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Aan vrienden en  belangstellenden van het Arabisch Nederlands Cultuurhuis 
 
 Houten, augustus 2021 
 
Beste mensen! 
 
Heel fijn dat we na de lange stilte door het Coronavirus, waardoor praktisch alle geplande 
activiteiten van het Arabisch Nederlands Cultuurhuis geen doorgang konden vinden, op kleine 
schaal de draad weer konden oppakken:  

 De Houtense Spelen, een 2021-2022 evenement, waarbij de wijken uit Houten de strijd met 
elkaar aangaan op sportieve, culturele en verrassende onderdelen, zijn op 24 juli 2021 
geopend! Het winnende team van het openingsonderdeel, een hindernisbaan, kreeg de eerste 
punten én een extra prijs, ter beschikking gesteld door het Arabisch Nederlands Cultuurhuis. 
https://www.youtube.com/watch?v=D2v1Nhw_E8s&ab_channel=omroephouten  
Kijk voor meer informatie op:  www.houtensespelen.nl 

 
 

 
 

K o m    l a n g s    i n   o n z e   s t a n d ! 
4 september 2021 
10.00 – 16.00 uur 
Het Rond Houten 
Standnr. I16 
(vóór de Vershof) 

Activiteitenmarkt Houten  
Graag vertellen wij u wie wij zijn en over onze ideeën en plannen!  
Kijk voor meer informatie op:  www.activiteitenmarkthouten.nl 

 

U i t n o d i g i n g  –  I n s c h r ij v i n g   n u   m o g e l ij k ! 

16 oktober 2021 
Aanvang 18.00 uur 
inloop vanaf 17.30 uur 
Wereldhuis  
Dijkhoeve 1  Houten  
 
 
Voor Syrische mensen 
een feest van herkenning, 
voor  oorspronkelijke 
Nederlanders wellicht 
een eerste kennismaking!  

Syrische maaltijd 
Onder voorbehoud of het mogelijk is en volgens corona-richtlijnen 
organiseren wij dit jaar weer een originele Syrische maaltijd voor alle 
Houtenaren, van welke afkomst dan ook. Er zijn slechts 45 zitplaatsen, 
dus schrijf u nu in! Vol = Vol! 
Onze stichting heeft geen verdienmodel en daarom willen wij de 
toegangsprijs laag houden:  € 8,00 per persoon, doch elk bedrag meer is 
welkom (!) zodat wij ook in de toekomst dergelijke avonden kunnen 
blijven organiseren.  
U kunt zich opgeven door het sturen van een email naar 
cultuurhuishouten@gmail.com  met vermelding van uw naam en uw 
telefoonnummer, sluitingsdatum 1-10-2021.  
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T o e k o m s t  i g e   a c t  i v i t e i t e n ! 
Nader bepalen Films, lezingen, gesprekken ……. 
  

Augustus 2021  
~   Juli 2022 

 

Vervolg Houtense Spelen  
Tussenonderdelen en hoofdonderdeel 
De organisatie gebeurt door de Stichting Houtense Spelen in 
samenwerking met het lokale verenigings- en bedrijfsleven.  
Het Arabisch Nederlands Cultuurhuis organiseert als Partner van de 
Houtense Spelen het onderdeel Culinair in juli 2022.  
Kijk voor meer informatie op:  www.houtensespelen.nl   

  

Het Arabisch Nederlands Cultuurhuis richt zich op oorspronkelijke en nieuwe Houtenaren, die een 
Arabische achtergrond hebben en/of de moedertaal Arabisch spreken. Door activiteiten te 
organiseren kunnen mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.   

 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.  

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 
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