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

Ellen, jij bent vanaf het begin betrokken bij Leusden ZeT. Eerst als 

bestuurslid en nuals ambassadeur. Waarom ben je bij Leusden ZeT in het 

bestuur gestapt?

“Ik woon nu bijna 10 jaar in Tabaksteeg met mijn man en twee 

jongens van 12 en 10. Twee jaar geleden raakte ik met Martijn 

Kleppe en Like van der Ham in gesprek. Zij waren bezig met plannen 

voor een wijkinitiatief rondom Antares, wat nu uiteindelijk

wijkvereniging Leusden ZeT is geworden. Hun enthousiasme sprak 

me direct aan, omdat ik zelf ook een ondernemend type ben en altijd 

ideeën in mijn hoofd heb. Zo kwam ik in het bestuur.” Inmiddels 

gestopt als bestuurslid maar nu verder als ambassadeur.  

Wat doe je allemaal nog?

“Ik help waar nodig in Leusden ZeT. Het is gewoon te leuk om 

initiatieven te bedenken om de wijk bruisend en levend te maken en 

steeds weer nieuwe mensen te ontmoeten! Ik ga elk jaar mee naar 

de Matchbeurs, zit in de communicatiecommissie, help mee bij het 

wijkfeest, ben inzetbaar waar nodig en maak iedereen enthousiast 

voor ZeT. Ben jij al lid trouwens? Haha!”

Van het wijkfeest Vier de Lente was je medeorganisator. Hoe heb je het 

wijkfeest ervaren en weet je toevallig of er weer een volgende editie 

gaat komen?

“Het was weer een geweldig feest. Vorig jaar 750 bezoekers, dit jaar 

900 over de hele dag verspreid. Wat een leuke buurtbewoners 

hebben we en wat een gezelligheid met elkaar. Het wordt steeds 

breder gedragen en er zijn ook weer 70 leden bij gekomen! We 

evalueren momenteel en natuurlijk komt er weer een nieuwe

editie! Wie zin heeft om te helpen of een tof plan heeft; voel u 

welkom!”

Behalve wonende in de Tabaksteeg en ambassadeur van Leusden ZeT 

doe je nog meer in Leusden, je hebt een eigen leespraktijk. Kan je 

aangeven wat je preciesdoet?

“Ik ben Remedial Teacher en gespecialiseerd in taal, lezen &amp; 

amp-spelling. Ik help leerlingen van de basisschool t/m de 

onderbouw middelbare school die hulp nodig hebben op het gebied 

van begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, rekenen en 

leesmotivatie. Ik heb een eigen praktijkruimte bij kinderdagverblijf 

Fila Tekna op de Lisidunalaan 2. Mag ik ook ongegeneerd reclame 

maken? Haha! www.leespraktijkleusden.nl of Facebook: Leespraktijk 

Leusden. Verder ben ik                                    betrokken bij de 

sportclubs van mijn                                           zoons en bij de                                                     

Dorpskerk. Ik vind                                                 dat ik behoorlijk  

ingeburgerd ben                                                    eigenlijk!”

Crea ZeT Inloop Atelier

Kat kwijt? Oppas gezocht? Iets 

verloren? Maak gebruik van het 

Buurtbord!

Bij de parkeerplaats op het 

Maximaplein is onlangs het eerste 

buurtbord onthuld. Er worden er 

nog drie geplaatst in Leusden-Zuid 

en Tabaksteeg. Heeft u suggesties

voor een mooie plek? Stuur dan 

een mail info@leusdenzet.nl.

Op de foto ziet u de trotse maker 

van het Buurtbord: Koen 

Nieuwenhuize.

Top gedaan Koen!

Nieuw! Buurtbord

11 april was de start van het Creatief Inloop Atelier! Een 

handvol buurtbewoners wist Het Lab te vinden voor een 

inspirerende creatieve avond. Het Crea ZeT Inloop Atelier 

biedt voldoende creatief materiaal om uit te kiezen; van 

schilderen tot kleine projectjes haken, maar ook van alles 

met papier, denk aan een bullet of travel, journal, kaarten en 

labels maken. Ook kan je dat langliggende naaiproject 

afmaken; er is een aantal naaimachines en onder leiding van 

Mariska en Froukje worden al je creaties een succes want 

alles is mogelijk! Kom je ook eens gezellig langs?

Deelname is gratis voor leden.

Donderdag 9 en 23 mei zijn de eerstvolgende Crea ZeT-

momenten.

                            aan alle leden van Leusden ZeT!

Op 5 juni houden we onze algemene ledenvergadering, we 

nodigen je graag uit om deze bij te wonen. De agenda 

wordt een week voor aanvang bekendgemaakt via de

website en sociale media. Om de vaart in de vergadering 

te houden gieten we deze in een heuse hilarische

wijk-pubquiz! Zo kom je meer te weten over Leusden-Zuid 

&Tabaksteeg.

Inloop v.a. 19:30u, start vergadering 20:00u, tot 5 juni!

OPROEP 


