
Bekijk de e-mail in je browser

Beste <<First Name>>,

Je bent van harte uitgenodigd om
deze maand een of meerdere
activiteiten bij te wonen in Het
Lokaal. Hiernaast vind je alle
activiteiten overzichtelijk op een rij.
Pak je agenda erbij en meld je aan! 

Scroll naar beneden voor meer
informatie over de volgende
activiteiten: 

Huurder gezocht voor short-
stay appartement
Maaltijden in Het Lokaal
Filmavond 2 maart
Workshop paasdecoratie 
Repaircafé op zat. 28 maart
Klimaatgesprekken in Het
Lokaal
Bezoek aan boerderij op zat.
4 april

 

Agenda (in het kort)
Ma. 2, 13.00 - 14:30: schoonmaken & thee

Ma. 2, 18.00 - 19:00: maaltijd

Ma. 2, 19.30 - 21:30: film

Woe. 4, 10.00-12.00: Handwerkcafé

Do. 5, 19.30-21.00: LeesLokaal*

Vrij. 6, 18.00: Feel Good Food Club, 25-35 jaar*

Vrijdag 6, 20.00: Spelletjesavond

Woe. 11, 10.00-12.00: Handwerkcafé

Woe. 11, 18.30-19.30: maaltijd 

Ma. 16, 18.00-19.00: maaltijd

Woe 18, 10.00-12.00: Handwerkcafé

Di. 24, 10.00-11.30: Kidscafé

Woe. 25, 10.00-12.00: Handwerkcafé

Woe. 25, 18.30-19.30: Maaltijd 

Vrij. 27, 10.00-11.30: Workshop paasstukjes

Zat. 28, 10.00-14.00: Repaircafé

Ma.  30, 18.00-19.00: Maaltijd

*Je kunt lid worden van de leesclub Het

LeesLokaal, info en aanmelden via

info@hetlokaalhouten.nl. Je kunt je ook

aanmelden voor de spelletjesapp of de filmapp,

via 06-41753034

-> Meer info & meld je aan: klik hier. 

https://mailchi.mp/cb9450e02b53/start-kids-cafe-andere-activiteiten-525545?e=[UNIQID]
https://hetlokaalhouten.nl/#Activiteiten


Huurder gezocht voor short-stay appartement

Per 1 april 2020 is er weer een woonstudio beschikbaar voor een nieuwe
huurder. Het appartement wordt voor maximaal 9 maanden verhuurd voor €
620,- per maand. Meer informatie en foto's via
https://hetlokaalhouten.nl/shortstay/ Bij interesse kun je een reactie sturen met
motivatie aan shortstay@hetlokaalhouten.nl. Dan krijg je vervolgens een
aanmeldingsformulier toegezonden. Geef het gerust door als je mensen kent
die tijdelijke woonruimte zoeken. 
 

Maaltijden in Het Lokaal 
Voor een aantal maaltijden is al bekend wat er gegeten
gaat worden. Schuif je ook een keer aan om andere
buurtbewoners te ontmoeten? De maaltijden zijn op
maandag om 18.00 uur en op woensdag om 18.30 uur.

Wat wordt er gegeten? 
Ma 2 maart: Gehaktgoulash met rijst en boontjes. Toetje:
vanillemascarpone dip met lemoncurd. 
Wo 11 maart: Pasta met veel groente, tiramisu.
Ma 16 maart: Een lekkere curry met kip, groenten en rijst. Toetje nog niet
bekend. 
Wo 25 maart: Voorjaarsstamppot, trifle met fruit.
Ma 30 maart: Stamppot “Blote kinderen in het gras” – met snijbonen, witte

https://hetlokaalhouten.nl/shortstay/


bonen en worst. 
Maaltijden: € 5,00 p.p. (U-pas houders € 3,00), contant betalen bij de maaltijd.

-> Meer info & meld je aan: klik hier. 

Filmavond op maandag 2 maart
Op maandagavond 2 maart wordt er film gekeken
(eventueel kan daarvoor ook aangesloten worden bij de
maaltijd). Een film over een jongen die geen gemakkelijke
weg kiest. Aanvang 19.30 uur. Wil je meer informatie over
de film of opgenomen worden in de filmappgroep, laat het
dan weten via telefoonnummer 06-41753034. Dan krijg je ook informatie over
de film die gedraaid wordt. 

 

Workshop paasdecoratie maken
Vrijdag 27 maart kunt u tussen 10:00 en 11:30 uur
meedoen met een workshop paasdecoratie maken met
natuurlijke materialen. Het geheel staat op een houten
plankje en bevat buisjes waar verse bloemen in gezet
kunnen worden (zie foto).
Deze workshop wordt gegeven door buurtbewoner Ali
Vonk.
Aanmelden uiterlijk 20 maart. Minimaal 8 en maximaal 15
deelnemers.
Kosten: € 10,– voor materialen inclusief 1 kopje
koffie/thee.
 

Repaircafé op zaterdag 28 maart
Dit voorjaar is het repaircafé ook in Het Lokaal. De eerste keer is zaterdag 28
maart tussen 10:00 en 14:00. Tijdens een Repaircafe kunnen buurtbewoners
en directe omgeving met hun kapotte spullen naar het Repaircafé in Het Lokaal
komen waar deskundige vrijwilligers zullen proberen die spullen te repareren.

https://hetlokaalhouten.nl/#Activiteiten


Die reparatiediensten worden gratis aangeboden. Om
kleine verbruiksartikelen te kunnen bekostigen wordt
echter een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld. Als er
voldoende vrijwilligers zijn en de pilot dit voorjaar
geslaagd is, krijgt het repaircafé na de zomer een
vervolg. 
 

Schoonmaken in Het Lokaal
Op maandag 2 maart ben je welkom tussen 13 en
14.30 uur om te helpen om het Lokaal schoon te
maken. Met elkaar zijn we zo klaar en drinken we
ook nog even een kopje thee met lekkers erbij.
Kom je ons ook helpen?
 

Klimaatgesprekken in Het Lokaal
Maak je je wel eens zorgen over
klimaatverandering? Vraag je je af wat jij (nog
meer) kunt doen? Doe dan mee met
KlimaatGesprekken in Houten. Tijdens deze 6-
delige workshopreeks kom je erachter hoe je zelf
klimaatvriendelijkere keuzes kunt maken én krijg je
handvatten hoe je het klimaatgesprek met jouw omgeving aangaat!
 
In april start de eerste workshopreeks van Houten in Het Lokaal. De workshops
vinden plaats van 20:00 tot 22:00 uur op 1 april, 15 april, 13 mei, 27 mei, 10
juni en 24 juni. 

We gaan aan de slag met de thema’s wonen, voedsel, reizen, spullen en het
gesprek met anderen aangaan. Kosten voor deelname zijn 45 euro p.p.,
inclusief lees- en werkboek met checklist, tips en andere praktische
handreikingen. 

De workshops worden geleid door twee vrijwillige coaches van
KlimaatGesprekken. In het bijzonder nodigen we mensen uit die in Houten



Noord-Oost wonen, zodat je met andere buurtbewoners met dit onderwerp aan
de slag kunt gaan. Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden:
https://www.klimaatgesprekken.nl/workshopreeks-volgen/

Bezoek aan boerderij op zaterdag 4 april 
Op zaterdag 4 april is er een rondleiding bij
boerderij De Mast, Marsdijk 3 (bij Fort Vechten).
Ook leuk voor kinderen! Verzamelen om 15.00 uur
in Het Lokaal. Maximaal 20 deelnemers.
Op de boerderij drinken we iets met elkaar,
onderwijl geeft Jan van de Broek een korte uitleg
over het werk op de boerderij. Daarna is er een
rondleiding. Om 16.30 uur begint het melken. Als
er kalfjes zijn mogen de kinderen helpen voeren.
Er zijn geen kosten aan verbonden en gaat ook
door bij slecht weer.

Dubbele regenboog in de Hagen, 17 februari 2020. Foto: John Rijntjes. 



Heb je een leuk idee voor een activiteit, wil je een workshop geven of wil je ergens
anders mee helpen, laat het ons weten!

Heb je geen behoefte meer om onze nieuwsbrief te ontvangen? Je kunt je voorkeuren bijwerken of je uitschrijven
uit de lijst.
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