
 
 

De nieuwe ontmoetingsplek voor alle Leusdenaren. 
Voor een bakkie, een praatje, leuke activiteiten,  
een luisterend oor en gezelligheid. 
Voor oud en jong, dik en dun, zwak en sterk, zwerver 
en koning. 
 

 
Openingstijden 

 

1e maandag vd maand 10.00 -15.00 uur Inloop 

Dinsdag  10.00 -15.00 uur  Inloop  

Woensdag 15.30 -19.30 uur Inloop  (voor eten eerst aanmelden) 

Donderdag 10.00 -15.00 uur  Inloop  (in de middag creativiteit)                                                         

 

 

 
Daarnaast hebben we een biljartvereniging, gezamenlijk eten, een 

klaverjasclub, wandelgroep, spelletjes, een breicafé en er komt nog veel 
meer!  
 

 
Voor aanmelden en informatie loop gezellig binnen en houdt facebook in 

de gaten: @debronvanleusden 

 
 

 

 
 

Locatie 
De Smederij (voormalig OBS Kinderland) 

Hoefijzer 18, 3833 XB Leusden 
 
 

 
Contact  

Bonnie van Vugt  
T 06-15297496 
M bonnie.van.vugt@legerdesheils.nl 

Facebook @debronvanleusden 

 
  

mailto:bonnie.van.vugt@legerdesheils.nl


PROGRAMMA VERSCHILLENDE BESTAANDE ACTIVITEITEN/GROEPEN 
 

Iedereen is van harte welkom voor deelname, wel graag vantevoren aanmelden.  

Biljarten 

In De Bron staat een prachtig biljart!  

Op meerdere dagdelen in de week wordt er gebiljart door verschillende groepen mannen en 

vrouwen. Wil je ook een keer meedoen? 

 

Wanneer   Dinsdag   09.00 - 11.30 uur  

    Dinsdag  13.30 - 16.00 uur 

    Woensdag  09.00 - 11.30 uur 

    Donderdag  14.00 - 16.30 uur 

    * (laatste donderdag van de maand 09.00 – 11.30uur)  
    Vrijdag  09.00 – 11.30 uur 

Kosten   10-rittenkaart voor € 15,00 

Aanmelden/informatie Cees Koelman 

    T 033 494 5090 

 

Klaverjassen 
Wanneer   Elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 19.30 - 23.00 uur 

Kosten    Kosten klaverjassen € 3,50 

Aanmelden/informatie Piet Kuppens  

    T 033 494 8658  

 

Wandelen 

 “Aan te bevelen voor jong en oud!”.  

We verzamelen in De Bron en vertrekken gezamenlijk met de auto naar een locatie.  

Rond 12.30 uur zijn we terug met eventueel ter afsluiting een lunch. 

 
Wanneer Elke 1e en 3e donderdag van de maand van 09.30 - 12.30 uur 

Lunch tot 14 uur 

Kosten    Wandelen € 1,50 / Wandelen en lunch € 5,50 

Aanmelden/informatie Jetty  

    T 033 495 11 94 of via karspoor3@hotmail.com 

 

Breicafé 

Gewoon een gezellige, vrijblijvende activiteit, waarbij je met elkaar kunt breien, elkaar 
advies kunt geven, ideeën uitwisselen en helpen. 

Wanneer   Elke woensdag van 19.30 – 22.00 uur,  

                                        * M.u.v. de 3e woensdag van de maand 

Kosten   Deelname is gratis, consumpties voor eigen rekening 

 

Stimulans  

Is in het leven geroepen om mensen met een beperking buitenshuis te laten komen.  
1x per maand is er het koffieochtendje, voor gezellig bijpraten of een spelletje spelen. 

Wanneer    Elke 1e maandag van de maand van 10.00 – 12.00 uur 

Kosten   Deelname is gratis 

Aanmelden/informatie Annemarie van Loon  Annelie Luijkx 

    T 06 200 643 41  T 06 222 732 92 

mailto:karspoor3@hotmail.com
https://voorleusden.nl/organisaties/duwgroep/duwgroep-activiteiten/duwgroep-stimulans/

