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Lasergamen

Skateboard clinic

Lasergamen

Stoepranden: training

Lasergamen

Deze activiteiten

zijn aangepast aan 

de huidige corona-

maatregelen.

In lijn met

uitzonderingen 

voor jongerenwerk

CoronaCorona

Willems
 Eetcafé
Willems
 Eetcafé

 jongerenwerk@vanhoutenenco.nl            

Terwijl bijna alles dicht is zijn wij
bewust en in overleg open. 

 

Meld je voor alles aan!
Draag een mondjekapje!

  

Ziekig, koorts, gezinslid ziek?
Blijf thuis: bel, DM of app ons.

april
Elke woensdag, ook in de vakantie.
Er wordt gekookt of we hebben een

barbecue. Vanaf 17:00u ben je
welkom en om 18:00u gaan we eten.
Uiteraard verwachten we dat je helpt

met opruimen.
 

28 april en 5 mei
 gaan we barbecueën!

Neem zelfs iets mee voor op de
barbecue en wij regelen stokbrood en

drinken. Meld je aan!

Breakdance clinic

Slackline workshop

HK Stoepranden

Voetbaltoernooi #2

Voetbaltoernooi #2
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meld je altijd aan!

jc.enter

onder leiding van Breakdance-legend Jorg!
bij de Plantage | 14:00u - 16:00u | gratis

weet jij wat een slackline is? Google maar!
bij de Velduil | 15:00u - 17:00u | gratis
 

Houtense kwalificatie van het NK Stoepranden
bij de Wereldwijs | 14:00u - 17:00u | gratis
 
groepsfase | Aanmelden: alleen of als team van 4
bij de Wereldwijs | 14:00u - 17:00u | gratis
 
finales van donderdag | Aanmelden: zie donderdag 
bij de Spin,  Staatsspoor | 14:00u - 17:00u | gratis
 

indoor en outdoor spellencircuit, win een spelpakket
rondom Enter | 15:00u - 17:00u | gratis
 _

groepsfase | Aanmelden: alleen of als team van 4
bij de Plantage | 14:00u - 17:00u | gratis

finales van dinsdag | Aanmelden: zie dinsdag
bij de Velduil | 14:00u - 17:00u | gratis
 

op een geheime locatie in Houten | Kies een tijdsblok
A 14:00-15:00  B 15:30-16:30 | €5,-
 _

altijd al een kick-flip willen leren? Pak die kans!
bij de Wereldwijs | 15:00u - 17:00u | gratis
 

op een geheime locatie in Houten | Kies een tijdsblok
A 14:00-15:00  B 15:30-16:30   C 20:00-21:00 | €5,-
 _

train je klaar voor het NK Stoepranden 2021
bij de Spin, Staatsspoor | 15:00u - 17:00u | gratis
 

op een geheime locatie in Houten | Kies een tijdsblok
A 14:00-15:00  B 15:30-16:30 | €5,- Op 27 en 28 april hebben we een

voetbaltoernooi verdeeld over 2 dagen.
Ook op 6 en 7 mei hebben we zo'n

voetbaltoernooi.
 

Je kan jezelf aanmelden of als team
van 4 personen. We verwachten dan

dat je beide dagen ook aanwezig bent.

HK StoeprandenHK Stoepranden
Dit jaar vindt het NK Stoepranden

plaats. Wij organiseren de Houtense
kwalificaties, het Houtens

Kampioenschap. Meld je aan!
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