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Interview met Shelley Brandon
wijkbewoonster en eigenaresse van Liefs op papier, Helpende Hand

Leusden en een coachingspraktijk voor jongeren en jongvolwassenen.

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

Wat is jouw band met Leusden-Zuid en/of de Tabaksteeg?

“Al bijna ons hele leven wonen mijn partner en ik in 

Leusden. Met een klein uitstapje naar het centrum wonen 

we nu al weer jaren met veel plezier in Zuid en gaat onze 

zoon in de Tabaksteeg naar school.”

Wat doe je, oftewel waar kennen wijkbewoners jou van?

“Dat is heel divers. In het verleden was ik 

medeorganisator van Vrouwen Netwerk Leusden. Ik 

verzorg als één van de vrijwilligers de vormgeving online 

voor FairtradeLeusden en vanuit 

Helpendehandleusden.nl maak ik voor veel ondernemers

diverse flyers, visitekaartjes, etc. Maxima’s is er inderdaad 

één van en met veel plezier maak ik verschillende 

producten voor Daan en Paul. Jongeren en ouders kennen 

mij ook vanuit de coaching. Ik heb praktijk aan huis en

werk in Amersfoort op locatie voor jongeren van 15 jaar 

en ouder. Zij komen bij mij met verschillende 

vraagstukken; denk aan het stellen van doelen, hoe te 

plannen, schoolkeuze, communicatie en nog meer. En als 

je iemand rond ziet lopen met pakketjes richting de post, 

dan ben ik dat. Ik heb een webwinkel Liefsoppapier.nl en

diverse verkooppunten in het land. Ik maak vooral 

positieve producten; cadeautjes voor jezelf en een ander, 

zoals Pluimpjes, planners & agenda’s, coach tools en 

herinneringsproducten.”

Wat vind je van het Maximaplein?

“Er wordt veel georganiseerd voor jong en oud, dat vind 

ik leuk om te zien. Het maakt het plein gezelliger en er is 

meer saamhorigheid wanneer er van alles te doen is. Ik

kom dagelijks op het Maximaplein en ik kan er veel 

vinden als ik wat nodig heb.”

Waar kunnen we nog aan werken met elkaar?

“Vooral zo doorgaan, laten zien waar je mee bezig bent. 

Zowel online als offline. Onderlinge verbondenheid doet 

veel goeds!”

Wat wil je zelf nog vermelden  in deze wijkkrant?

“Bedankt voor deze leuke

uitnodiging. Ik was inderdaad

betrokken bij de start van de

wijkvereniging, maar nu is het 

tof om ook op deze manier bij 

te kunnen dragen!”

Wijkfeest

Proeverij

70 nieuwe leden op het wijkfeest

Hartelijk dank voor uw komst naar het wijkfeest op 30 

maart jl. Het was een groot succes!

Ook dank aan alle vrijwilligers en ondernemers die hun 

handen uit de mouwen hebben gestoken die dag. Ons 

wervingsteam heeft 70 nieuwe leden aangetrokken.

Daarmee komen we op 230 leden! Heb je ideeën en/of 

wil je graag helpen bij de volgende editie? Geef je dan

op via: info@leusdenzet.nl.

Bekijk nu alle foto’s op de site leusdenzet.nl.

Na een sfeer- en smaakvolle portproeverij op 12 

april jl. staat er op 10 mei a.s. een proeverij van witte 

wijn en rosé op het programma bij Maxima’s. Deze 

avond staat bovendien geheel  in het teken 

van „het witte goud“; asperges. Om 

18:00u kan je aan-schuiven voor 

een daghap met asperges en om 

20:00u gaat de proeverij van start, 

waarbij diverse wijnen ondersteund 

worden door een heerlijk 

aspergehapje. Meld je nu aan bij 

Maxima’s.

Save the date: vrijdag 24 mei
Vrijdag 24 mei is er weer een Zet Schoon Actie van 

14.00 – 15.00 uur. Aanmelden op het Maximaplein. 

Iedereen die deelneemt krijgt een stempelkaart. En bij 

iedere Zet Schoon Actie verdien je weer een stempel. 

Op het volgende wijkfeest in 2020 kan je de volle 

stempelkaart verzilveren voor coole attracties en 

toffe workshops. Dit is de laatste schoonmaakactie 

voor dit schooljaar, tot volgendjaar!


