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Openingstijden Lariks
 (in Huis van Leusden):
Inloop: elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur 
Adviesgesprekken op afspraak: 
elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur 
Uitleen van hulpmiddelen: 
elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur 
Inleveren van hulpmiddelen 
elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur 

Gratis activiteiten voor ouders
7 oktober: Ouders van NIX 
Hoe ga je met je kind in gesprek over alcohol, roken, blo-
wen? Helpt het om grenzen te stellen of wordt het daardoor 
alleen maar spannender? In samenwerking met Jellinek or-
ganiseren we een informatieavond die je als ouder/opvoeder 
eigenlijk niet mag missen. Inloop vanaf 19.30 uur, 20.00 uur 
start. Locatie: Fort33, Bavoortseweg 25, Leusden. Aanmelden 
via sociaalplein-leusden.nl.

9 oktober: Opvoeden van een kind met ASS
Hanneke Scheper vertelt wat ASS betekent voor uw kind, uw 
gezin en de omgeving. Maar ook: wanneer vraag je hulp en 
welke mogelijkheden zijn er. Hanneke is gespecialiseerd in 
Autisme Spectrum Stoornis. In haar werk ontmoet én bege-
leidt ze kinderen, jongeren en volwassenen met ASS en hun 
directe omgeving, zoals gezin, partner(s), onderwijs. Tijd: 
19.30 - ±21.00 uur. Locatie: Centrum voor Jeugd en Gezin, de 
Mulderij 1, Leusden.  Aanmelden via sociaalplein-leusden.nl

10 oktober: Het puberbrein
In de puberteit is er iets aan de hand met je hersenen. Dat 
merk je als puber zelf en ook je omgeving zal het niet ont-
gaan. Wat gebeurt er in het brein van een puber? Hoe ga je 
hier als ouder mee om? Wat kun je samen met je kind doen 
et cetera. Kim de Groot, jongerenwerker bij Lariks, vertelt 
aan de hand van herkenbare voorbeelden wat er gebeurt 
in het puberbrein en reikt tips aan hoe je hier mee om kunt 
gaan. De avond is voor ouders en kinderen (11+). Tijd: 19.30 
- ±21.00 uur. Locatie: Fort33. Puber in huis? Meld je dan snel 
aan via sociaalplein-leusden.nl

10 oktober: ‘Grenzen stellen zonder je schuldig 
te voelen’ 
Ontdek bewust positief opvoeden en kom naar de bijeen-
komst voor ouders/opvoeders van kinderen tussen 2 – 8 jaar 
waarin Hanneke Verweij herkenbare situaties deelt en handi-
ge tips aanreikt. Hanneke is consulent bij Lariks en gespecia-
liseerd in opvoedingsvragen. Tijd: 19.30 - ±21.00 uur. Locatie: 
Centrum voor Jeugd en Gezin, de Mulderij 1, Leusden. 

In juni moesten we vanwege de grote belangstelling mensen 
teleurstellen. Meld dus snel aan via: sociaalplein-leusden.nl.

Speciaal voor mantelzorgers 
17 september: Omgaan met dementie 
“Zoals vroeger wordt het niet meer, maar de relatie met mijn 
vader is zo veel beter nu ik meer weet over dementie. Bovendien 
kost de zorg voor hem mij nu minder energie.” De cursus be-
staat uit 6 bijeenkomsten en wordt gegeven in kleine groepen 
zodat er voldoende aandacht is voor iedereen. Kosten: €40,- 
voor mantelzorgers die zorgen voor een zorgvrager uit de 
gemeente Leusden, €80,- voor mantelzorgers van zorgvragers 
buiten de gemeente Leusden. Aanmelden/meer info: 
www.sociaalplein-leusden.nl of bel 033 303 44 44.

29 oktober: Samen werkt ‘t
Thema-avond voor werkende mantelzorgers
Onder leiding van Margreet Woessner van Werk & Mantelzorg 
worden op dynamische wijze verschillende thema’s bespro-
ken en ervaringen tips en best practices gedeeld. Je leert over 
draagkracht/draaglast en krijgt uitleg over factoren die van 
invloed zijn. Hoe blijf je in balans? Waar krijg je energie van? 
Wat kost je energie? Locatie: Lariks in Huis van Leusden. Tijd: 
19.00 - 21.30 uur. Deelname is gratis. Wel even aanmelden via: 
www.sociaalplein-leusden.nl of bel 033 303 44 44.

21 september: SuperFun voor jonge mantel-
zorgers 
Ben jij jonge mantelzorger tussen de 7 en 17 jaar oud, dan 
nodigen we je uit mee te gaan naar Superfun in Amersfoort. 
Afsluitend eten we een patatje, een snack en drinken nog wat 
limonade.De Superchallenge wordt mede mogelijk gemaakt 
door Club 41. Tijd: 13.15 - 17.15 uur. Vertrek vanaf Lariks. 
Aanmelden via: sociaalplein-leusden.nl of bel: 033 303 44 44.

Mantelzorgcompliment 2019

Heeft u een mantelzorger? 
Dan kunt u voor hem of haar het Mantelzorgcom-
pliment aanvragen. 
Dit kan via www.sociaalplein-leusden.nl of  
bel 033 303 44 44. 
Heeft u al eerder een Mantelzorgcompliment 
aangevraagd voor deze mantelzorger en is uw 
situatie niet veranderd? 
Dan hoeft u niets te doen. Uw mantelzorger 
ontvangt automatisch eind november 2019 het 
compliment. 
Heeft u in 2019 een andere mantelzorger? Of 
heeft u meerdere mantelzorgers en wilt u dit 
jaar een andere mantelzorger een compliment 
geven? 
Laat het weten via mantelzorg@lariks-leusden.nl of 
bel 033 303 44 44.
Heeft u in 2019 GEEN mantelzorg? 
Wilt u dit dan ook laten weten aan Lariks? Stuur 
een mail naar mantelzorg@lariks-leusden.nl met 
daarin vermeld uw adresgegevens, de naam van 
uw mantelzorger en aangeven dat u voor hem/
haar géén mantelzorgcompliment aanvraagt..

Tegemoetkoming 
chronisch zieken en 
beperkten
Inwoners van Leusden die een 
chronische ziekte of beperking 
hebben en een laag inkomen, 
kunnen aanspraak maken op 
de regeling Tegemoetkoming 
chronisch zieken en beperkten
Aanvragen kunnen worden ingediend van 16 sep-
tember 2019 tot en met 31 december 2019. De tege-
moetkoming is dit jaar door de gemeente Leusden 
vastgesteld op €180,-. De regeling wordt door Lariks 
uitgevoerd.

Aan welke criteria moet u voldoen? 
• U heeft de afgelopen drie jaar uw wettelijk eigen 

risico Zorgverzekeringswet volledig benut. 
• Uw gezamenlijke bruto jaarinkomen 2018 is lager 

of gelijk aan bedragen zoals beschreven in de toe-
lichting op het aanvraagformulier.

Aanvragen is dit jaar eenvoudiger!
Heeft u vorig jaar de tegemoetkoming aangevraagd en 
ontvangen? Dan hoeft u dit jaar geen bewijsstukken bij 
te voegen.

Trainingen september - oktober
Een kind met ASS? 
Start 1 oktober. Het opvoeden van een kind met 
een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) vraagt een 
bijzondere aanpak. Dat is niet altijd vanzelfsprekend 
en niet altijd eenvoudig. Ervaart u dat ook zo, dan 
kan deze cursus u op weg helpen. U leert meer over 
veel voor komende thema’s en er is gelegenheid om 
met andere ouders ervaringen te delen. De cursus 
bestaat uit 7 bijeenkomsten, die om de week plaats-
vinden. Start: 1 oktober. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. 
Locatie: Lariks in Huis van Leusden.
Aanmelden kan nog! sociaalplein-leusden.nl of bel: 
033 303 44 44.

Steviger in uw schoenen staan?
Start 30 september. Er zijn nog enkele plekken vrij 
bij de populaire Assertiviteitstraining voor volwasse-
nen: 8 bijeenkomsten voor iedereen die zich sterker 
wil voelen. Aanmelden? sociaalplein-leusden.nl of 
bel 033 303 44 44.

Is er thuis stress? 
Dan is er voor de kinderen Bij de Kameleon thuis
Start: 30 september. In elk gezin zijn wel eens span-
ningen, maar in sommige gezinnen zijn de span-
ningen heftiger of duren ze langer. Bijvoorbeeld 
als een gezinslid lichamelijk of psychisch ziek is, als 
ouders vaak ruzie hebben of als er zorgen zijn over 
werk of geld. Voor kinderen die opgroeien in stress 
is er de training Bij de Kameleon thuis. De training 
bestaat uit 9 bijeenkomsten voor de kinderen en 2 
ouderbijeenkomsten. De training wordt gegeven 
door Michelle Versseput en Sara Boelens. Michelle is 
maatschappelijk werker bij Welzin, Sara is consulent 
bij Lariks. Beide zijn ervaren trainers en gespecia-
liseerd in begeleiding van kinderen. Deelname is 
gratis voor inwoners van de gemeente Leusden.
Aanmelden: www.sociaalplein-leusden.nl of bel 
Lariks: 033 303 44 44.

Niet gewoon druk, maar ADHD?
Training voor ouders en bijeenkomsten voor kin-
deren (4 – 12 jaar). Start: 8 oktober. De training 
geeft ouders/opvoeders meer inzicht in wat ADHD 
met uw kind en zijn/haar omgeving doet. U krijgt 
adviezen en oefeningen aangereikt om gedrags-
problemen bij uw kind met ADHD te verminderen. 
Er zijn ook drie bijeenkomsten voor de kinderen. 
Trainers: Caroline van Sprakelaar (consulent Lariks, 
pedagoog), Dineke de Beer (POH-GGZ, ADHD spe-
cialist) en Marieke Kamphof kinderfysiotherapeut, 
psychomotorisch kindertherapeut en sensorisch 
integratietherapeut bij Fysio de Tolgaarde. Kosten 
voor ouders en kinderen samen: € 60,-.

KIES helpt kinderen bij echtscheiding
1 oktober: Start KIES groep Leusden. 
Kinderen kiezen niet voor een echtscheiding. Het 
overkomt ze. KIES staat voor Kinderen in Echtschei-
ding en is professionele begeleiding en hulp voor 
kinderen en jongeren die daar behoefte aan heb-
ben. In de KIES groep krijgen kinderen begeleiding 
door gecertificeerde KIES professionals. Namens 
Lariks zijn dat Ronald Roelofs en Jacqueline l’Ami. Er 
zijn ook bijeenkomsten voor de ouders. Deelname is 
gratis. Meer weten? Mail info@lariks-leusden.nl of 
bel 033 303 44 44. 
Aanmelden via www.sociaalplein-leusden.nl

Binnenkort dagen we Leusden uit. 
Laat iedereen meedoen! Neem een introducé mee 
naar een activiteit. Kijk op sociaalplein-leusden.nl 
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