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Aan vrienden en  belangstellenden van het Arabisch Nederlands Cultuurhuis 
 
 Houten, juli 2021 
 
 
Wat is het stil geweest, ook bij het Arabisch Nederlands Cultuurhuis afgelopen 1,5 jaar……… 
Praktisch alle geplande activiteiten konden helaas niet doorgaan door het coronavirus. 
 
Onze terugblik op 2020 is dus kort: 
 The Bright Side of Life, een muzikale voorstelling over ontmoeting en verbinding met 

vluchtelingen, kon uiteindelijk na twee keer uitstel alsnog ‘coronaproof’ plaatsvinden op          
01-10-2020 in Theater aan de Slinger. In het kader van 75 jaar vrijheid is, op initiatief van 
diverse Houtense organisaties die contacten hebben met mensen die buiten Nederland zijn 
geboren, de voorstelling naar Houten gehaald. Deels ging het over oorlog, maar ook over 
dromen aan de hand van het levensverhaal van Bright O. Richards. Dit werd ondersteund met 
lichtbeelden en muziek, waarbij vanuit de zaal ook persoonlijke verhalen van Houtense 
vluchtelingen over hun droom centraal stonden.  
,,Daar waar het goed met je gaat is je thuis”, aldus Bright. 
 

 Tijd om weer wat van ons te laten horen! 
 

Graag attenderen wij u op activiteiten van het Arabisch Nederlands Cultuurhuis en anderen die we 
de komende tijd verder willen uitwerken: 
 

24 juli 2021 
19.00-21.00 uur 
Live in The Dome  
+ Livestream  

Opening van de Houtense Spelen, een 2021-2022 evenement, 
waarbij de wijken uit Houten de strijd met elkaar aangaan op 
allerlei sportieve, culturele en verrassende onderdelen.   
De organisatie gebeurt door de Stichting Houtense Spelen in samenwerking 
met het lokale verenigings- en bedrijfsleven. Het Arabisch Nederlands 
Cultuurhuis is Partner voor het onderdeel Culinair. Zaterdagavond 24 juli 2021 
openen de Houtense Spelen met een ceremonie en het eerste onderdeel: een 
hindernisbaan. Ook online te volgen via www.omroephouten.nl.  In de loop van 
het jaar volgen nieuwe onderdelen. Dit jaar nog coronaproof, volgend jaar met 
het hoofdonderdeel in juli 2022 weer fysiek en bij elkaar!  
Kijk voor meer informatie op:  www.houtensespelen.nl  
  

4 september 2021 
10.00 – 16.00 uur 
Het Rond Houten 
 

Activiteitenmarkt Houten  
Kom langs in onze stand! Graag vertellen wij u over onze plannen voor nieuwe 
activiteiten! Kijk voor meer informatie op:  www.activiteitenmarkthouten.nl 
 

16 oktober 2021 
Wereldhuis 

Syrische maaltijd 
In 2016 een geweldig succes! Meer informatie volgt! 
 

  

mailto:cultuurhuishouten@gmail.com
http://www.ancultuurhuis.nl/Home/
https://www.facebook.com/ArabischNederlandsCultuurhuis/
http://www.omroephouten.nl/
http://www.houtensespelen.nl/
http://www.activiteitenmarkthouten.nl/


 
 

Sinds 2016 een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en genieten van elkaars cultuur 
 

 
            Arabisch Nederlands Cultuurhuis, tel. 06-40684460 

             NL40 INGB 000 794 55 40 t.n.v. St. Arabisch Nederlands Cultuurhuis te Houten 

cultuurhuishouten@gmail.com – http://www.ancultuurhuis.nl/Home/ 
https://www.facebook.com/ArabischNederlandsCultuurhuis/ 

 

 
Het Arabisch Nederlands Cultuurhuis richt zich op oorspronkelijke en nieuwe Houtenaren, die een 
Arabische achtergrond hebben en/of de moedertaal Arabisch spreken. 

 Onze hoofddoelstelling is het bevorderen van de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse 
samenleving, vertrouwd raken met de taal en cultuur.   

 Tegelijkertijd laten we graag andere Houtenaren kennismaken met de Arabische cultuur.  

Door activiteiten te organiseren kunnen mensen met verschillende achtergronden elkaar 
ontmoeten.   

Het Cultuurhuis bestaat uit Arabisch- en Nederlandssprekende vrijwilligers, ontvangt geen subsidie 
en heeft geen verdienmodel. Sinds februari 2018 zijn wij een stichting (met Anbi status). U kunt 
vriend(in) worden/blijven, waardoor u steeds als eerste onze nieuwsbrieven ontvangt.                   
Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, wordt zeer gewaardeerd en kunt u overmaken op rekening: 
NL40 INGB 000 794 55 40 t.n.v. St. Arabisch Nederlands Cultuurhuis te Houten.  

Voel u vrij deze Vriendenbrief door te sturen naar mogelijk andere belangstellenden of u op te 
geven via onze email cultuurhuishouten@gmail.com  
 
Zie voor nadere informatie onze website: Arabisch Nederlands Cultuurhuis en/of Facebook  
Arabisch Nederlands Cultuurhuis | Facebook 
 
Hartelijke groet, hopelijk tot ziens, 
 
Namens het bestuur, 
Ghazwan Yaghi, voorzitter 
Luus Oosterom, secretaris 
 

 

mailto:cultuurhuishouten@gmail.com
http://www.ancultuurhuis.nl/Home/
https://www.facebook.com/ArabischNederlandsCultuurhuis/
mailto:cultuurhuishouten@gmail.com
http://www.ancultuurhuis.nl/Home/
https://www.facebook.com/ArabischNederlandsCultuurhuis/
https://www.facebook.com/ArabischNederlandsCultuurhuis/

