
De Bron en Lariks organiseren:
Meet & Greet kerstactie 
aanmelden kan tot 18 december

Kunt u deze Kerst geen vrienden of familieleden ont-
vangen, bijvoorbeeld vanwege corona? 
Meld u dan aan voor de Meet & Greet Kerstactie!
Wij koppelen u aan een vrijwilliger die het leuk vindt om 
u tijdens Kerst te (video)bellen of een ‘raambezoekje’ te 
brengen. Net wat er mogelijk is binnen de maatregelen.

Vindt u het leuk om iemand uit Leusden of Achterveld 
tijdens de kerstdagen wat gezelligheid te geven? 
Meld u dan aan als vrijwilliger!

Aanmelden kan tot 18 december bij: 
Evelien Roukema via 06 131 43 235 of per mail:
evelien.roukema@legerdesheils.nl.

Over Lariks
Lariks is de plek voor welzijn en zorg in de ge-
meente Leusden. Wij helpen inwoners  weer op 
weg. We geven informatie en advies en atten-
deren op passende oplossingen waar kinderen, 
jongeren en volwassenen gebruik van kunnen 
maken. Zo nodig bieden we passende individuele 
ondersteuning via de Wmo of Jeugdwet.

Meer weten over de onderwerpen op deze pagina?
Kijk op www.lariks-leusden.nl of neem contact op 
met Lariks via: 033 303 44 44 (op werkdagen 9.00 - 
12.30 uur). Mailen kan ook: info@lariks-leusden.nl

Let op: 
In verband met de geldende coronamaatregelen is er 
geen inloop bij Lariks in Huis van Leusden en geen 
Lariks inloop op de basisscholen. 
Bij De Heelkom in Achterveld bent u op afspraak wel-
kom op maandag en woensdagochtend. Vanaf 8.30 
uur kunt u bellen voor een afspraak diezelfde ochtend. 
Ook SMS werkt op afspraak. Bel met Lariks via 033 303 
44 44 om een afspraak te maken. 
AutoMaatje rijdt uitsluitend als er sprake is van medi-
sche noodzaak, een mondkapje is verplicht.

Hulp nodig? Huiskamer van Leusden is dé 
plek voor coronahulp. 

In thuisquarantaine? Boodschappen of medicijnen 
nodig, hond uitlaten? Neem contact op met Huiskamer 
van Leusden of de wijkvereniging in uw buurt.

Huiskamer van Leusden is elke werkdag van 9 tot 12.30 
uur telefonisch bereikbaar via: 06 500 60 890, of mail: 
huiskamervanleusden@gmail.com. 

Meer hulp
Kijk op lariks-leusden.nl/corona-hulp voor meer infor-
matie over coronahulp. Ook vindt u daar een formulier 
waarmee u in een paar minuten uw vraag kunt doorge-
ven aan Huiskamer van Leusden. De vrijwilligers gaan 
graag voor u aan de slag en hebben al veel mensen blij 
gemaakt.

KERST ACTIVITEITEN

Er voor elkaar zijn in coronatijd 
Ook in coronatijd tijd kun je veel voor een ander 
betekenen. Online koffie drinken, televisie kijken, een 
digitale wandeling maken of gewoon even gezellig bij-
praten volgens de coronarichtlijnen. Geert en Agnes zijn 
vrijwilliger bij het Maatjesproject en hebben verschillen-
de manieren bedacht om op een veilige manier contact 
te houden met hun Maatje.
In de gemeente Leusden zijn zo’n 50 actieve Maatjes-
duo’s. Ze zijn gematcht en worden begeleid door vrij-
willige coördinatoren en een consulent van Lariks. 

Buiten afspreken en met mondkapje 
Normaal pakken Geert en Huib een terrasje of gaan ze 
erop-uit, nu dat niet kan, spreken ze thuis af. Natuurlijk 
houden ze zich daarbij aan de coronamaatregelen en ze 
houden netjes afstand. Ze drinken koffie met gebak of 
een biertje met een snack. Ze kijken naar vrolijke shows 
en series van vroeger zoals Swiebertje en daar genieten 
ze enorm van. Wanneer ze samen autorijden, dragen ze 
beiden een mondkapje. Soms komen ze elkaar spontaan 
tegen bij het winkelcentrum en dan halen ze samen een 
oliebol. Geert en Huib spreken elke maandagmiddag af 
en ze bellen elkaar regelmatig.

Adventmand met verrassingen
Agnes is sinds een paar jaar Maatje. Ze bezoekt eens per 
week een mevrouw zonder kinderen die na het overlijden 
van haar partner alleen woont. “Mevrouw geeft altijd aan 
weer opgefleurd te zijn na een bezoekje, en dat merk ik 
ook aan haar. Het alleen zijn valt haar zwaar. Helaas kan 
ik haar door omstandigheden nu niet bezoeken, en heeft 
mijn contact met haar weer de (corona proof) vorm van 
het voorjaar gekregen. De wekelijkse bezoekjes zijn ver-
vangen door een aantal telefoontjes per week. Daarnaast 
doe ik elke week een aardigheidje bij haar in de brieven-
bus: een kaartje met een tijdschrift of een reep chocola.

“Om de donkere dagen op te fleuren heb ik een mand met 
kleine cadeautjes gemaakt. Elke dag tijdens de 

adventperiode kan ze er één open maken.”

Een van de eerste pakjes van de adventcadeaumand 
bevat een schriftje met op elke bladzijde een onderwerp 
voor een gedichtje. Zelf ga ik ook een schriftje gebruiken 
en zo maken we elke dag een gedichtje over hetzelfde 
onderwerp. Dit zal hopelijk voor wat afleiding op stille 
dagen zorgen, en zal vast ook voer voor onze telefoon-
gesprekken geven. En natuurlijk kijken we allebei uit naar 
het moment dat ik haar weer fysiek kan bezoeken na 
deze pittige corona tijd.”

Ook Maatje worden? 
Neem contact op met Lariks. Fiona Kröder vertelt graag 
meer over de mogelijkheden. Mail haar: maatjespro-
ject@lariks-leusden.nl of bel 033 303 44 44 (op werkda-
gen tussen 9.00 - 12.30 uur). 
Meer informatie over Maatjesproject Leusden staat op: 
www.lariks-leusden.nl.

Bij de Kameleon thuis. Als er thuis stress is...
Soms gebeurt er iets in een gezin en weet een kind niet 
zo goed wat hij of zij daar mee kan. Denk aan ruzies, een 
scheiding, of een ouder, broertje of zusje die ziek is. Veel 
kinderen kunnen hier niet mee omgaan of denken zelfs dat 
het hun schuld is. Bij De Kameleon Thuis leren ze spelen-
derwijs omgaan met emoties. 25 januari start een groep 
voor kinderen tussen 4 en 7 jaar. Aanmelden kan via www.
lariks-leusden.nl.

Hier ben ik - groep 8
Speciaal voor kinderen in groep 8 start op 20 januari de 
Hier ben ik! training. Hier ben ik! leert kinderen met sport, 
spel en oefeningen, steviger in hun schoenen te staan, 
weerbaarder te worden en meer plezier te beleven aan 
sociale contacten. De training wordt gegeven door Kim de 
Groot, gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen en 
buurtsportcoach Tom Röben. Er zijn nog een paar plekken 
vrij. Aanmelden kan via www.lariks-leusden.nl.

Hier ben ik - 9 - 11 jaar
In maart start een Hier ben ik! training voor kinderen tussen 
9 - 11 jaar. Aanmelden via www.lariks-leusden.nl.

Vanaf 19 januari: Girls Only, avond voor meiden!
Ben jij tussen de 14 en 18 jaar en heb je zin om andere 
meiden van dezelfde leeftijd te ontmoeten gezellig te 
kletsen, ervaringen te delen en leuke activiteiten uit te 
proberen? Dan is de Girls Only iets voor jou. Het is om de 
week op dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie: 
meestal in de bovenzaal bij Fort’33, maar afhankelijk van 
de activiteiten op een andere locatie. Aanmelden kan via 
www.lariks-leusden.nl. Heb je vragen, mail kim: k.degroot@
lariks-leusden.nl of bel Lariks 033 – 303 44 44.

Get Stronger 
Voor jongeren tussen 13 – 17 jaar is er Get Stronger. Bewe-
gen, maar ook praten. Over leuke en over lastige dingen: 
vrienden die iets van je willen, ouders die gaan scheiden, 
een chronisch zieke ouder, een broertje of zusje met een 
beperking, verslaving, school, alleen zijn, geloof, angst. Wat 
doe je en wat denk je als het gaat over jou en jouw leven? 
Bij Get Stronger! sta je er niet alleen voor. De trainers Mar-
cillia (Kiyoco) en Roel (buurtsportcoach Lariks) gaan met 
jou en de andere deelnemers aan de slag. Dat is vast even 
wennen. Tot je ontdekt dat het werkt. Belangstelling? Stuur 
een mail naar info@lariks-leusden.nl, en krijg bericht zodra 
de startdatum bekend is.

KIES: voor kinderen die een scheiding meemaken
Kinderen kiezen niet voor een echtscheiding. Het over-
komt ze. KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding en is 
professionele begeleiding en hulp voor kinderen die daar 
behoefte aan hebben. KIES maakt kinderen sterker in het 
omgaan met de situatie. Er zijn ook bijeenkomsten voor 
de ouders. In een KIES groep worden kinderen begeleid 
door gecertificeerde KIES professionals van Lariks. In maart 
start een nieuwe groep. Belangstelling? Stuur een mail naar 
info@lariks-leusden.nl, en krijg bericht zodra de startdatum 
bekend is.

3 maart start: Basiscursus Opvoeden met Autisme 
Voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Zes 
bijeenkomsten. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Locatie: Fort33 

10 en 24 maart: Avond over Autisme en pubertijd
Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Locatie: Fort33.

Meer informatie en aanmelden? 
Kijk op www.lariks-leusden.nl 

1 januari is het weer tijd 
voor IkPas. Oftewel: zet je 
alcoholgebruik op pauze en 
drink 30 dagen geen alco-
hol. Ga de uitdaging aan en 
schrijf je in! www.ikpas.nl

Het nieuwe jaar goed beginnen? 

Voor kinderen en jongeren
Je sterker voelen? Beter omgaan met de situatie 
thuis? Klaar voor de brugklas? Bekijk het aanbod.

Mantelzorgcompliment
Komende week ontvangen mantelzorgers het Mantel-
zorgcompliment. Dit is een bedrag van €150,- en wordt 
jaarlijks in december uitgekeerd als blijk van waardering 
voor de mantelzorger. Gedurende het jaar is aan 101 jon-
ge mantelzorgers (6 - 18 jaar) een compliment uitgereikt. 
Zij ontvangen een waardebon te besteden in winkelcen-
trum De Hamershof. De aanvragen worden beoordeeld en 
administratief verwerkt door Lariks. 
Ook is Lariks de plek voor ondersteuning aan mantel-
zorgers. Heeft u vragen? Neem contact met ons op via 
mantelzorg@lariks-leusden.nl of bel met Corinne Mooren 
van Lariks via 033 303 44 44.

Voor ouders/opvoeders van kinderen  
met ASS

Anders dan anders...
 Maar Lariks wenst u fijne feestdagen 

en een 
gelukkig en vooral gezond 2021!

 
Nog een paar ideeën om, anders dan anders, aan elkaar 
te denken of samen te zijn tijdens Kerst 2020: 
• Stuur dit jaar een kerstkaart naar dierbaren.
• Doe een kerstkaart/kerstwens in de bus bij een buurt-

genoot.
• Maak een afspraak met een familielid, vriend(in), 

buurvrouw om met elkaar koffie te drinken terwijl jullie 
videobellen (bijvoorbeeld via WhatsApp, Face time, 
Skype of Zoom). 

• Maak een corona proof wandeling met z’n tweeën en 
neem een thermoskan met koffie/thee/warme chocola-
demelk mee voor onderweg.

• Kook een portie extra van een bijzonder kerstgerecht 
en geef het aan iemand in je buurt met de uitnodiging 
er samen al videobellend van te genieten. 

• Of kook samen apart en geniet tegelijk van het lekkers 
videobellend ieder aan je eigen kersttafel.
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