
Welzijn en zorg? 
Dat doen we samen!

Ontdek wat er te doen is in Leusden en Achterveld



MAANDAG
9.30-11.30 uur Buurthuiskamer in Achterveld De Oude Bieb volwassenen 

(ouderen)

10.00-11.00 uur Koffie drinken in De Deel De Deel volwassenen 
(ouderen)

10.00-11.30 uur Leesclub (gemakkelijk lezen) Bibliotheek Leusden kinderen

10.00-12.00 uur Digitaal Hulpplein Gilde Leusden in de 
bibliotheek

volwassenen

10.00-12.00 uur Koffieochtend in Alandsbeek Wijkkamer Alandsbeek volwassenen

10.00-12.00 uur Stimulans – koffiedrinken voor inwoners met een 
lichamelijke beperking/chronische ziekte

De Bron volwassenen elke 1e maandag  
van de maand

Vanaf 11.15, 
12.15 en 13.15 
uur

Bewegen voor ouderen Zwembad Octopus volwassenen  
(60+)

14.00-15.30 uur Breiclub ‘Samen breien’ (op afspraak) De Bron volwassenen

15.00-16.00 uur Koffie/thee inloop Wijkkamer Alandsbeek volwassenen

15.30-17.00 uur Koffie en thee in de tuin van de wijkkamer Wijkkamer Alandsbeek volwassenen

19.30-20.30 uur Bewegen voor ouderen, soms op muziek Impala bij gymzaal Atlas volwassenen  
(50+)

DINSDAG
9.00-12.30 uur Huiskamer van Leusden, informatiepunt voor hulp Huis van Leusden iedereen

9.30-11.30 uur Buurthuiskamer in Achterveld De Oude Bieb volwassenen 
(ouderen)

10.00-11.00 uur Plezierig bewegen De Deel volwassenen

10.15 uur Floating polo – zwemspel met bal, zonder licha-
melijk contact

Zwembad Octopus volwassenen 
(ouderen)

10.30-11.00 uur Wandelen met buurtsportcoach, koffie en thee 
toe

Huis van Leusden  
(start- en eindpunt)

volwassenen

10.30 uur Wandel-beweeg Fit onder deskundige leiding, 
met koffiedrinken

Mfc Antares chronisch zieken,  
ouderen, startende  
sporters

10.00-12.00 uur Koffieochtend en sjoelen De Bron volwassenen

10.00-12.00 uur Vrouwen ontmoetingscentrum (op afspraak) De Bron volwassenen

10.00-12.00 uur Taalcafé, samen Nederlands spreken (op afspraak) Bibliotheek Leusden volwassenen

10.00-12.00 uur Biljarten De Bron volwassenen

10.00-12.30 uur Wensboom Leusden – als u een vrijwilliger zoekt 
voor klusjes in en om het huis

Bibliotheek Leusden volwassenen

12.30-13.00 uur Lunchwandelen, een break tijdens het thuiswer-
ken (op afspraak)

De Bron volwassenen

13.00-15.00 uur Bridge De Deel volwassenen

13.00-17.00 uur Thuiswerken in De Bron (op afspraak) De Bron volwassenen

14.00-16.00 uur Biljarten De Bron volwassenen 1 x per maand

14.15-14.45 uur Tennis op maat, prikkelarm, kleine groep, aange-
past sporten (op afspraak). 
Info en afspreken: m.hagenaar@lariks-leusden.nl

LTV Leusden volwassenen

18.30-20.00 uur Kick Ass – groep voor jongeren met ASS en 
ADHD. De jongerenwerker is erbij.

Fort33 jongeren  
(12-16 jaar)

19.30-21.00 uur Wandelclub in Leusden-Zuid en de Tabakssteeg Mfc Antares alle leeftijden

Iedere dag activiteiten om elkaar te ontmoeten

Beweegactiviteiten? 
Kijk op leusdenfit.nl



Iedere dag activiteiten om elkaar te ontmoeten
WOENSDAG
9.00-12.30 uur Huiskamer van Leusden, informatiepunt voor hulp Huis van Leusden iedereen

9.30-11.30 uur Buurthuiskamer in Achterveld De Oude Bieb volwassenen 
(ouderen)

10.00-11.30 uur Wandelen met de buurtsportcoach KC Antilopen volwassenen

10.00-11.30 uur KleurRijke vrouwen – ontmoeten en bewegen met 
de buurtsportcoach

De Bron volwassenen 
(speciaal 
voor minima)

10.00-12.00 uur Biljarten De Bron om de week

10.00-12.30 uur Wensboom Leusden – als u een vrijwilliger zoekt 
voor klusjes in en om het huis

Bibliotheek Leusden volwassenen

10.00-15.00 uur Buurthuiskamer plus in Achterveld De Oude Bieb volwassenen 
(ouderen)

15.00-16.00 uur Voorlezen Bibliotheek Leusden kinderen  
(1-8 jaar)

15.15-17.30 uur Jill Hangout/Middaginloop voor jongeren Fort33 jongeren  
(12-18 jaar)

19.00-20.30 uur Girls only – groep voor meiden, over van alles wat 
je bezighoudt. De jongerenwerker is erbij.

Fort33 meisjes  
(12-18 jaar)

om de week

19.30-21.30 uur Breicafé De Bron volwassenen

DONDERDAG
9.00-9.45 uur, 
10.00-10.45 uur 
11.00-11.45 uur

Bewegen voor ouderen Zwembad Octopus volwassenen 
(60+)

9.30-11.30 uur Buurthuiskamer in Achterveld De Oude Bieb volwassenen 
(ouderen)

9.30-10.00 uur Bewegen voor ouderen in Achterveld De Oude Bieb volwassenen 
(60+)

9.30-12.30 uur Wandelen De Bron volwassenen

10.00-12.00 uur Creatief bezig zijn De Deel volwassenen

10.00-12.30 uur Huiskamer van Leusden, informatiepunt voor hulp Huis van Leusden volwassenen

10.00-12.00 uur Mamacafé, moeders ontmoeten en ervaringen 
uitwisselen

De Bron volwassenen 
en kinderen

10.00-12.30 uur Wensboom Leusden – als u een vrijwilliger zoekt 
voor klusjes in en om het huis

Bibliotheek Leusden volwassenen

10.00-13.00 uur Bronnendag – koffiedrinken, activiteiten, soep 
koken en eten

De Bron volwassenen 
met lichte 
vorm van 
dementie

vanaf 2 september

10.00-15.00 uur Biljarten, elke laatste donderdag van de maand De Bron volwassenen

12.00-13.00 uur Blikopeners. Lezingen, over en/of door Leusde-
naren.

Bibliotheek Leusden volwassenen 24 juni, 29 juli en 
26 augustus 

12.30-13.00 uur Lunchwandelen, een break tijdens het thuiswer-
ken (op afspraak)

De Bron volwassenen

13.00-17.00 uur Thuiswerken in De Bron (op afspraak) De Bron volwassenen

14.00-16.00 uur Schilderles De Bron

15.00-17.00 uur Koffie- en theemiddag in Leusden-Zuid Mfc Antares volwassenen om de week

15.15-15.45 uur Tennis op maat, prikkelarm, kleine groep, aange-
past sporten (op afspraak). 
Info en afspreken: m.hagenaar@lariks-leusden.nl

LTV Leusden kinderen  
(9-12 jaar) 

18.00-22.00 uur Aanschuiftafel Wijkkamer Alandsbeek volwassenen



Iedere dag activiteiten om elkaar te ontmoeten

www.lariks-leusden.nl

VRIJDAG
9.00-12.30 uur Huiskamer van Leusden, informatiepunt voor hulp Huis van Leusden iedereen elke 1e vrijdag  

van de maand

10.00-11.00 uur Koffie drinken in De Deel De Deel volwassenen 
(ouderen)

10.00-11.30 uur Beweegloket gratis beweegadvies van buurtsport-
coach Mirjam (op afspraak) 
Afspreken: m.hagenaar@lariks-leusden.nl

Huis van Leusden alle leeftijden

10.00-12.00 uur Koffieochtend en Inloopochtend statushouders 
(Gastvrij Leusden)

De Bron volwassenen

10.00-11.00 uur Walking Soccer SV Achterveld volwassenen

10.00-11.00 uur Walking Soccer Leusden Roda '46 volwassenen

10.00-12.30 uur Wensboom Leusden – als u een vrijwilliger zoekt 
voor klusjes in en om het huis

Bibliotheek Leusden volwassenen

11.15-12.15 uur Plezierig bewegen De Bron volwassenen

12.00-13.00 uur Chi Neng Qigong Wijkkamer Alandsbeek volwassenen

13.30-16.00 uur Repaircafé (op afspraak) Fort33 volwassenen

15.15-17.30 uur Jill Hangout/Middaginloop voor jongeren Fort33 jongeren  
(12-18 jaar)

elke week

17.30-19.00 uur Bron Appetit! De Bron volwassenen om de week

18.00-22.00 uur Aanschuiftafel Wijkkamer Alandsbeek volwassenen

ZATERDAG
9.00-10.30 uur Wandelen met LeusdenZet Bij Mfc Antares verza-

melen
jong en oud

ZONDAG
14.00-16.00 uur Spelletjes in De Deel De Deel volwassenen

14.30-17.00 uur Spelletjes op zondag – koffie/thee/spelletjes en 
gezelligheid. Iedereen is welkom!

Marcuskerk alle leeftijden

Binnenkort is de LeusdenLeeft app weer te downloaden. Nu ook goed te gebruiken 
via tablet, met een handige zoekfunctie en heel veel activiteiten voor iedereen.



 Gilde Leusden
(in de bibliotheek)
Hamersveldseweg 77
3833 GL Leusden

 Huiskamer van Leusden
’t Erf 1 
3831 NA Leusden
(vanaf 17 augustus in  
de bibliotheek)
www.huiskamervanleusden.nl

 Fort33
Bavoortseweg 25
3833 BM Leusden
www.fort33.nl

 De Til
Hamersveldseweg 30
3833 GR Leusden
www.detil.nl

 Wijkkamer Alandsbeek
Kokmeeuw 2 
3831 HJ Leusden
www.buurkrachtalandsbeek.nl

 De Deel
Zaaier 60a
3833 VW Leusden

 De Bron
Hoefijzer 18
3933 XB Leusden
info:  
debroninleusden@gmail.com

 Bibliotheek Leusden
Hamersveldseweg 77
3833 GL Leusden
www.bibliotheekeemland.nl

 Mfc Atlas
Biezenkamp 288 
3831 JA Leusden

 Marcuskerk
Asschatterweg 1
3831 JJ Leusden
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Leusden

 KC Antilopen
Bavoortseweg 27
3833 BM Leusden

 Roda ’46
Bavoortseweg 15
3833 BM Leusden

 Zwembad  
De Octopus
Bavoortseweg 15
3833 BM Leusden

Achterveld

 Mfc Antares
Maximaplein 7
3831 JS Leusden
www.leusdenzet.nl

 De Heelkom
Walter van Amersfoortstraat 34a
3791 AR Achterveld 

 De Oude Bieb (DAVA)
Walter van Amersfoortstraat 52
3791 AP Achterveld
www.doorachterveld.nl

 SV Achterveld
Klettersteeg 9
3791 PA Achterveld

 Lariks
Huis van Leusden
’t Erf 1 
3831 NA Leusdaen
www.lariks-leusden.nl



Lariks is de plek voor welzijn en zorg 
in de gemeente Leusden. U vindt veel 
informatie op onze website:  
www.lariks-leusden.nl en u kunt ons 
bellen via 033 303 44 44. 

U bent bij ons welkom met vragen 
waar u geen oplossing voor hebt. Die 
kunnen gaan over zorg, wonen, finan-
ciën, werk, uw gezin of relatie.  
In een eerste gesprek zoeken we een 
passende oplossing voor uw situatie. 
Veel mensen kunnen na dit gesprek 
weer zelfstandig verder. Naast infor-
matie en advies, kijken we ook of er 
een voorziening of activiteit is die past 
bij uw hulpvraag of situatie. Bijvoor-
beeld een specifieke training of con-
tactgroep. Of hulp van een vrijwilliger. 
Of een plek om anderen te ontmoe-
ten. Zoals u in deze folder ziet, is er 
in onze gemeente een groot aanbod 
oplossingen voor allerlei situaties waar 
u meestal gratis of tegen beperkte 
kosten gebruik van kunt maken. Blijkt 
in ons gesprek dat er meer aan de 
hand is, dan zorgen we voor passende 

individuele hulp of een maatwerk-
voorziening.

Is individuele ondersteuning nood-
zakelijk, dan gaat u samen met een 
consulent van Lariks aan de slag. Goed 
inzicht in uw persoonlijke situatie en 
hulpvraag is daarbij belangrijk. Zo no-
dig betrekken we ook gezinsleden. In 
een plan wordt vastgelegd wat u wilt 
veranderen in uw situatie. Ook staat 
erin wat u zelf doet en welke hulp-
middelen of professionele zorg nodig 
zijn. Voor de hulpmiddelen en profes-
sionele zorg is een Wmo of Jeugdwet 
indicatie nodig. Ook dat regelt Lariks. 
Voor de Wmo betaalt u een eigen bij-
drage, voor hulp via de Jeugdwet niet. 

Consulenten van Lariks kunnen zelf 
tijdelijk individuele ondersteuning bie-
den. Zo nodig schakelen ze hulp van 
gespecialiseerde hulpverleners in. Of 
betrekken bijvoorbeeld de school, de 
huisarts of de casemanager dementie 
erbij. Dit doen ze altijd in overleg met 
u.

Contactgegevens Lariks
Huis van Leusden 
’t Erf 1 
3831 NA Leusden.
Tel: 033 303 44 44 

Lariks is elke werkdag tussen 9.00 en 
12.30 uur telefonisch bereikbaar. 

Bij De Heelkom bent u op afspraak 
welkom op maandag- en woensdag-
ochtend. Vanaf 8.30 uur kunt u bellen 
(tel: 0342 45 13 33) voor een afspraak 
diezelfde ochtend. 
De Heelkom 
Walter van Amersfoortstraat 34a 
3791 AR Achterveld

Mail: info@lariks-leusden.nl

Lariks helpt u (weer) op weg
Heeft u vragen of maakt u 
zich zorgen? 
Kijk op www.lariks-leusden.nl 
of neem contact met ons op. U 
staat er niet alleen voor.


