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Stand van zaken 'eigen ruimte’

Interview met Harry Settels
van Office1.nl

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

Office1 verzorgt het drukwerk voor Leusden ZeT en zorgt 

dat de Leusder gaZeT elkemaand voor iedereen 

beschikbaar is. Office1 Kantoorartikelen is een 

leverancier voor het bedrijfsleven, instellingen en 

overheid. “Particulieren kunnen online uiteraard ook

bestellen”, aldus Harry Settels, voormalig eigenaar van 

Office 1. “Wij leveren alles voor op het (thuis)kantoor, 

zoals een heel breed assortiment 

kantoorbenodigdheden, maar ook facilitaire producten 

én inderdaad drukwerk. Eerdaags gaan we daar ook mee 

online ..... De titel die ik mijzelf heb toebedeeld is die 

van Ambassadeur van Office1 Nederland. De dagelijkse 

leiding heb ik overgedragen aan mijn oudste zoon Marco. 

Het toeval wil dat zowel hij, als mijn dochter Linda en

ondergetekende in de Tabaksteeg wonen. Ik mag wel 

zeggen met veel plezier.”

Waar kennen we je nog meer van, Harry?

Meerdere bewoners

van de Tabaksteeg

en van Leusden Zuid

kennen mij uit het

verleden toen ik nog

actief voetbalde bij

Roda ’46. De laatste

jaren probeer

ik als netwerker pur

sang nog meer

bekendheid te geven

aan Office1 middels

het bezoeken van de maandelijkse netwerkborrel 

BOL033, waardoor ik steeds meer contacten krijg in het 

zakelijke en politieke circuit in Leusden. Verder ben ik al 

jaren Budgetcoach voor Stadsring 51, waar ik mensen in 

financiële problemen probeer te helpen. Via het net 

geopende geldloket in het Huis van Leusden kan na een 

kennismakingsgesprek ook een coach worden 

toegewezen. In het verlengde daarvan werk ik jaarlijks 

mee aan het “Project Schooltas” van Stichting Leergeld, 

zodat kinderen uit armoedegezinnen met een 

goedgevulde rugtas aan hun eerste jaar op de 

middelbare school kunnen beginnen. Sinds enige tijd 

ben ik ook betrokken bij de Groene Belevenis, een 

organisatie die m.i. veel betekent en nog veel meer moet 

gaan betekenen voor Leusden. Natuur, milieu en 

duurzaamheid zijn de drie facetten die hier aandacht 

krijgen. En dit is niet alleen bedoeld om de kinderen op 

de basisscholen, maar ook om bedrijven en volwassenen 

aan te zetten tot het bewuster omgaan met de natuur 

om je heen. Voor volwassenen worden er cursussen,

lezingen en workshops georganiseerd, zijn er regelmatig 

rondleidingen en excursies. Ook hier werken vrijwilligers 

mee aan het schoonhouden van het buitengebied van

Leusden.

Wil jij jouw stukje in de wijk iets groener maken? 

Dan kun je nu relatief eenvoudig een financiële 

bijdrage van maximaal 1.000 euro bij de provincie 

Utrecht aanvragen via de Beleef en Bewonder- 

voucher. Vorig jaar heeft een pleintje aan de Prins 

Mauritslaan hiermee bijvoorbeeld een prachtige 

plantenbak met appelboom geplaatst. Voor meer 

informatie, zie onze website. En let op: op=op, 

dien je aanvraag dus op tijd in!

Groen in de buurt!

Dit jaar hebben we als Leusden ZeT het plan 

opgevat om een eigen ruimte in Antares te 

huren. Wat zijn we van plan? Een tipje van de 

sluier opgelicht: de CreaZeT-groep wil graag 

over een ruimte beschikken waar creatieve 

workshops gehouden kunnen worden. Het 

TECHlab wil graag een ruimte waar je eens per 

week kunt werken aan je eigen technische 

project. De details werken we momenteel uit en

we verwachten er tijdens het Vier de Lente Feest 

meer over te kunnen vertellen.


