
Houten 

Doe je mee?  
Wordt gangmaker in jouw straat en verbind buurtbewoners met elkaar. 

https://www.liefenleedstraat.nl/ 

 

Meld jezelf aan bij Dominique of Annekee 

https://www.liefenleedstraat.nl/


  

•Investeer in je persoonlijke groei en sociale netwerken 

•Samen actief, bij blijven  
•Ontdek je veerkracht 
•Maak een persoonlijk plan voor je toekomst 

 

In 5 workshops met anderen in gesprek over wat er toe doet. 
Meer informatie:   www.powerhouten.nl 



Waar krijg jij energie van?  

Meedoen aan buurtactiviteiten of jouw eigen idee  

vormgeven tot een (buurt) activiteit 



Houten Noordoost 
1.  Velden 

2.  Sloten 

4.  Hagen 

3.  Weiden 

6.  Bermen 

7.  Centrum Oost 

8.   Akkers 

9.  Centrum West 

10.   Gilden 

11.  Molen 

 



Het Lokaal Houten 
Putterhaag 2 
 
Buurten: Centrum – Hagen -  Weiden 
 
www.hetlokaalhouten.nl  

Maaltijden  

Spelletjes  

Handwerken 

Zwerfvuil 

 

Ruimte voor initiatief uit de buurt 



De Meerkoet 
Meerkoetweide 39 
 
Heel Houten Noordoost 

Maaltijden  

Spelletjes 

Creatief 

Wandelen 

Expositie mogelijkheid 

Boekspot 

 

Ruimte voor initiatief uit de buurt 



Wijkvereniging de 

Weidevogels 
 

Buurt: de Weide (in de Meerkoet) 

+   

Iedere 2 weken gezellige kaart- en dart avonden 

Gezellige Bingo avonden 

Jaarlijkse Rommelmarkt 

 

www.wijkverenigingdeweidevogels.nl 



‘t Bouwhuys 
  
Snoeksloot 54 (Naast de grote Geer) 
 
Buurten: Velden- Sloten- Bermen 
 
Crea-café  
Scootmobiel club  
Soepcafé  
Wandelen 
 
 
Ruimte voor initiatief uit de buurt 
 
 

 



 

Plusbus Houten organiseert 

uitstapjes voor senioren 

Ook op ‘bestelling’ van 

inwonersgroepen Houten 

Noordoost 

www.plusbushouten.nl 

 

kantoorteam@plusbushouten.nl  

http://www.plusbushouten.nl/
mailto:kantoorteam@plusbushouten.nl


Buurtmoestuin de 
BuurtKlaver 
Naast basisschool de Velduil (Eggeveld) 

www.debuurtklaver.nl 

 

http://www.debuurtklaver.nl/


De Wakkere Akker 
De Wakkere Akker is een bewonersinitiatief in de wijk de Akker dat 6 jaar geleden is ontstaan.  

 

Aanleiding Sluiten van verzorgingshuizen met als gevolg: senioren dienen zolang mogelijk 

zelfstandig te blijven wonen.  

 

"Omzien naar elkaar" door 13 contactpersonen (in elke straat één).  

Het motto is: KONTAKT GEEFT ENERGIE, o.a. door onze wekelijkse koffie ochtend. 

Er is o.a. ook een klusteam ontstaan, die helpen bij klusjes thuis. 

 
Contact: wakkereakker@gmail.com 
 



Meer info: www.zwerfvuilhouten.nl 

Houten zwerfvuil arm en rijk aan contact 
Eéns per maand zwerfvuil rapen in de buurt (zaterdag 9-10 uur) en daarna samen 

koffie drinken. Een coördinator uit de buurt zorgt voor de randvoorwaarden.  Doe je 

mee? 

Buurten in Noordoost 

 

Velden- start bij de Triangel 

Gilden- start bij het Mozaïek 

Bermen- start bij de Dassenburg 

Hagen en Weides- start bij het Lokaal 

Centrum- start tegenover het Eetatelier 

Sloten zoekt nog een coördinator 



Bijzonder, biologisch en 

gastvrij 

 

Creacafé en Quiltcafé 

 

Houten centrum: Het Rond 86 

 



Koffie, ontmoeten, kleine bite,  

muziek luisteren van vinyl en 
schaken 

 
 

 

 

 

 

Houten centrum: 

 

Achterom 20, Houten 

Email: hoi@groeverij.nl 

https://goo.gl/maps/owr5STWGK1r3S8vr8
https://goo.gl/maps/owr5STWGK1r3S8vr8
https://goo.gl/maps/owr5STWGK1r3S8vr8
https://goo.gl/maps/owr5STWGK1r3S8vr8
mailto:hoi@groeverij.nl


Heb jij een idee voor jouw buurt dat je  

samen met anderen tot uitvoering wilt brengen? 
 

 

 

 

 

Hoe kunnen we jou hierbij kunnnen helpen?  

 

 

 Het vinden van buurtbewoners die met jou mee willen doen 

 Samen kijken naar een passende aanpak 

 Het vinden van een passende locatie 

 Het vinden van een financieel steuntje 

 Contact met andere buurtbewoners of professionals 

 PR  

 

 

Annekee Bosveld, Opbouwwerker  

‘van Houten & co’ 

a.bosveld@vanhoutenenco.nl 

06-86828777 

 

Dominique van ‘t Schip, beleidsmedewerker social domein  

Gemeente Houten 

Dominique.schip@houten.nl 

06-31103546 
 

Ons Fonds 

mailto:a.bosveld@vanhoutenenco.nl

