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Platform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport Houten    
 

Bijeenkomst van 3 september 2008, 19.30 – 22.00 uur 
Zwembad De Wetering, Hefbrug 3, 2991 LB Houten 

 
Verslag (vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 22 oktober 2008) 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda  
Voorzitter Peter van der Wens (Badmintonvereniging Houten) opent deze tweede extra bijeenkomst 
van 2008, die opnieuw volledig in het teken staat van de bespreking van Sportnota Houten 2008 – 
2015. Op niet al te lange termijn na deze bijeenkomst zal een reguliere bijeenkomst worden 
georganiseerd waarop andere thema’s ter sprake gebracht kunnen worden. Voor deze bijeenkomst 
zal ook Burgemeester Lamers uitgenodigd worden. Bij de rondvraag zal gepolst worden welke data 
hiervoor geschikt kunnen zijn. 
 
Een aantal verenigingsbesturen is niet aanwezig, omdat het gespreksonderwerp van deze 
bijeenkomst hen niet of zijdelings raakt: Skate- en schaatsvereniging, Aikido, Hellas, TC Atalanta. 
OWSV Hi-Dive heeft zich mede afgemeld uit onvrede over de wijze waarop de zwemsport aan de orde 
is geweest bij het opstellen van de sportnota.  
Wethouder Jan Koudijs meldde zich af, omdat hij bij nader inzien niet op tijd klaar is met een andere 
afspraak. Hij spreekt bij zijn afmelding zijn dank aan de sportverenigingen uit voor de bijdragen die 
geleverd zijn bij het tot stand komen van de Sportnota. 
 
 
2. Verslag en Mededelingen  
• Verslag d.d. 26 maart 2008  
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt definitief vastgesteld. 
 
• Mededelingen:   
Vanuit de Vrijwilligerscentrale wordt geattendeerd op de mogelijkheid om nieuwe leden te werven door 
een aanbieding op te nemen in het bonnenboekje of op de markt in het kader van de publiciteit voor 
de themabijeenkomst “Het voorkomen van diabetes” (uitnodiging bij dit verslag gevoegd). 
 
Paul Voois (Sportservice Midden Nederland) laat doorgeven, dat de themabijeenkomst over EHBSO 
voor kaderleden georganiseerd kan worden op 8, 22 of 29 oktober. Er is onder andere belangstelling 
vanuit Houten Dragons, Woodpeckers, VC Houten en Taurus. Er wordt voorgesteld de bijeenkomst 
sowieso op meerdere data aan te bieden en aan de hand van inschrijving een definitief tijdstip te 
bepalen. Voorts wordt gevraagd ook een andere avond dan de woensdagavond aan te bieden. 
 
Annelies Krikke (Gemeente Houten) doet vooraankondiging van de mogelijkheid kandidaten aan te 
melden voor de jaarlijkse Sportprijs van de OLV Broederschap. Kandidaten die bijzondere prestaties 
verrichten (bijvoorbeeld landelijk gaan spelen en daardoor extra kosten maken) kunnen door de 
verenigingen worden voorgedragen voor een geldprijs van € 1.000,00. 
 
De basketbalvereniging Woodpeckers heeft inmiddels door de “ruilverkaveling” van de sporthallen in 
dit nieuwe seizoen sporthal De Slinger in gebruik kunnen nemen. Helaas zijn daar meteen al 
problemen mee. Er is weliswaar een nieuwe vloer aangelegd, maar de gevraagde belijning voor 
dubbel en enkel court is uiteindelijk niet  aangebracht. Ook de baskets zijn niet naar wens 
geïnstalleerd. Dit is inmiddels ook bij Gemeente Houten gesignaleerd. Er wordt naar gestreefd in de 
herfstvakantie in nader overleg met de gebruikers een oplossing te bereiken.  
 
 
3. Sportnota 2008 – 2015, terugblik en vooruitblik op het vervolg  
 
Terugblik 
Voor de goede orde ontvangen alle aanwezigen op schrift de reactie die Peter van der Wens tijdens 
de behandeling van de sportnota bij het Ronde Tafel Gesprek van de gemeenteraad op 10 juni jl. 
heeft uitgesproken (bij dit verslag gevoegd). De definitieve sportnota is tot stand gekomen na 
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bespreking en schriftelijke reacties van Platform Sport Houten. Op enkele punt is daarbij de reactie 
vanuit Platform Sport Houten niet in dezelfde vorm overgenomen.   
De nota is daarna niet meer aangepast en is uiteindelijk in juli door de gemeenteraad aangenomen. 
Vanuit de gemeenteraad is in aanvulling op de sportnota gevraagd om versnelling van het bouwen 
van kleedkamers voor VV ’t Goy, om extra aandacht voor regionaal onderzoek in het kader van 
beschikbaar zwemwater en om onderzoek naar de mogelijkheid tot overkapping van het buitenbad 
van zwembad De Wetering. 
 
Enkele sportverenigingen plaatsen een kanttekening bij de vermeende 100% instemming van de 
sportverenigingen bij de inhoud van de sportnota: enkele behoeften zijn van stond af al niet in de in de 
sportnota opgenomen (zoals de vraag naar extra zwemwater) of zijn in de uiteindelijke versie toch 
afgezwakt ten opzichte van wat in de reactie van de sportvereniging was opgemerkt (zoals het 
gevraagde extra jeugdtrainingsveld voor honk- en softbal). 
 
Voorts is er onduidelijkheid over de overwegingen achter het tijdschema, dat achter de sportnota is 
gevoegd: sommige zaken zijn logistiek niet in de geplande volgorde te realiseren (asfaltveld voor 
handbal en wethra-veld voor hockey vóór verplaatsing naar een andere locatie!?). Na de toelichting, 
dat dit een invulling betreft op basis van urgentie en jaarlijks beschikbaar budget rijst de vraag of er 
vanuit de sportverenigingen nu nog invloed mogelijk is op de keuzes die hierin zijn terug te lezen. 
 
Tenslotte is er verbazing over de (omvangrijke) uitgaven voor voetbal, die voorgaan op de uitgaven 
voor hockey, honkbal en handbal. De indruk leeft bij sommigen zelfs, dat er buiten het georganiseerde 
overleg met de sportverenigingen ook andere invloeden op de totstandkoming van de definitieve 
sportnota hebben ingewerkt. Dit zou een bedreiging kunnen vormen voor het vertrouwen in dit 
georganiseerde overleg. 
 
Besluit: De sportverenigingen stellen er prijs op deze reactie op de gang van zaken schriftelijk aan 
college en gemeenteraad kenbaar te maken. Hiervoor zal een concept worden opgesteld, aangevuld 
met na vaststelling van de sportnota nu nog niet gehonoreerde wensen. Mits als zodanig benoemd 
kunnen dat ook nieuwe wensen zijn, die in eerder stadium nog niet aan de orde waren. 
 
Vervolg 
De gemeente heeft de behoefte de lijnen die in de sportnota staan aangegeven nu in samenspraak 
met de sportverenigingen verder in te kleuren. Deze aanpak vindt instemming. 
 
Hierbij wordt de hoogste urgentie gelegd bij het vinden van een oplossing voor de situatie op 
sportpark De Stenen Poort. Het vinden van een andere locatie heeft daarbij voorrang.  
In de eerste plaats is duidelijkheid nodig over de plannen die gemeente Houten zelf met De Stenen 
Poort heeft. Tegelijk moet er ook rekening mee worden gehouden, dat er hierin verschillende opties 
denkbaar zijn, bijvoorbeeld als een partij afzonderlijk een oplossing vindt voor vertrek van dit park.  
Het is zinvol deze scenario’s met een beperkt aantal betrokken (handbal, honkbal, hockey) en 
belangstellende (bijv. Atletiek?) verenigingen in kaart te brengen en zelf het initiatief te nemen om 
oplossingen te beoordelen en/of te ontwikkelen. Met het oog op al lopende andere initiatieven zal dit 
overleg snel moeten starten. 
 
Daarnaast is het ook zinvol als een aantal verenigingen zich buigt over de wensen die er leven ten 
aanzien van het sporthalgebruik.  
 
Tenslotte kunnen we met een aantal verenigingen de vragen rond het zwemwater verder doornemen. 
 
Besluit: In overleg met gemeente Houten zullen Peter van der Wens en Will Mossink de 
sportverenigingen op korte termijn uitnodigen hier verder over door te praten. 
 
Annelies Krikke vraagt de sportverenigingen op een zelfde wijze ook het gesprek te organiseren over 
de  (twee) “software”-thema’s uit de sportnota:  het doelgroepenbeleid (jeugdigen, senioren, sporters 
met beperkingen) en de sportorganisatie (invulling van de “combifunctionaris”, de “sportmakelaar” en 
het “sportloket”). 
Het is zinvol daar in de komende maanden over mee te denken, zodat het daarvoor beschikbare 
budget vanaf 2009 kan worden ingezet. 
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Besluit: In overleg met gemeente Houten zullen Peter van der Wens en Will Mossink de verenigingen 
ook voor deze onderwerpen op korte termijn uitnodigen hier verder over door te praten. 
 
Behandeling van dit onderwerp wordt vervolgens afgerond met twee uitsmijters: “ouders langs de lijn” 
en “de mentaliteit van de sporter”. Geconcludeerd wordt dat deze onderwerpen goed aan de orde 
kunnen komen binnen het thema van de geformeerde klankbordgroepen. Voorts wordt Sportservice 
Midden Nederland verzocht aan te geven of er over de benadering hiervan gerichte projecten of 
themabijeenkomsten zijn te organiseren. 
 
4. Wat verder ter tafel komt / rondvraag  
Mike Oosterwaal (TC De Doordraaiers): Wat is er te regelen voor gescheiden verzamelen van plastic 
flessen bij sportverenigingen? Sportverenigingen worden in de regelgeving gezien als bedrijven. Dit is 
een vrij hardnekkig gegeven. Oplossingen kunnen daarom ook het beste in aansluiting daarmee 
worden gezocht, bijvoorbeeld door initiatieven te ontwikkelen samen met andere bedrijven op een 
bedrijventerrein. Mike verzoekt sportverenigingen aan het secretariaat van Platform Sport Houten door 
te geven hoe dit bij andere sportverenigingen leeft en welke oplossingen men hiervoor heeft. 
Verder kan dit punt ingebracht worden bij de evaluatie van het Houtense proef met plastic ophalen. 
 
Mike Oosterwaal (TC De Doordraaiers): Verzoekt om na te gaan of er –naast bestaande 
bewegwijzering rondom sportcomplexen-  bij de toegangswegen van de gemeente verzamel-
wegwijzers geplaatst kunnen worden die de richting aangeven naar verschillende sportparken. 
 
Annelies Krikke (gemeente Houten): Er is gesproken over de inrichting en het beheer van De Slinger 
in combinatie met het nieuwe theater. Hier is een aanpassing van de toegang nodig. Voor het 
weekend wordt gedacht aan een beheerder bij de ingang. Door de week blijft de toegang voor 
sporters via de achterkant. Verder is er gezocht naar een oplossing voor het toiletgebruik door publiek. 
Over dit vraagstuk is eerder overleg geweest met de betrokken gebruikers. Toen was ook sprake van 
een extra, afsluitbare deur. De betrokken verenigingen besluiten een gezamenlijke brief aan de 
gemeente op te stellen waarin aan dit eerder overleg wordt herinnerd en ervoor gepleit wordt alsnog in 
lijn hiermee naar oplossingen te zoeken. 
 
Bram Alblas (VC Houten): Spreekt zijn dank uit voor de inspanningen vanuit Platform Sport Houten 
om voor het nieuwe seizoen tot een andere indeling van het zaalgebruik te komen. Hij bepleit om het 
overleg hierover voor het volgende seizoen op tijd te starten. 
 
Dick Jacobs (HV Houten): Wil graag weten wat er geregeld is rond het legen van de gemeentelijke 
prullenbakken op de sportterreinen: de ervaring is, dat deze te weinig geleegd worden, waardoor veel 
zwerfvuil ontstaat. Annelies Krikke zal nagaan wat hierover bekend is. 
 
Odilia Vermeulen (BC Woodpeckers): Wil graag betrokken worden bij de besprekingen over de 
zaalruimte, waarin ook Taurus ene eigen initiatief ontwikkelt. 
 
Ilse Ponsioen (KV Victum/IGCN): Spreekt haar dank uit voor de inspanningen rond de sportnota. 
 
Yvonne van Slagmaat (GoSwim): Er zijn inmiddels –na eerdere opmerkingen- doelen waarop kan 
worden geschoten! 
 
Peter van der Wens (Platform Sport Houten): Polst de mening van de aanwezigen over de 
ontwikkeling van Platform Sport Houten in de richting van een Sport Advies Raad Houten. Hierop 
wordt instemmend gereageerd, o.a. op basis van goede ervaringen zoals bij Culemborg en Almere. 
Peter kondigt aan in deze richting voorstellen uit te gaan werken. 
 
Rondvraag leert tenslotte, dat een volgende, reguliere bijeenkomst van Platform Sport Houten op veel 
aanwezigen kan rekenen als deze plaats zou vinden op resp. 20, 22, 23, 29 of 30 oktober. 
Het definitieve tijdstip wordt afgestemd met de agenda’s van burgemeester Lamers en wethouder 
Koudijs. Hier volgt nog bericht over.
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Bijlage 1 bij: 

Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d.3 september 2008 

 
Deelnemerslijst  
 
Verenigingsbesturen van:  Naam deelnemer  Functie   
Basketbalvereniging De Woodpeckers Odilia Vermeulen bestuurslid v 
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter v 
GoSwim Yvonne van Slagmaat voorzitter v 
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs 

Peter Versteegt 
Voorzitter 
Secretaris 

v 
v 

HSV Houten Dragons Erick Schabracq 
Hans Feikema 

Voorzitter 
penningmeester 

v 
v 

Tennisvereniging De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter v 
KV Victum/IGCN Ilse Ponsioen Voorzitter v 
VC Houten Bram Alblas Bestuurslid v 
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom Voorzitter v 
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter v 
    
Gasten     
Gemeente Houten Annelies Krikke  v 
Sportservice Midden Nederland Eddy Heerings  v 
    
Afwezig     
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder mk 
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter zk 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten mk 
Avond4daagse Houten   zk 
Delta Sports ‘95 Cees Hogenes voorzitter zk 
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Bestuur  zk 
Hockeyclub Houten Willem Bakker voorzitter zk 
HTTC Paul van Doorn Voorzitter zk 
Judovereniging Groot Houten Herman Schilperoort Voorzitter a.i. zk 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter zk 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  mk 
Reddingsbrigade Tripduikers bestuur  zk 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter zk 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris mk 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter mk 
SV Houten bestuur  mk 
Tennisvereniging SET Adri Peek Voorzitter zk 
Tennisclub Atalanta Chris Driessen Voorzitter mk 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter zk 
Wielertourclub Houten   zk 
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Bijlage 2 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d.3 september 2008 
 

Platform Sport Houten 
 
 
Reactie op de definitieve Sportnota Houten 2008-201 5  
 
Algemeen 
De sportnota is in goed overleg met de sportverenigingen tot stand gekomen.  
De sportverenigingen zijn daar zeer erkentelijk voor. 
 
Zichtbaar is dat gemeente Houten de sport en de functies van sport serieus neemt en  
tegen de achtergrond van de (financiële) on- en mogelijkheden verantwoord invult.  
Ook door initiatief te nemen op punten waar de oplossing niet direct binnen de gemeente zal 
liggen (zwemwater, topsport, aangepast sporten). 
 
Wij zijn nu reeds met vertrouwen, verder in gesprek, over de uitwerking van de verschillende 
programma’s. We zullen daarbij scherp letten op voortvarendheid: de meeste wensen zijn 
immers als sinds 2005 goed bekend en er is al heel wat geschreven, maar er is vooralsnog 
geen spa de grond in voor de realisatie. 
 
 
Als we kijken naar de sporter/doelgroepenbeleid: 
Dan word de genoemde doelgroepen op dit moment goed benaderd vanuit de BOS/BSI-
projecten en richt zich daarmee vooral op jeugd. En dat is op zich goed. Nog beter als dit 
structureel wordt voortgezet. Als thema is dit niet zo aan de orde geweest in de discussies bij 
de sportverenigingen. Men ervaart dit toch vooral als een onderwerp met een WMO-
perspectief!  
 
V.w.b. de beperkte en kwetsbare groepen: hier zal vooral op regionaal niveau naar 
oplossingen moeten worden gezocht: de spoeling is anders te dun, gezien beperkte 
aantallen op gemeentelijk niveau en de te treffen specifieke voorzieningen. Op provinciaal 
niveau wordt dit inmiddels ook aardig opgepakt met o.a. consulenten aangepaste sport. 
 
 
De sportorganisatie: 
Prima dat belangrijke taken bij de sportorganisatie worden gelegd. Het legt evenwel enorme 
druk bij vrijwilligers. Zou wellicht billijk zijn als er vergoedingen/subsidies worden ingezet als 
sportvrijwilligers zaken oppakken. 
Verder is het aantal vrijwilligers zorgelijk aan het teruglopen en worden ook de eisen die 
(ouders van) sporters aan het sportkader stellen langzaam niet meer op te brengen en moet 
je geleidelijk toch ook gaan denken aan alternatieven om dit op gaan vangen. 
 
Erg sterk komt de rol en functie van sportmakelaar, sportinformatiepunt en de 
combinatiefunctionaris aan de orde. Functies die zeer zinvol zijn om in te vullen.  
Hoe deze zich tot elkaar verhouden is in het stuk nog niet zo helder.  
 
Het Platform heeft er wel vertrouwen in, dat we hier in onderling overleg verder invulling aan 
zullen gaan geven. Met name voor de combinatiefunctionarissen rijst de vraag of de 
financiering hiervan structureel wel zo goed te realiseren valt. 
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De sportaccommodatie: 
De voorgenomen voorzieningen sluiten goed aan op de wensen en behoeften vanuit de 
sportverenigingen. Hier is goed naar geluisterd. Ook naar de zwemclubs.  
 
‘Over-all’ is wat er aan plannen uitkomt niet zuinig, maar nog wel sober en is de 
onderbouwing sterk gebaseerd op landelijke normen e.d. en niet specifiek gericht op de 
Houtense bevolkingssamenstelling (relatief jeugdig).  
Wij denken dat het wat meer had kunnen “bruisen”.  
Dit is ook zo door het Platform in een tussentijdse reactie verwoord 
 
Het is inmiddels zomer 2008. In de uitvoering is het niet duidelijk wat er nu nog wordt gedaan 
voor 2009. Veel wordt er beloofd in de vorm van onderzoeken.  
 
Wel weten wij dat het ‘te doen’ lijstje al bekend was in 2005: 
Immers, al heel lang stonden op het verlanglijstje: 
• Voetbalvelden 
• Kleedkamers (Niet goed na te gaan hoe kleedkamers tGoy gerealiseerd worden) 
• Uitbreiding uitplaatsing hockey 
• Uitplaatsing Honk en softbal / handbal (en uitbreiding) 
• Gedoe met een Sporthal 
• Specifieke accommodatie voor vechtsporten  

 
Het tarievenverhaal is intentioneel goed (2009 naar -/- 25%).  
De financiële onderbouwing ervoor kunnen we niet goed teruglezen: 
• In 2007 was er dekking voor de verlaging van 16,5 %. 
• In 2008 was er geen dekking voor meer verlaging, want wat gereserveerd was moest 

wederom de 16,5 % dekken. 
• In 2009 lijkt er wel weer dekking voor een nog verdere verlaging naar ongeveer 25%, 

maar we kunnen niet nalezen waar nu de dekking wordt gevonden voor voortzetting van 
de dekking van 16,5%. Wel blijft er dekking over.  

Begrijpt u nog? 
 
 
Voorzieningen Visie 
E.e.a. is goed overgenomen in de Voorzieningen visie en leidt hopelijk tot een integrale 
benadering bij het vinden van ruimtelijke/bouwtechnische oplossingen. 
 
 
Perspectiefnota 2009  
De vertaling naar de perspectiefnota belooft qua tempo van realisering nog niet echt iets 
concreets: 
In 2009 zien we alleen nog startnotities en onderzoek terug. Dus nog lang geen spa in de 
grond. 
Platform gaat in ieder geval de voortgang van de notities en onderzoeken kritisch volgen. 
 
 
 
 
Uitgesproken door Peter van der Wens, voorzitter Platform Sport Houten, tijdens het Ronde 
Tafel Gesprek van de Gemeenteraad over de Sportnota op 10 juni 2008 
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Bijlage 3 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d.3 september 2008 
 

Persbericht/ informatie voor sportverenigingen in H outen 
 

Test uw bloedsuikerwaarde in Houten 
Themabijeenkomst “Het voorkómen van diabetes” 

 
Bent u benieuwd naar de waarde van uw bloedsuiker? Hoe groot is uw kans op het ontwikkelen van 
suikerziekte (diabetes)? Wat kunt u zelf doen om de kans op suikerziekte te verkleinen? Kom op 
donderdag 20 november naar de diabetesbijeenkomst en krijg antwoord op deze vragen.  
 
Ouderdomssuiker wordt ook wel diabetes type 2 genoemd. De laatste tijd komt diabetes type 2 niet 
alleen steeds vaker voor, maar ook op steeds jongere leeftijd. Er zijn in Nederland naar schatting 
tussen de 150.000 en 250.00 mensen met “onbekende diabetes”; mensen bij wie de ziekte nog niet 
bekend is. Ook lopen in Nederland ruim 3 miljoen mensen rond met een verhoogd risico op 
suikerziekte. Vooral mensen vanaf 45 jaar met overgewicht lopen dit risico. Met enkele eenvoudige 
leefstijladviezen kunnen zij diabetes uitstellen of zelfs voorkómen.  
 
Voor de GGD Midden-Nederland en de Stichting Welzijns Ontwikkeling Houten genoeg redenen om 
een themabijeenkomst te organiseren over het voorkómen van diabetes. De bijeenkomst vindt plaats 
op donderdagmiddag 20  november van 13.30 uur tot ca.17.00 uur in Dienstencentrum Haltna. 
Tijdens deze middag geven een diëtiste, een vertegenwoordiger van de Diabetes Vereniging 
Nederland en een gezondheidsvoorlichter van de GGD Midden-Nederland presentaties over diabetes 
en het voorkómen hiervan door middel van een gezonde leefstijl (voeding, bewegen en niet-roken). 
Na de presentatie is er een mogelijkheid om uw eigen risico op diabetes te testen en, indien gewenst, 
uw bloedsuikerwaarde te laten bepalen door een deskundige van de diabetesvereniging. Is uw risico 
op diabetes hoog? Dan kunt u op de informatiemarkt rondkijken welke mogelijkheden er bij u in de 
buurt zijn om uw leefstijl te verbeteren. Voor alle deelnemers is er een boekje met kortingsbonnen 
beschikbaar met interessante aanbiedingen van sportaanbieders in Houten.  
 
De themamiddag “het voorkómen van diabetes” vindt plaats in dienstencentrum  Haltna, Het Kant 193 
3995 GZ Houten. De toegang is gratis. U kunt zich tot uiterlijk 14 november aanmelden bij SWOH, 
Dienstencentrum Haltna, Het Kant 193, 3994 GZ Houten. Tel:6393662  
 
 
 

Noot voor de redactie/sportvereninging, niet voor p ublicatie: 
Sportverenigingen uit Houten kunnen mogelijk nieuwe leden werven door een 
aanbieding (door bijvoorbeeld een gratis introductieles of een kortingsbon) in het 
bonnenboekje te doen en/of op het marktje hun folders beschikbaar te stellen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
GGD Midden-Nederland 
Contactpersoon: Astrid van Ouwerkerk 
avanouwerkerk@ggdmn.nl  
De Dreef 5 
3706 BR Zeist 

Stichting Welzijns Ontwikkeling Houten 
Contactpersoon: Corrie Bransen 
e.mail: corrie.bransen@swohouten.nl 
adres: Het Kant 193  
3995 GZ Houten 
 

 
 

 


