
Ben je op zoek naar een vrijetijdsbesteding? 

Dan ben je bij ons aan het goede adres. Elke 

woensdagmiddag en -avond en op vrijdag-

middag ben je van harte welkom bij het 

Inlooppunt.  

Wat is er te doen?

Je kunt hier doen wat jij graag wilt: we kijken 

vooral naar de wensen van de bezoekers. Niet 

voor jou, maar met en door jou! Wat kun je 

bijvoorbeeld verwachten?

•	 Vriendschap en gezelligheid (iets drinken,

 wat kletsen, een spelletje doen, samen ko-

 ken).

•	 Bezig zijn met gezond en actief leven

 (wandelen met elkaar, biljarten, 

 bewegen). 

•	 Creatieve activiteiten zoals knutselen,

 kaarten maken, zingen.

•	 Hulp bij laptop of mobieltje.

•	 Als vrijwilliger anderen helpen.

•	 En wat jouw eigen wensen of ideeën zijn...

Wat nog meer? 

Bovendien helpen we je als het nodig is 

ook met het invullen van formulieren of het 

aanvragen van (sociale) voorzieningen, taal, 

schulden, vrijwilligerswerk. Kortom van alles 

en nog wat.

Anderen ontmoeten? 
Kom naar het Inlooppunt
in ‘t Binnenhuys 

Inlooppunt in ‘t Binnenhuys   |   inlooppunt@larikslaan2.nl   |   

Samen koken, knutselen, muziek maken, 
biljarten of gewoon wat kletsen. 
Het kan allemaal bij het Inlooppunt. 



Hoe word je een 

Maatje? 

Voor wie is het Inlooppunt?
Iedereen is welkom! Het maakt niet uit wat je leeftijd is, wat je kan of wat je wil doen: 

met elkaar maken we het gezellig.

Kennismaken

De medewerkers en vrijwilligers ontvangen je graag. Kom je voor het eerst, dan maken 

we graag even kennis met elkaar. Je krijgt dan informatie over de activiteiten en de 

mogelijkheden van het Inlooppunt. Tijdens het eerste bezoek kun je meteen meedoen 

met de activiteiten. 

Vind je het leuk, dan kom je vaker. Kennismaken is vrijblijvend. 

Waar en wanneer

Het Inlooppunt is gevesigd in ‘t Binnenhuys. 

De Meent 4 | 3833 EA | Leusden | 033 43 33 414

Openingstijden: woensdag 15.30 uur - 19.30 uur en vrijdag 13.30 uur - 16.30 uur.

Kosten

Soms zijn activiteiten gratis. Alles wat gedaan wordt, proberen we zo goedkoop moge-

lijk met elkaar te doen. Voor koffie en thee betaal je een kleine bijdrage.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten?

Bel dan naar Larikslaan2, Tel. 033 -303 44 44 

Of mail naar inlooppunt@larikslaan2.nl

En je mag natuurlijk altijd even binnenlopen bij het Inlooppunt!

Het Inlooppunt komt voort uit een samenwerking tussen Abrona, Amerpoort, Beweging3.0, Boogh, 

Centraalzorg, Gemeente Leusden, Kwintes, MEE en Larikslaan2 


