
Actie: Welkom in Houtwijk 
 

‘Houtwijkers maken kennis  
met onze wijkverenigingen…’ 
 
Hoe maken wij Houtwijk zo vrien-
delijk dat iedereen er zich welkom 
voelt. Tijdens onze najaarsleden-
vergadering 2016 kwam deze 
vraagstelling aan de orde. Naar 
aanleiding daarvan is Wijkberaad 
Houtwijk gestart met een speciale 
actie die tot eind mei zal duren. 
Om nieuwe bewoners, maar ook 
mensen die vereenzamen, kennis 
te laten maken met onze vele 
wijkverenigingen.  
 
Start rondrit schoolbus 
Op zaterdag 22 april 2017 reed de 
Amerikaanse schoolbus van ‘De 
Uithof’ voor het eerst door Houtwijk 
naar het wijkcentrum Bokkefort, 
dichtbij het winkelcentrum. Onder  
muzikale begeleiding van enkele 
leden van Muziekvereniging Kunst 
naar Kracht konden bewoners van 
Houtwijk kennis maken met het 
programma van theatervoorstel-

lingen van ‘Licht op Loosduinen’. De 
rondrit met de schoolbus is onder-
deel van het project ‘Welkom in de 
wijk. Samen doen maakt het ver-
schil’, dat tot stand is gekomen door 
de inzet van Wijkberaad Houtwijk in  

 

Iedereen moet zich 
 welkom kunnen voelen 

 in Houtwijk 
 

nauwe samenwerking met Stichting 
ONS. Doel van dit project is om 
onze wijkbewoners op een laag-
drempelige manier in contact te 
brengen met verenigingen in de 
buurt!”, verduidelijkt voorzitter 
Ramon Meesters. “Vandaag was de 
eerste dag van een lange reis die 
we samen met onze bewoners wil-
len maken om er voor te zorgen dat 
iedereen zich welkom kan voelen in  
de wijk, vult projectleider Gesina 

Versteeg aan.  
 
Verder programma 
Op zaterdag 29 april 2017 kunnen 
wijkbewoners samen met het 
wijkberaad deze rondreis voort-
zetten door een bezoek aan 
manege ‘De Wildhoef’. “We ver-
trekken om 11.00 uur vanaf Wijk-
centrum Bokkefort en komen om 
14.30 uur weer terug. Bij de manege 
maakt u kennis met een aantal 
leden en uiteraard met de paarden. 
Bovendien wacht u er een actieve 
verrassing.”, zegt Gesina Versteeg. 
“Bent u misschien van een vereni-
ging uit de buurt die ook graag iets 
wil betekenen voor onze Houtwijk-
bewoners en mee wil doen aan dit 
project, dat nog een aantal weken 
duurt? Laat het ons dat dan per e-
mail weten: info@wijkberaad-
houtwijk.nl Wij nemen dan zo 
spoedig mogelijk contact net u op!. 



Zie voor het verdere programma de 
agenda hieronder. 
 
Verslaglegging 
In de volgende uitgave van het 
Houtwijkblad (juni 2017) zal  uit-
gebreid worden teruggeblikt op dit 
speciale Houtwijk-project. in een 
interview met Ramon Meesters, 
Gesina Versteeg en anderen. Tot 
die tijd zullen wij op onze website 

over de voortgang melding maken. 
Ook zullen daar de leukste foto’s 
worden verzameld. 
 
Dag 1 zaterdag 22 april 2017 
Verslag: zie hierboven 
Fotoreportage: volgt 
Dag 2 zaterdag 29 april 2017 
Verslag: volgt 
Fotoreportage: volgt 
Dag 3 zaterdag 6 mei 2017 

Verslag: volgt 
Fotoreportage: volgt 
Dag 4 zaterdag 13 mei 2017 
Verslag: volgt 
Fotoreportage: volgt 
Dag 4 zaterdag 13 mei 2017 
Verslag: volgt 
Fotoreportage: volgt 
 

 

 
  
 
 
 
	


