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Iedereen kan meedoen!

Iedereen kan meedoen!
‘van Houten&co’ is dé welzijnsorganisatie in Houten: dicht bij de mensen, midden in
de samenleving. ‘van Houten&co’ vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in
Houten, ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid.
Met inzet van enthousiaste vrijwilligers worden leuke en leerzame activiteiten georganiseerd.
‘van Houten&co’ werkt samen met organisaties die zich inzetten voor mensen met een (licht)
verstandelijk beperking of psychische kwetsbaarheid. De activiteiten in deze folder die in paars
zijn aangegeven worden door ‘van Houten&co’ georganiseerd. De in blauw aangegeven
activiteiten door andere organisaties.
Aanmelden voor activiteiten van ‘van Houten&co’kan via:
onbeperktmeedoen@vanhoutenenco.nl.
Wil je meer informatie over de activiteiten van 'van Houten&co'? Neem dan contact op
met Martine Broekema: m.broekema@vanhoutenenco.nl, 030-7001500. Martine is
aanwezig op dinsdag en donderdag in Huis van Houten, Onderdoor 160, 2e verdieping.
Of kijk op www.vanhoutenenco.nl.

Eetcafé
Uit eten met gezellige mensen die ook van
lekker eten en een praatje houden. Onder
begeleiding van 2 vaste begeleiders gaan
we uit eten bij 'Het Eetatelier' op Het Rond.
Voor wie: Iedereen die graag uit eten gaat
met anderen.
Waar: Het Eetatelier, Het Rond 86.
Wanneer: De eerste dinsdag van de maand
vanaf 17.30 uur. We eten van 18.00 tot
19.30 uur. In januari, juli, augustus en
december is er geen Eetcafé.
Kosten: € 12,- voor een 2-gangenmenu,
een drankje en koffie.
Informatie: Inschrijven en betalen kan tot
uiterlijk de maandag voor het etentje bij
de receptie van 'van Houten&co', Huis van
Houten, Onderdoor 160, 2e verdieping,
030-7001500.

Ontmoetingsgroep Autisme
Opstapgroepen

Elke maand kun je bij de Ontmoetingsgroep
op een ontspannen manier met elkaar
kennis maken, een gezelschapsspel spelen
of iets creatiefs doen. Misschien ontmoet je
wel iemand waar je een afspraak mee kunt
maken om samen iets te gaan ondernemen
zoals uitgaan, samen koken, sporten of naar
de bioscoop.

Elke maand een activiteit of uitje samen
met een vaste groep en begeleiders.
Voor wie: Iedereen met een (licht) verstandelijke beperking. Er zijn 3 groepen waarvan
2 groepen voor alle leeftijden en 1 groep
speciaal voor jongeren van 20 tot 35 jaar.
Waar: Deelnemers ontvangen een
nieuwsbrief. Wil je mee met een van de
uitjes? Dan geef je dat een week van te
voren door per e-mail of telefoon.
Wanneer: Zaterdag 1x per maand; onder
vaste begeleiding.
Kosten: € 15,- inschrijfgeld per jaar,
daarnaast betaal je per uitstapje € 10,-

Informatie: Wil je lid worden van een
Opstapgroep? Meld je dan aan bij Martine
Broekema van 'van Houten&co' voor een
kennismakingsgesprek.

Voor wie: Mensen van 25 tot 50 jaar met
of zonder Autisme Spectrum Stoornis.
Waar: Wijkwerkplaats De Meerkoet,
Meerkoetweide 39.
Wanneer: Elke derde vrijdag van de maand,
van 19.30 tot 21.45 uur.
Kosten: € 2,-. Plus kosten voor consumpties
(alcoholvrij).

Disco
Lekker dansen op vrolijke muziek en goede
beats! De DJ draait de leukste muziek en
krijgt iedereen op de dansvloer. Je hoeft je
niet van te voren op te geven. Kom ook en
breng gerust je begeleiders mee!
Voor wie: Jongeren en volwassenen met of
zonder beperking.
Waar: Wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld,
Zonnehout 36.
Wanneer: Vrijdag 9 maart, 29 juni,
7 september, 23 november, van 19.00 tot
21.00 uur.
Kosten: € 3,- entree.

Stuifes Inn op zondagmiddag
Breng de zondagmiddag gezellig door bij de
Stuifes Inn met het doen van spelletjes of
sjoelen. Je hoeft je voor deze activiteit niet
van te voren aan te melden.
Voor wie: Jong en oud, met of zonder
beperking.
Waar: Huis van Houten, Onderdoor 160.
Wanneer: Elke derde zondag van de maand,
van 13.30 tot 16.00 uur.
Kosten: Gratis. Wanneer je mee wilt doen
aan de sjoelcompetitie kost dit € 0,70
Informatie: Op feestdagen en in de zomervakantie is er geen Stuifes Inn.

Bingo

Chill Auti Café

Zin om eens mee te doen? Wie weet win je
een mooie prijs.

Woon je in Houten of omgeving en heb je
autisme en/of AD(H)D met een normaal
tot hoger IQ of ben je heel erg onzeker?
Dan is deze avond iets voor jou! Uitgaan in
een omgeving waar jij je thuis kunt voelen,
anderen kunt ontmoeten, vrienden vinden.
Chillen, muziek luisteren, een muziek
instrument proberen, een leuke activiteit
doen, kletsen, drankje drinken, dansen,
een keer samen gamen of een film kijken.

Voor wie: Jong en oud, met of zonder
beperking.
Waar: Huis van Houten, Onderdoor 160.
Wanneer: De laatste donderdag van de
maand, van 14.00 tot16.30 uur, behalve in
december.
Kosten: € 0,60 per bingoplankje, er worden
5 ronden gespeeld, dus € 3,- als je met alle
ronden meespeelt.

Mannen in beweging

Darten bij Eddie’s

Mannen onder elkaar die fit willen worden
en aan hun conditie willen werken.
Professionele trainer Co van Bennekom
verzorgt deze sportlessen.

Heb jij altijd al willen leren darten? Kom
dan naar de dartmiddagen om samen te
trainen. De dartmiddagen worden georganiseerd door Dartvereniging Houten samen
met ‘van Houten&co’.

Voor wie:
Mannen met of zonder
(verstandelijke) beperking.
Wanneer: Elke maandag, van 10.00 tot
11.00 uur.
Waar: Huis van Houten, Onderdoor 160.
Kosten: € 3,- per les (korting mogelijk met
U-pas), betaling per kwartaal.
Informatie: www.vanhoutenenco.nl,
‘Cursus&co’, 030-7001525 (ma. t/m don.
van 9.30 tot 12.00 uur), Huis van Houten,
Onderdoor 160. Je kunt nog veel meer
workshops en cursussen vinden bij 'van
Houten&co', 030-7001525

Voor wie: Mensen met een (licht)
verstandelijke beperking.
Wanneer: 1 x per maand op zaterdag, van
13.30 tot 15.30 uur. De eerste data zijn
10 februari, 3 maart, 14 april en 9 juni.
Waar: Café Eddie’s (dit is binnen bij
sporthal Molenwiek), Papiermolen 3a.
Kosten: € 10,- voor 4 keer.
Informatie: Aanmelden kan via
onbeperktmeedoen@vanhoutenenco.nl of
haal een formulier bij de receptie van ‘van
Houten&co’, Huis van Houten, Onderdoor
160, 2e verdieping.

Voor wie: Jongeren met autisme en/of
AD(H)D met een normaal tot hogere
intelligentie. Jongeren die erg onzeker of
verlegen zijn en het moeilijk vinden om
contacten te leggen zijn ook van harte
welkom.

Waar: Jongerencentrum Enter, Hefbrug 1.
Wanneer: 1x per maand op zaterdag, van
19.30 tot 23.30 uur. Zaterdag 20 januari,
17 februari, 17 maart, 21 april, 12 mei,
9 juni, 7 juli.
Kosten: Entree € 7,50, drankmuntjes zijn
€ 2,-.
Informatie: www.auticafe.com of
bel met Edith Meij, 06-57002613.

Prokkel
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder.
Prokkel is een landelijk evenement in de eerste week van juni voor mensen met een (licht)
verstandelijke beperking. Door het indienen van een stagewens kunnen zij laten weten in wat
voor organisatie zij graag een keer een kijkje willen nemen. Het ontmoeten en kennis maken
met elkaars mogelijkheden en beperkingen staat hierbij centraal.

Prokkel Houten

De Prokkelwerkgroep bestaat uit
enthousiaste vrijwilligers. Wil je informatie
of lijkt het je leuk om mee te doen of te
helpen? Neem dan contact op met de
Prokkelwerkgroep Houten, 030-7001500,
onbeperktmeedoen@vanhoutenenco.nl.

Informatieavond
Prokkelstage

Voor wie: Iedereen die informatie wil of zich
wil aanmelden voor de Prokkelstage.
Wanneer: Dinsdag 20 maart, van 19.00 tot
20.30 uur.
Waar: ‘van Houten&co’, Huis van Houten,
Onderdoor 160.
Kosten: Gratis.

Voor wie: Mensen met een (licht)
verstandelijke beperking.
Wanneer: Donderdag 7 juni.
Waar: Prokkelstages worden zoveel
mogelijk verzorgd bij bedrijven en
organisatie binnen Houten.
Kosten: Gratis.
Informatie: Martine Broekema en
Mieke Franken, Prokkelwerkgroep Houten,
onbeperktmeedoen@vanhoutenenco.nl,
030-7001500.

Prokkel in de praktijk

Willeke is 31 jaar en heeft al meerdere keren
een Prokkelstage gedaan. In 2017 heeft zij
de hele dag meelopen bij woningstichting
Viveste.

Wat viel je op toen je binnenkwam?
"Ze waren aardig en ik werd netjes
ontvangen door de mensen van de receptie.”
Wat mocht je als eerste doen?
“Na de koffie mocht ik een rondje langs
iedereen van het personeel gaan, zodat ze
wisten dat ik er was.”
Wat heb je voor werk gedaan?
“Een rondje over Het Rond gelopen samen
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Ieder jaar organiseert de Prokkelwerkgroep
van ‘van Houten&co’ de Prokkelstage in
Houten. Een Prokkelstage is een stage van
één dag voor iemand met een beperking bij
een bedrijf. Dat kan overal zijn: bij de bakker,
een basisschool of bij de gemeente. Prokkel
Houten kiest ervoor om de stages zoveel
mogelijk in Houten plaats te laten vinden.

Nationale Prokkelstage
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met 2 mannen van Viveste. Zij controleerden
of de gebouwen van Viveste schoon waren.
Ze waren soms tevreden, soms moest het
schoonmaakbedrijf ingeschakeld te worden.
Het leuke van de Prokkel vind ik dat het
leerzaam is en dat ik boven op het dak van
de huizen op Het Rond ben geweest!
Ik heb andere jaren ook een Prokkeldag
meegelopen bij de gemeente Houten, bij de
politie, een basisschool en de Rabobank.”

Hobbyclub de Schakel
Op de clubavond wordt eerst koffie/thee
gedronken en daarna worden er individuele
activiteiten aangeboden.

Houtense Stichting Samen
Verder (HSSV)

Voor wie: Mensen met een verstandelijke
beperking tussen de 15 en 65 jaar.
Waar: Opstandingskerk Gemeente Houten,
Het Kant 1.
Wanneer: Elke donderdagavond, van 19.30
tot 21.00 uur.
Kosten: € 35,- per jaar.
Informatie: Anke Koopman, 030-6374928 of
Marian van der Kooij, 030-6351453.

Deze stichting organiseert sport- en
spelactiviteiten voor mensen met een
verstandelijke beperking. Iedereen met een
verstandelijke beperking kan op zijn niveau, Eetcafé Stichting
op zijn eigen tempo deelnemen aan deze
Saffier Houten
activiteiten. Er zijn 2 vaste activiteiten per
week.
Voor wie: Voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid.
Zwemmen
Waar: Het Eetatelier, Het Rond 86.
Voor wie: Iedereen met een verstandelijke
Wanneer: Iedere maandag ook in de schoolbeperking.
vakanties. Inloop vanaf 16.00 uur (creatieve
Waar: Zwembad De Wetering ,in het
activiteit). Om 18.00 uur gaan we aan tafel.
verwarmde doelgroepenbad, Hefbrug 3.
Kosten: 3-gangen menu voor € 5,- (korting
Wanneer: Iedere zaterdag, tussen 9.00 en
mogelijk met U-pas) inclusief thee of koffie
10.00 uur.
na afloop.
Informatie: samenverderhouten@gmail.com Informatie: Wil je deelnemen aan deze
en www.ssvhouten.nl.
eetactiviteit? Neem dan contact op met
Stichting Saffier voor een kennismakings
Zaalsport
gesprek, 030-3021100.
Voor wie: Iedereen met een verstandelijke
beperking.
Waar: Gymzaal Basisschool Klavertje Vier,
Eggeveld 4-6.
Wanneer: Elke maandag, van 19.45 tot
20.45 uur.
Informatie: samenverderhouten@gmail.com
en www.ssvhouten.nl

Sportpunt Houten
Bij Sportpunt Houten kun je terecht voor
alle informatie over het aangepaste sporten beweegaanbod in de gemeente Houten.
Zowel het aangepaste sportaanbod voor
mensen met een verstandelijke beperking
als voor mensen met een lichamelijke
beperking is in een overzicht te vinden op
de website van Sportpunt Houten.
Met vragen over aangepast sporten kan er
contact worden opgenomen met de projectleiders Special Sports: José van Laarhoven,
jose@sportpunthouten.nl, 06-12141606
of Claudia van Mechelen,
claudia@sportpunthouten.nl, 06-14147601.
Sportpunt Houten, Randhoeve 221-11,
06-10362696, www.sportpunthouten.nl.

Sportcarrousel

Sportpunt Houten vindt het belangrijk dat
mensen met een verstandelijke beperking
kunnen sporten en bewegen. Minimaal
Sport & Spel Inloop
eens per maand wordt er dan ook bij één
van de sportaanbieders in Houten een
De Sport & Spel Inloop is een moment om
activiteit georganiseerd, waarbij zowel
ontspannen en laagdrempelig met elkaar te kinderen als volwassenen met een (licht)
bewegen, waarbij plezier voorop staat.
verstandelijke beperking of autisme kunnen
Voor wie:
Mensen die willen bewegen, kennismaken met het (aangepaste)
maar een drempel ervaren om naar een
sport- en beweegaanbod.
sportaanbieder te gaan.
De agenda en de flyer zijn te vinden op
Waar: Gymzaal in De Krachtfabriek,
www.sportpunthouten.nl.
Dijkhoeve 1.
Wanneer: Iedere vrijdag, van 13.00 tot 14.00 Voor wie: Mensen met verstandelijke beperuur. Niet op 27 april.. Aanmelden is niet
king van alle leeftijden.
nodig.
Waar: Op verschillende locaties.
Kosten: Gratis.
Wanneer: Elke maand is er minstens
Informatie: Draag makkelijke, loszittende
één beweegactiviteit voor mensen met
kleding. Yoni Sahertian, 06-10961961
verstandelijke beperking.
yonisahertian@lister.nl, of Annemarie van
Kosten: Gratis.
Deelen, 06-25511699,
Informatie: Claudia van Mechelen,
sportmakelaar@sportpunthouten.nl.
claudia@sportpunthouten.nl, 06-14147601.

De Uitdaging
Inspiratiehuis De Uitdaging

Laagdrempelige inloop voor mensen met
een psychische kwetsbaarheid om elkaar te
ontmoeten.
Voor wie: Mensen met een psychische
kwetsbaarheid en hun naasten.
Waar: Inspiratiehuis De Uitdaging, Huis van
Houten, Onderdoor 158, 3e verdieping.
Wanneer: Dinsdag, van 13.00 tot 16.00 uur
en donderdag, van 19.00 tot 21.30 uur.
Kosten: Geen.

Training Werken Met
Eigen Ervaring (WMEE)

‘Werken met eigen ervaring’ (WMEE) is een
cursus om te ontdekken of het iets is om
je ervaringen in te zetten ten behoeve van
anderen.
Voor wie: Iedereen die leert te leven met
psychische ontwrichting en de gevolgen
daarvan.
Waar: Inspiratiehuis De Uitdaging, Huis van
Houten, Onderdoor 158, 3e verdieping.
Wanneer: Elke donderdag, van 13.00 tot
15.30 uur. Start op 8 februari 2018.
De training bestaat uit 13 bijeenkomsten.
Kosten: € 20,-.

Training Cognitieve Fitness

Je traint conditie, geheugen en concentratie
Voor wie: Iedereen die gemotiveerd is zijn
of haar lichamelijk en geestelijke fitheid te
verbeteren.
Waar: Wijkcentrum/cultuurcentrum
Schoneveld, Zonnehout 36.

Wanneer: Elke woensdag, van 13.00 tot
14.30 uur. 11 bijeenkomsten en start op
17 januari.
Kosten: € 35,-.

Training Wellness Recovery
Action Plan (WRAP)

WRAP is een praktische training om aan je
welbevinden te werken, door het maken van
een persoonlijk plan voor je dagelijks leven.
Voor wie: Voor iedereen vanaf 18 jaar.
Waar: Inspiratiehuis De Uitdaging, Huis van
Houten, Onderdoor 158, 3e verdieping.
Wanneer: Elke dinsdag, van 10.00 tot 12.30
uur. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten
en start op 8 mei 2018.
Kosten: € 20,Informatie: www.deuitdaginghouten.com,
06-83802804, peersupporthouten@lister.nl.

Groepsactiviteiten
Stichting Saffier:
Voor wie: Mensen met een psychische
kwetsbaarheid.
Waar: Verzamelen op de parkeerplaats aan
de Dijkhoeve.
Wanneer: 4e zondagmiddag van de maand
ook in de schoolvakanties.
Kosten: Bijdrage vervoer € 3,50 (korting
mogelijk met U-pas), 1 gratis consumptie.
Informatie: Neem contact op met Stichting
Saffier voor een kennismakingsgesprek,
030-3021100.

Themacafé LFB
(Landelijke Federatie
Belangenbehartiging)
Een Themacafé is een themabijeenkomst in
een openbare ruimte waarbij mensen met
een beperking informatie krijgen en
ervaringen met elkaar uitwisselen waardoor zij sterker en zelfstandiger worden.
Elke bijeenkomst staat er een nieuw thema
centraal. Thema’s die aan de orde kunnen
komen zijn o.a. werk, vriendschap, eigen
regie, sport, gezonde voeding, politiek,
relaties, en veiligheid.
De LFB is een landelijke belangenorganisatie
vóór en dóór mensen met een verstandelijke
beperking. Bij de LFB werken en leren mensen met een verstandelijke beperking.
Voor wie: Mensen met een verstandelijke
beperking uit Houten en alle mensen die
zich aangesproken voelen door de vorm en
inhoud van de themacafés.
Waar: Huis van Houten, Onderdoor 158, zaal
Oranje, Houten.
Wanneer: Donderdag 18 januari, woensdag
7 februari, van 19.00 tot 21.00 uur.
Informatie: Hélène Hooft,
hhooft@reinaerde.nl, 06-12436321,
www.lfb.nu.

Bijeenkomsten
belangenvereniging Sien
Belangenvereniging Sien organiseert ook
dit jaar verschillende bijeenkomsten die
helpen bij het versterken van het sociale
netwerk rondom een gezin en persoon met
een beperking.
Voor wie: Voor ouders, familie en mantelzorgers van iemand met een (verstandelijke)
beperking of Autisme Spectrum Stoornis.
Waar: Randhoeve 221, Houten.
Wanneer:
• 30 januari Workshop “Samen sterk(er)”.
• 20 maart Brainstormavond
		
“Samen weet je meer”.
• 12 juni
Informatiebijeenkomst
		
“Zorg en ondersteuning
		
in Houten.
• 6 november Workshop “Samen sterk(er).
Alle bijeenkomsten zijn op dinsdagen,
van 19.30 tot 22.00 uur.
Kosten: Gratis
Informatie: Jolanda Den Hartog,
jolanda@sien.nl. www.sien.nl

Alle in paars aangegeven activiteiten
worden georganiseerd door
‘van Houten&co’.
De in blauw aangegeven activiteiten
door andere organisaties.

Onbeperkt actief, vrijwilligerswerk
DOOR mensen met een (licht) verstandelijke
beperking en/of psychische kwetsbaarheid
Lijkt het je leuk om andere mensen te ontmoeten, te helpen bij een
activiteit of om een nieuwe activiteit op te zetten? Wil je jouw talent
inzetten voor andere mensen? Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou!
‘van Houten&co’ biedt de ondersteuning die je nodig hebt en stelt
daarin niet je beperking maar jouw mogelijkheden voorop. Wil je hulp
bij het vinden van de juiste activiteit of vrijwilligerswerkplek? Neem dan
contact op met Martine Broekema, m.broekema@vanhoutenenco.nl,
030-7001500. We helpen je graag op weg!
Deze folder is mede mogelijk gemaakt door:
De Rooy Transport - Logistiek en Studio Jeroen Baars (ontwerp en opmaak)

