
Eén punt 
van én voor de sport

Houten is een sportieve gemeente! Wekelijks 

zijn dan ook veel Houtenaren met sport bezig en zijn ze 

volop in beweging. Inwoners van alle leeftijden sporten en 

bewegen dagelijks bij sportverenigingen en commerciële 

sportorganisaties of in de openbare ruimte. Overal beweegt 

wat! Sport jij al?

Sportbeleving 
Sportpunt Houten vindt het belangrijk dat elke inwoner van 

Houten kan sporten én bewegen. Wij leveren dan ook graag 

een bijdrage aan de vitaliteit van onze inwoners door iedereen 

in beweging te krijgen én te houden. Dit doen we door voor 

alle doelgroepen in Houten (jeugd, jongeren, volwassenen, 

senioren en de speciale doelgroepen), in samenwerking met de 

sportaanbieders in Houten, activiteiten te organiseren.  

Sportloket
Heb je een vraag over sport, welke sporten er in Houten 

allemaal zijn of waar je bijvoorbeeld een bepaalde sport kan 

beoefenen? Vraag het ons! Inwoners uit Houten kunnen met 

al hun sport- en beweegvragen bij ons aankloppen. En niet 

alleen inwoners; ook verenigingen, sportaanbieders of andere 

organisaties kunnen met hun vragen naar ons toe komen. 

Wij zijn hét sportloket van Houten en helpen u graag verder in 

beweging!

Op deze prachtige sportkaart zijn een aantal van onze 

bekendste projecten en activiteiten te vinden gericht op het in 

beweging krijgen en houden van diverse doelgroepen. 

Vergeet vooral de achterkant niet! Op de plattegrond van 

Houten zijn alle sportlocaties in Houten te vinden. 

Bewaar dit dus goed!

Jeugd
Sportpunt Houten wil de jeugd 

kennis laten maken met diverse 

sporten en bewegingsvormen, 

zodat zij nu (of later) een goede 

sportkeuze kunnen maken. Trainers 

van sportorganisaties worden op 

verzoek ingezet om gastlessen op 

onder andere scholen te verzorgen 

tijdens de gymles, een sportdag of 

op de Koningsspelen. Ook na 

schooltijd kan de jeugd kennis 

maken met sport middels de 

JeugdSportPas.

JeugdSportPas
De JeugdSportPas (JSP) laat 

dreumesen, peuters én kinderen 

van de basisschool op een leuke, 

laagdrempelige manier kennis-

maken met verschillende sporten 

en sportaanbieders binnen Houten. 

De kinderen leren in een aantal 

lessen de beginselen van een sport 

en de lessen worden gegeven door 

gediplomeerde en ervaren trainers. 

Gedurende het hele jaar kunnen 

kinderen zich via een speciale 

website inschrijven voor één of 

meerdere cursussen van de JSP.

Volwassenen
Sport & Spel Inloop

Iedere vrijdag vindt de Sport & Spel 

Inloop plaats; een initiatief vanuit 

Lister en Sportpunt Houten om 

mensen op een laagdrempelige 

manier in beweging te brengen. 

Na een warming-up worden 

verschillende oefeningen gedaan, 

gevolgd door een spel, circuit 

training of cooling down. Iedere 

deelnemer heeft zijn/haar 

beperkingen, maar de ontspannen 

sfeer in de groep zorgt voor een 

positieve sportomgeving. 

Senioren
Koffi  eplus voor Senioren

Elke tweede donderdag van de 

maand kunnen senioren van 10.00 

tot 12.00 uur langskomen bij de 

Koffi eplus voor Senioren. In deze 

twee uur wordt er kennis gemaakt 

met een laagdrempelige beweeg-

activiteit. Naast bewegen staan 

ontmoeting en gezelligheid centraal. 

De activiteit is gratis en aanmelden 

is vaak niet nodig (tenzij anders 

vermeld). Voor koffi e, thee en koek 

wordt gezorgd! Informatie over de 

activiteiten en locatie zijn twee 

weken van tevoren te vinden in 

onder andere de lokale kranten 

’t Groentje en het Trefpunt.

Aangepast sporten

Het is niet voor iedereen vanzelf-

sprekend om te sporten en 

bewegen. Vanuit Sportpunt Houten 

wordt het sporten en bewegen 

voor mensen met een beperking 

gestimuleerd. Het sportaanbod is 

in overzicht op de website te vinden 

en voor vragen of advies kun je 

contact opnemen met de mede-

werkers van Sportpunt Houten. 

Eens per jaar wordt ook de Beweeg 

& Beleefdag georganiseerd, een 

kennismakingsdag waarbij al het 

aangepast sportaanbod wordt 

getoond. 

Sporten in de 
openbare ruimte

Naast het aanbod bij de sportaan-

bieders zijn er (gratis) sport- & 

beweegmogelijkheden in de open-

bare ruimte van de gemeente 

Houten. In het Imkerspark ligt een 

9 holes footgolfparcours en in 

Houten Zuid staat een interactieve 

voetbalmuur met verschillende 

spelen. In diverse wijken zijn er 

trap- & basketbalveldjes. Het Vijfwal 

Sportparcours is een vijf km lang 

parcours met 16 oefeningen, sport-

toestellen en een sprintparcours. 

Iedereen die graag buiten sport, 

beginnend of geoefend, kan er 

zijn energie kwijt. Sportpunt 

Houten organiseert jaarlijks de 

Vijfwal Family Run.

Sportbeleving 
Sportevenementen

Naast veel sportactiviteiten organi-

seert Sportpunt Houten ook diverse 

sportevenementen. Denk hierbij aan 

het Kampioenenbal en het Sportgala 

Houten. Deze evenementen zijn 

bedoeld om sporters en vrijwilligers 

te eren en te waarderen voor hun 

geleverde prestaties. Ook zijn wij 

vaak betrokken bij (de organisatie 

van) andere sportevenementen 

in Houten en dragen wij graag 

ons steentje bij aan een sportief 

Houten!

Wist je dat?!
Sporten en bewegen niet hetzelfde 

is? Bewegen is een lichte lichamelijke 

activiteit, denk aan lopen, fi etsen, 

zwemmen of het huishouden en kan 

betrekking hebben op het dagelijks 

functioneren. Sporten daarentegen is 

een lichamelijke activiteit met grotere 

inspanning wat gepaard gaat met 

zweten. De grens tussen bewegen en 

sporten kan dus bij mensen onderling 

verschillen door onder andere fysieke 

gesteldheid, leeftijd of fi theid.

Wist je dat?!
Sporten helpt bij de ontwikkeling 

van kinderen, het leren over 

sportiviteit en respect en bij 

maatschappelijke participatie. 

Met beweging wordt een goede 

basis gelegd voor een gezonde 

leefstijl.

Telefoon 06 - 10 36 26 96

Social media
Mocht u meer willen weten 

over ons of de sport in 

Houten, kijk dan op onze 

website of onze Social Media. 

Hier vind je alles over wie we 

zijn en wat we doen. 

www.sportpunthouten.nl

ik sport . Jij?


