Fietsroute Open Monumentendag

WWW.VVVLEUSDEN.NL

Hamersveldseweg 77, 3833 GL Leusden

LEUSDEN Dit jaar is het 400 jaar

Openingstijden:

geleden dat Johan van Oldenbarnevelt is overleden. Johan
van Oldenbarnevelt is een zeer
belangrijk staatsman voor Nederland geweest. Het gehele jaar
wordt dit uitgebreid gevierd en
herdacht. Wist je dat Johan van
Oldenbarnevelt zelfs jaren bewoner is geweest van Kasteel
Stoutenburg? Reden genoeg om
tijdens Open Monumentendag,
zaterdag 14 september a.s. hier
op dit landgoed uitgebreid aandacht aan te besteden.
Onder het motto “Johan
Leeft”staat Kasteel Stoutenburg
deze dag centraal. Hier wordt
het levensverhaal van Johan
van Oldenbarnevelt zichtbaar.
Ook kun je vanuit Kasteel Stoutenburg op de fiets stappen met
de speciaal voor deze dag gemaakte thema-fietsroute. Zo
kom je langs vele belangrijke
plekken uit het leven van Johan
van Oldenbarnevelt. Na deze
dag is de themaroute te koop bij
VVV Leusden, zie www.vvvleusden.nl.

maandag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag

13:30 – 17:30 uur
10:00 – 17:30 uur
10:00 – 15:00 uur

5 EN 19 SEPTEMBER
Wandelen en lunchen in Leusden

9:45 uur Hoefijzer 18, Leusden
Om 9:45 staat de koffie klaar in buurthuis de Bron. Iedere wandeldag is er een nieuwe route
gemaakt, waarbij het mogelijk is dat je daar met de auto naar toe moet, of met iemand mee kan
rijden. Ook is er een mogelijkheid om na de wandeling mee te doen aan de lunch.

6, 7 EN 8 SEPTEMBER
Leusden Jazz

De Smidse, Leusden
Dit jaar beleeft Leusden Jazz zijn 8e editie. In de nieuwe opzet worden zowel buiten in winkelcentrum De Hamershof als binnen in Theater de Tuin en Activiteitencentrum De Korf concerten gegeven. Er is voor jong en oud wat te beleven tijdens dit muzikale weekend. Line-Up
op www.vvvleusden.nl.
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8 SEPTEMBER
Autopuzzelrit Achterveld

12:15 uur Jan van Arkelweg 6, Achterveld
Vind je autorijden en puzzelen leuk? Deze zondag is er weer een prachtige autopuzzeltocht
uitgezet in de regio Achterveld, Leusden Scherpenzeel, Barneveld en Woudenberg.

12 SEPTEMBER
PopQuiz in de Swartesteegh Leusden

Leusden UNIEKE Gemeente

20:00 uur Zwarteweg 6, Leusden
Met schitterende audiofragmenten, verraderlijk beeldmateriaal en hier en daar wat triviale
vragen testen wij met een verrassende goede muziekquiz jullie popkennis. Schrijf je in met
jouw team aan de bar.

14 SEPTEMBER
Gazonmaaierrace Achterveld

10:00 uur Hessenweg 234a, Achterveld
Een gazonmaaierrace is een sensationele race waarbij coureurs op omgebouwde zitmaaiers
strijden om een plaats op het podium. De opgevoerde gazonmaaiers hebben ongeveer 100 pk
aan vermogen en halen op de baan snelheden oplopend tot 70 km/u in de diverse manches.
Voor de kindereren zijn er weer diverse activiteiten geregeld en uiteraard is er eten en drank
in overvloed.
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14 EN 15 SEPTEMBER

LEUSDEN Als middelpunt van Nederland ligt
Leusden heel centraal. Ook is de gemeente
uniek door het afwisselende landschap. Waar
vind je binnen 25 kilometer zoveel diversiteit
qua landschap als in onze gemeente? Aan de
ene kant het bosgebied op de Utrechtse Heuvelrug, aan de andere kant het platteland in
de Gelderse Vallei. Ook de Randmeren liggen
binnen handbereik en de stad Amersfoort met
haar historische binnenstad om de hoek. In de
maand augustus nog werd Amersfoort bij
time to momo uitgeroepen tot stad van de
maand.
Vandaar ook dat Leusden een aangename ge-

meente is om te wonen, te werken, te recreëren en te verblijven: een prachtige omgeving
om te fietsen en te wandelen. VVV Leusden
kan je goed op weg helpen. Zij heeft een ruim,
uiteenlopend assortiment, voor ieder wat wils.
In alle routes zijn rustmomenten aangegeven
en vind je leuke tips voor onderweg. Ook de
inwendige mens wordt niet vergeten en er
wordt uitleg gegeven aan bezienswaardigheden waar je langs komt.
Reden genoeg om eens binnen te stappen bij
VVV Leusden en je te laten adviseren voor
een geslaagd dagje uit, zie www.vvvleusden.
nl.

Routes voor minder-validen

En ken je de Koninklijke Weg? Dit lange afstandspad loopt door Leusden en is geheel
toegankelijk voor mensen met een beperking.
Niet alleen voor mensen in een rolstoel, handbike of scootmobiel, maar ook voor mensen
met een visuele beperking. In samenwerking
met verschillende organisaties zijn vrijwillige
wandelbegeleiders opgeleid. Een overzicht

11:00 uur Loes van Overeemlaan 19, Leusden
In Leusden zijn er o.a. gratis rondleidingen op Kamp Amersfoort en beleef Johan van Oldenbarnevelt in Stoutenburg waar de Historische Kring Leusden, in het koetshuis, een tentoonstelling heeft ingericht.

15 SEPTEMBER
Kofferbakmarkt Leusden

9:30 uur Plantageweg 6, leusden
Hou je van snuffelen tussen vintage spullen? Dat kan op de grootste kofferbakmarkt van de
regio in Leusden.

16 SEPTEMBER
Film Bohemian Rhapsody

20:00 uur De Smidse 1b, Leusden
De film is een ode aan de legendarische rockband Queen, hun iconische muziek en de uitzonderlijke zanger Freddie Mercury. Als arme Pakistaanse immigrant in Londen droomt hij van
meer, en bij toeval wordt hij zanger bij de band ‘Smile’, het latere ‘Queen’.

21 SEPTEMBER
Houtdag Leusden

LEUSDEN Ook al ben je wat min-

11:00 uur Postweg 2, Leusden
Het proces van de houtoogst is in zijn geheel te zien, zowel met ambachtelijke technieken als
met moderne machines. Er zijn verschillende demonstraties te zien. Voor kinderen zijn er
leuke activiteiten zoals hout zagen, ponyritjes en een dierenknuffelhoek.

22 SEPTEMBER
Rommelmarkt Leusden

10:00 uur Maximaplein, Leusden
Deze keer zullen er ± 70 kramen, binnen en buiten bij Antares, gevuld zijn met leuke 2de
hands goederen voor jong en oud, van speelgoed tot kleding, van servies tot dvd’s, alles kunt
u tegenkomen.
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der ter been; gaat wandelen en/
of fietsen je niet zo goed af. Dan
hoef je echt niet binnen te blijven. Je kunt er op uit met een
route van VVV Leusden. Kom
naar het agentschap of kijk op
de website en ontdek de mogelijkheden.
VVV Leusden heeft een scootmobielroute door het afwisselende landschap van onze gemeente. Ook kun je op stap met
één van de VVV Leusden wandelroutes die ook geschikt zijn
voor rolstoelgebruikers.

Open monumentendag ‘Plekken van plezier’

van deze wandelbuddy’s vind je op de website
van de Koninklijke Weg: www.koninklijkeweg.nl.
Deze routes en de wandelgids Koninklijke
Weg zijn te koop bij VVV Leusden, gevestigd
in de bibliotheek op winkelcentrum Hamershof. Stap gerust eens binnen en laat je informeren.

6 OKTOBER
Kozakkenput MTB tocht

8:00 uur Bavoortseweg 25, Leusden
TT Leusden organiseert de Fietswereld Hans Greefhorst Kozakkenput MTB tocht. Deze
tocht geldt in de regio als dé opening van het winterseizoen. Een deel van de route voert door
delen van landgoed Den Treek die uitsluitend gedurende de Kozakkenputtocht worden open
gesteld. Tevens is de pyramide van Austerlitz opgenomen in deze tocht.

OP VVVLEUSDEN.NL STAAN MEER DAN 110
EVENEMENTEN VOOR DE MAAND SEPTEMBER!

