Welkom

www.zomerschoolplus.nl

Hartelijk welkom bij de Senioren Zomerschool Houten.
e
Dit is alweer het 10 programmaboekje.
De werkgroep is er trots op u zes weken lang weer een
gevarieerd programma van activiteiten te kunnen
aanbieden. Dit jaar met TOPPERs van activiteiten, soms
omdat ze al jaren in ons boekje staan, soms omdat het
iets heel speciaals is.
In de periode van maandag 16 juli tot en met zaterdag 25 augustus 2018 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 Senioren Zomerschool Houten 2018. Er is genoeg variatie om iets
van uw gading te vinden.
Mede namens van Cursus&co wenst de werkgroep Senioren Zomerschool Houten u heel
veel plezier tijdens deze actieve weken.
Cursus&co, Onderdoor 160, Houten, tel. 030 7001 525
Kijk voor foto’s op onze website: www.zomerschoolplus.nl
Meld u aan vóór vrijdag 22 juni 2018.
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
Museumkaart is geldig, de korting komt ten goede aan de zomerschool

1 – Feestelijk ontbijt met jubilerende Senioren Zomerschool

TOPPER

De Senioren Zomerschool bestaat dit jaar 10 jaar.
Reden om dit seizoen feestelijk van start te gaan.
U bent welkom op maandag 16 juli. Om 9.30 uur
vindt de opening plaats op Het Plein in het Oude
Dorp. Aansluitend wacht u een heerlijk ontbijt dat
mede mogelijk is gemaakt door de
Ondernemersvereniging ‘Het Oude Dorp’. De
werkgroepleden van de Senioren Zomerschool hopen
op een grote opkomst van de deelnemers voor dit
evenement. De bijeenkomst vindt plaats op één van de mooiste plekjes van Houten en
wordt muzikaal omlijst.
Datum
maandag 16 juli
Tijd
9.30 – 11.00 uur
Deelnemers
max. 80
Kosten
Jubileumprijs € 2,50
Locatie
Plein
Vervoer
Eigen vervoer
Begeleiders
Rinus van den Heijkant en Corrie van Leusden

2 – De Parel van Beeld en Geluid in Hilversum
Het Parelarrangement 65 jaar Televisie Entertainment is
een feestelijk programma. Na ontvangst met koffie, thee
en een gebakje, ziet u een korte film over het Instituut
Beeld en Geluid en het nationale radio- en televisiearchief.
Daarna volgt een interactief filmprogramma. De
presentator haalt met u herinneringen op aan de leukste
televisiemomenten van de afgelopen 65 jaar: nostalgie, meezingen als u dat wilt en een
hernieuwde kennismaking met alle grote televisiesterren van vroeger. Ook kunt u een
aantal bijzondere museale objecten bekijken.
We adviseren u om met de trein te komen. We verzamelen in de hal van het gebouw.
Datum
dinsdag 17 juli
Tijd
10.00 – 12.30 uur
Deelnemers
max. 80
Kosten
€ 12,50
Locatie
Instituut voor Beeld en Geluid, Media Parkboulevard 1,
Hilversum (tegenover station Hilversum Mediapark,
het gebouw met de gekleurde panelen).
Vervoer
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Parkeren in de parkeergarage aan de achterzijde
Trein
8.48 uur vertrek van station Houten, via Utrecht naar
station Hilversum Mediapark
Begeleiders
Nora Bakker en Hans Siebrasse

3 – Workshop – Zomers bloemstuk maken
Het succes van voorgaande jaren heeft ons
geïnspireerd om ook dit jaar weer een workshop
bloemstuk maken in ons programma op te
nemen.
U gaat onder deskundige leiding aan de slag met
zomerse bloemen om een mooie creatie te
maken. Er is geen ervaring nodig. Telkens weer
blijkt dat iedereen een bloemstuk maakt dat bij
zijn of haar persoonlijkheid past. Het wordt een plezierige middag.
Wij vragen u om een snoeischaartje of scherp aardappelschilmesje mee te nemen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 18 juli
14.00 – 16.00 uur
max. 20
€ 10,00 (incl. koffie/thee met iets lekkers)
Wereldhuis, Lupine-oord 4-6
Eigen vervoer
Ingrid Ahlrichs en Tineke Rossel

4 – Lezing: Het landschap Houten
Marijke van Eijkeren is tekstschrijver en fotograaf
en heeft enkele jaren terug het boek 'Houten: het
landschap' uitgegeven. Met foto's en tekst laat
Marijke zien hoe mooi de natuur dicht bij huis is
en hoe de geschiedenis zijn sporen achterlaat in
het landschap.
De lezing van Marijke en het boek inspireren om
te voet of op de fiets het veelzijdig landschap van
Houten te verkennen: de komgronden, de
stroomruggen, de rivier en de stad. Het landschap van Houten is afwisselender dan u
denkt.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 19 juli
10.00 - 12.00 uur
max. 50
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36
Eigen vervoer
Rinus van den Heijkant en Tineke Rossel

5 – Rondleiding Fort Rhijnauwen
Fort Rhijnauwen, een machtig vestingwerk in
bijzonder goede staat, ligt verscholen in de
open groene ruimte tussen Zeist, De Bilt,
Utrecht en Bunnik.
De bouwstijl van Fort Rhijnauwen en de staat
ervan zijn uniek. Ook qua omvang is dit fort het
enige in zijn soort. Het Fort omvat ruim 31 ha
en is daarmee het grootste fort van de waterlinie.
Behalve de vesting heeft het fort ook een waardevol natuurgebied. Door de jarenlange
isolatie en rust is het een wijkplaats geworden voor vele - ook bedreigde - planten en
dieren. Een ervaren gids leidt u rond.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 20 juli
10.00 – 12.30 uur
max. 30
€ 10,00 (incl. koffie/thee)
Vossegatsedijk, Bunnik
Verzamelen op parkeerplaats van Theehuis Rhijnauwen
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Rinus van den Heijkant en Conny Veerman

6 – Bezoek Rechtbank Den Bosch

TOPPER

Een vrijwillig bezoek aan de rechtbank in Den
Bosch brengen is een mooie manier om meer
inzicht te krijgen bij de procedures van de
Nederlandse rechtspraak. U krijgt een korte
rondleiding door het gebouw en bezoekt een
strafzitting. We bespreken met een rechter hoe
sommige zaken verlopen. Mevr. Mr. M.J.
Grapperhaus begeleidt ons bij deze excursie.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer

Begeleiders

maandag 23 juli
10.15 uur
max. 20 (Legitimatie is verplicht!)
€ 5,00
Rechtbank Den Bosch
We raden u aan per trein te gaan i.v.m. zeer beperkte
parkeergelegenheid. We vertrekken om 9.02 uur met de trein
vanuit station Houten.
De rechtbank is aan de achterzijde van het station Den Bosch.
Jan van der Werf en Elise de Haan

7 – Wandeling Eiland van Schalkwijk
Heeft u een goede conditie, beschikt u over stevige
wandelschoenen en kunt u 10 km lopen? Dan is
deze wandeling wellicht iets voor u. Het Eiland van
Schalkwijk heeft vele wandelmogelijkheden.
U wandelt over verharde en onverharde wegen.
Enkele ervaren gidsen zullen ons begeleiden.
We starten met koffie en koek op de parkeerplaats
van het Fort aan de Groeneweg. We lopen langs historische en waterbouwkundige
werken naar Fort Werk aan de Korte Uitweg. Hier krijgt u een rondleiding en hebben we
de lunchpauze. Vandaar gaat het verder richting Fort Honswijk, waar in het weiland een
bijzondere verrassing wacht. Daarna vervolgen we onze weg naar het startpunt.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 24 juli
10.00 – 15.30 uur
max. 30
€ 15,00 (incl. koffie/thee en lunch)
Om 10.00 uur verzamelen op de parkeerplaats van het Fort aan
de Groeneweg in Schalkwijk
Eigen vervoer
Nora Bakker en Annemieke Hoogenhout

8 – Lezing over de geschiedenis van Berlijn

TOPPER

In Berlijn zijn nog altijd de sporen te zien van de
vorsten van het huis Hohenzollern, die vijf eeuwen
lang hun stempel op de stad hebben gedrukt. Het
Berliner Schloss, de Gendarmenmarkt, de
Brandenburger Tor, het Rijksdaggebouw: alle zijn ze
gebouwd in opdracht van Hohenzollern-heersers en
hebben hun eigen, bewogen geschiedenis.
U krijgt een lezing met lichtbeelden over de
historische context van de belangrijkste ‘koninklijke’
bouwwerken van Berlijn; daarbij wordt tevens het verhaal verteld van opmerkelijke
Hohenzollern-vorsten en hun tijd, waaronder Friedrich ‘IJzertand’ en keizer Wilhelm II.
Spreker is Michiel Hagdorn, die eerder voor de Senioren Zomerschool Houten lezingen
gaf over Duitse literatuur, met muziek; deze keer spreekt hij over Duitse geschiedenis.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 25 juli
13.30 – 15.30 uur
max. 75
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2
Eigen vervoer
Jan van der Werf en Hans Siebrasse

9 – Stadswandeling Historisch Wageningen
Wageningen, bij velen bekend door het tekenen van de capitulatie,
dat het einde betekende van de Tweede Wereldoorlog. Maar er is
meer in Wageningen: kunst, cultuur, natuur en horeca. Vandaar dit
jaar een uitgebreide dagexcursie. We starten de dag in de
historische pleisterplaats Hotel De Wereld. Hier drinken we koffie
met iets lekkers op een bijzondere plek: de capitulatiezaal.
Daarna bekijken we o.l.v. een gids het middeleeuwse Wageningen,
gevolgd door een heerlijke lunch in eetcafé Robuust.
De dag eindigt met een bezoek aan museum De Casteelse Poort.
Datum
donderdag 26 juli
Tijd
10.15 – 15.00 uur
Deelnemers
max. 20
Kosten
€ 21,50 (incl. koffie/thee met iets lekkers, lunch)
Locatie
Hotel de Wereld, 5 mei Plein 1, Wageningen
Vervoer
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Hotel de Wereld heeft een beperkt aantal eigen
parkeerplaatsen. U kunt gratis parkeren bij Olympiaplein, vanaf
hier is het 10 min. lopen naar Hotel de Wereld
Begeleiders
Ingrid Ahlrichs en Peter Vermeulen

10 – Glasblazerij en Boottocht Leerdam

TOPPER

Kon u de vorige keer niet mee of wilt u nog eens
genieten van deze excursie, grijp dan nu uw kans!
We starten de dag in de Glasblazerij te Leerdam met
koffie en appelgebak. Daarna krijgt u een
demonstratie ambachtelijk glasblazen. Aansluitend
wacht de boot voor een twee uur durende tocht over
de Linge met lunch aan boord. Samen met een gids
varen we o.a. langs Fort Asperen richting Acquoy. Na
afloop van de boottocht kunt u op eigen gelegenheid nog het stadje Leerdam bezoeken.
Datum
vrijdag 27 juli
Tijd
10.00 – 14.00 uur
Deelnemers
max. 90
Kosten
€ 25,00
Locatie
Verzamelen om 10 uur bij de Glasblazerij, Sundsvall 2,
Leerdam. (Hier kunnen uitsluitend mindervaliden parkeren!)
Vervoer
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Parkeren
parkeerterrein P2 aan de Lingedijk tegenover de Glasfabriek (nr
8) Vanaf de parkeerplaats loopt u terug richting Leerdam (houd
het water aan de rechterkant) ga onder de drukke verkeersweg
door, over het terrein van het restaurant, blijf het water
volgen. De glasblazerij ligt recht voor u, 10-15 minuten lopen
Begeleiders
Nora Bakker en Hans Siebrasse

11 – Proeverij van Italiaanse producten en … pizza bakken
Middenin de Kromme Rijnstreek tussen Utrecht en
Wijk bij Duurstede waant u zich even in Italië. De
geur van cantucci en salami komt u tegemoet als u in
Werkhoven Landgoedwinkel Landrucci binnenstapt.
We worden er met Italiaanse gastvrijheid ontvangen
door eigenaar Tonko.
Twee keer per jaar rijdt hij met het Landrucci-busje
naar Italië. In de heuvels van Toscana haalt hij de
olijfolie rechtstreeks op bij de Italiaanse boer.
Landrucci ligt in de kweepeer- en pruimenboomgaard ‘t Klokhuis, waarvan het fruit ook
in de winkel te koop is, evenals de vruchtensappen van andere fruittelers uit de buurt.
We gaan deze producten proeven en gaan een pizza bakken, die we ter plekke opeten.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 1 augustus
14.30 – 17.30 uur
max. 20
€ 22,00 (incl. proeverij en pizza)
Landrucci, Werkhovenseweg 24, Werkhoven
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Tineke Rossel en Ingrid Ahlrichs

12 – Stadswandeling IJsselstein
De historische binnenstad van IJsselstein nodigt uit
om een wandeling te maken. Ervaren gidsen
vertellen alles over IJsselstein en haar monumenten.
Tijdens deze ontdekkingstocht kunt u bovendien in
enkele bijzondere monumenten een kijkje nemen.
We bezoeken ook Museum IJsselstein met een
tentoonstellings- en activiteitenprogramma op
gebied van hedendaagse kunst en cultuur:
'3000 jaar wonen nabij de Hollandse IJssel'.
Deze vaste expositie laat bezoekers het ontstaan van de stad en het vroegere leven in
IJsselstein beter begrijpen. Tenslotte brengen we een bezoek aan de Basiliek.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 2 augustus
13.00 – ca. 15.30 uur
max. 30 (men moet goed ter been zijn)
€ 12,00 (incl. koffie/thee)
Fulcotheater, Overtoom 3, IJsselstein
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Jan van der Werf en Martin Baas

13 – Fietstocht langs Beatrix sluis

TOPPER

Vanaf het zwembad fietst u een interessante tocht,
waarbij u kunt genieten van het prachtige uitzicht
over de Lek en het landelijk gebied van Schalkwijk.
Na een heerlijke lunch bij het Waalse Erf fietst u
door naar de Beatrix sluizen, die al sinds 1938
geopend zijn.
De werkzaamheden voor de aanleg van de derde
kolk zijn daar in volle gang. Volgend jaar hoopt men
het project af te ronden.
Tenslotte fietst u via een groene route weer terug naar Houten.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 7 augustus
10.00 – 16.00 uur
max. 25
€ 10,00 (incl. lunch)
Parkeerplaats bij Zwembad de Wetering, Hefbrug 3
Eigen fiets
Nelleke Wallenburg en Conny Veerman

14 – Kamp Amersfoort
Nationaal Monument Kamp Amersfoort is één van
de drie bekendste Nederlandse herinneringscentra.
Hier wordt de herinnering levend gehouden aan wat
zich in de jaren 40-45 heeft afgespeeld in en rond
Amersfoort. Overblijfselen en monumenten op het
terrein illustreren de gebeurtenissen uit de
geschiedenis van deze plek.
U wordt ontvangen met koffie/thee en een korte
videopresentatie; daarna maakt u onder leiding van een gids een rondwandeling over het
terrein. Het gaat over de gevangenen, maar ook over de bezetting en vrijheidsbeperkingen tijdens de 2e wereldoorlog.
Eventueel kunt u hierna nog op eigen gelegenheid in het bezoekerscentrum een aantal
documentaires bekijken of het terrein verder verkennen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 9 augustus
13.30 – ca. 16.00 uur
max. 40
€ 10,00
Loes van Overeemlaan 19, Leusden
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Nelleke Wallenburg en Conny Veerman

15 – CU2030

TOPPER

Voor de derde keer in ons programma: onder genot
van een kopje koffie of thee wordt u meegenomen in
de ontwikkelingen over het Stationsgebied Utrecht.
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. Met de bouw van het nieuwe Stationsgebied worden al
deze dingen tegelijk aangepakt.
Na de presentie krijgt u een rondwandeling door het gebied.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 10 augustus
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)
Koos Koster en Peter Regtuijt

16 – Lezing ‘Na de bevrijding’ van Ad van Liempt
Nederland explodeerde zo ongeveer toen het bevrijd werd van de
Duitse bezetter. Maar na het feest van de vrijheid volgde voor bijna
iedereen de ontnuchtering. Het immense verdriet in de uitgedunde
joodse gemeenschap toen die zich realiseerde dat bijna niemand
van de gedeporteerde familie en vrienden zou terugkeren.
De machteloosheid van grote delen van de bevolking over dat het
allemaal zo langzaam ging, de wederopbouw, de mogelijkheid om
zelfstandig te wonen, het verdwijnen van de schaarste en armoede.
De ongerustheid over die bandeloze jeugd, die nergens naar
luisterde, geen idealen leek te hebben en de ondergang tegemoet
leek te gaan. En bij dit alles kwam nog de toenemende dreiging van een oorlog tegen
Indonesië. Het waren loodzware jaren waaraan geen einde leek te komen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 13 augustus
13.00 – 15.00 uur
max. 80
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Restaurant de Engel, Burg. Wallerweg 2
Eigen vervoer
Peter Regtuijt en Elise de Haan

17 – Hofjeswandeling en rondvaart door de grachten in Utrecht
We verzamelen in Utrecht bij de brug op het Ledig
Erf, aan de rand van het centrum, niet ver van NS
station Vaartsche Rijn. Om 10.00 uur wandelt u onder
begeleiding van gildegidsen door steegjes, verborgen
hofjes met prachtige flora en oude bomen, langs de
grachten en werven en luistert u naar de geschiedenis
hiervan. De wandeling duurt ca. 1,5 uur en eindigt bij
Stadskasteel Oudaen, waar we koffie of thee gaan drinken. Om 12.30 uur vertrekt de
boot van rederij Schuttevaer voor de rondvaart van een uur door het centrum van
Utrecht. Om 13.30 uur bent u weer terug aan de Oudegracht en daar sluiten wij deze
activiteit af.
Neem zo nodig een broodje mee voor onderweg.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 14 augustus
10.00 – 13.30 uur
max. 45 (u moet goed ter been zijn)
€ 20,00 (incl. koffie/thee)
Ledig Erf, Utrecht
Eigen vervoer
Elise de Haan en Irma Vermeulen

18 – Indoor mini boerengolf
Wie kent het niet: boerengolf het aloude spelletje?
Een ideale activiteit om eens lekker te ontspannen en
te genieten.
Bij boerderij De Weistaar, in de buurt van
Maarsbergen, speelt u boerengolf op een prachtige
locatie. Het spel wordt gespeeld met unieke speelmaterialen, waaronder de bijzondere stick met klomp.
Omdat wij deze activiteit binnen kunnen doen, hoeft u
zich geen zorgen te maken over ongelijk terrein of
koeienvlaaien. Boerengolf bij de Weistaar neemt ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag.
Als u tijd over hebt, kunt u nog gratis rondkijken in het bijbehorende kaas- en
botermuseum, of aankopen doen in de landwinkel met streekproducten.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

woensdag 15 augustus
13.30 – ca. 16.00 uur
max. 40
€ 15,00 (incl. koffie/wijn en bitterbal)
Rottegatsteeg 6, Maarsbergen
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Nelleke Wallenburg en Tineke Rossel

19 – Rondleiding Slot Zuylen met bijzondere tuin
Een middag met historie, cultuur en een rondleiding
door een bijzondere tuin bij dit bezoek aan Slot Zuylen.
Het slot ligt aan de Vecht en heeft tot 1952 toebehoord
aan de familie Tuyll van Serooskerken. Het interieur
geeft een mooie indruk van wat in de loop der eeuwen
door deze Utrechtse familie is verzameld waaronder
meubilair, glaswerk, oosters porselein, schilderijen en
boeken. Ook wordt tijdens de rondleiding de vermaarde
gobelinzaal bezocht en de geschiedenis van Belle van Zuylen verteld.
Voor tuinliefhebbers: de tuin biedt o.a. een slangenmuur, rozentuin, boomgaard en een
geometrische ster. Met een wandeling o.l.v. een gids wordt het bezoek aan Slot Zuylen
voor u compleet. Tussen het bezoek aan het kasteel en aan de tuin staat de koffie/thee
met een lokale lekkernij voor u klaar in het koetshuis.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 16 augustus
14.00 – 17.00 uur
max. 30
€ 18,50 (incl. koffie/thee met Zuilenaartje)
Slot Zuylen, Toernooiveld 1, Oud Zuilen
Eigen vervoer (zie voor meerijden de inschrijfregels)
Corrie van Leusden en Irma Vermeulen

20 – Houten – fietsstad 2018

TOPPER

Dit jaar is Houten voor de tweede keer verkozen tot
fietsstad van het jaar. U bent welkom in de Raadzaal
van het gemeentehuis. Dhr. André Botermans geeft een
presentatie over de geschiedenis en de groei van
Houten. Aan bod komen aspecten zoals proces, politiek,
bevolkingsgroei, stedenbouw en opbouw. Aansluitend
ziet u de film ‘Easy Town’. Vervolgens fietsen we
gezamenlijk door Houten-Noord: markante plekken
worden toegelicht. Om 13.00 uur staat een heerlijk lunchbuffet voor u klaar in het
bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis. Na de lunch wordt Houten-Zuid bezocht, de
tour eindigt in Houten-Castellum.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

vrijdag 17 augustus
10.30 – 15.15 uur
max. 20
€ 7,50 (incl. lunch)
Gemeentehuis Houten in de Raadzaal, Onderdoor 25
Eigen fiets
Corrie van Leusden en Peter Vermeulen

21 – Botanische Tuinen Utrecht
De Utrechtse Botanische Tuinen behoren tot de
oudste nog bestaande universitaire tuinen van
Nederland. De Tuinen zijn opgericht in 1639, drie
jaar na de oprichting van de Utrechtse Universiteit.
De hoofdlocatie van de Tuinen is te vinden op Fort
Hoofddijk in Utrecht, onderdeel van de voormalige
Hollandse Waterlinie. Op het fortgebouw is een
rotstuin aangelegd. Verder vindt u op het terrein een evolutietuin, een bamboebos, een
ontdektuin en tropische kassen met daarin ook vlinders. Een ervaren gids leidt u rond.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

maandag 20 augustus
10.00 – 12.00 uur
max. 30
€ 10,00 (incl. koffie/thee)
Boedapestlaan 17, Utrecht (De Uithof)
Eigen vervoer (voor auto’s betaald parkeren)
Rinus van den Heijkant en Martin Baas

22 – Zandsculpturen Garderen

TOPPER

Schilderijen en het leven van de bekende Hollandse
Meesters uit de Gouden Eeuw komen tot leven in
prachtige beeldhouwwerken van zand. Bovendien
vindt u in het overdekte deel van het festijn ca. 40
kleine sculpturen die verschillende tegelspreuken
uitbeelden. Na aankomst staat koffie met iets
lekkers erbij voor u klaar. Daarna wandelt u op eigen
gelegenheid door het park. Rond 13.00 uur
verzamelen wij bij het restaurant voor de lunch, waarna u weer vrij
bent totdat wij om 15.30 uur aan de terugreis beginnen.
Vanwege ons 10-jarig jubileum verzorgd de Senioren Zomerschool
Houten het busvervoer naar Garderen.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

dinsdag 21 augustus
9.00 – ca. 16.30 uur
max. 50
€ 25,00 (incl. koffie/thee en lunch)
Verzamelen parkeerplaats Zwembad de Wetering, Hefbrug 3
BUS – gratis vervoer voor iedereen
Elise de Haan, Nelleke Wallenburg en Conny Veerman

23 – Gevangenis Nieuwegein

TOPPER

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.
U dient een geldig legitimatiebewijs 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
woensdag 22 augustus
Tijd
18.00 – 20.00 uur
Deelnemers
max. 25 (legitimatie is verplicht!)
Kosten
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Locatie
Liesbosch 100, Nieuwegein
Vervoer
Eigen vervoer (wij raden u aan om met de fiets te gaan)
Begeleiders
Elise de Haan en Nelleke Wallenburg

24 – Op reis door eeuwen muziekgeschiedenis
Muziek is van alle tijden en alle plaatsen. Iedere keer
weer waren en zijn er muzikanten en componisten die
noten schrijven en die van die noten muziek maken.
Maar elke tijd en elke plaats kent wel haar eigen
muziek. Er zijn werelden van verschil tussen Bach
(Matthäus Passion) en Bernstein (Westside Story) en
tussen pianostukken van Beethoven, Brahms,
Borodin, Bartok en Boulez. En dan hebben we het alleen nog maar over bekende B’s.
In twee uur tijd (inclusief een korte pauze) maken we een muzikale reis door de tijd,
waarbij we veel bekende en soms ook minder bekende componisten tegenkomen, van A
tot Z. Henk de Winter is uw reisleider en evenals vorig jaar bij zijn verhalen over
muziekinstrumenten, is er weer veel te horen en te zien.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

donderdag 23 augustus
14.30 – 16.30 uur
max. 50
€ 5,00 (incl. koffie/thee)
Wereldhuis, Lupine-oord 6
Eigen vervoer
Annemieke Hoogenhout en Elise de Haan

25 – Filmvoorstelling in Theater Aan de Slinger

TOPPER

Voorfilm, net als andere jaren beginnen we de middag met foto en
film van de activiteiten deze zomer.
Dan volgt de hoofdfilm:
Wanneer ‘Lady’ Sandra Abbott erachter komt dat haar echtgenoot
na een huwelijk van veertig jaar een verhouding heeft met haar
beste vriendin, besluit ze bij haar oudere zus in te trekken. Sandra
zou niet meer kunnen verschillen van de openhartige, volop
datende, vrijgevochten Bif die in een huurflatje woont. Maar die
verandering van omgeving is misschien wel juist wat ze nodig
heeft. Tegen haar zin in neemt Bif Sandra mee naar haar
stijldanslessen, waar ze Bifs vrienden leert kennen: een kleurrijke en energieke groep
leeftijdgenoten die Sandra laat zien dat pensionering juist een begin is. En dat een
scheiding je (liefdes)leven een verse start kan geven.
We sluiten het jubileumjaar gezamenlijk af met een hapje en drankje in de foyer.
Datum
Tijd
Deelnemers
Kosten
Locatie
Vervoer
Begeleiders

zaterdag 25 augustus
14.00 – 17.00 uur
max. 150
€ 5,00 (incl. hapje en drankje)
Theater aan de Slinger, De Slinger 3
Eigen vervoer
Koos Koster en Peter Regtuijt

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 vergaderingen, drukwerk en
verzendkosten. We krijgen geen subsidie, daarom
zoeken we vrienden. U kunt dit elk jaar opnieuw
aangeven.
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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, als vriend van de Senioren Zomerschool Houten het programma
met voorrang thuisbezorgd.
Hartelijk dank, de werkgroep

Inschrijvingsregels Senioren Zomerschool Houten 2018
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 vrijdag 22 juni 2018 worden ingeleverd 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.zomerschoolplus.nl

Financiën
- Het inschrijfformulier is tevens een machtigingsformulier tot éénmalige automatische
incasso voor de kosten van 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 1
september 2018).
- 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 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.
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
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, bij voorkeur per mail.
Annulering
- Verhindering wegens een calamiteit moet u doorgeven bij 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 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.
Museumkaart
Wij vragen u om uw museumkaart mee te nemen. U krijgt geen korting op de
deelnameprijs, maar het uitgespaarde bedrag gebruiken we om de deelnamebedragen
laag te houden.
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,
e
tel. 030 7001 525. U kunt bellen, maar u mag ook langskomen 2 verdieping boven de
bibliotheek (er is een lift). E-mail: cursusenco@vanhoutenenco.nl

Wij wensen u heel veel plezier met uw deelname!

Opgegeven activiteiten
Datum

Activiteit

Prijs

1

maandag 16 juli

Start ontbijt

€

2

dinsdag 17 juli

Parel van Beeld en Geluid

€ 12,50

ja/nee

3

woensdag 18 juli

Workshop Zomers bloemstuk

€ 10,00

n.v.t.

4

donderdag 19 juli

Lezing het Landschap Houten

€

5,00

n.v.t.

5

vrijdag 20 juli

Fort Rhijnauwen

€ 10,00

n.v.t.

6

maandag 23 juli

Bezoek Rechtbank Den Bosch

€

5,00

n.v.t.

7

dinsdag 24 juli

Wandeling Eiland van Schalkwijk

€ 15,00

n.v.t.

8

woensdag 25 juli

Lezing over geschiedenis van Berlijn

€

n.v.t.

9

donderdag 26 juli

Stadswandeling Historisch
Wageningen

€ 21,50

ja/nee

10

vrijdag 27 juli

Glasblazerij en boottocht Leerdam

€ 25,00

ja/nee

11

woensdag 1 aug

Proeverij Italiaanse producten

€ 22,00

ja/nee

12

donderdag 2 aug

Stadswandeling IJsselstein

€ 12,00

ja/nee

13

dinsdag 7 aug

Fietstocht langs Beatrix sluis

€ 10,00

n.v.t.

14

donderdag 9 aug

Kamp Amersfoort

€ 10,00

ja/nee

15

vrijdag 10 aug

CU2030

€

5,00

n.v.t.

16

maandag 13 aug

Lezing: na de bevrijding

€

5,00

n.v.t.

17

dinsdag 14 aug

Hofjeswandeling en rondvaart
grachten Utrecht

€ 20,00

n.v.t.

18

woensdag 15 aug

Indoor mini boerengolf

€ 15,00

ja/nee

19

donderdag 16 aug

Rondleiding Slot Zuylen

€ 18,50

ja/nee

20

vrijdag 17 aug

Houten fietsstad 2018

€

n.v.t.

21

maandag 20 aug

Botanische tuinen Utrecht

€ 10,00

ja/nee

22

dinsdag 21 aug

Zandsculpturen Garderen

€ 25,00

BUS

23

woensdag 22 aug

Gevangenis Nieuwegein

€

5,00

n.v.t.

24

donderdag 23 aug

Op reis door eeuwen
muziekgeschiedenis

€

5,00

n.v.t.

25

zaterdag 25 aug

Afsluiting film

€

5,00

n.v.t.

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

€
€

Deelname

meerijden?

Nr

2,50

5,00

7,50

n.v.t.

Welkom

www.zomerschoolplus.nl

Hartelijk welkom bij de Senioren Zomerschool Houten.
e
Dit is alweer het 10 programmaboekje.
De werkgroep is er trots op u zes weken lang weer een
gevarieerd programma van activiteiten te kunnen
aanbieden. Dit jaar met 10 keer een TOPPER,
activiteiten die bijzonder zijn, soms omdat ze al jaren
in ons boekje staan, soms omdat het iets heel speciaals
is in dit jubileumjaar.

Met dank aan de bedrijven die de Senioren Zomerschool een warm hart toedragen.
TAPPERIJ DE ZWIJGER
Eten en drinken op het Oude Dorp
Plein 21 3991 DL Houten
www.tapperijdezwijger.nl 030-6369719
houten@tapperijdezwijger.nl

In de periode van maandag 16 juli tot en met zaterdag 25 augustus 2018 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 Senioren Zomerschool Houten 2018. Er is genoeg variatie om iets
van uw gading te vinden.
Mede namens van Cursus&co wenst de werkgroep Senioren
Zomerschool Houten u heel veel plezier tijdens deze actieve weken.
Cursus&co, Onderdoor 160, Houten, tel. 030 7001 525
Kijk voor foto’s op onze website: www.zomerschoolplus.nl
Meld u aan vóór vrijdag 22 juni 2018.
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
Museumkaart is geldig, de korting komt ten goede aan de zomerschool

Castellum

