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Wie maken ons Leusden ZeT?
Elke maand stelt een buurtgenoot zich voor:

Wijkbewoner Enno Paulusma heeft zich, met het expressieve 
portret LÉO, weten te plaatsen bij de genomineerden voor de 
Nederlandse Portretprijs. De vijftig genomineerde portretten zijn te 
zien bij de expositie Het Portret van 1 september tot en met 17 
november in slot Zeist. Behalve schilder is Enno ook dichter en wij 
vroegen hem of hij in zijn voorraad gedichten een gedicht had dat 
pastte bij een nieuwe start aangezien wij als wijkvereniging weer 
beginnen aan een nieuw jaar vol activiteiten. Hij stuurde ons het 
volgende gedicht geïnspireerd op het muziekstuk Canto Ostinato 
van Simeon ten Holt.

Crea ZeT

Eén van plannen van Leusden ZeT voor dit najaar is een 
ruimte in Antares die we op vaste momenten huren voor 
activiteiten. Dit wordt de grote ruimte op de eerste 
verdieping van Antares aan de kant van het Maximaplein. 
In overleg met Maxima’s hebben we besloten dat deze 
ruimte ‘Het Lab’ gaat heten. Hier zullen de Crea ZeT 
Inloop Atelier gehouden worden, Coderdojo’s, Drone & 
Minecraft Workshop, Filmavonden en alles wat er in de 
toekomst nog meer georganiseerd wordt. Momenteel 
wordt er hard gewerkt om de ruimte leuker aan te kleden 
met onder andere banken, kasten, planten en gordijnen. 
Omdat we niet de enige gebruikers van de ruimte zullen 
zijn, doen we dit op een slimme manier zodat alles 
verplaatsbaar is en simpel op maat te maken is voor elke 
activiteit. Volg de voortgang van ‘Het Lab’ op onze 
website, Facebook, Twitter of Instagram.

Op vrijdagavond 20 september a.s. om 20.00 uur bij Maxima's 
whisky proeverij "Scotland vs Ireland" , geen battle maar een 
vrolijk "vergelijkend warenonderzoek". In de finale een Schotse 
single cask t.o. een Ierse single cask, de absolute grand crus 
onser de whiskys. De dranken worden begeleid met passende 
hapjes. Kosten € 19.50. Om 18.00 uur voorafgaand aan de 
proeverij serveert Maxima's voor € 10 de Schotse stoofschotel 
cook-a-leeky. Aanmelden voor proeverij en/of maaltijd bij 
Maxima's.

In het voorjaar zijn we vanuit Leusden ZeT het Creatief 
Inloop Atelier gestart waar je volop je eigen creativiteit 
kan ontwikkelen we hebben meer dan genoeg materiaal 
én voorbeelden liggen waardoor iedereen, creatief of 
minder creatief, gezellig langs kan komen. De ervaring 
is dat de avonden gevuld zijn met meiden vanaf 14 jaar 
tot 70+ en alles daar tussenin. Moeder & dochters, 
vriendinnen, buurvrouwen of gewoon alleen en zin in 
wat gezelligheid van buurtgenoten. Drinken halen we bij 
Paul en Daan van Maxima's en rekenen we aan het 
einde zelf af. Deelname aan het atelier is gratis voor 
leden van Leusden Zet en anders is de bijdrage 5 euro. 
Vanaf 3 oktober is Giny aanwezig en zij wil meiden 
vanaf 12 jaar leren hoe je zelf een t-shirt maakt met de 
naaimachine. Dit is een project voor een aantal keer en 
hiervoor betaal je alleen de kosten voor garen en stof. 
Verder kan iedereen aan de gang met handlettering, 
schilderen, haken, macramé, bullet journal maken, alles 
met papier en nog veel meer. Dot painting, punch 
needling en een schilderij met spijkers&draad voegen 
we in het najaar toe. Ook ben je van harte welkom met 
een eigen crea-project. Wil je eerst meer info? Mail dan 
naar crea@leusdenzet.nl en anders welkom op 19 
september! 

Mariska & Froukje

Canto Ostinato

de eerste toon wordt al gezet
voor de gordijnen opengaan
heel langzaam komt er leven in 
beweging in
geluid

de kraam, de santenkraam, het hele 
circus
breidt zich uit, borduurt
maar door en alsmaar door op 
thema’s
die zich gaandeweg weer kruisen, 
keer op keer

weer kruisen met geloof en
liefde ook wellicht
met hoop

Meer informatie over deze wijkbewoner is te 
vinden op www.ennopaulusma.nl.

Eigen ruimte ‚Het LAB’ 

Whiskey proeverij


