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

● Maxima’s
Maximaplein 7
3831 JS Leusden

● De Kit
Geertrudishof 29
3833 BT Leusden

●  Zwembad 
De Octopus

Bavoortseweg 9
3833 BM Leusden

● Fort33
Bavoortseweg 25
3833 BM Leusden

● De Deel
Zaaier 60a
3833 VW Leusden

● De Bron
Hoefi jzer 18
3933 XB Leusden

● Dorpskerk
Arnhemseweg 75
3832 GJ Leusden

● KC Antilopen
Bavoortseweg 27
3833 BM Leusden

● Koningshofkerk
De Blekerij 33
3831 CT Leusden

●  Bibliotheek 
Leusden

Hamersveldseweg 77
3833 GL Leusden

● Lisidunahof
Lisidunalaan 18
3833 BS Leusden

● ’t Hamersveld
Asschatterweg 24a
3831 JR Leusden

● Marcuskerk
Asschatterweg 1
3831 JJ Leusden

● SV Achterveld
Klettersteeg 9
3791 PA Achterveld 

● De Oude Bieb
Walter van Amers-
foortstraat 52
3791 AR Achterveld

●  Bibliotheek  
Achterveld

Basisschool ’t Startblok
Jan van Arkelweg 12
3791 AC Achterveld
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30 september - 8 oktober 2019

Ga de 
Challenge 
aan!
Neem een introducé mee
naar een activiteit
In de gemeente Leusden zijn allerlei activiteiten 
om te doen en plekken waar je anderen ontmoet. 
Zo heeft iedereen de kans om mee te doen. Voor 
de één is dat vanzelfsprekend, bij de ander maakt 
een uitnodiging die eerste stap naar meer sociale 
contacten en gezelligheid gemakkelijker. Daarom dagen
we je uit: Neem in de week van Samen Sterk een intro-
ducé mee naar een activiteit. Ga gezellig samen op pad 
en krijg bovendien een tegoedbon voor iets lekkers.

Samen Sterk!
Samen Sterk is het Leusdense thema van de Week tegen 
de eenzaamheid. Deze landelijke actieweek loopt van 
30 september t/m 8 oktober.

Wie nodig jij uit?
Ga de Challenge aan. Neem een introducé mee naar een 
activiteit en krijg ter plekke een bon van een Leusdense 
winkel voor iets lekkers.

Weten wat er te doen is? 
Kijk op sociaalplein-leusden.nl of op de 
LeusdenLeeft app. Je zult zien dat er wekelijks wel 
30 verschillende activiteiten zijn. Voor het gemak 
hebben we in deze folder de activiteiten tijdens de 
Week van Samen Sterk op een rij gezet.

Meer weten over de Challenge?
info@lariks-leusden.nl of bel 033 303 44 44
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MAANDAG 30 SEPTEMBER
10.00-12.00 uur APK voor Android of iPad Gilde Leusden volwassenen
13.30-16.00 uur Brei- en haakcafé Maxima’s volwassenen
14.00-15.30 uur Breiclub ‘Samen breien’ De Kit volwassenen
19.30-20.30 uur Leesclub Bibliotheek Leusden volwassenen

DINSDAG 1 OKTOBER
  9.30-11.30 uur Koffie/thee drinken De Oude Bieb Achterveld volwassenen
10.00-12.00 uur Koffieochtend en sjoelen De Bron volwassenen
10.00-12.00 uur Vrouwen ontmoetingscentrum De Bron volwassenen
10.00-12.30 uur WensboomLeusden Bibliotheek Leusden volwassenen

10.00-12.00 uur Biljarten voor vrouwen De Bron volwassenen
14.00-16.00 uur Biljarten voor mannen De Bron volwassenen
15.15-17.30 uur Middaginloop Fort33 jongeren (12-18 jaar)
19.00-21.00 uur Nazomeravondcafé Bibliotheek Leusden alle leeftijden

WOENSDAG 2 OKTOBER
10.00-11.00 uur Koffie/thee drinken Dorpskerk volwassenen
10.00-11.00 uur Wandelen met de buurtsportcoach KC Antilopen volwassenen
10.00-11.30 uur Spring maar achterop (met koffie en gebak) Startplek bij Antilopen alle leeftijden
10.00-12.30 uur WensboomLeusden Bibliotheek Leusden volwassenen
15.00 uur Voorleesfeestje Bibliotheek Achterveld kinderen (3-7 jaar)
15.00-17.30 uur Over de brug – voor brugklassers Fort33 kinderen/jongeren 

(11-13 jaar)
15.15-17.30 uur Middaginloop Fort33 jongeren (12-18 jaar)
16-00-20.00 uur Samen koken en eten De Bron volwassenen  

met een beperking
19.00-23.00 uur Inloopavond Fort33 jongeren

DONDERDAG 3 OKTOBER
  9.30-11.30 uur Koffie/thee drinken De Oude Bieb Achterveld volwassenen
  9.30-12.30 uur Wandelen De Bron volwassenen
10.00-10.45 uur Zitgymnastiek ‘t Hamersveld volwassenen
10.00-11.30 uur Koffie/thee drinken Maxima’s volwassenen
10.00-12.00 uur Koffie/thee drinken Koningshofkerk volwassenen
10.00-12.00 uur Koffieochtend en sjoelen De Bron volwassenen
10.00-12.30 uur WensboomLeusden Bibliotheek Leusden volwassenen
10.00-13.00 uur Meer bewegen voor ouderen Zwembad Octopus volwassenen
10.00-15.00 uur Biljarten De Bron volwassenen
14.00-16.00 uur Tonnie’s creaclub De Bron volwassenen
14.00-16.00 uur Breien en haken De Bron volwassenen
14.00-17.00 uur Breien en haken Zonnebloem in De Kit volwassenen
19.30-21.30 uur Minimabijeenkomst De Bron volwassenen

VRIJDAG 4 OKTOBER
19.00-01.00 uur Inloopavond Fort33 jongeren
10.00-12.00 uur Koffieochtend en  

Inloopochtend statushouders
De Bron volwassenen

10.00-11.00 uur Walking Soccer SV Achterveld volwassenen
11.00-12.00 uur Leesclub Bibliotheek Leusden volwassenen
15.15-17.30 uur Middaginloop Fort33 jongeren (12-18 jaar)
10.00-12.30 uur WensboomLeusden Bibliotheek Leusden volwassenen

ZONDAG 6 OKTOBER
14.30-17.00 uur Koffie op zondag Marcuskerk volwassenen

MAANDAG 7 OKTOBER
  9.30-11.30 uur Koffie/thee drinken De Oude Bieb Achterveld volwassenen
10.00-12.00 uur APK voor Android of iPad Gilde Leusden,  

computervaardigheden
volwassenen

10.00-12.00 uur Koffieochtend De Bron volwassenen
10.00-12.00 uur Stimulans; ontmoet anderen met  

lichamelijke beperking of chronische ziekte
De Bron volwassenen

11.00-14.00 uur Bewegen voor ouderen en koffie Zwembad Octopus volwassenen
13.30-16.00 uur Brei- en haakcafé Maxima’s volwassenen
14.00-15.30 uur Breiclub ‘Samen breien’ De Kit volwassenen
14.00-16.00 uur Training reizen met OV chipkaart Huis van Leusden volwassenen

DINSDAG 8 OKTOBER
  9.30-11.30 uur Koffie/thee drinken De Oude Bieb Achterveld volwassenen
10.00-12.00 uur Koffieochtend en sjoelen De Bron volwassenen
10.00-12.30 uur WensboomLeusden Bibliotheek Leusden volwassenen
14.45-16.00 uur Historisch Kijkcafé Bibliotheek Leusden volwassenen
15.15-17.30 uur Middaginloop Fort33 jongeren (12-18 jaar)
16.00-17.30 uur Jongeren met ASS Fort33 jongeren
19.30-21.00 uur Meidenavond Fort33 meiden (14-18 jaar)

Samen Sterk!

Wie neem jij mee naar een activiteit?

Er is meer
Natuurlijk organiseren de sportverenigin-
gen ook van alles. Ga voor de activiteiten naar  
gemeentewijzer.nl en zoek op Leusden.

Ook na de Week van Samen Sterk  
is er veel te doen in Leusden. Kijk regelmatig op  
sociaalplein-leusden.nl of op de LeusdenLeeft app.




