
AGENDA december 2018

Wist je dat...

HOBBY & VRIJE TIJD

SPORT & DANS

ETEN & DRINKEN

MUZIEK

Brei & Haakcafé
ma  3 I 10 I 17 I 24  december

13:30 - 16:00 bij Maxima’s Tafeltennis
vr 7 I 14 I 21 I 28 december

14:30 - 16:00 bij MFC Antares

Vioolles

vr 7 I 14 I 21 december  6-12 jaar

15:00 - 18:00 bij MFC Antares

Koersbal

ma 3 I 10 I 17 I 24 I 31 december

14:00 - 16:00 bij MFC Antares

Plezierig 60+ -gymles
wo 5 I 12 I 19 I 26 december

14:30 - 15:30 bij MFC Antares

Pianoles
do 6 I 13 I 20 december 6-12 jaar 

15:00 - 20:00 bij MFC Antares

Ritmisch Gym
wo 5 I 12 I 19 december v.a. 6 jaar

17:00 - 18:00 bij MFC Antares

Aanschuiftafel 
van tevoren opgeven

wo 5 I 12 I 19 I 26 december

18:00 - 20:00 bij Maxima’s

Yoga Tabaksteeg

wo 5 I 12 I 19 I 26 december

9:00- 10:30 bij MFC Antares

Dans - Reis door je lichaam
wo 5 I 12 I 19 december 4-8 jaar 

15:00 - 16:00 bij MFC Antares

Veerkracht Danseducatie
ma 3 I 10 I 17 december 8-12 jaar 

15:00 - 16:00 bij MFC Antares

Koffie drinken in de Dorpskerk
wo  5 I 12 I 19  december

10:00 - 11:00 bij Dorpskerk Leusden - Zuid

Thaiboksen
wo 5 I 12 I 19 I 26 december

20:00 - 21:00 bij MFC Antares

op wo 5 december 

19:00 - 20:00 bij MFC Antares
een wethouder van de gemeente 

inloopspreekuur heeft?

Schaken 

do 6 I 13 I 20 I 27 december 

20:00 - 23:59 bij MFC Antares

het inlever- en afhaalpunt van de 

bibliotheek is geopend?

van ma t/m vr (uitzondering feestdagen)

12:00 - 18:00 bij MFC Antares

KIJK VOOR MEER INFO OVER DE ACTIVITEITEN EN DE MEEST ACTUELE AGENDA OP WWW.LEUSDENZET.NL/AGENDA

Zelfverdediging Meisjes & Jongens
ma 3 december 8-12 jaar 

16:30 - 17:30 bij MFC Antares

Training Basketbal the Green Giants
ma 3 I 10 I 17 I 24  december 

18:00 - 22:00 bij MFC Antares Gymzaal

Hatha Yoga
ma 3 I 10 I 17 december

19:00 - 20:15 bij Lilian.Yoga Bantuin 6 

Mindful Yoga
di 4 I 11I 18 december

10:00 - 11:00 bij MFC Antares 

Mindful Yoga
di 4 I 11 I 18 december

10:45 - 11:45 bij MFC Antares 

Vocalgroup Akkoord Repetitie

di 4 I 11 I 18 december

20:00 - 22:00 bij MFC Antares 

Lu Jong Tibetaanse Yoga
wo 5 december

19:30 - 20:30 bij MFC Antares

Klaverjassen & Bridgen
do 6 I 13 I 20 I 27 december

13:15 - 16:15 bij MFC Antares

Dansen met Stichting Dans Leusden

Turnen Meisjes 
wo 5 I 12 I 19 december

14:30 - 16:30 bij MFC Antares

Streetdance 
ma 3 I 10 I 17 I 24 I 31 december 4 - 8 jaar 

14:15 - 15:15 bij MFC Antares

vr 7 I 14 I 21 december

19:00 - 22:00 bij MFC Antares

Freerunnen (VOL) 
ma 3 I 10 I 17 december v.a. 8 jaar 

17:30 - 18:30 bij MFC Antares

Koffie Inloopochtend
wo  6 I 13 I 20 I 27  december

10:00 - 11:00 bij Antares

Boekenruilkast
ma  3 I 10 I 17 I 24 I 31 december

10:00 - 20:00 bij Maxima’s

VIP All you can color!
ma  17 december

13:30 - 16:00 bij TEAM KAPPERS

Ben jij al klaar voor de feestdagen?

Nee? Meld je dan nu aan voor maar €70,-

Cajon Cursus

di 4 december

19:30 - 21:45 bij MFC Antares 

Yoga Nidra Workshop
do 6 december

13:15 - 16:15 bij Lilian.Yoga Bantuin 6 

Geliefde Liederen
ma  3 december

20:15 - 22:00 bij Dorpskerk Leusden-Zuid

Mid Winter Yoga Workshop
do 6 december

19:30 - 21:00 bij Lilian.Yoga Bantuin 6 

Turnen Meisjes 
vr 7 I 14 I 21 december

14:30 - 18:30 bij MFC Antares

XXL Yoga Workshop
do 28 december

19:30  - 21:30 bij Lilian.Yoga Bantuin 6 

Kerstmarkt op het Maximaplein
zo 9 december

12:00 - 19:00 bij Maxima’s

Ook dit jaar is er weer een echte kerstmarkt 

op het Maximaplein!

met gratis 1e kopje koffie tot eind december

Geniet van een  extra lange yogaworkshop 

je bij Maxima’s tijdens de openingstijden 

kosteloos een boek mee kan nemen, ruilen of 

inleveren in de
BOEKENRUILKAST

Iedere donderdagavond kunt u in het MFC Antares

terecht voor gezellig en/of fanatiek schaken.

Nu nieuwe

 boeken in de 

Boekenruilkast 

@ Maxima’s

Interview met Daan & Paul

van Maxima’s
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Daan de Man en Paul van der Spaa. Zij zijn de exploitanten 

van Maxima's. Ze wonen in Amersfoort maar zijn bijna 

dagelijks te vinden op het Maximaplein. 

Waar kennen de wijkbewoners jullie van? 

Sinds eind 2015 zijn wij gestart met café Antares en na 

een grootse verbouwing zijn wij in september 2017 her-

opend onder de naam Maxima's; een plek om te eten, 

drinken en ontmoeten. 

Voor wat kunnen wijkbewoners bij jullie terecht? 

Bijna elke dag is er een afhaal mogelijk van het Indonesisch 

buffet. Een drankje en een hapje bij Maxima's zelf is ook 

mogelijk. Op woensdag is er de aanschuiftafel met elke 

week een ander menu. Maar ook voor vergaderingen en 

feesten hebben wij ruimtes beschikbaar. Zo kunnen we een 

vergadering met lunch verzorgen of de catering bij een 

feestje. Alles is bespreekbaar. 

Wat vinden jullie van het Maximaplein? 

Het plein is nog wat leeg maar heeft als plein veel potentie

voor evenementen en andere leuke acties. Contact met de 

overige ondernemers is er en plannen zijn er volop. 

Waar kunnen we nog aan werken met elkaar? 

Zorgen voor meer leven in de brouwerij op het plein met 

wijkbewoners. We willen sociaal-maatschappelijk bezig 

blijven. We zijn vrijwilliger geworden bij de MS-vereniging 

waarvoor wij mede informatieavonden organiseren. 

Wat willen jullie zelf nog vermelden in deze wijkkrant? 

We zitten vol ideeën voor volgend jaar. Behalve de vele 

markten die we inmiddels organiseren willen we in de 

schoolvakanties workshopmiddagen aan gaan bieden. Vanaf 

december kan er een sushiworkshop gevolgd worden bij 

een echte sushimeester. De avonden staan op 1 en 7 

december gepland. We hebben kunnen regelen dat we 

bloembakken mogen plaatsen op het plein; dat gaat in 

januari/februari gebeuren. Het zou mooi zijn als er een 

aantal wijkbewoners zijn die deze bloembakken wil 

onderhouden. Wie interesse heeft kan zich melden bij 

Daan of Paul.

De volgende Schoon Maximaplein is vrijdag 11

januari. Vanaf 14.00 uur zijn alle kinderen en 

volwassenen welkom om de wijk weer wat 

mooier te maken. Voor je deelname ontvang je 

een stempel voor activiteiten tijdens het Vier de 

Lente Feest van 30 maart 2019.

Schoonmaakactie 11 Januari

Start het nieuwe jaar samen met je 

wijkgenoten op de Leusden ZeT 

Nieuwjaarsborrel op vrijdag 11 januari in 

Maxima’s. Proost op het nieuwe jaar, hoor de 

plannen van de wijkvereniging en maak de 

bekendmaking van de Wijkvrijwilliger van het 

Jaar mee! Leden van Leusden ZeT krijgen de 

eerste twee drankjes gratis.

Nieuwsjaarsborrel

Geniet van de feestdagen 

Bestuur Leusden ZeT

en tot in het nieuwe jaar!

december 2018

Wie zitten er achter

Elke maand stelt een buurtgenoot zich voor

Leusden ZeT?

Wijkvrijwilliger van het Jaar  

In onze wijk lopen momenteel twee acties voor een 

Buurt AED. Nelleke Rietveld is een actie gestart voor de 

Ko n i n g i n  J u l i a n a l a a n , P r i n s e s  I r e n e l a a n , 

Van Hardenbroeklaan en tussenliggende straten. Michiel 

Noordhoff zamelt geld in voor een AED voor de Koningin 

Beatrixlaan. Wil jij ook de acties steunen? Ga voor de 

actie van Nelleke naar http://bit.ly/buurtaedjulianalaan. 

De  ac t ie  van  Mich ie l  kun  je  s teunen  v ia  

http://bit.ly/buurtaedbeatrixlaan. 

AED
Kees Menken, Janske Bakker, Jos van Zandwijk, 

Henk van Heusden en Rita Cloosterman zijn de 

vaste vrijwilligers van de koffie inloopochtend op 

donderdagmorgen van 10 tot 12 uur bij Maxima's. 

Rita: ,,Het idee erachter is om meer 

saamhorigheid te kweken tussen Leusden-Zuid 

en de Tabaksteeg en om, net als vroeger in de 

Woelige Hoek, een ontmoetingsmoment te 

creëren. De koffieochtend wordt zeer positief 

ontvangen. Het aantal bezoekers wisselt tussen 

de 8 en 18 wijkbewoners met een vaste kern, 

maar er komen toch ook steeds weer nieuwe 

mensen. De contacten zijn leuk en men helpt 

elkaar ook met tips en hand- en spandiensten. 

Een nieuw gevestigd vluchtelingengezin voelt 

zich ook bij ons thuis en is voorzien van 

noodzakelijke artikelen zoals fiets, box en hulp 

bij het leren van Nederlands. 

We denken na hoe we nog meer mensen, met 

name senioren, kunnen bereiken en doen een 

oproep aan vrijwilligers die bereid zijn om mensen 

die slecht ter been zijn van huis op te halen en 

weer thuis te brengen. Degene die zich hierdoor 

aangesproken voelt, kan zich aanmelden via 

telefoonnummer 033-4320532. Een ander punt is 

dat mensen met vragen over: hoe vraag ik 

huishoudelijke hulp aan, hoe kom ik aan een 

parkeervergunning, wie kan mij helpen bij het 

gebruik van de computer, etc.' ook bij ons terecht 

kunnen. Lariks is voor velen net iets te ver en 

iemand vragen uit je buurt is meer vertrouwd.”

Heel veel bewoners zijn actief om onze wijk 

nog mooier te maken. Bewoners die ervoor 

zorgen dat buren elkaar beter leren kennen. 

Het gemeenschappelijk plein onderhouden. 

Naar elkaar omzien. Boodschappen voor elkaar 

doen of een nieuw bewonersinitiatief opzetten. 

Dit jaar willen we deze wijkvrijwilligers in het 

zonnetje zetten door de Wijkvrijwilliger van het 

Jaar te kiezen. Nomineer nu jouw wijkvrijwilliger 

van het jaar door de naam en korte 

motivatie uiterlijk 15 december 

te mailen naar 

info@leusdenzet.nl.                             

We nomineren drie 

wijkbewoners en

maken de winnaar 

bekend tijdens de 

Nieuwjaarsborrel 

op 11 januari.


