
 

 

 

Voorstellingen, workshops, exposities en 

optredens op onverwachte plekken. Dat 

is ‘Cultuur bij je Buur’. Muzikanten, 

koren, dansers, theatermakers, bands, 

verhalenvertellers, fotografen, 

kunstschilders, beeldhouwers en 

culinaire kunstenaars laten zien wat ze 

kunnen. Op verrassende en bijzondere 

plekken in de buurt. Bijvoorbeeld een 

huiskamer, een tuin, de Liniedijk, een 

speelveldje, een restaurant, school of de 

Dierenvallei.  

 

Zondag 27 september zijn er voor jong en 

oud de hele middag allerlei leuke 

optredens, voorstellingen, workshops en 

exposities. De bezoekers trekken rond 

van locatie naar locatie. Het hele 

programma is openbaar en gratis. De 

eerste gastlocaties én artiesten hebben 

zich al gemeld. Maar er kunnen er zeker 

nog meer bij.  

 

Meedoen als locatie?  Wil je een tuba in 

je tuin, een komiek in je keuken, een 

workshop in je garage of beschik je over 

 

 

ruimte voor een kleine expositie? Meld je 

locatie dan snel aan! We vragen plek voor 

minimaal 8 bezoekers, binnen of buiten. 

Je krijgt geen vergoeding, alles gaat met 

gesloten beurzen. In overleg kijken we 

welke artiest het beste bij jouw locatie 

past.  

 

Laat je zien en horen! Kun jij zingen, 

dansen, muziek maken, goochelen, een 

verhaal vertellen of heb je iets gemaakt 

dat je wilt delen? Meld je dan snel aan als 

artiest, kunstenaar of workshopleider. 

Optredens duren minimaal 20 en 

maximaal 30 minuten. Wij koppelen jou 

aan een geschikte locatie waar je 

optreden, expositie of workshop goed tot 

zijn recht komt. Je krijgt hiervoor geen 

vergoeding, maar wél eeuwige roem en 

een geïnteresseerd publiek natuurlijk! 

 

Informatie of aanmelden 

Meer weten of aanmelden als gastlocatie 

en/of als artiest? Dit kan t/m 20 juni 2020 

Mail cbjb.Leusden@gmail.com en we 

praten verder. 

. 
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Mocht het festival vanwege CORONA niet door kunnen gaan dan verzetten we het naar volgend jaar. 

mailto:cbjb.Leusden@gmail.com


 

 

 

 

In deze hoek van Leusden gebeurt veel meer dan je misschien denkt 
 

In Leusden Oost gebeurt meer dan je denkt: zo is er sinds enkele jaren het multifunctionele centrum 

Atria met allerlei activiteiten die daar plaatsvinden, op sportief en muzikaal vlak. Er is een tennisclub, 

dansstudio, jeux de boules-vereniging en er zijn de moestuinen. Ook hebben we restaurants en een 

cafetaria (vroeger was er op het plein voor Jacco’s zelfs een wekelijkse markt). Er zijn ateliers en 
ruimtes waar trainingen en cursussen worden gegeven (waar je soms helemaal niet van weet). Er 

wonen gitaristen, pianisten, dj’s, zangers, edelsmeden en kunstenaars in haute couture, keramiek, 
glas-in-lood en grafisch werk…  

 

als je bij sommigen maar eens achter de deuren kon kijken 

 

Fonds Samenlevingsinitiatieven ondersteunt  

de promotie van festival Cultuur bij je Buur. 

Welkom in Wijkkamer Alandsbeek 

Bij het sterretje     op de kaart staat sinds vorig jaar Wijkkamer 

Alandsbeek. Bewoners in ‘Oost’ kunnen deze ruimte (gratis) 

gebruiken voor verbindende activiteiten. PapaMamaCafé, 

eettafel, bridge, kinderclub, koffieochtend, spellenavond: alles 

voor bewoners en door bewoners.   

Heb je zelf een idee? Kom ermee. 

 

 

 

Adres: Kokmeeuw 2 

Buurkrachtalandsbeek.nl/wijkkameralandsbeek 

buurkrachtalandsbeek@gmail.com 

 

Doel van de wijkkamer: meer verbinden in Oost! 

* 

* 

Waarom ‘Leusden Oost’ en wat valt 
daar onder? 

Vanuit Wijkkamer Alandsbeek ontstond het 

idee om het festival Cultuur bij je Buur te 

organiseren.  

We starten dit jaar met een cirkel rond 

Alandsbeek: de wijken Rozendaal, de 

Wetering, Valleipark, Alandsbeek en delen van 

Hamersveld, Noordwijck, Langenbeek en het 

buitengebied. Als het een succes wordt gaan 

we volgend jaar groter. 

De projectgroep bestaat daarom ook uit 

bewoners van Rozendaal, de Wetering, 

Valleipark en Alandsbeek. 

 

Meedoen als vrijwilliger 

Leuk als je mee wilt helpen op 27 september. 

Of misschien heb je interesse in deelname aan 

de projectgroep. We horen het graag!  

cbjb.Leusden@gmail.com 
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