
18 oktober is het zover! 
Sponsorloop voor een 
nieuw schoolplein
Al geruime tijd wordt er gewerkt 
aan het realiseren van een nieuw 
schoolplein. Uiteraard willen de 
kinderen graag een steentje bijdragen. 
18 oktober wordt er een gezamenlijke 
sponsorloop georganiseerd. 

Alle groepen van de Loysderhoek en 
’t Palet gaan zoveel mogelijk rondjes 
rennen tussen 12:00 uur en 14:00 uur. 
Vooraf worden zij door hun ouders, 
familie, buren, vrienden gesponsord. 
Om 12:00 uur wordt gestart met 
een warming-up, verzorgd door SNO 
(sportieve naschoolse opvang). Kom je 
aanmoedigen? Wij zien graag zoveel 
mogelijk toeschouwers. 

Heb je een bedrijf en wil je deze 
sportieve activiteit sponsoren? Dan 
zorgen wij voor naamsbekendheid. 
Contact: schoolplein@leusdenzet.nl.  

Help jij met de Filmclub? 
De avonden van de filmclub zaten voor 
de zomer stampvol met als hoogte-
punt 50 wijkbewoners die eind april 
keken naar Bohemian Rhapsody. Om 
ook in het nieuwe seizoen de filmclub 
te kunnen organiseren, zoeken we 
vrijwilligers. 

Vind jij het leuk om het programma 
samen te stellen? Of 1 keer per maand 
de avond voor te bereiden, bezoekers 
te ontvangen en te zorgen dat iedereen 
een leuke avond heeft? 
Stuur dan een berichtje naar:
info@leusdenzet.nl.

In de ruimte van Leusden ZeT, Het 
Lab, worden op dit moment houten 
opbergbanken gemaakt door Robert van 
Dijk, meubelmaker in Tabaksteeg. Tijd 
voor een kennismaking….

Robert, wat is jouw band met Leusden-
Zuid en Tabaksteeg?
”Wij wonen heel mooi, rustig en 
vrijstaand aan de Anna Aleidalaan 
met een ruime, uitgebouwde garage 
die dienstdoet als werkplaats. 
Daarnaast zit je dicht bij een aantal 
basisvoorzieningen; binnen 10 minuten 
in het centrum van Leusden en binnen 
5 minuten in 
de natuur en 
voor mij, niet 
onbelangrijk, in 
het midden van 
het land.”

Wat doe je 
precies? 
”Wat ik doe is 
simpel. Ik ben 
meubelmaker en 
interieurbouwer. 
Ik kom uit de financiële 
vastgoedwereld en naast mijn werk 
in loondienst heb ik altijd al meubels 
gemaakt. Omdat het op het werk niet 
helemaal liep zoals gewenst, kon ik 
een opleiding naar keuze volgen: de 
opleiding ambachtelijk meubelmaker 
bij De Schrijn in Langbroek. Sinds 

Interview met Robert van Dijk
Wijkbewoner en ondernemer

3,5 jaar werk ik onder de naam 
Dijkmeubelatelier en maak ik meubels 
in de meest ruime zin van het woord.”

Voor wat kunnen de wijkbewoners bij 
jou terecht? 
”Voor maatwerkmeubels 
zoals inbouwkasten, tv- en 
badkamermeubels, tafels voor binnen 
en buiten in diverse houtsoorten, zoals 
eiken, iepen en plaatmateriaal. Ook 
renovatieklussen voer ik uit: denk aan 
reparatie van kozijnen bij houtrot of 
nieuwe frontjes in een keuken of het 
opknappen van tafels. Ik denk graag 

praktisch met 
de klant mee 
en probeer 
creatieve 
oplossingen 
aan te dragen.”

Waar kunnen 
wij als wijk nog 
aan werken?
”Misschien 
een keer per 
kwartaal 

een borrel of samenzijn van alle 
ondernemers in Tabaksteeg en 
Leusden-Zuid organiseren of andere 
activiteiten voor deze groep mogelijk 
maken.”

Groet van Robert,
www.Dijkmeubelatelier.nl
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bestaat uit:

Oproep 
bezorgdienst 
Leusder ga ZeT 
Iedere maand wordt onze 
gaZeT met veel 
enthousiasme gemaakt 
én verspreid door een 
vast team van bezorgers. 
Het ledenaantal van 
Leusden ZeT is gestegen 
naar 250 huishoudens. 
We zoeken dus 
versterking in de 
bezorgdienst. Wil je 1x 
per maand een stapeltje 
kranten bezorgen? Meld 
je dan aan via: 
info@leusdenzet.nl. 


