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De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) orga-
niseert in dit gebied op dinsdag 22 maart 2011 een nascholingsdag 
voor huisartsen en prak�jkassistentes. Op deze dag zal slechts een 
gedeelte van de huisartsen in hun prak�jk aanwezig zijn. De wel 
aanwezige huisartsen nemen die dag alleen waar voor spoedgeval-
len. U kunt de prak�jk van uw eigen huisarts bellen om te horen wie 
er voor hem/haar waarneemt.

NASCHOLING HUISARTSEN

HOUTEN - Loopgroep Houten 
bestaat 25 jaar. Op 24 februari 
verjaarde de vereniging offici-
eel. Afgelopen zaterdag werd 
met de Vlinderloop het jubile-
um gevierd. Voor leden en oud-
leden wordt later dit jaar ook 
nog een speciale jubileuma-
vond georganiseerd, zo vertelt 
lid Harry van der Graaf. Hoewel 
lopen een individuele sport is, 
trainen leden van de loopgroep 
gezamenlijk. Naast de gezamen-
lijke trainingen organiseert de 
loopgroep negen keer per jaar 
de (Run2Day) Vlinderloop voor 
leden en niet-leden.

Loopgroep Houten is ontstaan 
uit een groepje langeafstandlo-
pers dat in november 1985 samen 
gingen trainen. In januari van het 
daaropvolgende jaar besloot men 
tot het oprichten van een vereni-
ging. Op 24 februari 1986 werd 
Atletiek Vereniging Houten (AVH) 
opgericht die is aangesloten bij de 
Atletiekunie. Omdat de vereniging 
zich alleen maar op lopen richt en 
niet op andere atletieknummers 
is zo'n vier jaar geleden de naam 
officieel veranderd in Loopgroep 
Houten (LGH). 

Vlinderloop
Afgelopen zaterdag vond de 

derde Vlinderloop van dit jaar 
plaats. De Vlinderloop wordt in de 
periode van september tot en met 
mei iedere tweede zaterdag van 
de maand georganiseerd. Meestal 
doen er zo'n zestig tot negentig 
lopers mee. De lopers komen uit 
Houten en de wijde omgeving. Het 
parcours van de Vlinderloop ligt in 
het buitengebied van Houten nabij 
het Amsterdam-Rijnkanaal en de 
golfbaan. De loopafstanden zijn: 
5,2 km, 11,1 km, 15,2 km en de 
halve marathon. Sportwethouder 
Herman Geerdes mocht zaterdag 
het startschot geven en liep daarna 
ook zelf mee.

Jubileum geschenk 
Grenzeloos Houten

In verband met het 25-jarig be-
staan van Loopgroep Houten was 
besloten om de recette van de Vlin-
derloop van zaterdag te schenken 
aan Fietsteam Grenzeloos Houten. 
Fietsteam Grenzeloos Houten be-
staat uit een groep van negen per-
sonen uit Houten die de Tour for 
Life gaan fietsen. De Tour for Life 
is een door Artsen zonder Grenzen 
georganiseerde spectaculaire ge-
sponsorde wielertocht van de Ita-
liaanse Alpen naar de Cauberg bij 

Valkenburg. 

Gezamenlijk trainen
Loopgroep Houten bestaat uit 

zo'n 80 tot 85 leden. Voor leden 
en oud-leden wordt nog een speci-
ale jubileumavond georganiseerd. 
Voor wie dat wil wordt er elke 
dinsdagavond samen getraind. 
Meestal zijn er zo'n 30 tot 45 leden 
op de training. De leden kleden 
zich om in een kleedruimte aan de 
Stenen Poort en lopen daarna ge-
zamenlijk naar het Imkerspark. In 
en rondom het Inkerspark wordt 
onder leiding van drie trainers op 
drie verschillende niveaus getraind. 
De training begint altijd met een 
warming up. De groep kent niet 
echt een instapniveau. De eerste 
groep traint voor 10 km lopen, de 
tweede groep traint voor 21 km lo-
pen en de derde groep traint voor 
de marathonafstand. Het trainings-
programma staat ook op de web-
site: www.loopgroephouten.nl. "Je 
hebt altijd wel lopers waarmee je 
samen loopt. Je bent nooit alleen 
en dat is zeker voor dames prettig. 
Het aandeel vrouwen in de vereni-
ging groeit. Steeds meer vrouwen 

doen aan lopen en prestatielopen" 
zo vertelt Harry. Veel leden trainen 
op andere momenten ook geza-

menlijk. De meeste leden lopen 
ook zelf nog hun trainingsrondjes. 
(JvA)

Loopgroep Houten: lekker samen lopen
Loopgroep vierde afgelopen zaterdag het 25-jarig bestaan

Meer dan honderd lopers startten zaterdag voor de Vlinderloop.     foto: John van Amerongen

(vanaf 20 maart a.s.)
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ZIN IN DE LENTE...

HOUTEN - In januari van dit 
jaar werd de Vereniging Eco-
wijk Houten (VEH) opgericht. 
Vanuit Transition Town is een 
initiatief ontstaan om een 
uniek en duurzaam woonpro-
ject op te starten. Het college 
van B en W gaat onderzoeken 
of het project haalbaar is.

Het is voor het eerst dat de 
gemeente gaat werken met 'col-
lectief particulier opdrachtgever-
schap' (CPO). Dat houdt in dat 
toekomstige eigenaren van een 
duurzaam huis in de ecowijk ge-
zamenlijk grond van de gemeen-

te kopen om daar een groep 
woningen te (laten) bouwen. 
Wethouder Van Liere (Duurzaam-
heid): "De VEH heeft al ongeveer 
tachtig leden. De gemeente gaat 
deze groep ondersteunen. Moge-
lijke locaties voor de nieuwe eco-
wijk zijn Hofstad IV, Leebrug en 
De Stenen Poort."

De VEH heeft een provinciale 
subsidie gekregen voor uitvoe-
ring van het project. De gemeen-
te gaat nog subsidie aanvragen 
om de opstart van het project te 
faciliteren. Als de proef slaagt wil 
de gemeente meer CPO-projecten 
een kans geven. (SV)

Samen bouwen aan 
Ecowijk Houten

Pilot collectief particulier 
opdrachtgeverschap


