
                                                                                                                     

 

Activiteiten voor iedereen in Leerdam Noord en omstreken 
 

Bij woonzorgorganisatie Huis ter Leede op het Eiland 1 in Leerdam Noord, is van alles te doen, ook voor 

mensen uit de buurt! Hieronder zetten we dit op een rijtje. U kunt gewoon een keer meedoen en kijken hoe 

u het vindt. Voor de meeste activiteiten vragen we een kleine bijdrage. Betalen kan bij de medewerker van 

ons restaurant De Boulevard. U kunt ook een hapje of een drankje nuttigen, deze kosten zijn voor eigen 

rekening. Neemt u gerust iemand mee! Heeft u vragen naar aanleiding van dit overzicht, neem dan contact 

op met communicatieadviseur Iris Stekelenburg, tel. 06 53 43 14 60, communicatie@huisterleede.nl 

Bijbeluur 

Elke maandag van 10.00 uur tot 11.00 uur in De Pollepel (vraag bij de receptie waar De Pollepel te vinden 

is). Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

 

Handwerken 

Is handwerken echt iets voor u? Dan kunt u in De Toko (links in de ontvangsthal) terecht op maandag van 

14.00 uur tot 15.45 uur. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

 

Koffie met Rummi* 

Elke maandagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur in restaurant De Boulevard op de begane grond van Huis 

ter Leede. Incl. een kopje koffie of thee. Gratis, vrijwillige bijdrage welkom. 

 

Bingo 

Gemiddeld één keer per maand is er bingo in De Boulevard, op maandag van 14.30 uur tot 16.00 uur. 

Deelname € 4,- voor 4 rondes bingo met leuke prijzen. 

Sjoelen 

Elke dinsdag van 14.00 uur tot 15.45 uur wordt er gesjoeld in De Toko.  

€ 1,- per keer.  

 

Samen wandelen in Noord* 

Verzamelen in De Boulevard van Huis ter Leede. Om 10.30 uur voor de 

wandeling van 15 minuten, om 11.00 uur voor de wandeling van 30 

minuten. Gratis. Aanmelden niet nodig. 

 

Creaclub 

Woensdag van 13.30 uur tot 15.30 uur in De Toko. € 1,- per keer.  

 

Samen eten in Noord* 

Elke 1e woensdagavond van de maand in De Boulevard, van 17.30 uur tot 19.00 uur. Opgeven niet nodig. 

Vrijwillige bijdrage welkom. 

 

Koersbal  

Elke donderdag van 13.45 uur tot 15.45 uur bent u welkom in De Boulevard voor dit leuke balspel. € 1,- per 

keer.  

Bibliotheek 

Elke vrijdag van 9.30-10.30 uur in De Toko, begane grond Huis ter Leede. € 15,50 per jaar. 
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Bewegen op muziek 

Elke vrijdag van 14.15 uur tot 14.45 uur in De Boulevard, € 1,- per keer. 

 

Weeksluitingen en vieringen 

Elke vrijdag om 19.00 uur is er in De Boulevard van Huis ter Leede weeksluiting, op christelijke feestdagen 

zijn er vieringen en op sommige zondagen is er een Avondmaalsviering. Tijden vindt u op de Weekbrief op 

de prikborden. 

Vrijwilligerswerk doen 

Lijkt het u leuk als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Huis ter Leede? Neem contact op mmet Iris van Wijk, 

vrijwilligerscoördinator, tel. 06 13 88 64 23, vrijwilliger@huisterleede.nl 

 

Biljarten en jeu de boules 

In Huis ter Leede is een biljart en buiten een heuse jeu de boules baan. We inventariseren wie 

belangstelling heeft voor een potje en kijken dan wat er mogelijk is. Interesse? Geef uw naam en 

telefoonnummer door aan Iris Stekelenburg (zie boven aan dit overzicht). 

 

Zangkoor 

Af en toe stelt Huis ter Leede een gelegenheidskoor samen. Informatie en/of 

meedoen? Neem contact op met Iris Stekelenburg (zie boven aan dit 

overzicht).  

 

PCOB 

Bijna elke maand op dinsdag van 14.00 uur tot 17.00 uur bent u welkom in De Boulevard bij activiteiten van 

de Protestantse Christelijke Ouderen Bond. 

 

De Boulevard 

Welkom in De Boulevard voor koffie of thee met iets lekkers, lunch of een warme maaltijd, van 08.30-16.15 

u (ma-vr) en 08.45-17.00 u (za-zo). Vrijdag om 15.00 uur borreluurtje. Eens per maand themabuffet. Eet u 

liever thuis? Informeer dan naar koelversmaaltijden of tafeltje dekje, Zorgservice, 9.00 uur-12.00 uur, tel. 

0345-614241 of zorgservice@huisterleede.nl 

 

De moestuin 

Heerlijk rondlopen, tuinieren als het u uitkomt of als vrijwilliger aan de slag? Het kan allemaal in de 

Noordertuin, naast Huis ter Leede. Meer informatie? Neem contact op met Iris Stekelenburg (z.o.z. 

bovenaan). 

 

En verder… 

U kunt bij Huis ter Leede ook terecht voor uzelf of iemand anders voor informatie over huishoudelijke 

ondersteuning, alarmering, thuiszorg, wonen, dagbesteding of begeleiding. Zorgservice, 9.00 uur-12.00 

uur, tel. 0345-614241 of zorgservice@huisterleede.nl 

 

Huis ter Leede - Eiland 1 - 4143 EN  Leerdam - tel. 0345-614241 - info@huisterleede.nl - 

www.huisterleede.nl - u vindt ons ook op Facebook! 

 

*Activiteit van Huis van de wijk Noord, samenwerking tussen Wijkraad Noord en ter Leede, Huis ter Leede en de stichting 

SamenDoen.  
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