
 
GEZOCHT

Vrijwilligers
Leusden ZeT draait volledig op vrijwilligers en  
momenteel zoeken we mensen, die af en toe een  
artikel willen schrijven en 1 keer per maand willen 
helpen met het bezorgen van deze wijkkrant.

 
Wij van Leusden ZeT  
We stellen ons even voor
Leusden ZeT is een wijkvereniging voor en door wijk- 
bewoners. Sinds september 2017 is een trekkersgroep 
actief die de vereniging in december heeft opgericht. 
De leden van het bestuur zie je hieronder. Daarnaast 
waren Like van der Ham-van Hulten en Ellen Jumelet 
van het begin af aan betrokken bij de oprichting van 
Leusden ZeT. We danken hen graag voor hun enorme 
inzet bij de oprichting van Leusden ZeT. 

Bewoner & Vrijwilliger van de maand 

Lomme van der Hulst
Elke maand plaatsen we  
een kort interview met een 
wijkbewoner. Dit keer is dat 
Lomme van der Hulst (50 
jaar). Lomme woont aan de 
Koningin Julianalaan en  
is initiatiefnemer van een 
workshop drone bouwen die 
binnenkort vanuit Leusden 
ZeT wordt aangeboden.

Hoe lang woon je al in de wijk?
Sinds 1996, dus alweer 22 jaar. 

Waarom ben je het bewonersinitiatief gestart 
om een drone te bouwen?
Ik ben docent Aerodynamica en in mijn vrije tijd 
bouw ik drones. Toen ik bij de meedenkavond in 
september was, hoorde ik van het TECHlab en  
leek het me erg leuk om in dat kader mensen  
enthousiast te krijgen voor deze hobby.

Wat vind je het leukste aan je initiatief?
Ik hoop dat de workshop een kickstart is voor het 
TECHlab zodat er in de buurt een ruimte komt waar 
mensen hun creativiteit kwijt kunnen op technisch 
gebied. 

De drone workshop wordt in mei aangeboden.  
Interesse? Houd onze website en nieuwsbrief in de  
gaten! Daar maken we binnenkort alle informatie  
bekend.
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Het bestuur van Leusden ZeT (v.l.n.r.): 
Frits Ringers Ambtelijk / Bestuurlijk secretaris, Geert-Jan IJszenga  
Bestuurslid Externe contacten & organisaties, Inge van Os Bestuurslid 
en contactpersoon activiteiten & vrijwilligers, Martijn Kleppe Voorzitter, 
Monique Disseldorp Penningmeester. 
Voor het bestuurslid Communicatie is momenteel een vacature.

 
SAMENWERKING

Leusden ZeT werkt samen met zo veel mogelijke 
partners: ondernemers, verenigingen, gemeente en 
maatschappelijke organisaties. 

Wil je ook partner worden van Leusden ZeT?  
Leuk! Neem vooral eens contact op met Geert-Jan 
IJszenga, bestuurslid Externe contacten &  
organisaties via leusdenzet@gmail.com

 
NIEUW BIJ LEUSDEN ZET
MEEDENKAVOND 
VRIJDAG 20 APRIL

Heb jij een leuk idee voor een activiteit in de wijk 
of Antares? Of wil je meer weten over Leusden 
ZeT? Kom naar de volgende meedenkavond op 
vrijdag 20 april in Antares. Inloop vanaf 19.30. 
Start om 20.00 uur.

 
WORD JIJ DÉ VLOGGER  
VAN ONZE WIJK?
Meld je aan via leusdenzet@gmail.com.


