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De lente lijkt nu nog ver weg maar voor je het 

weet is het zover. Om dat samen met jou te 

vieren, organiseren we het tweede Vier de Lente 

Wijkfeest in Antares: optredens, attracties, 

open huis van alle clubs en verenigingen en 

nog veel meer. Schrijf de datum vast in je 

agenda: zaterdag 30 maart 2019!

Martijn Kleppe - Inge van Os - Monique Disseldorp - Sara Dirkse Versteeg - Frits Ringers
Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit

Vier de Lente wijkfeest

Onze huistekenaar Lotte Gommers 

wenst alle buurtbewoners een... 

Wat is jouw band met Leusden-Zuid en 

de Tabaksteeg?

Met heel veel plezeier woon ik nu ruim 4 jaar in Leusden-Zuid. 

Dicht bij het bos, dicht bij de stad en toch het dorspgevoel, dus 

voor ons de perfecte combinatie!

Wat doe je oftewel waar kennen wijkbewoners jou van?

Behalve dat ik 3 kids op de Loysderhoek heb zitten, zullen mensen

 mij kennen van 'Hierisdatfeestje,' een kleinschalig 

feestverhuurbedrijf in Leusden-Zuid. Daarnaast ben ik vormgever 

en recent heb ik mijn werkzaamheden onder gebracht in een 

nieuw bedrijf  'The Mountainhouse', een creatief online bureau. 

Binnen dit bedrijf ben ik verantwoordelijk voor de creatieve 

aspecten, o.a. vormgeving. Ik ontwerp huisstijlen en  andere 

communicatiemiddelen voor bedrijven, ondernemers en projecten.

Voor wat kunnen wijkbewoners bij jou terecht?

Bij Hierisdatfeestje is ons motto: groot feestje, klein prijsje. Wij 

willen laagdrempelig zijn voor onze klanten, want wij vinden dat 

een feestje organiseren niet ingewikkeld en duur hoeft te zijn. Of 

het nu gaat om een verjaardag, geboorte, jubileum of trouwdag, 

wij maken hier een groot feest van!

Als vormgever bij 'The Mountainhouse' geef ik vorm aan de 

persoonlijkheid van iemands bedrijf/ project, met een uitstraling 

die daarbij past. Luisteren, inleven en vertalen naar een passend 

ontwerp.  Dit kan o.a. in de vorm van een logo, huisstijl, visitekaartje 

of een flyer. Ook biedt ik huisstijlpakketten aan voor startende 

ondernemers of bedrijven die het tijd vinden voor een nieuwe, 

verfrissende en passende uitstraling

Wat vind je van het Maximaplein?

Ideaal! Ik kan er alles vinden wat ik nodig heb. Jammer dat het er 

soms een beetje te rustig is, vooral op een mooie zomerdag.

Waar kunnen we nog aan werken met elkaar?

Maak van het Maximaplein meer een ontmoetingsplek. Ga lekker 

een kop koffie drinken of ijsje eten op het Maximaplein, of koop je 

kadootjes bij een van de winkels in plaats van dat ergens anders 

te doen. Mensen in de wijk zouden meer gebruik moeten maken 

van de lokale ondernemers. Er zijn zoveel leuke ondernemers te 

vinden die hier veel baat bij zouden hebben. We willen toch niet 

dat de winkels in Leusden- Zuid verdwijnen?

Wat wil je zelf nog vermelden in deze wijkkrant?

Ik wens iedereen fijne feestdagen met veel gezelligheid. Ik hoop 

dat wij als bewoners van Leusden-Zuid en de Tabaksteeg elkaar 

weten te vinden en naar elkaar om blijven kijken.

 

Vanaf 2 januari verhuist het inlever- 

en afhaalpunt van de Bibliotheek 

naar Fysiotherapiepraktijk Leusden 

aan de Hank 4. Je kunt er terecht 

van 8.30 tot 17.00 uur. 

Bibliotheek verhuist

van hierisdatfeestje.com en The Mountainhouse

vr 11 I 18 I 25 januari

14:30 - 16:00 bij MFC Antares

HOBBY & VRIJE TIJDSPORT & DANS

MUZIEK

Brei & Haakcafé
ma  7 I 14 I 21 I 28 januari

13:30 - 16:00 bij Maxima’s

Tafeltennis

Koersbal
ma 7 I 14 I 21 I 28 januari

14:00 - 16:00 bij MFC Antares

Plezierig 60+ -gymles
wo 9 I 16 I 23 I 30 januari

14:30 - 15:30 bij MFC Antares

Aanschuiftafel 
van tevoren opgeven

wo 9 I 16 I 23 I 30 januari

18:00 - 20:00 bij Maxima’s

Yoga Tabaksteeg
wo 9 I 16 I 23 I 30 januari

9:00- 10:30 bij MFC Antares

Veerkracht Danseducatie
ma 7 I 14 I 21 I 28 januari 8-12 jaar 

15:00 - 16:00 bij MFC Antares

Koffie drinken in de Dorpskerk

wo  2 I 9 I 16 I 23 I 30  januari

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

het inlever- en afhaalpunt van de 

bibliotheek is geopend?

. . .van ma t/m vr (uitzondering feestdagen) 

12:00 - 18:00 op De Hank 4, fysiotherapie,

Training Basketbal the Green Giants
ma 7 I 14 I 21 I 28  januari 

18:00 - 22:00 bij MFC Antares Gymzaal

Hatha Yoga
ma 7 I 14 januari

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

Mindful Yoga
di 15 I 22 I 28 januari

10:00 - 11:00 bij MFC Antares 

Vocalgroup Akkoord Repetitie

di 8 I 15 I 22 I 29 januari

20:00 - 22:00 bij MFC Antares 

Lu Jong Tibetaanse Yoga
wo 23 I 30 januari

19:30 - 20:30 bij MFC Antares

Klaverjassen & Bridgen
do 10 I 17 I 24 I 31 januari

13:15 - 16:15 bij MFC Antares

Koffie Inloopochtend
do 10 I 17 I 24 I 31 januari

10:00 - 11:00 bij Antares

. . .je bij Maxima’s tijdens de 

openingstijden kosteloos een boek mee 

kan nemen, ruilen of inleveren in de
BOEKENRUILKAST

Tast-toe-maaltijd voor alleenstaanden
wo  16 januari

17:00 - 19:00 bij Dorpskerk Leusden - Zuid

Schaken
do 10 I 17 I 24 I 31 januari

20:00 - 23:59 bij MFC Antares

Kaartclub Antares

do 17 januari

19:30 - 21:30 bij MFC Antares

In Franse sferen Valleiconcerten

do 17 januari

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

eerst volgende film 

do 31 januari

20:00 - 22:30 bij Antares

Wist je dat...

ETEN & DRINKEN

ZeT `m op in 2019

Start het nieuwe jaar samen met je

wijkgenoten op de Leusden ZeT Nieuwjaars-

borrel waar ook de wijkvrijwilliger van het jaar 

bekend wordt gemaakt!

za 12 januari

16:00 - 18:00 bij Maxima’s

. . .tijdens onze nieuwjaarsborrel de 

wijkvrijwilliger van het jaar bekend wordt 

gemaakt door wethouder Van Beurden
Antares 12 januari 16:00 - 18:00

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

AGENDA januari 2019

Streetdance 4 - 8 jaar
ma 7 I 14 I 21 I 28 januari 8-12 jaar 

14:15 - 15:15 bij MFC Antares

Turnen Meisjes
wo 9 I 16 I 23 I 30 januari 4-8 jaar 

14:30 - 16:30 bij MFC Antares

Ritmisch Gym Meisjes
wo 9 I 16 I 23 I 30 januari va 6 jaar 

17:00 - 18:00 bij MFC Antares

Thaiboksen
wo 9 I 16 I 23 I 30 januari

20:00 - 21:00 bij MFC Antares

vr 11 I 18 I 25 januari

19:00 - 22:00 bij MFC Antares

Dansen met Stichting Dans Leusden

Maandelijks worden in de Dorpskerk etentjes 

georganiseerd voor alleenstaanden.

Workshop Sushimeester
zo  6 I 13 I 27 januari

vr 25 januari

15:00 - 18:00 bij Maxima’s

Cajón Cursus

di 8 I 15 I 22 I 29 januari

19:30 - 20:30 bij MFC Antares 

Turnen Jongens 
wo 9 I 16 I 23 I 30 januari 6-8 jaar 

16:30 - 17:30 bij MFC Antares

Vioolles
wo 11 I 18 I 25 I   januari

15:00 - 18:00 bij Maxima’s

Sushi leren maken? Dat kan nu in Maxima’s 

onder leiding van de Sushimeester!

Iedereen, jong  en oud, kan bij ons klaverjassen.

. . . we in het nieuwe jaar een frisse start 

maken met het opruimen van zwerfafval 

in onze wijk! ETEN BIJ DIRK zal ons 

verrassen met een warm drankje.

Vrijdag 11 januari 14:00 - 16:00

BOHEMIAN RHAPSODY
24 april 2019 

Amelie
20 februari 2019 
Juno
31 januari 2019
Bankier van het verzet

27 maart 2019 

Save the date 

30 maart 

Vier de Lente 

Wijkfeest!

Iedere maand een nieuwe filmavond bij 

de Leusden ZeT filmclub. 

Kaartje incl. 1 gratis drankje € 5,- en € 4,- voor leden 

Freerunnen =  VOL
ma 8 I 15 I 22 I 29 januari va 8 jaar

18:00 - 20:00 bij Antares 

Turnen Meisjes
wo 9 I 16 I 23 I 30 januari 4-8 jaar 

14:30 - 16:30 bij MFC Antares

januari 2019

Wijkvrijwilliger van het Jaar-Verkiezing!
En de genomineerden zijn...

In onze wijk zijn vele wijkbewoners actief als 

vrijwilliger. Om hen te eren, organiseren we voor het 

eerst de Wijkvrijwilliger van het Jaar verkiezing. Naar 

aanleiding van de oproep in de vorige gaZeT hebben 

we heel wat inzendingen gehad, waaruit de volgende 

3 bewoners zijn genomineerd:

Nieuwjaarsborrel

Gelukkig Nieuwjaar

Op vrijdag 11 januari is de volgende 

Schoon Maximaplein-actie. Iedereen is 

uitgenodigd om vanaf 14.00 uur het 

plein en de wijk weer een stukje mooier 

te maken. Deelnemers krijgen een 

stempel op hun stempelkaart die je kunt 

inleveren 

voor leuke 

attracties 

tijdens het 

Vier de Lente 

Wijkfeest op 

zaterdag 30 

maart 2019.

Schoonmaakactie 

Start het nieuwe jaar samen met je wijkgenoten 

op de Leusden ZeT Nieuwjaarsborrel op zaterdag 

12 januari in Maxima’s van 16.00-17.00 uur. 

Proost op het nieuwe jaar, hoor de plannen van 

de wijkvereniging en luister naar burgemeester 

Bouwmeester die de Wijkvrijwilliger van het Jaar 

bekendmaakt! Leden van Leusden ZeT krijgen de 

eerste twee drankjes gratis.

Sitty vd Pijpenkamp is zo’n typische 

wijkbewoonster die niet stil kan zitten 

en voor iedereen klaar staat. Ze is actief 

bij de EHBO, collecteert voor Hart- en 

Nierstichting, leert Nederlands aan 

nieuwe Nederlanders en geeft 

reanimatietraining. Allemaal onder het 

mom: ‘ik wil er zijn voor andere mensen’.

Gonny Reus is een topvrijwilliger bij 

Maxima’s. Ze staat altijd klaar als 

vrijwilliger bij evenementen en zoals 

Paul van der Spaa van Maxima’s zegt:

 ‘Ze is er als eerste en gaat pas als 

laatste weg als alles gedaan is’. Zo

runde ze tijdens de laatste Kerstmarkt

nog een actie voor de Voedselbank.

Rita Cloosterman is een van de 

drijvende krachten achter de wekelijkse 

koffieochtend van Leusden ZeT. 

Daarnaast staat ze klaar voor veel ouderen

in de wijk. Ze is actief als ouderen- en 

veiligheidsadviseur namens de 

Ouderenbonden. Maar ook helpt ze velen 

met de belastingaangifte en helpt mensen 

die net wat meer hulp nodig hebben.

Een commissie bepaalt wie de Wijkvrijwilliger van 

het Jaar wordt. U kunt hen helpen door uw voorkeur 

kenbaar te maken via www.leusdenzet.nl of door 

onderstaand kaartje uit te knippen, aan te kruizen en 

in de brievenbus te doen van Leusden ZeT in Maxima’s. 

Tijdens de nieuwjaarsborrel op 12 januari maakt 

wethouder Erik van Beurden bekend wie de 

Wijkvrijwilliger van het Jaar is geworden.

Geef jouw voorkeur voor de Wijkvrijwilliger 

van het jaar door op www.leusdenzet.nl 

Of knip dit kaartje uit, kruis aan en lever het in 

in de Leusden ZeT brievenbus bij Maxima's.

Sitty vd Pijpenkamp

Gonny Reus

Rita Cloosterman


