
Erop-uit? Anderen ontmoeten? 
Van 30 september t/m 7 oktober is er van alles te doen! 

Eindelijk de nieuwe kamer van uw kleindoch-
ter in Groningen zien? Op bezoek bij uw broer 
in Zandvoort? Of gezellig naar de markt in 
Amersfoort? Dat kan allemaal tijdens de speci-
ale AutoMaatje actie. En nog gratis ook.

De coronamaatregelen maakten het lange tijd 
lastig of niet mogelijk. Terwijl dit soort bezoek-
jes en uitjes juist zoveel kunnen betekenen. 
Daarom organiseert de gemeente Leusden een 
speciale actie in de Week tegen eenzaamheid. 
Bent u minder mobiel en boekt u in deze week 
een AutoMaatje rit, dan betaalt de gemeente 
de chauffeur.  

Zo boekt u een rit:
De actie is voor iedereen die minder mobiel is 
en geen gebruik kan maken van openbaar ver-
voer of eigen vervoer. 

Nog geen deelnemer van AutoMaatje? Meld 
u dan aan bij Lariks 033 303 44 44 of voor Ach-
terveld bij Wim van Middelaar 06 536 42 359.

Al wel deelnemer? Vraag uw rit bij Lariks via: 
033 3034444. Woont u in Achterveld, bel dan 
de Heelkom 0342 451333. 

Let op: De rit moet worden aangevraagd tussen 
30 september en 7 oktober, maar mag plaats-
vinden in de hele maand oktober.

 

ACTIE: 
gratis vervoer 

door 
AutoMaatje

25 september, 14.00 – 17.00 uur
Burendag bij De Bron, Hoefijzer 18 Leusden
Gratis toegang en deelname aan activiteiten. 
Met o.a. creatieve markt, koffie thee en hapjes, 
workshops, springkussen en kleedjesmarkt voor de 
kinderen.

28 september, 11.30 - 13.30 uur
Leukste lunch van Leusden, Hamershof
Omdat de Hamershof 40 + 1 jaar bestaat. Deelname kaarten 
liggen in de winkels in de Hamershof. Vul de kaart in en maak 
kans op een gratis lunch voor uzelf en misschien ook voor 
iemand die u op de deelnamekaart in het zonnetje zet.

29 september, 19.30 uur
Oprichting Leesclub Literatuur, Bibliotheek Leusden
Aanmelden: liesbeth.ram@senia.nl, www.senia.nl

30 september, 10.30 uur
Oprichting Leesclub Literatuur, Bibliotheek Leusden
Aanmelden: liesbeth.ram@senia.nl, www.senia.nl

30 september, 11.30 - 13.00 uur, Bibliotheek Leusden
Blikopeners: Marthe Kerkwijk vertelt over ‘Vriendschap’
Kaarten reserveren op www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/
agenda/blikopeners

30 september, 14.00 - 15.00 uur Maxima’s Leusden Zuid
Sjoelen, ontmoeten en het eerste kopje koffie gratis. Wat 
wilt u nog meer? U bent welkom bij Maxima’s!

1 oktober, 10.00 - 12.00 uur, Jeroens Paviljoen Hamershof 
Rummicuppen en een gratis kopje koffie/thee. Ter gelegen-
heid van de hernieuwde introductie van de koffieochtend na 
de coronaperiode, krijg de gast op 1 oktober het eerste kopje 
koffie/thee van Jeroen.

>>Ontdek meer activiteiten op de achterzijde

Hulp nodig of zelf iemand of een gezin helpen? 
Kijk op: www.lariks-leusden.nl/voom/ 



Erop-uit? Anderen ontmoeten? 
Van 30 september t/m 7 oktober is er van alles te doen! 

1 oktober, 17.30 uur. De Bron, Hoefijzer 18
Bron Appetit. Gezellig samen eten. Neem je een nieuwe 
gast mee? Dan eet jij gratis. Kosten €6,00 voor drie gangen. 
Aanmelden bij Evelien 06 414 97 612.

5 oktober, 20.00 - 21.00 uur.. Lariks in Huis van Leusden
Lezing ‘Eenzaamheid in het licht’. Wil je meer kennis op 
gebied van eenzaamheid en weten wat het betekent voor 
mensen die zich eenzaam voelen? Tijdens de lezing vertelt 
Jeanette Rijks van Faktor5 wat eenzaamheid inhoud en over 
een effectieve aanpak. Er is ruimte om vragen te stellen en 
het gesprek te voeren over eenzaamheid. Aanmelden via: 
www.lariks-leusden.nl/event/eenzaamheid-licht-lezing/

5 oktober, 14.00 uur, De Til, Hamersveldseweg 30.
Filmmiddag in samenwerking met de Historische Kring 
over oud Leusden.  Aanmelden bij Zonnebloem Leusden 
via 06 364 03 074.

6 oktober, 18.00 - 20.00 uur, Maxima’s Leusden Zuid.
Aanschuiftafel bij Maxima’s. Gezellig samen genieten van 
een heerlijke maaltijd. 
Aanmelden bij: maximasleusden@gmail.com

7 oktober, 10.00 uur. De Bron, Hoefijzer 18
Maak kennis met alle activiteiten in De Bron. Met koffie, 
thee en taart. Aanmelden bij Evelien 06 414 97 612.

Ook bij DAVA in Achterveld zijn er volop activiteiten. Be-
kijk wat er te doen is. In het dorp worden op verschillen-
de plekken de activiteiten onder de aandacht gebracht. 

Wat is er te doen? 
Bekijk het op de LeusdenLeeft app. 
Niet alleen in de week van 30 september is er van alles 
te doen, in Leusden en Achterveld heeft u elke week vol-
op keuze uit activiteiten. Op de LeusdenLeeft app ziet u 
per dag zien wat er te doen is. Gemakkelijk te gebruiken 
op uw mobiel en tablet. 

Welke activiteiten staan op de app?
Op de app vindt u veel. Van biljarten in De Bron en kof-
fiedrinken in de Oude Bieb tot Girls Only bij Fort33 en 
tennis voor senioren bij KC Antilopen. 

Weten wat er volgende maand te doen is?
Klik op de kalenderfunctie en kies de dag waarop u iets wilt 
gaan doen.

Iets leuks gevonden?
Laat het weten aan een ander via de handige whats-app 
functie. Of nodig die ander uit om mee te gaan. 

Zelf een activiteit of evenement delen? 
Dat is heel eenvoudig via www.leusdenleeft.nl/aanmelden. 
Met het formulier deelt u in een paar stappen uw evene-
ment met alle gebruikers van de app.

TIP: Heeft u de oude versie van de app nog uw telefoon 
staan? Verwijder deze dan en download de LeusdenLeeft 
app opnieuw. 

Hulp nodig bij het downloaden of gebruik? 
Elke maandag van 10 – 12 uur is er het Digitaal Hulpplein 
van Gilde Leusden in de bibliotheek (de bibliotheek is 
dan gesloten voor het uitlenen van boeken). U kunt met 
uw smartphone, tablet, e-reader of laptop bij een van de 
vrijwilligers van Gilde Leusden terecht om problemen op te 
lossen of om te leren hoe je iets moet doen.

Liever op papier? 
Een deel van het aanbod dat op de LeusdenLeeft app staat, 
vindt u in de folder ‘Welzijn en Zorg. Dat doen we samen’. 
De folder is op te halen bij Lariks in Huis van Leusden en 
aan te vragen via 033 303 44 44.


