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Wijkvrijwilliger van het Jaar!
En de winnaar is....

v.l.r.; Sitty vd Pijpekamp, wethouder Patrick Kiel, Gonny Reus en Rita Cloosterman

Dit gaan we doen in 2019

Belangrijkste 
activiteiten in de wijk

Van de drie genomineerden voor wijkvrijwilliger: Rita Cloosterman, 

Gonny Reus en Sitty van de Pijpekamp ging laatstgenoemde met de prijs 

naar huis. Natuurlijk wilden wij haar wat vragen stellen! 

Hoe heb je zelf de nominatie en verkiezing ervaren?

Het was voor mij een complete verrassing om genomineerd en ook nog 

gekozen te worden. Wat een enig initiatief! De bijeenkomst was erg 

gezellig en het was leuk om zoveel dorpsbewoners te ontmoeten.

 

Wat is jouw band met Leusden-Zuid en/of de Tabaksteeg? 

Sinds 1975 woon ik in Leusden-Zuid en heb ik veel veranderingen 

meegemaakt: boerderijen verdwenen en huizen verschenen.

 

Waar kennen wijkbewoners jou van? 

Veel mensen kennen mij door mijn EHBO-activiteiten. Ik draai de 

EHBO-diensten op braderie, hobbymarkt, bouwdorp, enz. Ik geef ook 

jeugd EHBO-lessen op zes basisscholen aan ruim 150 kinderen. Zo 

wordt Leusden jaarlijks een stuk veiliger. Ik val ook in als de EHBO-

vereniging "Hamersveld" een lesgever nodig heeft bij de 

volwassenen EHBO. Reanimatie en bediening van de AED komen aan 

de orde. Daarnaast zit ik ook in het bestuur van de Rode Kruis-

afdeling Leusden/Amersfoort. Samen met Ria van Wegen en Jopie 

Broekman beman ik de breiclub 'Steek voor Steek', wekelijks in De 

Kit, waar wij breien voor het Nationaal Ouderenfonds. Onze 

producten verkopen we op markten en braderieën zoals de 

hobbymarkt, kerstmarkt of tijdens het wijkfeest. Van de opbrengst 

gaan eenzame ouderen een dagje uit. Ik organiseer de collecte voor 

Het Rode Kruis in Leusden-Zuid en de Tabaksteeg, daar zoek ik 

trouwens nog collectanten voor om in juni te collecteren.

 

Wat vind je van het Maximaplein?

Het Maximaplein vind ik ongezellig. Het nodigt niet uit om even met 

elkaar een babbeltje te maken. Wat plantengroepen of bomen 

zouden het gezelliger kunnen maken. Voor Paul en Daan neem ik 

mijn petje af. Ze proberen van Antares een ontmoetingscentrum te 

maken en dat lukt ze!!

 

Waar kunnen we nog aan werken met elkaar?

Laten we naar elkaar om blijven kijken. Weet je iemand te wonen die 

alleen is, ga er eens langs.

Het nieuwe jaar is begonnen en dus is het goed om 

te bekijken wat de plannen zijn van Leusden ZeT. 

We beginnen met goed nieuws: ook voor 2019 

krijgen we een subsidie van de gemeente Leusden. 

Wat gaan we daarmee doen? Allereerst gaan we 

door met waar we mee bezig zijn. Inmiddels zijn 

ruim 160 huishoudens uit de wijk lid van Leusden 

ZeT en de bewonersinitiatieven worden druk 

bezocht. Daarnaast hebben we grote plannen. Zo 

willen we de bekendheid van de wijkvereniging en

de activiteiten vergroten door op een aantal plekken 

in de wijk aankondigingsborden te plaatsen. Verder

willen we een ruimte in Antares huren om daar de 

bureauactiviteiten van Leusden ZeT te laten 

plaatsvinden. Op die manier willen we een 

herkenbare plek creëren waar iedereen ons kan 

vinden. Meer informatie over deze plannen vind je 

op onze website. Vind je het leuk om mee te werken 

aan het realiseren van de aankondigingsborden of 

met de inrichting van de ruimte?

Leuk! Stuur ons dan een berichtje op: 

info@leusdenzet.nl.

Hoewel het nog behoorlijk koud is, werkt een grote

groep wijkbewoners aan de volgende editie van het

wijkfeest Vier de Lente. Dit jaar is het op zaterdag 30 

maart. Ben jij ondernemer in de wijk en vind je het 

leuk om je te profileren tijdens het wijkfeest? Graag 

geven we je een plekje voor je activiteit, workshop of 

wat jij graag wilt. Misschien vind je het leuk om te 

helpen tijdens de dag? Leuk! Meld je dan nu aan via:

info@leusdenzet.nl.

Rommelmarkt            zondag 3 februari

Schoon Maximaplein       vrijdag 15 februari

Filmclub                 woensdag 20 februari

Brei- en Haakcafé         elke maandagmiddag

Koffieochtend           elke donderdagochtend

Vier de Lente!


