
Meer weten over de 
onderwerpen op deze pagina?
Kijk op www.sociaalplein-leusden.nl 
of neem contact op met Lariks.
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 

Trainingen 
en 
activiteiten

Start 9 maart: 
Bij de Kameleon Thuis
Soms gebeurt er iets in 
een gezin en weet een 
kind niet zo goed wat hij 
of zij daar mee kan. Denk 
aan ruzies, een scheiding, iemand die al een tijdje 
ziek is of spanningen die ergens anders door ont-
staan. Veel kinderen kunnen hier niet mee omgaan 
of denken zelfs dat het hun schuld is. Bij De Kame-
leon Thuis leert kinderen dat ze niet de enige zijn 
waarbij er thuis iets is. In de groep leren ze spelen-
derwijs omgaan met emoties. Ze kunnen er ervarin-
gen delen en een extra steuntje in de rug krijgen. Dit 
helpt hen om te gaan met de situatie thuis.  Er zijn 9 
bijeenkomsten van 15.00 - 16.30 uur voor kinderen 
en 2 bijeenkomsten (‘s avonds) voor de ouders. De 
training wordt gegeven door ervaren trainers van 
Welzin en Lariks. Kosten € 40,-.

Start 8 april: Hier ben ik! voor groep 8
Van de basisschool naar de middelbare is best een 
stap. Veel kinderen kunnen daarbij een steuntje 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 ze met een combinatie van sport, 
spel en oefeningen spelenderwijs wat het effect is 
van gedrag. 
Er zijn 8 bijeenkomsten na schooltijd (niet tijdens 
schoolvakantie). Bij de laatste bijeenkomst doen ook 
de ouders mee. Hier ben ik! wordt gegeven door een 
ervaren trainer van Lariks en een buurtsportcoach. 
Kosten € 40,-.

9 maart: Informatieavond over 
alcohol en sport
In samenwerking met SV Achterveld 
is er tijdens IkPas op 9 maart een 
(gratis) informatieavond over alco-

hol en sport voor ouders van pubers en de  jongeren 
zelf. Iedereen is welkom (niet alleen leden van SV 
Achterveld). Tijd: 19.30 
uur - 21.00 uur in de 
sporthal in Achterveld. 

31 maart: Ouders van 
NIX 
Als ouder van een puber 
maakt u het vast wel eens 
mee. U wilt met uw zoon 
of dochter het gesprek 
aangaan over een lastig 
onderwerp als alcohol of drugs, maar dat gaat niet 
zoals gehoopt of u weet niet hoe zo’n gesprek te 
beginnen. Wat is verstandig? Wat helpt? Hoe doen 
andere ouders dit? 
Dinsdagavond 31 maart krijgt u handige tips en 
ideeën aangereikt. De (gratis) avond wordt georgani-
seerd in samenwerking met Jellinek. 
Vanaf 19.30 uur in Fort33.

AANMELDEN
Voor alle activiteiten geldt: meer informatie en 
aanmelden via www.sociaalplein-leusden.nl of 
bel Lariks: 033 303 44 44 (op werkdagen tussen 
9.00 - 12.30 uur).

Hulp bij belastingaangifte

Voor inwoners met een laag inkomen en ouderen is er de 
Belastingservice. Dit is een initiatief van de ouderenbonden 
in samenwerking met het Sociaal Maatschappelijk Steunpunt 
(SMS) van Lariks. Opgeleide vrijwilligers helpen u op afspraak 
bij uw aangifte. 

Hoe maakt u een afspraak?
Woont u in Leusden? Bel vanaf 17 februari naar: 06-11917815 
(Lariks). Dit kan van maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur tot 
12.00 uur. Het invullen gebeurt in Huis van Leusden aan ’t Erf 1.  
Woont u in Achterveld? Bel dan vanaf 17 februari naar: 0342-
451333 (De Heelkom). Dit kan op maandag, woensdag en vrijdag 
tussen 8.30 uur en 12.30 uur. Het invullen gebeurt in De Heelkom. 

Kijk op www.rondkomeninleusden.nl

Bewegen voor iedereen. Jong en oud(er). Met en zonder beperking.
(bijna) Alle activiteiten zijn gratis. Kijk op www.leusdenfit.nl en meld je aan!

LEUSDENFIT WEKEN | 17 FEBRUARI - 1 MAART

Dinsdag 18 februari 
10.00 -11.00 uur: Wandel & BeweegFit 
in mfc Antares (Leusden-Zuid).
10.30 - 11.00 uur: Bewegen met plezier 
in De Deel (Zaaier 60).
15.00 -16.00 uur: SpecialFit in mfc Anta-
res (Leusden-Zuid).
19.00 - 20.15 uur: Bootcamp jeugd in 
Fort33. Trainen met een personal trai-
ner? Trommel je vrienden op en werk je 
in het zweet!

Woensdag 19 februari
10.00 - 11.30 uur Creatieve activiteit 
Kleur-Rijke vrouwen bij De Bron.
13.00 -14.30 uur: Beweegloket bij Lariks 
in Huis van Leusden (‘t Erf 1). Individueel 
beweegadvies voor jong en 
ouder met en zonder beperking. Voor 
iedereen die een drempel ervaart om te 
gaan bewegen.

Donderdag 20 februari
19.30 - 21.00 uur: Discozwemmen voor 
meiden 14-18 jaar in de Octopus.

Vrijdag 21 februari
9.00 - 11.00 uur: Ouder/kind gym in de 
turnhal van Impala. Doe mee en haal je 
Nijntje Beweegdiploma.
11.00 - 11.30 uur: Bewegen met plezier 
in De Deel (Zaaier 60).

Zaterdag 22 februari
10.00 - 12.00 uur: Plogging bij de 
Groene Belevenis. Plogging is nieuw: 
hardlopen èn afval opruimen!                   

Maandag 24 februari
14.00 - 16.00 uur: Bongerd-Kla4 straat-
toernooi stoepranden | basketbal | 
voetbal voor kinderen van 6 - 12 jaar.

Dinsdag 25 februari
10.30 - 11.00 uur: Bewegen met plezier 
in De Deel (Zaaier 60).
11.00 - 12.30 uur: Sportinstuif bij De 
Korf voor kinderen van 4-7 jaar. Kosten 
€2,00 per kind.  
12.45 - 14.15 uur: Sportinstuif bij de 
Korf voor kinderen van 8-12 jaar. Kosten 
€2,00 per kind. 12.00 - 17.00 uur: Multi-
sporttoernooi bij de sportclubs aan de 
Bavoortseweg.

Woensdag 26 februari
10.00 - 12.00 uur: Instuif  
Kom lekker rollen, springen, salto’s 
maken in de turnhal van Impala.
Kosten €3,00 per uur
12.00 - 12.45 uur: Speel maar raak! bij 
Impala. Lekker bewegen en spelen voor 
kinderen met een beperking en een 
ouder/verzorger. 

>> vervolg activiteiten 26 februari

12.45 - 13.30 uur: Speel maar raak 
12+! bij Impala. 
14.00 - 15.00 uur: Stoepranden voor 
senioren bij mfc Atlas. Kun je het nog? 
Ga even terug in de tijd op De Biezen-
kamp. 
16.30 - 17.30: Start IkPas bij De Hes-
senkar. Drink 40 dagen geen alcohol en 
voel je fitter! Kom naar Achterveld voor 
de feestelijke start. Doe je mee? Meld je 
dan ook even aan via www.ikpas.nl. 

Donderdag 27 februari
13.00 - 17.00 uur: Fifa2.0 toernooi bij 
Fort33. Test je skills en kroon jezelf tot 
koning Fifa!

Vrijdag 28 februari
9.00 - 10.00 uur: Ouder/kind gym met 
aansluitend papa/mamacafé in Fort33.
11.00 - 11.30 uur: Bewegen met plezier 
in De Deel (Zaaier 60).
13.00 - 16.00 uur: Apenkooien IkPas 
in de sporthal in Achterveld. Drink geen 
drup en leef je lekker uit! 
16.00 - 17.00 uur: Apenkooien bij Impa-
la voor 8 t/m 15 jaar.
20.00 - 21.00 uur: Apenkooien bij Impa-
la voor 16+.

De juiste zorg voor inwoners die 
dat nodig hebben en tegelijkertijd 
de zorg betaalbaar houden. Dat is 
de uitdaging waar we voor staan. 
Wekelijks zijn er mooie voorbeel-
den van duurzame, effectieve op-
lossingen. Consulenten van Lariks 
vertellen:

Op zoek naar dagbesteding

“Met inwoners die op zoek zijn naar 
een activiteit of vorm van dagbeste-
ding bekijk ik altijd de folder waarin 
het dagelijkse aanbod staat. Dat 
deed ik ook met een mevrouw met 
beginnende vasculaire dementie die 
met haar dochter naar het inloop-
spreekuur kwam. Ontmoetingsplek 
De Bron bleek voor haar een goede 
oplossing. Ze gaat hier nu elke don-
derdag naartoe. ‘s Ochtends koffie en 
sjoelen en ‘s middags creatief bezig 
zijn, sluit aan bij haar behoeften. Tus-
sen de middag blijft ze er eten. Geen 
Wmo beschikking voor dagbesteding 
dus, maar gebruik maken van één 
van de vele (gratis) voorzieningen 
die we in Leusden hebben.”

Oplossing voor gezin in 
problemen

“Een vader heeft 
moeite met 
de opvoeding 
van zijn vier 
kinderen in de 
puberleeftijd. 
Mede omdat hij 
de Nederlandse taal onvoldoende 
beheerst, voelen de kinderen zich 
niet gehoord. Om te voorkomen dat 
de problemen in het gezin groter 
worden en er individuele (en dus 
duurdere) hulp voor de kinderen no-
dig is, hebben we gezocht naar een 
duurzame oplossing in Leusden.
Vader is begeleid naar SMS waar, hij 
door een vrijwilliger wordt geholpen 
met zijn administratie en bij zaken als 
aanmelding voor voetbal, open dag 
MBO etc. Via de Gezinsparaplu is een 
steungezin ingezet. De kinderen kun-
nen bij dit gezin hun verhaal kwijt en 
hun zorgen delen. Ook doen ze mee 
met activiteiten van het gezin. De 
kinderen zijn enthousiast en vader is 
ook blij dat hij wordt geholpen.” 

IkPas 2020
Achterveld - Leusden

Prins Carnaval tapt 1e 
glas alcoholvrij
26 februari 16.30 uur is iedereen van harte 
welkom bij de feestelijke start in De Hessenkar 
in Achterveld. Tijdens de IkPas weken zijn er 
allerlei activiteiten in Leusden en Achterveld. 
Kijk op www.leusdenfit.nl. Doe je mee met 
Ikpas? Meld dan aan via: www.ikpas.nl

Mantelzorg in gemeente Leusden

Koffiedrinken - 2 maart, 10 -12 uur
Bijpraten? Ervaringen delen? Vragen stellen aan 
mantelzorg-consulenten van Lariks? Kom dan 2 
maart tussen 10 en 12 uur koffiedrinken in Huis 
van Leusden. Graag even aanmelden via 
www.sociaalplein-leusden.nl of bel Lariks. 

Onderzoek In voor Mantelzorg
‘Wie zorgt er voor de mantelzorger?’ is de titel 
van het onderzoek dat is uitgevoerd door stu-
denten van de Hogeschool Utrecht in opdracht 
van Van Onderop, Vilans en Movisie. Er zijn 32 
mantelzorgers geïnterviewd. Lees de resulta-
ten op www.sociaalplein-leusden.nl/nieuws. Of 
meld aan voor de Nieuwsbrief Mantelzorg via 
mantelzorg@lariks-leusden.nl of bel Lariks.

Uit de praktijk van Lariks: welzijn en zorg in 2020


