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013-51114 83  |  www.boomrooierijweijtmans.nlBoomrooierij Weijtmans Ook voor een klein karwei: Weijtmans erbij! Wij werken 
voor particulieren, overheid, bedrijven en instellingen.

Al 20 jaar Plezier in Muziek in Berkel-Enschot!

Voor gratis proeflessen voor 
Piano, Keyboard of Gitaar

bezoek onze website.

 

 

       

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

       

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nu al zeker zijn van een koel huis de komende zomers.
Vraag nu een offerte aan voor een van onze airconditioners.

Jan van Dijken      www.vandijkenkoeling.nl     Telefoon 06-38223148

Raadhuisstraat 37, 5056 HC  Berkel-Enschot,  Telefoon: 013 533 37 55
Email: tandarts@mjmnaaijkens.nl  •  Website: www.mjmnaaijkens.nl

Algemene praktijk gespecialiseerd in implantaten, 
(klik)protheses, kronen en wortelkanaalbehandelingen.

Dansen is hot! 
 
Dat blijkt niet alleen uit de jaarlijkse aanmeldingen, maar ook uit de dansshows 
die nog steeds wekelijks uitgezonden worden op tv. Het is dan ook niet gek dat 
jij op dit moment aan het rondkijken bent voor dansles. Dansschool van Opstal 
in Berkel Enschot biedt dansles voor iedereen!

KIDSWING (5 T/M 8 JAAR)
De kids leren dansjes op hun favoriete kids top 20 muziek. Het is iedere les 
weer een feest! Op ons youtube kanaal staan heel wat filmpjes om een indruk 
te krijgen.

KIDS LATIN CLUB (8 T/M 11 JAAR)
Dansles is meer als alleen pasjes leren. Het bevordert de sociale vaardigheden, 
zelfvertrouwen, coördinatie, de conditie en respect voor elkaar. Dit alles op de 
nieuwste top 40 muziek met je eigen leeftijdsgenoten.
De Latin dansen bestaan uit Salsa, Cha-cha-cha, jive en rumba.De dansscholen 
gaan mee met de tijd: De Kids Latin Club (8 t/m 11) is eigentijds en past 
volledig in de tijd van nu.

KIDS STREET-SHOWDANCE (VANAF 8 JAAR)
2 in 1. De kids leren gelijk een complete show op een speciale muziek-mix. De 
choreografie bestaat uit coole streetdance-moves.

HIPHOP (KIDS VANAF 7/8 JAAR, TEENZ VANAF 11 JAAR)
Stoere dansvorm met popping en locking.

JEUGD/TEENZ- DANSLES:
De Teenz-dansles waarbij je met toffe meiden en jongens danst. Een sportieve 
en gezellige avond met jouw muziek. Leer de: Club-Cha-cha, Salsa, ’t foxtrotje, 
jive en rumba op muziek van o.a. Avicii, Pharrel, Olly Murs, Onerepublic, 
Afrojack, Calvin Harris, Justin Timberlake, Beyoncé, en nog veel meer. Waar 
wacht je nog op? Verzamel je vrienden en schrijf in bij Dansschool van Opstal in 
Berkel Enschot.

SALSA EN LATIN SOLO
Iedereen doet het, lijkt het wel. Al u vrienden en vriendinnen hebben het erover. 
Salsadansen is hot, erg hot. Overal worden feesten georganiseerd en iedereen 
lijkt te willen leren hoe te bewegen op de klanken vol passie van de Zuid-
Amerikaanse muziek. Goed nieuws! Dansschool van Opstal in Berkel-Enschot 
biedt hier dansles in aan.

JEUGD/TEENZ STREET-SHOWDANCE:
Toffe shows leren met street-dance moves. Tevens goed voor je conditie 
en coördinatie. Energieke les bij Dansschool van opstal met je eigen 
leeftijdsgenoten en vooral ook veel plezier

VOLWASSENEN & PAREN DANSLES:
samen lekker dansen en even weg van de drukte van alledag. In een sfeervolle 
ambiance dansles volgen op de muziek van toen en nu Een avondje dansles is 
een sportieve en gezellige avond uit samen met je vrienden. Voor en na de les 
nog even gezellig blijven ‘hangen’ aan de bar met de medecursisten.

VOLWASSENEN & PAREN SWING SOLUTION:
Wilt u samen op iedere muziek kunnen dansen en swingen? Ideaal voor 
feestjes en in de kroeg? Dan heeft dansschool van Opstal de oplossing! 
De swing solution is ideaal om samen te kunnen dansen en swingen op 1 
vierkante meter.

HONEYMOONCURSUS: 
Wordt meestal vanaf maart gegeven. Laat u dan in 6 weken klaarstomen. 
Moeten uw gasten ook kunnen dansen? Zij kunnen met jullie gewoon meedoen 
met deze cursus.

Voor WORKSHOPS en PRIVÉLESSEN 
bent u bij Dansschool van Opstal in Tilburg ook aan het juiste adres. Verras 
uw personeel met een leuke dansworkshop of spijker uw techniek bij tijdens 
privéles.

www.dansvanopstal.nlTilburg & Berkel-Enschot

Van Opstal in Berkel Enschot, “THE PLACE TO BE”. 
Waar je wekelijks met je vrienden voor en na de les lekker 

samen kunt chillen in ons interactieve lounche café!

Broekhovenseweg 130K  5021 LJ Tilburg  Tel.013-5440904  Fax. 013-5445799
Openingstijden: ma t/m vr 8.00 - 17.00, za 9.00 - 13.00 uur

Zakelijk

Particulier

Decoratief

Maatwerk

Hemelrijk 6 – 5281 PS  Boxtel -  0411-747075



Steviger in je schoenen staan, 
jezelf verbeteren, leren om-
gaan met situaties, zorgen 
delen? Lees hier meer over 
het aanbod. Kijk voor actu-
ele informatie over de start, 

tijdstippen, locaties etc op 
sociaalplein-leusden.nl of bel 

Lariks.
 

Voor kinderen/jongeren
Hier ben ik!  
Veel kinderen kunnen een steun-
tje in de rug gebruiken. Omdat ze 
bijvoorbeeld verlegen of onzeker 
zijn, moeite hebben om voor zichzelf 
op te komen of het lastig vinden om 
contact te leggen. 
Hier ben ik! leert kinderen met sport, 
spel en oefeningen, steviger in hun 

schoenen te staan, weerbaarder te worden en meer plezier 
te beleven aan sociale contacten. 
De training wordt gegeven door een ervaren trainer van 
Lariks die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen 
in samenwerking met een Buurtsportcoach. Hier ben ik! be-
staat uit 8 bijeenkomsten na schooltijd en wordt meerdere 
keren per jaar gegeven aan verschillende leeftijdsgroepen. 
Kosten: € 40,-. 

Bij de Kameleon thuis
In elk gezin zijn wel eens spanningen, 
maar in sommige gezinnen zijn de 
spanningen heftiger of duren ze langer. 
Bijvoorbeeld als een gezinslid licha-
melijk 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 kinderen leren dat ze niet de enige zijn die veel spanning 
of stress meemaken en dat zij niet de oorzaak zijn van die 
spanningen. Ook leren kinderen hun gevoelens te herken-
nen, zich te uiten en trots te zijn op wat goed gaat. Voor 
de ouder(s) zijn er twee informatiebijeenkomsten. Bij de 
Kameleon thuis is geen therapie, er wordt geen dossier aan-
gemaakt. Deelname is gratis voor inwoners van de gemeente 
Leusden.

KIES helpt kinderen bij een echtscheiding
Kinderen kiezen niet voor een echt-
scheiding. Het overkomt ze. KIES  
staat voor Kinderen in Echtscheiding 
en is professionele begeleiding en 
hulp voor kinderen die daar behoefte 
aan hebben. KIES maakt kinderen 
sterker in het omgaan met de situa-
tie. Er zijn ook bijeenkomsten voor de 
ouders.

In een KIES groep worden kinderen begeleid door gecerti-
ficeerde KIES professionals. Namens Lariks zijn dat Ronald 
Roelofs en Jacqueline l’Ami. Deelname is gratis voor inwoners 
van de gemeente Leusden.
Goed om te weten: Onderzoek door Universiteit Utrecht 
toont aan dat KIES kinderen helpt de scheiding beter te be-
grijpen, dat ze er beter mee leren omgaan, begrijpen dat de 
scheiding niet hun schuld is en dat het contact met de ouders 
verbetert.

Groep voor jongeren met ASS (12-18 jaar)*
Als je ASS hebt, kun je contact met andere jongeren lastig 
vinden. Daar houden we dus rekening mee. Onder leiding 
van jongerenwerkers wordt er volgens een vaste struc-
tuur met elkaar gepraat over van alles en nog wat. Je kunt 
meepraten of gewoon luisteren. Ook kun je meedoen met 
activiteiten die met elkaar worden georganiseerd. Je bent 
van harte welkom!

Over de Brug*
Op de middelbare gaat het er anders aan toe dan op de 
basisschool. Elk uur een andere leraar, een ander lokaal, 
nieuwe vakken, huiswerk. Je bent niet meer de oudste, maar 
de jongste. Dat is best even wennen. Daarom is er voor 
brugklassers Over de Brug! De jongerenwerker van Lariks 
is er om ervaringen te delen en te helpen bij het plannen 
van huiswerk. Samen met de Buurtsportcoaches worden er 
regelmatig (sportieve) activiteiten georganiseerd. 

* Startdata van deze activiteiten zijn nog niet bekend. Kijk 
vanaf medio november op sociaalplein-leusden.nl. 

Meidenavond (14-18 jaar)
om de week op dinsdag van 19.30-21.00 uur in Fort33
Heb je zin om met een groep meiden gezellig te kletsen, 
ervaringen te delen en met elkaar en met de jongerenwer-
ker activiteiten te organiseren? Loop gewoon eens binnen!  
Aanmelden mag (hoeft niet) bij  
fort33@lariks-leusden.nl.

Voor volwassenen
Assertiviteitstraining
Voor iedereen die zich sterker wil 
voelen. Je bent altijd aardig voor 
iedereen. Je kunt goed luisteren, 
vindt het fijn om anderen te helpen. 
Tegelijkertijd vind je het vaak lastig 
om nee te zeggen. Weet dat je niet 
de enige bent die soms of vaker 
onzeker is. Het goede nieuws is dat je 
kunt leren op een andere manier met je onzekerheden om 
te gaan. Kosten: € 40,-.
Deelnemers over de training: “De trainer en de groep 
hebben mij echt geholpen. Het sollicitatiegesprek waar ik zo 
tegenop zag, viel reuze mee dankzij de oefeningen en tips.” “Ik 
heb geleerd voor mezelf op te komen!”

Omgaan met dementie
Dementie is een ingrijpend pro-
ces, zowel voor de persoon met 
dementie als voor zijn of haar 
naaste(n). Daarom organiseert 
Lariks twee keer per jaar (voor- en 
najaar) voor mantelzorgers de 
cursus Omgaan met dementie.                                                                              
De cursus geeft meer inzicht in het 
ziektebeeld dementie en de verschillende manieren om er 
mee om te gaan. Daardoor kun je beter inspelen op veran-
deringen in gedrag en emoties die bij de ander optreden. 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en wordt gegeven 
in kleine groepen zodat er voldoende aandacht is voor ie-
dereen. Kosten: € 40,- voor mantelzorgers met een zorgvra-
ger uit de gemeente Leusden, (€ 80,- bij een zorgvrager 
uit een andere gemeente.)

Opvoeden van kinderen met ADHD
Voor ouders van kinderen (4-12 jaar) 
De training geeft inzicht in wat ADHD met een kind en zijn/
haar omgeving doet en je krijgt adviezen en oefeningen 
aangereikt. Voor de eerste bijeenkomst is er een individueel 
gesprek met de deelnemende ouder(s)/opvoeder(s). Kosten: 
€ 40,-.

Opvoeden van kinderen 
met ASS
Het opvoeden van een kind met 
een Autisme Spectrum Stoor-
nis (ASS) vraagt een bijzondere 
aanpak. Dat is niet altijd vanzelf-
sprekend en niet altijd eenvoudig. 
Tijdens de cursus leer je over 
verschillende thema’s en staat 
uitwisseling met andere ouders 
centraal. De cursus bestaat uit 7 
bijeenkomsten. Kosten € 40,-.

Voor mantelzorgers
Gedurende het jaar organiseert Lariks diverse activiteiten 
voor mantelzorgers. Van ontspannende wandelingen voor 
volwassenen tot graffiti workshops voor jonge mantelzor-
gers. Bij de activiteiten zijn altijd de mantelzorgspecialisten 
van Lariks aanwezig om vragen aan te stellen en ervaringen 
te delen. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuws-
brief mantelzorg via:  
mantelzorg@lariks-leusden.nl.

Over het aanbod
Lariks stemt het groepsaanbod af op de vraag vanuit de 
samenleving. Laat dus vooral weten waar je behoefte aan 
hebt. Mail naar: c.mooren@lariks-leusden.nl

Maatjes
Wil je meer contacten met men-
sen? Erop uit gaan of meedoen 
met activiteiten, maar vind je de 
eerste stap lastig? Een maatje 
helpt je op weg. Je gaat er samen 
op uit en/of je deelt ervaringen 
en herinneringen. Een maatje 
helpt je bouwen aan je zelfver-
trouwen. Inwoners die een Maatje 
zoeken voor zichzelf of voor 
iemand waar ze mantelzorger van zijn, kunnen zich aanmel-
den bij Lariks: maatjesproject@lariks-leusden.nl.

Iets waardevols betekenen voor een ander? 
Ook dan kun je je aanmelden bij Lariks. Naast het reguliere 
maatjesproject is er ook een maatjesproject voor mensen 
met lichte geheugenproblemen. 

Sociaal Maatschappelijk Steunpunt (SMS)
Hulp van vrijwilligers bij uitleg van brieven, invullen van 
allerlei formulieren. O.a. Jeugdfonds De Boom, Digi-D, 
aanvragen van uitkeringen, aanvragen of wijzigen van 
toeslagen, simpele bezwaarschriften, treffen van betalings-
regelingen voor kleine en enkelvoudige schulden, ordenen 
van de administratie thuis (op afspraak), hulp bij aangifte 
inkomensbelasting. Je bent welkom tijdens het SMS inloop-
spreekuur, elke maandag en donderdag van 13.00-15.00 uur 
en op dinsdag van 10.00-12.00 uur (zonder afspraak) in Huis 
van Leusden.

Huiskamer van Leusden
Op zoek naar iemand die kan helpen? Bijvoorbeeld met een 
praktische klus in en om het huis of bij de voorbereiding van 
een verhuizing? Is er in je netwerk niemand die kan helpen, 
dan gaat Huiskamer van Leusden met u op zoek naar een 
oplossing. U bent welkom op maandag- en donderdag-
ochtend. Huiskamer van Leusden is gevestigd in Huis van 
Leusden. 

Vervoer door een vrijwilliger
Naar een activiteit? Naar de markt? 
Of bijvoorbeeld naar ziekenhuis Me-
ander? En OV is niet mogelijk? 
Laat je rijden door een vrijwilliger. 
Neem minimaal drie werkdagen van 
tevoren contact op met Lariks via 
033-303 44 44 (op werkdagen tussen 
9.00-12.30 uur). 

Aan de slag als vrijwilliger? 
Kijk op de  
vrijwilligersvacaturebank  
op www.sociaalplein-leusden.nl

“Wij geloven in de kracht van 
mensen en vinden het belang-
rijk dat iedereen kan meedoen 
in de samenleving. 
Wil je ergens beter in worden 
of je sterker voelen? Dan zijn er 
trainingen en workshops waar 
je aan kunt deelnemen. 
Wil je graag mensen ontmoe-
ten of ervaringen uitwisselen met mensen in een 
vergelijkbare situatie? 
Voor jong en ouder zijn er diverse plekken waar je 
welkom bent.  
Blader door deze krant en ontdek wat er is en wat er 
kan. Meer weten? Kijk op sociaalplein-leusden.nl of bel 
Lariks. Vraagt je situatie om persoonlijk advies? Lariks 
weet de weg en helpt je graag en goed.”

Hester Frank
directeur Lariks

Ouders 
en kinderen 
oordelen: 

Super training: 
een 9!

 Wat 
kan een 

vrijwilliger 
doen? 

Je zorgen
delen

Welzijn en zorg? Dat doen we samen!

www.sociaalplein-leusden.nl

Ontdek 
wat je kunt



MAANDAG
10.00-12.00 uur APK voor Android of iPad Gilde Leusden volwassenen
10.00-12.00 uur Koffieochtend Wijkkamer Alandsbeek volwassenen Elke week
10.00-12.00 uur Stimulans: koffiedrinken voor inwoners met een lichamelijke beper-

king of chronische ziekte
De Bron volwassenen Elke 1e maandag van de maand

12.40-±15.30 uur Inloopbridge De Til volwassenen (55+)
13.30-16.00 uur Brei- en haakcafé Maxima’s volwassenen
14.00-15.30 uur Breiclub ‘Samen breien’ De Kit volwassenen
19.00-21.30 uur Nederlandse taalles Bibliotheek Leusden volwassenen
19.30-20.30 uur Leesclub Bibliotheek Leusden volwassenen
19.30-±21.30 uur Klaverjassen en het schutjassen De Til volwassenen Elke 1e maandag van de maand

DINSDAG
  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
10.00-12.00 uur Taalcafé, oefenen met Nederlands spreken 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)
16.00-17.30 uur Groep voor en door jongeren met ASS, bijpraten en activiteiten samen 

met jongerenwerker Lariks. Startdatum: check sociaalplein-leusden.nl.
Fort33 jongeren (12-18 jaar) Elke 1e en 3e dinsdag van de maand

19.00-21.00 uur Meidenavond, kletsen, ervaringen delen en met elkaar en met de 
jongerenwerker activiteiten organiseren

Bibliotheek Leusden meiden (14-18 jaar) Elke 1e en 3e dinsdag van de maand

19.30-21.00 uur Nazomeravondcafé Bibliotheek Leusden alle leeftijden

WOENSDAG
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
10.00-12.00 uur Papa.Mama.Café Wijkkamer Alandsbeek volwassenen Om de week
12.40-±15.30 uur Inloopbridge De Til volwassenen (55+)
14.45-15.45 uur Plezierig 60+ gymles Antares volwassenen (60+)
15.00 uur Voorleesfeestje Bibliotheek Achterveld kinderen (3-7 jaar)
15.00-16.00 uur Kindermiddag Wijkkamer Alandsbeek kinderen (7-13 jaar) Om de week
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)
16.00-17.30 uur Grijze borrel, ontmoet oude bekenden en nieuwe mensen Wisselende locaties: kijk op 

sociaal plein-leusden.nl
volwassenen Elke 2e woensdag van de maand

16-00-20.00 uur Samen koken en eten De Bron volwassenen met een beperking
18.00-20.00 uur Aanschuiftafel Maxima’s, gezellig samen eten Antares volwassenen
19.00-23.00 uur Inloopavond Fort33 jongeren

DONDERDAG
  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
10.00-13.00 uur Meer bewegen voor ouderen Zwembad Octopus volwassenen
10.00-15.00 uur Biljarten De Bron volwassenen
12.00-13.00 uur Blikopeners lezingen, over en/of door Leusdenaren Bibliotheek Leusden volwassenen Elke laatste donderdag van de maand
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
18.00-20.30 uur Eetavonturen met andere culturen De Bron volwassenen Elke 3e donderdag van de maand
18.00-22.00 uur Aanschuiftafel Wijkkamer Alandsbeek volwassenen Om de week
19.30-21.30 uur Creatief Inloopatelier in Het Lab Antares volwassenen De oneven weken
19.30-21.30 uur Minimabijeenkomst De Bron volwassenen

VRIJDAG
19.00-01.00 uur Inloopavond Fort33 jongeren
10.00-12.00 uur Koffieochtend Wijkkamer Alandsbeek volwassenen Elke week
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
12.40-±15.30 uur Inloopbridge De Til volwassenen (55+)
13.30-16.00 uur Repaircafé Fort33 volwassenen Elke 2e vrijdag van de maand
15.15-17.30 uur Middaginloop Fort33 jongeren (12-18 jaar)
19.30-22.00 uur Prikkeldisco voor groep 5-8 De Til kinderen/jongeren Elke 3e vrijdag van de maand
18.45-20.15 uur Hobbyclub  ’t Hamersveld kinderen (7-13 jaar)

ZONDAG
14.00-16.30 uur Café Chantant, een gezellige middag vol musiek Wisselende locaties: kijk op 

sociaalplein-leusden.nl
volwassenen Data: kijk op  

sociaalplein-leusden.nl
14.30-17.00 uur Singlescafé Café De Moespot volwassenen Data: kijk op achterveld.net
14.30-17.00 uur Koffie op zondag Marcuskerk volwassenen

Welzijn en zorg? Dat doen we samen!

www.sociaalplein-leusden.nl
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3831 JR Leusden

Marcuskerk
Asschatterweg 1
3831 JJ Leusden
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Antares
Maximaplein 7
3831 JS Leusden

 Maxima’s
Maximaplein 7
3831 JS Leusden

Dorpskerk
Arnhemseweg 75
3832 GJ Leusden

SV Achterveld
Klettersteeg 9
3791 PA Achterveld 

De Oude Bieb
Walter van Amersfoortstraat 52
3791 AR Achterveld

De Moespot
Jan van Arkelweg 6 
3791 AC Achterveld

Fort33
In Fort33 worden in samen-
werking met jongerenwerkers, 
buurtsportcoaches en vrij-
willigers allerlei activiteiten 
georganiseerd voor jongeren, 
ouders/opvoeders en inwoners 
met een beperking.

De Bron 
van Leusden
De Bron is een ontmoetings-
plek voor alle Leusdenaren. 
Kom naar de inloop. Voor een 
(gratis) kopje koffi e 
of thee, een praatje, leuke 
activiteiten, een luisterend oor 
en gezelligheid.

Wijkkamer 
Alandsbeek
Een nieuwe ontmoetingsplek 
voor jong en oud in Leus-
den-Oost. Loop of fi ets gerust 
eens langs om de sfeer te 
proeven. Liever geen auto’s. 
Check www.
buurkrachtalandsbeek.nl.

Antares 
In Maxima’s is elke maandag-
middag het Brei- en Haakcafe 
en elke donderdag een koffi e-
ochtend. In ‘Het Lab’ organi-
seert LeusdenZeT activiteiten 
zoals het CreaZeT Atelier en 
technische workshop van het 
TECHlab.

Buurthuiskamer 
De Oude Bieb
Elke dinsdag- en donderdag-
ochtend staat vanaf 9.30 uur 
koffi e en thee klaar om gezel-
lig bij te praten met bekende 
en nieuwe Achtervelders.
www.doorachterveld.nl.
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Welzijn en zorg?
Dat doen we samen!

www.sociaalplein-leusden.nl


