
 
WORD JE OOK LID  
VAN LEUSDEN ZET?

Vanaf 10 euro per jaar per huishouden ben  
je al lid van Leusden ZeT. 

Wat krijg je daar voor terug?
• Elke maand deze maandkalender
• Recht op voorinschrijving bij activiteiten van  

Leusden ZeT
• Korting op activiteiten van Leusden ZeT  

(indien mogelijk)
• Advies bij de organisatie van je eigen straat-  

of wijkactiviteit 
• Twee keer per jaar een bijeenkomst waar je kunt 

meedenken over activiteiten en voorzieningen  
in de wijk en de toekomst van de vereniging

Het inschrijfformulier vind je op de website  
van Leusden ZeT: www.leusdenzet.nl/lid-worden 

OPROEP: VERZIN EEN 
NAAM VOOR DEZE KRANT!
Voor je ligt de eerste wijkkrant en maandkalender 
van Leusden ZeT. En zoals je vast al gezien hebt, 
heeft de krant nog geen naam. Want daar hebben 
we jou voor nodig! Verzin jij een leuke, originele 
en pakkende naam die iedereen onthoudt? Stuur 
je inzending uiterlijk 15 april naar leusdenzet@
gmail.com. Wie weet heeft de volgende wijkkrant 
en maandkalender wel jouw naam!

APRIL 2018
Wijkkrant
Wij zijn begonnen!

Nog geen jaar geleden zaten we met een stel  
wijkbewoners samen omdat we het tijd vonden 
voor een wijkvereniging: een club die activiteiten 

organiseert en faciliteert rond MFC Antares zodat het 
gebouw steeds meer gaat leven en wijkbewoners elkaar 
beter leren kennen. Naar de eerste meedenkavond in 
september kwamen 65 wijkbewoners en aan het einde 
van de avond waren de eerste bewonersinitiatieven  
geboren, zoals een ruilboekenkast, een wekelijkse  
koffieochtend, het Brei- en Haakcafé en een formulieren 
invulhulp inloopspreekuur. Daarnaast ontwikkelt een 
groep mensen de eerste ideeën voor een TECHlab: een 
ruimte in Antares waar jong en oud kennis kan maken 
met nieuwe technieken zoals 3D printen, robots  
programmeren, virtual reality films maken of hulp bij  
je telefoon, tablet of computer. Tegelijkertijd is de ver-
eniging opgericht, gaf de gemeente een projectsubsidie 
& ondersteunen een aantal bedrijven de vereniging. En 
lanceren we deze wijkkrant en maandkalender zodat je 
weet wat er allemaal te doen is in Antares en de wijk.

EN JI J? WAT KAN JI J DOEN?
Jij kunt vanaf nu lid worden en op die manier de vereni-
ging steunen. Je kunt daarnaast ook zelf actief worden 
binnen de wijkvereniging. Je bent van harte welkom om 
zelf datgene te organiseren wat je leuk vindt of je aan te 
sluiten bij een lopend bewonersinitiatief. Kijk daarvoor 
op www.leusdenzet.nl of kom naar de volgende mee-
denkavond op vrijdag 20 april. Samen maken we onze 
wijk nog leuker!

Martijn Kleppe, Voorzitter Leusden ZeT

Burgemeester Gerolf Bouwmeester  

aan het woord
“Wijkvereniging Leusden ZeT, een mooie manier  
om buurtbetrokkenheid te organiseren. Bewoners 
weten zelf het beste wat nodig is. Er ontstaan al 
mooie initiatieven en hopelijk volgen er nog  
velen! Ik word zeker lid!”

Verzin een naam voor deze krant


