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

Dit keer een interview met Marloes van de boekenkastclub.
Met de zomervakantie in het vooruitzicht gunnen we onszelf 
een beetje meer vrije tijd dan in andere weken, misschien 
een beetje meer tijd om te lezen… En dan komen de 
boekenkasten van Leusden ZeT in beeld! Net na de ingang 
van Maxima’s staan links twee boekenkasten vol met 
boeken; om mee te nemen, te ruilen of aan te vullen. Ellen, 
Judith, Mariska, Marjolein, Monique en Marloes zijn de zes 
wijkbewoners die de boekenkast onder hun hoede hebben. 
We legden Marloes een aantal vragenvoor:

De boekenkast was één van de eerste activiteiten van 
Leusden ZeT. Weet jij nog hoe dit tot stand gekomen is?
„Zeker: In september 2017 was er een bijeenkomst in 
Antares waar een heleboel ideeën gelanceerd zijn. De 
ideeën zijn op briefjes geschreven en opgehangen op een 
bord. Wij hebben toen de boekenkast uitgekozen.“

Hoe kwamen jullie aan de boekenkasten?
„Ellen heeft de boekenkasten op de matchbeurs geregeld. 
Wij konden bij de firma Bloemendal langs om over de 
boekenkast te overleggen en de maten door te geven. De 
boekenkasten zijn op maat gemaakt voor de ruimte waar ze 
nu staan.“

Met een groep van zes wijkbewoners zijn jullie 
verantwoordelijk voor de boekenkast. Wat doen jullie 
dan?
„Elke maand controleert één van ons hoe de boekenkast 
erbij staat. We zetten het weer netjes en sorteren de 
boeken. Als er boeken tussen staan die we er niet in vinden 
horen, halen we deze ertussen uit.“

Wijkbewoners die boeken kwijt willen, mogen deze in de 
boekenkast zetten, maar waar letten jullie op of een 
boek er wel of niet thuishoort?
„Leesboeken zoals romans, thrillers en andere literatuur 
horen in de kast. Het liefst van een paar jaar oud en geen 
hele oude 
boeken 
waarvan de 
bladzijdes 
vergeeld zijn. 
Verder is er een 
rijtje kook-, tuin- 
en reisboeken. 
Boeken over 
allerlei 
uiteenlopende 
onderwerpen 
vinden we te 
veel worden.“

PubQuiz & ALV
Op woensdag 5 juni organiseert Leusden ZeT de 
eerste Pubquiz bij Maxima’s. Weet jij alles van 
Leusden, Zuid en de Tabaksteeg? Of heb je andere 
bizarre feitjes paraat? Meld je dan nu aan als team 
of als individu wij delen je dan in bij een team.

In juli en augustus verschijnt er geen gaZeT. 
Na de zomer starten we weer! Mocht u nog een leuk 
idee hebben en/of iets willen organiseren voor de 
wijk, dan horen we dat graag! Fijne zomer gewenst!

Maxima’s is gesloten van 12 t/m 27 augustus. 

PubQuiz
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Tussen de rondes door worden de agendapunten van 
de ALV van Leusden ZeT behandeld. De agenda en 
stukken voor de ALV zijn te vinden op onze site 
www.leusdenzet.nl

Theaterterras
Kom op Vrijdag 28 juni naar het Theaterterras op het 
Maximaplein waar Saut het publiek zal verrukken met 
adembenemende sprongen. Deze vier jonge mensen 
blinken uit in acrobatische scopes. Ze duwen het risico 
tot het uiterste door de 
emmers te gebruiken als een
technische beperking, 
waardoor het publiek in 
spanning blijft. Saut is een 
circusshow die rillingen,
virtuositeit, onstabiel 
evenwicht en gelach mengt 
voor volwassenen en kinderen.

Theaterterras 
v.a. 19:00 geopend. 
Meer info op onze site leusdenzet.nl

Leusden ZeT gaat op vakantie!


