
KRACHTIG 
PLUS 

HOUTEN

Nieuwe contacten in 
de wijk en buurt

Samen werken aan 
nieuwe initiatieven

Gezelligheid

Een enthousiaste wijk 
en buurt

Startbijeenkomst 
6 februari 2023

in het gemeentehuis

13.45 – 16.45 uur
en

18.45 – 21.45uur

Aanmelden via de website 
www.krachtigplushouten.nl

z.o.z

Ben je 63+?

Woon je in Houten Zuid, 
Schalkwijk, ‘t Goy of Tull en 

‘t Waal?

Zin om iets nieuws te doen?
Anderen ontmoeten?

Kom naar 
KRACHTIG PLUS HOUTEN

http://www.krachtigplushouten.nl/


 

Uitnodiging 
 
Ben je 63+? Woon je in Houten-Zuid of in De Kleine Kernen? Heb je zin om iets nieuws te doen? 
Anderen te ontmoeten? Ga je met pensioen? Dan kán KRACHTIGPLUS HOUTEN iets voor je zijn.  
Wij nodigen je graag uit om naar een van onze Startbijeenkomsten te komen.  

KRACHTIGPLUS HOUTEN richt zich op ontmoeting, uitwisseling en kennis delen. Je kunt hierdoor je 
netwerk in je eigen wijk versterken.  
Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je anderen uit jouw wijk, je hoort over elkaars belangstelling en 
interesse en wat je leuk vindt om samen te doen.  
De gemeente Houten vindt dit project zo belangrijk dat zij de deuren van het gemeentehuis gastvrij 
voor ons open zet.  
Op maandag 6 februari 2023 kun je kiezen uit één van de twee mogelijkheden om mee te doen: 

 Van 13.45 - 16.45 uur            OF  Van 18.45 - 21.45 uur  

Waar: Gemeentehuis Houten, Onderdoor 25, Houten 

 In 2019 is KRACHTIGPLUS HOUTEN gestart in Noordwest Houten en in april 2022 in Noordoost. Op 

de website kan je hier meer over lezen https://www.krachtigplushouten.nl/ 

Groepen die daar toen werden gevormd zijn, zijn bijvoorbeeld:  
• wandelen, fietsen, koken, geocaching, filosoferen, lezen,  
• museum bezoeken, naar de film, biljarten, schilderen,  
• en wat 6 februari nog meer bedacht wordt: samen is leuker dan alleen!  
We werken samen met andere initiatieven in Houten-Zuid, Schalkwijk, `t Goy en Tull en `t Waal. 
 
Aanmelden vóór 21 januari 
Vind je het leuk om te komen en ben je nieuwsgierig? Meld je dan vóór 21 januari aan met naam, 
adres en mailadres en je voorkeur voor de middag of avond of ‘geen voorkeur’. Er is beperkt plaats, 
dus meld je snel aan. We houden uiteraard rekening met eventuele coronaregels. 
Kun je niet komen, maar ben je wel geïnteresseerd? Meld je dan aan als belangstellende en we 
houden je op de hoogte van de komende activiteiten.  
Aanmelden kan via de link naar het aanmeldingsformulier in de uitnodiging op de website:    

http://www.krachtigplushouten.nl onder de kop ‘Nieuws’. 

 

Tot ziens op 6 februari, wij hebben er zin in!  

Kerngroep KrachtigPlus Houten 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wat is Houten-Zuid: Houten-Zuidwest (Schaften, Bouwen, Houten, Castellum-Oost en -West, Waters, 

Rondweg-Zuidwest, Polders, Stenen, Muren) en Houten-Zuidoost (Landen, Sporen, Meren, Tuinen, 

Rondweg-Zuidoost, Mossen, Grassen),  ’t Goy,  Tull en ’t Waal en Schalkwijk. 

https://www.krachtigplushouten.nl/
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