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

Arie Kars is één van de gezichten bij de opruimacties op het

Maximaplein. Een korte kennismaking:

Woon je zelf ook in de wijk Tabaksteeg - Leusden-Zuid en zo ja, sinds 

hoe lang?

Sinds bijna 3 jaar woon ik

in Tabaksteeg, samen met

Lysiane, mijn vrouw. 

Hiervoor woonden we, ruim

18 jaar, in Rotterdam-

Overschie. We genieten

enorm van deze prachtige

wijk, de bosrijke omgeving 

en de Gelderse Vallei. Niet alleen de omgeving vinden we fijn, het 

wonen in een dorp als Leusden- oei, misschien moet ik hier zeggen 

kleine stad?- heeft ook iets vertrouwds; mensen groeten elkaar, zijn 

meestal vriendelijk.

Hoe ben je bij de opruimacties betrokken geraakt?

Lysiane begon ermee. Tijdens haar wandelingen door de wijk nam 

ze een grijpertje mee. Zwerfafval deed ze in een zakje. Twee vliegen 

in één klap: lekker wandelen eneen schone buurt. En ze kreeg leuke 

gesprekken met omstanders. “Wat goed dat u dat doet mevrouw!” 

Ongeveer tegelijkertijd werden de eerste opruimacties op het 

Maximaplein georganiseerd. Toen dacht ik, dat ik daar misschien 

ook iets kon betekenen. Zo leerde ik Like van der Ham kennen en 

Opgeruimd Leusden, de aanjager van de grote opruimacties door 

het jaar heen.

Hoe verloopt zo’n opruimactie? Zijn er alleen kinderen bij betrokken of 

mogen volwassenen ook aansluiten?

Iedereen kan meedoen, jong en oud. Gelukkig doen er heel veel 

kinderen mee, soms wel 30, maar ook moeders en opa’s en oma’s. 

De kinderen werven we via de basisscholen. Ze vinden het 

hartstikke leuk, zijn superenthousiast. Op een Vrijdag van 14.00 – 

15.00uur gaan ze aan de slag. Ze krijgen van ons grijpers, groene

hesjes, handschoenen en ze gaan de wijk in. Na een uur brengen ze 

het afval in zakken terug en dan krijgen ze heerlijke chocolademelk. 

Dirk Vermeulen van “Eten bij Dirk ZUID” zorgt daarvoor!

Inmiddels zit je ook in de organisatie van het wijkfeest Vier de Lente. 

Wat zijn jouw taken binnen de organisatie?

Ik ben de contactpersoon tussen de winkeliers, ondernemers en 

anderedienstverleners rond het Maximaplein. Ook zij hebben 

belang bij een schoneomgeving en zij doen actief mee aan het 

wijkfeest Vier de Lente. Wat vind je van de activiteiten van Leusden 

ZeT en Maxima’s? Zij bevorderen een aangenaam leefklimaat. Ze 

zijn de verbindende schakel tussenburgers, ondernemers en 

dienstverleners, de olie in de machine. Een vitale wijk kanniet 

zonder dit soort initiatieven. Daarom doe ik er graag aan mee!

Vorig jaar hebben we een vliegende start gemaakt 

met het TECHlab: een ruimte in

Antares waar je kennis kunt maken met nieuwe 

technieken. Zo was er een succesvolle drone 

workshop en een Minecraft Bouwwedstrijd. Wat 

gaan we dit jaar doen? Goed nieuws! Er komt weer 

een Dronebouw-workshop. Houdt daarvoor goed 

onze website in de gaten. Ook bekijken we of we 

weer een Minecraft Bouwwedstrijd -in 

samenwerking met Bibliotheek Eemland- kunnen 

organiseren. Maar we gaan ook iets nieuws 

proberen: Coderdojo’s! Tijdens een Coderdojo leren 

jonge mensen, tussen de 7 en 17 jaar, 

programmeren, websites bouwen, apps 

ontwikkelen, programma’s en games maken, en 

meer. Over de hele wereld worden deze

Coderdojo’s opgezet en georganiseerd door 

vrijwilligers. En dat gaan we nu ook doen in 

Leusden! De eerste Coderdojo willen we 

organiseren voor de 

zomer en hiervoor 

zoeken we nog

vrijwilligers. Vind jij 

het leuk om eens in de

maand 2 uur met

kinderen te prutsen 

ente pielen met 

nieuwe technieken? 

Meld je dan aan via

info@leusdenzet.nl.

Coderdojo’s in het TECHlab

Wij, als bewoners van deze toffe wijk, doen graag nog een 

oproep aan onze buurtgenoten in Leusden Zuid en 

Tabaksteeg:

- heb jij muzikale talenten en wil je die ten gehore brengen, 

wij bieden je een podium!

- ben jij ondernemer en wil je je bedrijf promoten, wij 

bieden je een fysieke aanprijsplek!

- heb jij een leuk initiatief dat past in het wijkfeest Vier de 

Lente, wij geven je de ruimte!

Stuur een mail naar info@leusdenzet.nl.

Wijkfeest Vier de Lente!


