
Meer weten over de onderwerpen op deze pagina?
Kijk op www.sociaalplein-leusden.nl 
of neem contact op met Lariks.
‘t Erf 1 | 3831 NA Leusden
033 303 44 44 (op werkdagen 9.00 - 12.30 uur)
info@lariks-leusden.nl

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 

Samen in plaats van alleen
“Ik vind het zo fijn met elkaar”
KIES staat voor Kinderen in een echtscheidingssituatie 
en is professionele begeleiding en hulp voor kinderen 
die daar behoefte aan hebben. In plaats van individue-
le ondersteuning, leren ze in een groep met de situatie 
omgaan. Daarbij worden ze begeleid door gecertificeerde 
KIES professionals van Lariks. De deelnemers zijn blij met 
de groep: “Is het nu al afgelopen? Ik vind het zo fijn met 
elkaar.”

Contact blijft
KIES laat zien dat het fijner en 
beter kan zijn om als groep 
ondersteuning te krijgen dan 
in je eentje. Je leert van de 
trainer én van elkaar. Bovendien 
ontdek je dat je niet de enige 
bent die ergens mee zit of wil 
leren omgaan. En dat kan weer 
leiden tot mooie blijvende 
contacten. Zo gebeurt dat ook bij de training Omgaan 
met dementie voor mantelzorgers. Een deelnemer vertelt: 
“Je herkent elkaars zorgen. De training is alweer een tijd 
geleden, maar twee deelnemers spreek ik nog regelmatig. 
Het is heerlijk om af en toe even bij te kletsen en te weten 
dat je op elkaar kunt terugvallen.”

Tegemoetkoming chronisch zieken 
en beperkten

Heeft u een chronische ziekte of beperking, en een laag 
inkomen, dan kunt u een aanvraag doen voor de regeling 
Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten
Aanvragen kunnen worden ingediend van 16 september 
2019 tot en met 31 januari 2020. De tegemoetkoming 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 toelichting 
op het aanvraagformulier. 

• Kijk op rondkomeninleusden.nl of bel Lariks.

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

LeusdenFit houdt je in 
beweging
LeusdenFit is er voor alle leeftijden. Onder 
leiding van de buurtsportcoaches zijn er 
tal van activiteiten. Zo hebben de buurtsportcoaches van 
LeusdenFit een nieuwe impuls gegeven aan de beweeg-
groepen in De Deel aan de Zaaier 60A. Bewoners van de 
naast en boven De Deel gelegen appartementen doen 
enthousiast mee met de groepen op dinsdag en vrijdag. 

Passend bewegen
Met name mensen met een beperking hebben baat bij 
een beweegadvies op maat. Buurtsportcoach Mirjam 
geeft graag een persoonlijk advies. Meer weten over de 
beweeggroepen, ook meedoen of een beweegadvies op 
maat? Mail buurtsportcoach Mirjam van Lariks: 
m.hagenaar@lariks-leusden.nl of bel Lariks.

Goed om te weten
Binnenkort heeft LeusdenFit (leusdenfit.nl) een nieuwe 
website met een overzicht van alle activiteiten. 

Rondkomen in 
Leusden
NIEUW! Vanaf 1 januari 
zijn er regelingen voor 
uw kinderen. 

 
Heeft u een laag inko-
men? Dan kunt u in aan-
merking komen voor: 
 
Kledingbon 
Voor uw schoolgaande kinderen kunt u een Fashionche-
que ter waarde van € 150,- aanvragen. De kledingbon is te 
besteden in winkels in Leusden en Amersfoort. 
 
Schoolkosten 
Voor kinderen in de brugklas kunt u € 100,- aanvragen. U 
krijgt dit geld in de vorm van een Fashioncheque. Hiermee 
kunt u bij de HEMA (en mogelijk ook bij Bruna in Leusden) 
schoolspullen kopen. 
 
Meedoen bijdrage 
Voor uw kinderen in de bovenbouw van de middelbare 
school (vierde klas en hoger) kunt u maximaal € 150,- krij-
gen. Dit geld kan uw kind gebruiken om bijvoorbeeld naar 
een festival, concert, voetbalwedstrijd of museum te gaan. 

Huiswerkbegeleiding
Heeft uw kind op de middelbare school problemen om 
mee te komen, dan kunt u maximaal € 600,- krijgen voor 
huiswerkbegeleiding. 
 
Luiers 
Heeft u een kind jonger dan 3 jaar, dan kunt u € 24,- per 
maand krijgen voor de kosten van luiers. 
 
Hoe vraagt u het aan? 
Vanaf 1 januari 2020 kunt u een aanvraagformulier down-
loaden via rondkomeninleusden.nl of ophalen bij de re-
ceptie in Huis van Leusden. U kunt alle bijdragen waarvoor 
u denkt in aanmerking te komen, in één keer met één 
formulier aanvragen. 
 
Meer informatie?
Kijk op rondkomeninleusden.nl of neem contact op met 
Marije Bakker van Lariks: m.bakker@lariks-leusden.nl of 
bel: 033-303 44 44 (werkdagen tussen 9.00 - 12.30 uur).

Kijk op rondkomeninleusden.nl 
voor alle regelingen

Moeite met rondkomen?
Er kan vaak meer 
dan u denkt!
Bijvoorbeeld 
een bijdrage als u chronisch 
ziek bent 

Maak van zomaar een 
dag een bijzondere dag. 
Word Maatje!

Het maatjesproject koppelt vrij-
willigers één op één aan mensen 
die een steuntje in de rug nodig 

hebben bij moeilijke momenten in het leven. 

Ook Maatje worden? 
Kijk op sociaalplein-leusden.nl, stuur een mail naar:
maatjesproject@lariks-leusden.nl of bel Lariks. 

Trainingen in het 
voorjaar
Hier ben ik! 
Hier ben ik! leert kinderen 
steviger in hun schoenen 
te staan, weerbaarder te 
worden en meer plezier te 
beleven aan sociale contac-

ten. Door een combinatie van sport, spel en oefeningen 
ervaren kinderen spelenderwijs wat het effect is van hun 
gedrag. Er zijn 8 wekelijkse bijeenkomsten (m.u.v. school-
vakanties). Locatie : Fort33 en een gymzaal.  
• 29 januari start een groep voor kinderen van 9 - 11 

jaar.
• 8 april start een groep voor kinderen uit groep 8.
Aanmelden? Sociaalplein-leusden.nl of bel 033 303 44 44 
(op werkdagen tussen 9.00 - 12.30 uur)

Meer zelfvertrouwen? Beter in je vel zitten? 
Assertiviteitstraining voor volwassenen
Het goede nieuws is dat je kunt leren op een andere 
manier met je onzekerheden om te gaan. In de asser-
tiviteitstraining voor volwassenen reiken we je allerlei 
manieren en tips aan. Er zijn 8 bijeenkomsten.
3 februari, 11 mei en 21 september starten de trainingen. 
Aanmelden voor de training van 3 februari 2020 kan via 
sociaalplein-leusden.nl of bel Lariks.    
 
Mantelzorg en Werk. Samen werkt ‘t! 
Bent u mantelzorger en heeft u een baan? Op 11 februari 
organiseert Lariks een thema-avond die u niet mag 
missen. Tijd: 19.00 – 21.30 Locatie: Huis van Leusden. 
Aanmelden via sociaalplein-leusden.nl of bel Lariks. 

Omgaan met Dementie voor mantelzorgers 
Dementie is een ingrijpend proces, zowel voor de per-
soon met dementie als voor zijn of haar naaste(n). Daar-
om 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. De 
cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en wordt gegeven 
in kleine groepen. Er is voldoende aandacht voor ieder-
een. 
3 maart start weer een training. 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Locatie: bij Lariks in Huis van Leus-
den. Aanmelden via sociaalplein-leusden.nl of bel Lariks. 

ANWB AutoMaatje binnenkort in 
Leusden van start
ANWB AutoMaatje biedt mensen de 
gelegenheid weer deel te nemen aan 
het maatschappelijk leven. Als vrijwilliger 
vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilome-
tervergoeding minder mobiele plaatsgenoten. 

Ook AutoMaatje worden?
Op 12 december om 15.00 uur is er een informatie-
bijeenkomst voor iedereen die overweegt ook een 
AutoMaatje te worden. Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar j.willems@lariks-leusden.nl of te bellen naar 
Lariks via: 033 303 44 44 (op werkdagen tussen 9.00 - 
12.30 uur).

Trainingen in het 
voorjaar
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