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Wie zitten er achter Leusden ZeT?
Elke maand stelt een buurtgenoot zich voor:

Lotte, tekenares van Koosje stelt zich graag aan je voor!

“Ik ben Lotte, moeder van Guus (12) en Hein (10) en tekenares van 

Koosje. Wij wonen sinds 2012 met veel plezier in de Tabaksteeg en 

een aantal jaren geleden kwam mijn liefde Marcel bij ons wonen. 

Ruim twee jaar geleden ben ik begonnen met tekenen. In januari 

2017 werd mijn vader ernstig ziek en wisten we dat hij niet lang 

meer te leven had. Op zijn sterfbed vroeg hij mij samen met hem 

een boek te maken. Hij schreef korte verhalen en vroeg mij die te 

illustreren. Na een week van ruim 60 uur tekenen was ik klaar. En 

dat was net op tijd. Op de dag dat hij stierf stond er een grote 

vrachtwagen met een pallet boeken voor de deur; hij heeft het 

boek dus nog kunnen zien. Hij was zo trots. Die blik vergeet ik 

nooit meer.

Na zijn dood kon ik niet meer stoppen met tekenen en is het een 

deel van mijn leven geworden. Omdat ik ook opdrachten kreeg, 

wilde ik dat mijn tekeningen een 

naam hadden. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Dat 

werd Koosje. Want dat was de naam vanmijn vader. Maar wie is 

Koosje? Koosje is een meisje dat van alles meemaakt en dat teken 

ik. Eerst was dat op papier met stiften en pennen en sinds 

anderhalf jaar teken ik digitaal op mijn iPad Pro. Ik heb het mezelf 

eigen gemaakt en ben blij met wat ik nu allemaal kan, maar ik heb 

nog heel veel te leren. Inmiddels maak ik voor veel mensen 

tekeningen en illustraties en sinds kort werk ik als marketing- en 

communicatiemedewerkster voor Stichting Kinderopvang Bussum-

Naarden/Muiden-Muiderberg en krijgen mijn tekeningen ook daar 

een podium. Verder zing ik in twee bigbands als leadzangeres en 

in een soulband als

achtergrondzangeres 

en organiseer ik al vijf 

jaar, als vrijwilliger, 

het open podium in 

theater de Tuin in 

Leusden. Bij het 

komende wijkfeest 

treed ik niet op maar 

dat wil ik ooit wel een

keer doen. Het lijkt me 

superleuk een soort 

festival neer te 

zetten voor en door 

wijkbewoners.

Wil je mijn werk volgen dan kan dat via Instagram: koosjes_corner 

en binnenkort ook via www.koosjes.nl. Ik laat af en toe wat 

drukken en kaarten voor mijn optredens en illustraties zijn 

natuurlijk te koop. Maar vooralsnog is het een hobby waar ik zelf 

heel veel plezier aan beleef en dat mensen mijn werk leuk vinden 

is voor mij het grootste compliment.”

We gaan iets nieuws doen! Vanaf donderdagavond 
11 april begint het Crea ZeT Inloop Atelier: een plek 
om elkaar te ontmoeten, inspiratie op te doen en 
creatief bezig te zijn. Om de week ben je welkom om 
te werken aan allerlei projecten. Materialen voor een 
Bullet Journal, kaarten of labels, hand- en 
brushlettering zijn altijd aanwezig en verder zal er 
elke keer een ander item gemaakt kunnen worden. 
Denk aan paashangers of een sleutelhanger in 
Ibiza-stijl. Leden van Leusden ZeT mogen gratis 
meedoen. Niet-leden betalen 5 euro per keer. Je 
bent welkom van 19.30-21.30 uur. Aanmelden via 
crea@leusdenzet.nl. Tot de zomer is het Atelier 
open op 11 en 25 april, 9 en 23 mei en 6 en 20 juni. 
Na de zomervakantie staan de volgende data al 
gepland 12 & 26 september, 10 & 24 oktober en 7 & 
21 november. Loop gerust eens binnen en laat je 
inspireren...

Om kennis te maken met de wijkvereniging ontvangt 

elke inwoner van Leusden-Zuid en

Tabaksteeg een gratis exemplaar van de Leusder gaZeT, 

editie april.

Al voor 10 euro per jaar ben je lid met het hele gezin en 

krijg je:

elke maand de gaZeT in de brievenbus of per mail;

elke maand een nieuwsbrief per mail;

recht op voorinschrijving en korting bij activiteiten;

advies bij de organisatie van je eigen sportactiviteit.

Schrijf je nu in op www.leusdenzet.nl/lid-worden.

Crea ZeT Inloop Atelier

Steun Leusden ZeT


