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Interview met Het Gastenhuis

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

Anko Marringa en Marjan Oosterboer openden, als inwonend 

zorgechtpaar, in de zomer van 2018 de deuren van het Gastenhuis 

aan de rand van de Tabaksteeg, een kleinschalige zorgformule voor 

mensen met dementie.

Wat is jullie ervaring tot nu toe over de locatie en de wijkbewoners?

“In de wijk wonen genoeg betrokken wijkbewoners die onze 

bewoners ook terugbrengen als ze de weg kwijt zijn. Bij het vallen 

van een bewoner uit zijn rolstoel buitenshuis kwam er direct een 

positief Facebookberichtje vanuit de wijk om ook op onze groep 

bewoners te letten. Met Sint-Maarten kwamen er hier ook kinderen 

langs en de bewoners genoten ervan. Voor de kerstdagen hebben de 

bewoners, samen met medewerkers, een attentie voor de

buurtbewoners gemaakt en deze rondgebracht; hier werd heel leuk 

op gereageerd. Een aantal wijkbewoners zijn ook werkzaam in het 

Gastenhuis, lekker dichtbij en goed te lopen en te fietsen.”

Zijn er, behalve medewerkers ook vrijwilligers in het Gastenhuis?

”Er zijn een paar vrijwilligers waarvan er één wekelijks piano komt 

spelen en iemand die tweemaal per week de gastvrouw ondersteunt 

in haar dienst. In de zomer is er veel gewandeld rondom het huis, na 

de warme maaltijd, en hier was veel animo voor bij vrijwilligers. 

Meer vrijwilligers zijn welkom: ter ondersteuning van de 

gastvrouwen, maar ook om te wandelen of individueel aandacht te 

geven aan de bewoners; samen naar de markt of een boodschapje 

doen.”

Welke rol zien jullie voor het Gastenhuis weggelegd in de wijk?

”Wij willen wijkbewoners bekend maken met de doelgroep en de 

vorm waarin zij wonen; een open huis met een huiselijke visie. Kan 

drempelverlagend zijn voor de toekomst.”

Maken jullie geregeld met de bewoners een rondje door de wijk en zo ja, 

wat vinden debewoners van de wijk en het Maximaplein?

”Samen met ons hebben de bewoners in de zomer veel in de wijk 

gewandeld, nu wandelen ze ook in koppels. Bij de wandelingen 

genieten ze van de natuur, maar ook de dure huizen en auto’s 

worden door hen opgemerkt en voorzien van commentaar. Onze 

bewoners ervaren het als een mooie, rustige wijk. Het Maximaplein 

wordt niet vaak bezocht, maar men herkent het plein wel (huisarts, 

rommelmarkt, muziek). Daarom proberen we wel met hen daar 

naartoe te gaan.”

Waar kunnen we nog aan werken met elkaar?

We zouden meer interactie met de basisscholen en de kinderen 

willen, hier zijn we al mee bezig. En het zou fijn zijn om een duofiets 

te kunnen kopen. Een eerste aanzet is gegeven via de Lady’s cirkel 

met een Bingo.”

Wat willen jullie zelf nog vermelden in deze wijkkrant?

”Nieuwsgierig geworden en/of ideeën? U bent van harte welkom 

voor een kopje koffie op het Karel Brouwerhof 26 in de Tabaksteeg.”

Nieuw schoolplein

Door de hulp van partners zijn 

we in staat om zo veel 

activiteiten te ondernemen. We 

zijn blij om daar twee partners 

aan toe te voegen; Zowel 

Heijmans als AssumDelft 

Advocaten uit Leusden 

ondersteunen het Vier de 

Lente Wijkfeest; hiervoor zijn 

we hen zeer erkentelijk. Wil

je ook partner worden van 

Leusden ZeT? Leuk! Stuur ons 

dan een berichtje op:

info@leusdenzet.nl.
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Proeverij

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de plannen voor een nieuw 

school- en wijkplein bij Antares. Al langer bestaat de wens om het 

plein aan te pakken zodat het groener wordt en leukere 

speeltoestellen krijgt. Maar ook: meer ruimte creëren door het 

weghalen van de bulten en meer schaduwplekken aanleggen. Een 

groep ouders werkt samen met beide scholen om het plan te 

realiseren. Nieuwsgierig? Zie www.leusdenzet.nl/schoolplein. En 

heb je zin om mee te helpen? Stuur dan een berichtje naar 

schoolplein@leusdenzet.nl.

Na twee zeer succesvolle whiskyproeverijen in 

2018, presenteren Marc Dohmen en Frits Ringers 

een zestal zeer gevarieerde proeverijen in 2019. Met 

tal van leuke weetjes over de dranken en het land 

van herkomst en hapjes, die passen bij de 

smaakbeleving van de geserveerde dranken, is de 

proeverij compleet. Voor de zomer kun je 

deelnemen aan een portproeverij op 12 april en een 

witte wijn- en roséproeverij op 10 mei. Op de dagen 

van de proeverijen serveert Maxima’s een

bijpassende daghap. 

Aanmelden kan via info@leusdenzet.nl


