
 

U bent 
van harte
welkom!

‘t Binnenhuys
De Meent 4
3833 EA  Leusden

Recreatief, creatief,  
sportief en workshops 
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De Meent 4
3833 EA  Leusden
033 – 4333414

Beheerder 
Ellen Warnar
binnenhuys@larikslaan2.nl
033 – 3034444

www.larikslaan2.nl

Midden in Leusden in de wijk Groenhouten, 
vindt u ’t Binnenhuys. Een bruisend buurt-
centrum met tal van creatieve, sportieve en 
vooral gezellige activiteiten voor jong en 
oud. ’t Binnenhuys is de plek in de wijk om 
bij te kletsen met oude bekenden, nieuwe 
mensen te ontmoeten en samen leuke 
dingen te doen. 

In deze brochure leest u welke activiteiten 
er worden georganiseerd. Zoals u zult zien  
is er is voor elk wat wils en de ruim 30 en- 
thousiaste vrijwilligers van ’t Binnenhuys 
vertellen u graag over de mogelijkheden.

Data en Tijd
Woensdag 15:30-19:30 uur  
(met de mogelijkheid om samen te eten)
Vrijdag 13:30-16:30 uur

Kosten
Gratis deelname
Consumpties voor eigen rekening

Informatie
Larikslaan 2
033-303 44 44
inlooppunt@larikslaan2.nl

Inloop Punt

Je kunt terecht in ‘t Binnenhuys 
op woensdag aan het einde van 
de middag tot en met het begin 
van de avond. Dan is er ook ge-
legenheid om samen te eten. Op 
vrijdagmiddag ben je ook van harte 
welkom om anderen te ontmoeten 
en bijvoorbeeld een spel te doen of 
iets creatiefs te maken. Het Inloop-
punt is bedoeld voor iedereen! Het 
maakt niet uit welke leeftijd je hebt, 
wat je kan of wat je wil doen; met 
elkaar maken we het gezellig.

 
Wilt u iets ondernemen, gewoon kennis 
maken of als vrijwilliger aan de slag in ’t 
Binnenhuys? U bent van harte welkom!
 
Graag tot ziens!
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Data & Tijd
Van 19.30 tot 23.00 uur 
Data 2015
8 en 22 sept, 13 en 27 okt, 10 en 24 nov,  
8 en 22 december
8 december koppeljassen 
Data 2016
12 en 26 jan, 9 en 23 feb, 8 en 22 maart
12 en 26 april, 10-mei
22 maart koppel jassen
10 mei afsluiting competitie 

Kosten
Kosten klaverjassen € 3,50
Kosten Koppeljassen € 4,00

Informatie
Piet Kuppens   
033 494 8658

Data & Tijd
Vrijdag  18 september 2015
Vrijdag  9 oktober 2015
Vrijdag  13 november 2015
Vrijdag  11 december 2015

De avonden beginnen om circa 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Kosten 
Deelname gratis, zelf koffie en thee betalen

Informatie
Alex Tomassen
alex.tomassen60@gmail.com

Gea kring Amersfoort
De Stichting Gea Kring Amersfoort  
heeft zich ten doel gesteld om 
lezingen en bijeenkomsten te 
houden, waarin de geologie van 
de Aarde in al zijn verscheidenheid 
aan bod komt. In ‘t Binnenhuys is 
er 1 keer per maand gelegenheid 
om een lezing bij te wonen 

Recreatief

Data & Tijd
Maandag   16.00-17.00 uur 
(kinderen van 6 – 8 jaar)
Maandag   17.00-18.00 uur 
(kinderen van 9 – 11 jaar)
In de schoolvakanties zijn er geen lessen!

Kosten
€ 27,50 per maand

Informatie
Jeroen de Boer
www.kidsmusical.nl

Data & Tijd
Dinsdagochtend 9.00 - 11.30 uur
Dinsdagmiddag 13.30 - 16.00 uur
Woensdagochtend 9.00 - 11.30 uur
Donderdagmiddag 14.00 - 16.30 uur 
(laatste do v/d maand  9.00 -11.30 uur )
Vrijdagochtend 9.00 - 11.30 uur

Kosten
10-rittenkaart voor € 15,00

Informatie
Cees Koelman 
033 494 5090

Kidsmusical
Musicalles voor kinderen vanaf 6 
jaar.

Biljarten
In ‘t Binnenhuys staat een prach-
tig biljart! Op enkele dagdelen in 
de week wordt er gebiljart door 
verschillende groepen mannen en 
vrouwen. Wil je ook een keer mee-
doen? Neem contact op met Cees 
Koelman of kom gezellig langs.

Klaverjassen
Twee keer per maand kunt u 
komen klaverjassen, graag  wel 
vooraf aanmelden.
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Data en Tijd
Dinsdagochtend   Ninette Vermeer
9.00 tot 10.00 en 10.00 tot 11.00 uur
Woensdagavond   Ninette Vermeer
19.30 tot 20.30 uur
Donderdagochtend   Joyce Speksnijder
9.00 tot 10.00 en 10.00 tot 11.00 uur
Donderdagavond   Ninette Vermeer
19.00 tot 20.00 en 20.00 tot 21.00 uur 

Kosten
€ 23,50 per maand

Informatie of aanmelden
Ninette Vermeer 06 1971 0867
(Liefst tussen 14.00 en 17.00 uur)
Joyce Speksnijder 06 3080 7705

Datum en tijd
Woensdagmorgen  Ninette Vermeer
11.00 tot 12.00 uur

Kosten
 € 7,00 per keer  

Informatie of aanmelden
Ninette Vermeer 06 1971 0867
(Liefst tussen 14.00 en 17.00 uur)

Stoelpilates
Stoelpilates is geschikt voor men-
sen die moeite hebben om ‘naar 
de grond te gaan’, en toch op een 
rustig en laag niveau verantwoord 
willen bewegen. De lessen worden 
in kleine groepen (max. 9 perso-
nen) gegeven.

Sportief

Pilates
Pilates is een aantal oefeningen 
die erop gericht zijn om het gehele 
lichaam te versterken, stretchen 
en balanceren. De oefeningen 
zijn gericht op de onderrug, buik, 
bekken en bilspieren waardoor het 
powerhouse sterker wordt .
Zie ook www.ninettespilates.nl

Data & Tijd
Elke laatste donderdag van de maand

Kosten 
€ 7,00 voor een 3-gangen maaltijd,  
exclusief drankjes

Informatie
U kunt zich telefonisch aanmelden bij ’t 
Binnenhuys 033-4333414 of via  
Jetty 033-4951194

Heeft u zich opgegeven en bent u toch 
verhinderd, dan kunt u dat tot woensdag 
12.00 uur kosteloos afzeggen. Bij niet ver-
schijnen/afmelden brengen wij € 3,50  
in rekening. 

“Lekker eten, gezellige 
mensen: een leuke avond!”

Samen eten
Elke laatste donderdag van de 
maand is het  ‘samen eten’ in ’t 
Binnenhuys. Deze avond wordt er 
een gezonde 3-gangen maaltijd 
geserveerd op vrolijk gedekte 
tafels, zowel de bereiding van de 
maaltijd als de bediening wordt 
door onze vrijwilligers gedaan.
Komt u ook eens gezellig eten? 
Geef u dan wel van tevoren op!
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Datum en tijd
Maandagavond  19.00 - 20.15 uur
Maandagavond  20.30 - 21.45 uur

Kosten
€ 10,00 per les (proefles € 8,00)

Informatie of aanmelden
Lilian 06 12704377
om@lilian.yoga
www.lilian.yoga

Introductiecursus Yoga
5 lessen

Datum en tijd
Woensdagochtend 09.30 – 10.30 uur
4, 11, 18, 25 november en 2 december

Kosten
€ 50,00 voor de gehele cursus

Informatie of aanmelden
Cindy Boersma 06-20544537
info@cinpassion.nl
www.cinpassion.nl

Yoga
Zoek je rust en ontspanning?
Gaan jouw gedachten er soms met
jou vandoor? Heb je lichamelijke
klachten door stress? Wordt het
jachtige leven je af en toe teveel?
Dan kan yoga jou helpen.

In het Binnenhuy wordt er door 
twee docenten in kleine groepen 
les gegeven, waardoor er tijd is 
voor individuele aandacht.
In de lessen wisselen inspanning
en ontspanning elkaar 

“Thuiskomen in jezelf”

Wandeldata
2-17 september
1-15 oktober
5-19 november
3-17 december 

Kosten 
Wandelen  € 1,50
Wandelen en lunch  € 5,50
Graag vooraf aanmelden.

Voor meer nformatie
’t Binnenhuys, De meent 4 te Leusden.
Jetty 033 495 11 94 of via  
karspoor3@hotmail.com

Walking groep
De Nordic Walking groep van ’t 
Binnenhuys wordt een “Walking 
groep” wat inhoudt dat je zonder 
stokken ook deel kan nemen aan 
de prachtige wandelingen die er 
gemaakt worden. 

We verzamelen om 9.45 uur in ‘t 
Binnenhuys en vertrekken geza-
menlijk met de auto naar een wan-
del locatie ergens in de omgeving 
van Leusden. Rond12.30 uur zijn 
weer terug in ’t Binnenhuys en is 
het mogelijk om deel te nemen 
aan een lunch.

“Aan te bevelen 
voor jong en oud!”
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Data en Tijd 
Dinsdag 3 november 2015           
19.30 – 21.00 uur
Zondag 10 januari 2016                        
10.30 – 12.30 uur 
Dinsdag 15 maart 2016                  
19.30 – 21.00 uur

Kosten
Gratis deelname
Na de les staat er thee voor je klaar

Informatie en aanmelden
Jolanda Bast  06-29210340 
info@puurvitabalans.nl  
www.puurvitabalans.nl

Workshops

Het hele jaar door worden er nog di-
verse workshops & activiteiten georga-
niseerd in het Binnenhuys, dit varieert 
van bloemschikken, sieraden maken, 
vitaliteitcursus tot lezingen, het aanbod 
hangt af van de diverse docenten.

Deze activiteiten worden via facebook, 
flyers en de website (www.larikslaan2.
nl) kenbaar gemaakt. Ook kunt u onze 
ruimte huren om zelf een workshop te 
geven, kijk onder het kopje verhuur 
voor de mogelijkheden.

Chi Neng Qigong 
is een Chinese bewegingsleer 
die door iedereen te leren is. Het 
vermindert lichamelijke klachten 
of doet deze verdwijnen, maakt 
het lichaam soepeler en krachtiger 
en zorgt voor meer energie. De 
eenvoudige oefeningen stimu-
leren je levensenergie en geven 
balans, zowel fysiek, emotioneel 
als mentaal. 

Data en Tijd
1 oktober van  20 tot 22uur

Kosten
20 euro incl koffie/thee en de OplosWaaier

Informatie
Shelley Brandon
06-29129398
info@shelleybrandon.nl
www.shelleybrandon.nl 

Doelen stellen met de  
OplosWaaier 
Ontdek via verschillende stappen 
van de OplosWaaier wat je doelen 
zijn en hoe deze eruit zien op het 
moment dat ze worden behaald. 
De workshop is voor iedereen 
geschikt! Dus ook voor ouder & 
kind, jongeren, coaches, (leerling)
begeleiders en therapeuten. 

Creatief

Data en Tijd 
Elke woensdag van 19.30 tot 22 uur, m.u.v. 
de derde woensdag van de maand.

Kosten
Gratis deelname
Consumpties voor eigen rekening 

Informatie 
Ellen Kroes  033 494 7736
e.n.kroes@gmail.com

Breicafé
Elke 1e, 2e en 4e woensdagavond 
van de maand is er breicafé. Op 
deze avond kan iedereen die van 
breien houdt langskomen om 
samen te breien. Er wordt geen les 
gegeven en het is een kostenloze 
activiteit. Gewoon een gezellige, 
vrijblijvende activiteit, waarbij 
je met elkaar kunt breien, elkaar 
advies kunt geven, ideeën uitwis-
selen en helpen.
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Verhuur

Prijzen:
Barzaal
€ 55,00 per dagdeel
Vergaderzaal / kleine sportzaal 
€ 27,50 per dagdeel

Voor meer informatie over de mogelijk- 
heden en de beschikbare data kunt u 
terecht bij de beheerder.

‘t Binnenhuys
’t Binnenhuys bestaat uit drie ruim-
tes, de barzaal, een vergaderzaal 
en een ‘kleine sportzaal’ (dus niet 
de Meent!) Deze zalen zijn voor een 
klein bedrag te huren voor diverse 
activiteiten. 

Sporthal de Meent
De aangrenzende sporthal “De 
Meent” is te huur via de Buurtsport-
coach Leusden. Dit kan telefonisch, 
van maandag t/m vrijdag van 
9:00 tot 18:00 via  06-55084548 of 
per e-mail via reserveren@buurt-
sportcoachleusden.nl. Structurele 
gebruikers zoals scholen en vereni-
gingen die vragen hebben, extra 
willen reserveren of van gedachten 
willen wissen over het sportaanbod 
kunnen ook contact opnemen met 
Buurtsportcoach.

Heeft u een zaal gehuurd, dan kunt 
u de sleutel ophalen en inleveren bij 
SNO Leusden aan de Bavoortseweg 
15, clubhuis Roda’46 (en dus niet meer 
bij Larikslaan2). Dit kan elke werkdag 
tussen 14:00 en 18:00 uur. Afwijken-
de tijden kunnen in overleg worden 
vastgesteld.

 


