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Interview met Annemarie Reems
wijkbewoonster en eigenaresse van Beautysalon Annemarie

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?
Ik ben geboren en opgegroeid in Leusden- Zuid. Tot mijn 
19de heb ik er gewoond en daarna ben ik in Amersfoort 
gaan wonen maar kwam ik nog wel heel vaak bij mijn 
ouders.

Wat doe je oftewel waar kennen wijkbewoners jou 
van?
Vanaf het moment dat ik uit huis ging ben ik in het huis 
van mijn ouders een schoonheidssalon begonnen. De 
eerste jaren naast mijn andere baan, maar de afgelopen 4
jaar fulltime.

Voor wat kunnen wijkbewoners bij jou terecht?
Mensen kunnen bij mij terecht voor verschillende 
behandelingen. Voor ontspannende 
gezichtsbehandelingen met een hoofdrol voor massages 
alsook voor huidverbeterende behandelingen zoals een 
intensieve bindweefselmassage. Naast complete
gezichtsbehandelingen kan je ook bij mij terecht voor mooi 
gestylde wenkbrauwen.

Wat vind je van het Maximaplein?
Het is fijn dat er een winkelcentrum in de buurt is waar je 
terecht kan voor alle noodzakelijke spullen. Ik probeer er 
ook waar mogelijk mijn inkopen voor de salon te doen. 
Aangezien veel van mijn klanten ook uit Leusden komen 
krijg ik het altijd snel te horen als er een leuke nieuwe 
winkel is geopend. Ik vind het goed als lokale 
ondernemers een kans krijgen op het Maximaplein en ben 
er dan ook voor om dat te promoten.

Wat wil je zelf nog vermelden in deze wijkkrant?
Ik vind het fijn als mensen bij mij echt kunnen onthaasten. 
Soms komen ze helemaal druk of gestressed binnen. Een 
uur later verlaten ze volledig ontspannen en blij mijn 
praktijk, daar krijg ik dan ook weer energie van. Ik neem 
alle tijd voor mijn klanten en maak behandelingen 
persoonlijk en uniek. Ik probeer echt te kijken naar waar 
op dat moment behoefte aan is. Het is een cadeautje voor 
jezelf.

Kijk voor meer informatie en het maken van een afspraak 
op www.beautysalonannemarie.com

Rommelmarkt

Vaste redactie Leusden gaZeT: Jolanda van der Veen van Kooten  Mariska Stehouwer  Ellen Jumelet  Judith BerghuisI I I

Fiets APK
Maar liefst 45 fietsen werden vorig jaar onder handen 
genomen door de vrijwilligers van de gratis Fiets APK actie. 
Dat smaakte naar meer en dus organiseren zij ook dit jaar 
weer een 
fiets APK. Voor in de agenda: 
op zaterdag 12 oktober kun op 
het Maximaplein jouw fiets 
weer laten controleren op 
onder andere je verlichting en 
bandenspanning. 

Coderdojo
Dit najaar beginnen we met Coderdojo’s in het Lab in 
Antares. Tijdens een Coderdojo leren jonge mensen, 
tussen de 7 en 17 jaar, om te programmeren, websites 
bouwen, apps ontwikkelen, programma's en games te 
maken en nog veel meer. Voor de organisatie zoeken 
we nog een aantal laptops, beeldschermen, en micro-
electronica zoals Micro:bits en Raspberry Pi’s. Mocht 
je die beschikbaar willen stellen, heel tof! Stuur dan 
een berichtje naar info@leusdenzet.nl Meer informatie 
over de Coderdojo’s volgt op www.leusdenzet.nl 

Al een poosje is een groep ouders samen met de twee 
basisscholen druk bezig met de plannen voor een 
nieuw schoolplein. Een nieuw ontwerp ligt klaar en er 
wordt nu hard gewerkt om de financiële middelen bij 
elkaar te krijgen. Omdat alle leerlingen daar graag een 
steentje aan bijdragen organiseren de scholen op 
vrijdag 18 oktober een sponsorloop. Volg alle 
ontwikkelingen over het nieuwe schoolplein op 
www.leusdenzet.nl/schoolplein

Save the Date - Sponsorloop

ROMMELMARKT bij Maxima’s

Zondag 22 september kun je weer allerlei 
koopjes scoren tijdens dé rommelmarkt in 
Antares van 10.00 tot 16.00 uur.


