
Fort33 is een geweldige plek. Dat weten al veel 
Leusdenaren. Ze komen voor concerten, maar 
ook om bij te kletsen met vrienden of een potje te 
poolen. Maar Fort33 is meer. Zo is het ook de plek 
voor Bouwdorp, het Repair Café en het populaire 
Café Chantant, de gezellige meezingmiddagen 
voor ouderen. 
Om de mogelijkheden van Fort33 nog beter te 
benutten, het jongerenwerk een impuls te geven 
en meer te betekenen voor ouders van de jeugd 
in Leusden, werken Lariks en Fort33 vanaf 2019 

intensiever samen. Er zullen in samenwerking  
met de jongerenwerkers en de buurtsportcoaches 
meer activiteiten worden georganiseerd die aan-
sluiten bij de wensen en behoeften van de jeugd 
en hun ouders. 

Lees wat er zoal te doen is in 2019 
Welke artiesten staat er op het podium? Welke 
activiteiten, workshops en trainingen worden 
georganiseerd? Wat als je leuke ideeën hebt voor 
Fort33 en je wilt zelf helpen die te realiseren? 
Waar kun je terecht met vragen of zorgen?  
Kijk snel verder!

Maak kennis met Fort33…

ontmoeten|ontwikkelen|ontspannen

We gaan méér doen!

…en Lariks



Fort33: waar je andere 
jongeren ontmoet

Een potje poolen, mens-erger-je-nieten, vrienden ontmoeten of 
leren kennen of gewoon een beetje hangen en chillen. Bij Fort33 kan 
het allemaal. Op de inloopmiddagen is er altijd een jongerenwerker 
aanwezig die leuke activiteiten samen met jou kan organiseren, maar 
ook kan helpen met informatie en advies als je vragen hebt die wat 
lastiger zijn. 

Inloopmiddagen en -avonden
Voor wie:  
jongeren tussen 12 en 18 jaar
Wanneer:  
Dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 15.15-17.30 uur 
Woensdagavond (van 19.00-23.00 uur) en vrijdagavond (van 20.00-
01.00 uur) is er een avond inloop voor alle leeftijden.

Ontmoeten voor inwoners
met een verstandelijke 
beperking

Fort Happy
Fort Happy is een disco voor mensen tussen de 18 en 45 jaar met een 
beperking. Om de twee maanden is er een discoavond op vrijdag van 
20.00 uur tot 22.00 uur. De mannen van Versus draaien de beste hits en 
staan elke keer weer garant voor een topfeest! 
De begeleiding van de discoavond berust bij een aantal enthousiaste 
vrijwilligers die intensief met de bezoekers optrekken en met hen dansen. 
Kom jij ook gezellig dansen, neem wel even informatiegegevens mee van 
je ouders/verzorgers zoals telefoonnummer waarop zij te bereiken zijn. 
Entree is gratis!
Voor vragen of informatie: fort33@lariks-leusden of 033-4945691.

Sinterklaas- en Carnavalsfeest 
Elk jaar organiseert Fort33 een Sinterklaasfeest en Carnavalsfeest voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Hier wordt ieder jaar weer ont-
zettend naar toe geleefd door de bezoekers. Een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers maakt hier elke keer weer een geslaagd feest van. Je bent van 
harte welkom! Meer informatie over het carnavalsfeest op 25 maart? Kijk 
op www.fort33.nl

Ontmoeten voor ouderen
Café Chantant
Ook in 2019 organiseert Fort33 in samenwerking met De Bron, Antares, 
DownTown en Lariks weer gezellige Café Chantants. Onder begeleiding 
van een koor, duo of andere artiest kan weer meegezongen worden met 
de leukste liedjes van toen. 
Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom en de middag duurt tot 
16.30 uur. Bij onze vrijwilligers achter de bar kunt u een lekker kopje koffie 
of een borreltje bestellen. 
Heeft u geen vervoer? De vrijwilligers van Lariks komen u graag tegen een 
kleine vergoeding halen en brengen. Aanmelden kan 3 werkdagen van 
tevoren via 033-3034444. 
Voor meer informatie over Café Chantant kunt u contact opnemen met 
Nick Karssenberg via fort33@lariks-leusden.nl of bellen naar 033-4945691.

Kom je al bij Fort33? Dan ken je haar ongetwijfeld: Carola 
Groenewoud. Ze zorgt er al jaren voor dat Fort33 een plek is waar 
iedereen zich thuis voelt. Samen met Kim de Groot en Caroline van 
Sprakelaar van Lariks wil ze graag nog meer mensen laten ervaren 
dat Fort33 een geweldige plek is. “Of je nu zin hebt om een potje te 
poolen, als vrijwilliger te helpen of als je gewoon wat wilt hangen op 
de bank of aan de bar. Net wat je wilt. En zit je ergens mee, dan vind 
je hier een luisterend oor.” 

“Carola staat altijd voor iedereen klaar”, vult Kim aan. Met haar no 
nonsense aanpak weet ze de juiste snaar te raken bij de jongeren. 
Samen met haar en Caroline willen we nog meer jongeren Fort33 
laten ervaren. Of het nu gaat om een groep jongeren met een idee 
voor een activiteit of om een jongere die zich zorgen maakt of 
problemen heeft. Wij zijn er om de jongeren op weg te helpen en zo 
nodig professioneel te ondersteunen. Overigens zijn we er ook voor 
ouders van thuiswonende jongeren met vragen. Denk aan vragen als: 
Hoe ga je om met thuiswonende jeugd? Hoe maak je onderwerpen 
als alcohol en drugs bespreekbaar? Wat is veilig social media gedrag? 
Of aan praktische tips over zaken als zak- en kleedgeld. We willen 
vooral aansluiten bij de vragen die er in Leusden leven. Dus bij deze 
een oproep aan ouders om met onderwerpen te komen!”

Fort33: een plek voor iedereen
Caroline: “Fort33 is nu vooral bekend als een plek voor jongeren, 
maar er zijn ook activiteiten voor andere doelgroepen, maar we 
gaan het aanbod uitbreiden en de locatie beter benutten. Zo zullen 
er meer cursussen en activiteiten komen, daarbij spelen we in op 
vragen uit de samenleving. Komen er bij Lariks meerdere vragen 
van pubers die steviger in hun schoenen willen staan, dan kijken 
we of daar een workshop voor kunnen ontwikkelen. We zien ook 
het aantal alleenstaande ouders toenemen. We onderzoeken graag 
of er behoefte is om met deze Leusdenaren iets te organiseren 
bijvoorbeeld een dansavond of een eettafel op regelmatige basis. 
Kim: “We hebben al een geweldige plek. Samen met de 
buurtsportcoaches en de medewerkers en vrijwilligers van Fort33 
kunnen we er nog meer van maken!”

Ideeën en wensen zijn welkom en kunnen direct aan worden 
gegeven op fort33@lariks-leusden.nl! 

Carola: “O, ja nog even een vooroordeel uit de wereld helpen: we 
schenken geen alcohol onder de 18, drugs zijn verboden en met 
een energy drankje kom je niet binnen. Onze jongeren zijn gewone 
jongeren met alles wat daarbij hoort. Ze komen hier om te chillen en 
vaak ook om hun handen uit de mouwen te steken en werkervaring 
op te doen. Zo wordt het scholierencafé gedraaid door tieners en 
gaan ‘onze’ jongeren als begeleiders mee met het jaarlijkse uitje van 
De Klepper.
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Fort33: voor activiteiten over 
opvoeden en opgroeien

Als ouders kan je naast een goed aanbod voor een leuke ontspannen 
avond met een band die bijvoorbeeld Rolling Stones muziek speelt 
ook bij Fort33 terecht voor activiteiten over opvoeden en opgroeien. 

Minder conflicten dankzij ‘Het slimme brein’
Woensdag 20 maart, 19.30-21.30 uur
Workshop voor ouders van kinderen 8-12 jaar. Wil je weten wat je kunt 
doen in die situaties waarbij je denkt: daar gaan we weer… Of: hoe ga 
ik dit nu weer oplossen? Ben je het zat om politieagent te spelen in je 
eigen huis? Tijdens deze workshop geeft Hanneke Verweij inzicht in de 
kracht van bewust positief opvoeden en krijg je tips en trics aangereikt. 
Aanmelden via www.sociaalplein-leusden.nl of stuur een mail naar  
fort33@lariks-leusden.nl.

Grenzen stellen zonder je schuldig te voelen
Medio juni
Workshop voor ouders van kinderen 2-8 jaar. Ook wel eens toegegeven 
aan de grillen van je kind, zodat hij/zij weer rustig en kalm zou worden? 
Of heb je misschien iets te overdreven gereageerd en daar later spijt van 
gekregen? Tijdens deze workshop van Hanneke Verweij met herkenbare 
voorbeelden krijg je tips aangereikt over hoe je consequent blijft en je kind 
zich tegelijkertijd begrepen en gezien voelt. 
Binnenkort meer informatie op www.sociaalplein-leusden.nl.

Girls Only
Vorig jaar was het een groot succes. Girls Only: 4 thema-avonden voor 
jonge meiden. Met social media, Instagram modellen en #metoo is het 
voor jonge meiden niet altijd makkelijk om de juiste keuzes te maken en 
te weten wat is nou goed en wat niet. Elke avond heeft een ander thema 
en wordt verzorgd door een professional. Houd www.fort33.nl in de gaten 
of stuur een mail naar fort33@lariks-leusden.nl en we houden je op de 
hoogte.

Hier ben ik!
Veel kinderen kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Omdat ze bijvoor-
beeld verlegen of onzeker zijn, moeite hebben om voor zichzelf op te  
komen of het lastig vinden om contact te leggen. Hier ben ik! leert kinde-
ren steviger in hun schoenen te staan, weerbaarder te worden en meer 
plezier te beleven aan sociale contacten.
Door een combinatie van sport, spel en oefeningen ervaren kinderen spe-
lenderwijs wat het effect is van hun gedrag. Hier ben ik! wordt een aantal 
keer per jaar georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen. De trai-
ning bestaat uit 8 bijeenkomsten na schooltijd. Bij de laatste bijeenkomst 
doen ook de ouders mee. Hier ben ik! wordt gegeven door Lariks in samen-
werking met Buurtsportcoach. Locatie: Fort33 en een sporthal in Leusden.  
Weten wanneer de eerstvolgende training start? Houd www.fort33.nl in de 
gaten of stuur een mail naar fort33@lariks-leusden.nl en we houden je op 
de hoogte.

Trainingen voor jongeren
We krijgen steeds meer vragen over weerbaarheid van jongeren, daarom 
zijn we bezig met het ontwikkelen van een assertiviteitstraining voor 
jongeren. Naast spel en oefeningen komt ook fysieke weerbaarheid aan 
bod. Zo dagen we de jongeren uit om zichzelf verder te ontwikkelen. 
De huisartsen geven ook signalen af dat er steeds meer jongeren zijn met 
stress gerelateerde klachten. In samenwerking met diverse partners is 
hiervoor ook een training in ontwikkeling. Houd www.fort33.nl in de gaten 
of stuur een mail naar fort33@lariks-leusden.nl en we houden je op de 
hoogte. 

Ontwikkelen

Trainingen voor ouders
Opvoeden is leuk, maar niet altijd eenvoudig. Iedereen twijfelt wel eens 
over de beste aanpak. Of het nu gaat over kleine kinderen of jongeren.  
We organiseren regelmatig thema-avonden of workshops/trainingen in 
kleine groepen, maar staan ook open voor vragen van ouders om daar 
op maat iets voor te ontwikkelen. Suggesties daarvoor zijn welkom via 
fort33@lariks-leusden.nl.

Zakgeld. Wat spreek je af?
Dinsdag 26 maart
In het kader van de Week van het geld is er 
op 26 maart in samenwerking met Stadsring 
51 een thema-avond over zakgeld voor 
ouders van kinderen (10+). Vanaf welke 
leeftijd begin je met zakgeld en kleedgeld? 
Wat is een redelijk bedrag? Wat spreek je af 
over het telefoonabonnement? Moet dat 
van het zakgeld? et cetera. 
Aanmelden: www.sociaalplein-leusden.nl of 
mail naar fort33@lariks-leusden.nl.



Mooi Wark - Kroegentocht
Support: Ritn Ditn

Het is vrijdag 5 april weer tijd voor een lekker avondje rocken! Ook dit jaar 
hebben we de gouden combinatie Mooi Wark en Ritn Ditn weer op de 
planken staan. Ieder jaar is dit evenement weer stijf uitverkocht dus wees 
er snel bij! Deuren gaan open om 20.00 uur en Ritn Ditn start om 20.30. 
Verkoop is per direct gestart! Tickets zijn verkrijgbaar via www.fort33.nl.
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05 MOOI WARK KROEGENTOCHT
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06 IN THE WOODS
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07 BANDMIDDAG
SCHOLEN IN DE KUNST

12 REPAIR CAFÉ

14 FORT HAPPY

MEI
02 SPELLETJESMIDDAG

10 REPAIR CAFÉ

Kijk op www.fort33.nl voor een actueel overzicht!

Fort33, Bavoortseweg 25, 3833 BM Leusden 
033-494 56 91  www.fort33.nl

Steengoed
Fort33 lanceert een avond vol rockgoden-in-wording onder de naam 
Steengoed. Hier kan je onder het genot van een biertje kennismaken 
met het aanstormende talent op rockgebied. De eerste editie bestond de 
line-up uit Bricked Out, Money & the Man en RUV. Bands die goed aan de 
weg timmeren met optredens op bijvoorbeeld Zwarte Cross, Eurosonic, 
Imagine festival en de Podium Beest Awards. Houd www.fort33.nl en Face-
book goed in de gaten voor de volgende editie!

Als vrijwilliger aan de slag?
Werken bij Fort33 is niet alleen heel leuk en een mooie manier om 
nieuwe mensen te leren kennen, je doet ook werkervaring op en 
draagt een steentje bij aan de samenleving. 
Voor vrijwilligers zijn er verschillende werkzaamheden: van techniek 
bij concerten en dance-events (16+) en de tienerwerkgroep tot bar-
dienst bij activiteiten voor senioren of mensen met een beperking.
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