Interview met Mariëtte Pouw
wijkbewoonster en eigenaresse van

Wat is jouw band met Leusden-Zuid en/of de
Tabaksteeg?
„Ik realiseer mij door deze vraag dat ik al 17 jaar in
Leusden-Zuid woon in m’n Hans-en-Grietjehuisje
met de koeien bijna voor mijn huis langs. Een fijne,
rustige plek. Mijn kinderen werden hier groot en nu
woon én werk ik op die ene toffe plek.“
Wat doe je oftewel waar kennen wijkbewoners
jou van?
„Het is nogal waarschijnlijk dat mensen mij kennen
van het fietsen en wandelen met mijn hond, een
rode Ierse setter. Natuurlijk de liefste, dat snap je
wel. Overal is zij erbij, ook op mijn werkplek.“
Waarvoor kunnen wijkbewoners bij jou terecht?
„Ik ben cliëntgericht psychotherapeut en homeopaat
en heb een levenspraktijk in Leusden-Zuid en bij
yogacentrum Bindi in Amersfoort. Het leven is niet
altijd
vanzelfsprekend makkelijk of vanzelf-stromend en
dan is het fijn als er iemand even met je meekijkt, je
spiegels voorhoudt of je ondersteunt met de
krachtige werking van homeopathische middelen.
En ik ben trots op mijn Kleiplaats in Leusden-Zuid,
waar mensen komen kleien. Elke week in een haven
van rust alles leren over kleien, stoken en glazuur;
en maken wat je wilt. Telkens weer een feestje! Er is
een wachtlijst nu, maar misschien start ik nog een
extra groep, wie weet.“

Lieve initiatiefnemers en vrijwilligers van Leusden Zet. Wat
zijn jullie geweldig zeg. Jullie maken onze buurt steeds
mooier. Namens mezelf en heel veel buurtgenoten zeg ik dan
ook BEDANKT (met hoofdletters) Liefs Koosje

Nieuw op het Maximaplein:
‘Lekker Lokaal bij Auke’
Wij heten graag Auke Verkerk
welkom. Auke heeft zich als een
nieuwe ondernemer
op het Maximaplein gevestigd!
‘Lekker Lokaal bij Auke’ biedt lokale
producten zoals vers brood, goede
wijnen, bier enluxe verwenproducten.
Auke hoort graag wat uw wensen
zijn, dus loop gerust even binnen.
De winkel is al geopend, is in de
zomervakantie drie weken gesloten
en begin september volgt de officiële
opening.

Foto-puzzel
Wat vind je van het Maximaplein?
„Door het Maximaplein kom ik bijna niet meer in De
Hamershof of De Biezenkamp. Handig dus! Het
zogenaamde buurtwinkeltje mis ik nog weleens, dat
had zo z’n charme. De sportschool, daar kom ik het
liefst van het hele plein, fijne plek voor jong en oud.“
Waar kunnen we nog aan werken met elkaar?
„De wijk groen houden!! Dus bijvoorbeeld in mei/juni
een (biologische) planten-, bloemen-, en
moestuinmarkt op het plein organiseren, dan kan
iedereen meteen aan de
slag in zijn eigen tuin.“
Wat wil je zelf nog vermelden in deze wijkkrant?
„Mijn websites moet ik nog even bijwerken, maar…,
je kunt me bereiken via internet:
www.mariettepouw.nl en www.kleiwijf.nl of via
facebook: Jet Pouw Mariette.
Ik zie je graag.“
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De redactie van de Leusder gaZeT merkte op dat er
meerdere ‘bibliotheken’ in de wijk staan. Weet jij waar je
de volgende bibliotheken kunt vinden? Het juiste
antwoord staat op onze website!

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