20
Kosten
€ 11,00 (let op: lunch en koffie/thee zijn niet inbegrepen)
Locatie
Ingang van de Domkerk, Utrecht
Vervoer
Eigen vervoer, we raden u aan per trein of de fiets te gaan
Begeleiders
Hans Siebrasse en Peter Regtuijt

Fort bij Vechten is een van de grootste forten
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, sfeervol en
groen met karaktervolle gebouwen. U kunt er
heerlijk wandelen of genieten van hapje en een
drankje. Ook vleermuizen gebruiken het fort.
Juist deze combinatie van cultuur, geschiedenis
en natuur maakt Fort bij Vechten uniek.
In 2015 opent het Waterliniemuseum haar
poorten. Het museum vertelt de geschiedenis
van de Waterlinie in een prachtig nieuw museumpaviljoen. Verspreid over het fort
komen deeltentoonstellingen over aanvallen, verdedigen en fortenbouw. In een van de
gebouwen komt in de loop van dit jaar een tentoonstelling over de Romeinen die hier
vroeger leefden.

21 – Poëzie en muziek – Heine-liederen
Een voordracht door Michiel Hagdorn
Toen Heinrich Heine (1797-1856) nog jong was, bloeide de Duitse
Romantiek al volop. Het diepe gevoel ervan heeft hij altijd met zich
meegedragen, vooral als ‘Weltschmerz’ van de ongelukkig verliefde
dichter. Maar ook keek hij ironisch naar zijn romantische ik, waarmee
hij vrolijk de spot kon drijven. Tijdens deze middag krijgt u uitleg over
Heinrich Heine en zijn beroemdste, meest ontroerende én
humoristische gedichten. En u luistert naar muziek van Robert Schumann, Franz Schubert
en Felix Mendelssohn-Bartholdy, onder meer ‘Im wunderschönen Monat Mai’, ‘Auf
Flügeln des Gesanges’ en natuurlijk ‘Die Loreley’.
Datum
maandag 17 augustus
Tijd
14.00 – 16.00 uur
Deelnemers
max. 80
e
Kosten
€ 5,00 incl. (1 kopje koffie/thee gratis)
Locatie
Restaurant de Engel, Burg Wallerweg 2
Vervoer
Eigen vervoer
Begeleiders
Jon Nellestijn en Jan van de Werf

Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 18 augustus
10.00 – 12.30 uur
max. 20
€ 8,50 (incl. koffie/thee met wat lekkers)
Fort bij Vechten, Marsdijk 2, Bunnik
Eigen vervoer (zie voor meerijden inschrijfregels)
Tineke Rossel en Jan Ouwens

23 – Huis Doorn
U bezoekt Huis Doorn met een rondleiding en zo
kunt u kennismaken maken met het Huis, de
collectie en het fascinerende leven van keizer
Wilhelm II. Elke rondleiding is anders. Vele
verhalen verbinden immers de geschiedenis van
Huis Doorn. U bezoekt ook Paviljoen Nederland
en de eerste wereldoorlog.
Met een wandeling door park met rozentuin en
mausoleum kunt u de excursie afsluiten.
Datum
donderdag 20 augustus
Tijd
13.30 – 16.00 uur
Deelnemers
max. 20
Kosten
€ 12,50 (géén koffie/thee inbegrepen)
Locatie
Huis Doorn, Langbroekerweg 10, Doorn
Vervoer
Eigen vervoer (zie voor meerijden inschrijfregels)
Begeleiders
Jan van de Werf en Elise de Haan
Toegankelijkheid Let op: er zijn trappen

24 – Domkerk + Paushuize Utrecht

Vrienden van de Senioren Zomerschool

Deze dag brengt u een bezoek aan de Domkerk en krijgt u
een rondleiding van deskundige gidsen. De rijke geschiedenis
van deze kerk met o.a. Beeldenstorm, Reformatie en tornado
maken van deze rondleiding een boeiend verhaal. Het verval
e
van de kerk en de renovatie eind 19 eeuw zijn nog zichtbaar.
Het Paushuize gebouwd in opdracht van Adriaan Floriszoon
Boeyens - de enige Paus van Nederlandse bodem - is een
aantal jaren geleden gerestaureerd van dak tot souterrain. U
wordt rondgeleid en u hoort het verhaal over Paushuize en
wie de bewoners waren. U ziet het prachtige resultaat van de
renovatie.
Tussen de excursies door wordt u koffie/thee met wat lekkers
aangeboden op een bijzondere locatie.
Datum
vrijdag 21 augustus
Tijd
12.45 uur verzamelen op Domplein, start rondleiding 13.15 uur
Einde rondleiding 16.00 uur
Deelnemers
max. 20
Kosten
€ 10,50 (incl. koffie/thee met wat lekkers)
Locatie
Domplein voor de Domkerk, Utrecht
Vervoer
Eigen vervoer, we raden u aan per trein of de fiets te gaan
Begeleiders
Corrie van Leusden en Arie van Miltenburg

De Senioren Zomerschool Houten wil graag een vervolg
geven aan de campagne: ‘Geef me de 5’.
Daarmee vragen we iedereen om voor minimaal vijf
euro ‘Vriend van de Zomerschool’ te worden.

25 – Filmvoorstelling in Theater Aan de Slinger
Ook dit jaar sluiten we de Zomerschoolperiode af met een
film.
U krijgt de film 'Bon Dieu' te zien: 'Goeie God'. Het gaat om
een nogal conservatief gezin met vier dochters. De een
trouwt met een moslim, de ander met een jood en de derde
met een Chinees. De hoop dat de laatste dochter toch voor
de kerk trouwt, wordt aangewakkerd wanneer de ouders
vernemen dat ze een brave katholieke jongen heeft ontmoet.
Een film, boeiend van begin tot eind.
Na afloop is er een gezellig samenzijn in de foyer met een
hapje en een drankje.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

zaterdag 22 augustus
14.00 – 17.00 uur
max. 280
€ 5,00 (voor Vrienden van de Zomerschool is de toegang gratis)
Theater AandeSlinger, De Slinger
Eigen vervoer
Tineke Rossel en Ingrid Ahlrichs

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 vergaderingen, drukwerk en
verzendkosten. We krijgen geen rechtstreekse subsidie, dus proberen we sponsoren
(vrienden) te zoeken.
Vrienden van de Zomerschool hebben gratis toegang tot de afsluitende film en krijgen
volgend jaar het programma met voorrang direct na het uitkomen.
Dus maak een vrijwillige bijdrage (minimaal € 5,00 per jaar) over en u bent voor dit jaar
‘Vriend van de Zomerschool’! Volgend jaar direct na de presentatie krijgt u het
programma toegestuurd.
Rekening nummer: is NL 12 RABO 0329 8497 94 van St. vanHouten&co
met vermelding ‘Vrienden van de Zomerschool’ te Houten.
Hartelijk dank, de werkgroep
Kijk voor foto’s op onze website: www.zomerschoolplus.nl
___________________________________________________________________________________________

Uw partner voor een
veilige en
comfortabele
kampeervakantie

Nieuwe Schaft 3/C
030-63 61 327

3991 AS Houten
www.gvermeulen.nl

Theetuin ‘het Waalse erf’
Een gezellige plek om tot rust te komen
High tea, lunch op afspraak
Do t/m za geopend 10.00-17.00u
www.hetwaalseerf.nl
Waalseweg 84 Tull en ’t Waal
06-42493358

Inschrijvingsregels Senioren Zomerschool Houten 2015
Inschrijven
- Vul het bij dit boekje gevoegde inschrijfformulier volledig in. Er moet voor iedere deelnemer
één formulier worden ingevuld, 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. Zijn er te veel
deelnemers, dan vallen de laatst ontvangen inschrijvingen af. Indien mogelijk wordt er een
herhaling van de betreffende activiteit georganiseerd op een andere datum/tijdstip.
Inschrijftermijn en inleveren formulieren
De inschrijfformulieren moeten vóór zondag 21 juni 2015 worden ingeleverd bij ‘van Houten&co’
in één van de centra:
o Dienstencentrum Lorech, Hollandsspoor 37, 3994 VT Houten.
o Centrum Markant, Het Kant 199, 3995 GZ Houten.
o Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten.
o Wijkcentrum de Wiese, De Wiese 2, 3998 MD Schalkwijk.
-

Extra inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij ‘van Houten&co’, zie bovenstaande adressen of
via onze website www.zomerschoolplus.nl

Financiën
- Het inschrijfformulier is tevens een machtigingsformulier tot éénmalige automatische incasso
voor de kosten voor deelname aan de activiteiten waarvoor u zich heeft opgegeven. U hoeft
dus zelf geen betaling te doen!
- Denkt u aan het zetten van uw handtekening voor de automatische incasso?
- St. van Houten&co schrijft in juli het verschuldigde bedrag automatisch af.
- Voorafgaand aan de start van de Senioren Zomerschool wordt besloten welke activiteiten door
gaan. 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
in september 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
- U dient zelf voor vervoer van en naar de locatie van de activiteit te zorgen.
- Meerijden voor activiteiten in Utrecht wordt net zoals voor Houten, Schalkwijk, ‘t Goy en Tull
en ’t Waal (Gemeente Houten) niet georganiseerd.
- Indien het vervoer naar een locatie buiten Houten een probleem voor u is, 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 Dienstencentrum Lorech.*
- Beschikt u over een auto en bent u bereid om anderen mee te nemen, geeft u het dan op het
inschrijfformulier aan hoeveel deelnemers u mee wilt nemen. Er wordt contact met u
opgenomen om af te spreken wie er mee rijdt en waar vandaan.

Weersomstandigheden
Een aantal activiteiten speelt zich in de open lucht af. Ook bij minder goed weer gaan deze
activiteiten gewoon door.
Zorgt u in dat geval zelf voor regenkleding. Indien door extreme omstandigheden, 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. Als er activiteiten vervallen of verschuiven, krijgt u
tijdig bericht. Achter in het programmaboekje kunt u uw aanmeldingen noteren.
Annulering
- Verhindering wegens een calamiteit graag doorgeven bij Dienstencentrum Lorech *
- Eventuele restitutie van de deelnemerskosten is ter beoordeling van de Senioren Zomerschool
Houten. U dient een verzoek hiertoe schriftelijk in te dienen 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 ‘van Houten&co’ * heeft gemeld.
Museumjaarkaart
Wij vragen u om de museumjaarkaart mee te nemen naar een aantal activiteiten. 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 vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur terecht bij de vrijwilligers
van ‘van Houten&co’, in Dienstencentrum Lorech, Hollandsspoor 34 Houten, tel. 030 63 642 55. U
kunt ons bellen, maar u mag ook langskomen.

Wij wensen u heel veel plezier met uw deelname!
Met dank aan de bedrijven die de Senioren Zomerschool een warm hart toedragen.

WERELDHUIS

Aankruis mogelijkheid voor de opgegeven activiteiten
nr

Datum

Activiteit

Prijs

1

maandag 13 juli

Gemeentehuis + Bibliotheek

€ 9,50

n.v.t.

2

dinsdag 14 juli

Rechtbank Utrecht

€ 5,00

n.v.t.

3

dinsdag 14 juli

Introductie cursus ‘tablet’
 iPad
 Android

€ 5,00

n.v.t.

4

woensdag 15 juli

Workshop Zomerse bloemenkrans

€ 17,50

n.v.t.

5

donderdag 16 juli

Verhalen uit het hooggebergte

€ 6,00

n.v.t.

6

maandag 20 juli

€ 5,00

ja/nee

7

woensdag 22 juli

€ 20,50

ja/nee

8

donderdag 23 juli

€ 7,50

n.v.t.

9

vrijdag 24 juli

€ 16,50

ja/nee

10

maandag 27 juli

Hoogheemraadschap ruimte voor
water
Grachtenvaart + stadwandeling
Woerden
Groepsrondleiding +
Volksbuurtmuseum Utrecht
Schoonhoven, stad met een
zilverrandje + museum
Schilderworkshop Houtens thema

€ 15,00

n.v.t.

11

dinsdag 28 juli

Nat. Militair museum Soesterberg

€ 11,50

ja/nee

12

woensdag 29 juli

Fietstocht langs agrarische bedrijven

€ 6,50

n.v.t.

13

donderdag 30 juli

Boottocht Leerdam + Glasblazerij

€ 24,50

ja/nee

14

maandag 3 aug

Wandelen Zeist + WNF

€ 5,00

ja/nee

15

woensdag 5 aug

Workshop kralenketting vilten

€ 6,00

n.v.t.

16

donderdag 6 aug

Fietsen Kromme Rijnstreek

€ 7,50

n.v.t.

17

maandag 10 aug

Archeologiezolder Het Oude Station

€ 5,00

n.v.t.

18

dinsdag 11 aug

€ 9,50

ja/nee

19

donderdag 13 aug

Drinkwaterzuivering +
rioolafvalzuivering
Wandeltocht Eiland van Schalkwijk

€ 9,00

n.v.t.

20

vrijdag 14 aug

Het Utrechts Archief + DOMunder

€ 11,00

n.v.t.

21

maandag 17 aug

Poëzie en muziek – Heine-liederen

€ 5,00

n.v.t.

22

dinsdag 18 aug

Rondleiding Fort bij Vechten

€ 8,50

ja/nee

23

donderdag 20 aug

Huis Doorn

€ 12,50

ja/nee

24

vrijdag 21 aug

Domkerk + Paushuize Utrecht

€ 10,50

ja/nee

25

zaterdag 22 aug

Film in Theater Aan de Slinger

€ 5,00

n.v.t.

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

€

Deelname

* meerijden?

