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Wie maken ons Leusden ZeT?
Elke maand stelt een buurtgenoot zich voor.
Deze week een interview met Hans van Kuijen, wijkbewoner en initiatiefnemer van de 
Fiets APK.

Zaterdag 12 oktober staat Hans van Kuijen met een groep vrijwilligers klaar op 
het Maximaplein om fietsen te controleren op verlichting en veiligheid. 
“Het idee is eigenlijk 2 jaar geleden van de grond gekomen bij een avond van 
Leusden ZeT in Antares. Het idee broedde al langer in 
mijn hoofd; aangezien ik veel ‘s avonds op de weg zat 
en veel levensgevaarlijke situaties zag.”  

Hans en zijn vrijwilligers zijn allemaal mensen uit het 
appartementencomplex de Hank. “Op één na allemaal 
pensionado’s, die nog iets willen betekenen voor de 
gemeenschap en het vooral leuk vinden. Niemand van 
onze groep is ooit fietsenmaker geweest. Sommigen 
zijn wel handig en de rest is opvulling met een dosis 
humor. En daar gaat het ook om. En het is geheel gratis. 
Vorig jaar hebben we gecontroleerd of alle bouten 
en moeren vastzaten, het kwam nog wel eens voor dat het complete voor- en 
achterwiel loszat. Rammeltjes probeerden we op te lossen. Batterijen vervingen 
we zoveel als nodig was en als het mogelijk was, trokken we een nieuwe leiding. 
We hebben ook veel banden opgepompt. Incidenteel hebben we een band 
geplakt, maar we hebben geen complete fietsen gerenoveerd. 

Na het evenement waren er mensen die heel enthousiast waren en ons vroegen 
om dit in 2019 weer te organiseren. Vandaar dat dit nog een keer op de agenda 
staat.  Er is een aantal enthousiaste sponsoren gevonden die de lampjes en 
batterijen betaalt en zorgt voor een ijsje/chocolade, nootjes en lunch voor de 
“vaklui”. Dat vind ik geweldig.”

Rabobank Clubsupport
Regel jij je bankzaken bij de 
Rabobank? Zo ja, wil jij op 
ons stemmen bij de Rabobank 
Clubsupport-actie? Met jouw stem 
help je ons een bijdrage te krijgen 
van de Rabobank voor het nieuwe 
school- en buurtplein. Lees er alles 
over op www.leusdenzet.nl.

Het Lab
De afgelopen weken is er hard 
gewerkt in Het Lab, de ruimte op 
de eerste verdieping in Antares aan 
de kant van het Maximaplein. In 
deze ruimte zullen de activiteiten 
van Leusden ZeT plaatsvinden zoals 
het Crea ZeT Atelier, de CoderDojo-, 
Minecraft- en Drone workshops, de 
filmclub en toekomstige activiteiten.

Mariska, Froukje, Giny, Martijn & Koen 
van Leusden ZeT werken nauw samen 
met Daan de Man van Maxima’s 
om de ruimte mooier te maken. Er 
hangen gordijnen, er staan planten, 
verrijdbare kasten van groentekistjes 
en Van Dijk Meubelatelier verzorgt 
verrijdbare banken. We richten alles 
op een slimme manier in zodat het 
verplaatsbaar is en simpel op maat te 
maken voor elke activiteit. 

De officiële opening van het Lab 
met leuke activiteiten is zaterdag 
2 november. We houden je op de 
hoogte! Vind jij het leuk om te helpen 
met de inrichting of heb je ideeën? 
Meld je aan via: info@leusdenzet.nl.


