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Wat is jouw band met Leusden-Zuid?
Als geboren Leusdenaar ben ik, na een 
aantal jaar in Utrecht en Amersfoort 
gewoond te hebben, nu weer back to 
my roots. Ik vind Tabaksteeg een fijne, 
rustige en moderne wijk. Nabij Den 
Treek, de Leusderheide en het prachti-
ge, gezellige Amersfoort!

Wat doe je voor de wijk?
Vanaf september 2019 heb ik de taken 
van Sarah overgenomen als bestuurslid 
Communicatie. Voor Leusden ZeT ben 
ik de spin in het web voor de promo-
tie van de wijkactiviteiten. Dit doe ik 
samen met andere buurtbewoners. 
Zo zorgen wij ervoor dat deze gaZeT 
maandelijks op je deurmat ligt of in je 
mailbox verschijnt. Daarnaast zorgen 
we voor de promotie van de wijkacti-
viteiten via Facebook, de website, de 
Leusder Krant en andere communica-
tiekanalen.

Waar kunnen wijkbewoners bij jou voor 
terecht?
Heb je een idee waar je wat mee 
wilt doen? Of wil je een wijkactiviteit 
promoten? Laat het weten via info@
leusdenzet.nl. Dan kunnen we samen 
bedenken hoe we dit bekend gaan 
maken bij onze buurtgenoten. Ik zie 
ernaar uit om onze wijk nog levendiger 
te maken en mensen zich meer met 
elkaar verbonden te laten voelen. Mijn 
tip: begin klein, zet zelf de eerste stap! 

Zo hebben we bij mij in de straat een 
nieuwjaarsborrel en zomerbarbecue 
georganiseerd. Op deze manier leer je 
je buren beter kennen!

Wat wil je zelf nog vermelden in de 
wijkkrant?
Als relatief jonge wijkbewoner in een 
wijk met voornamelijk gezinnen zou ik 
graag het netwerk van jonge wijkbe-
woners (25 - 35 jaar) laten groeien. Zo 
wil ik een borrel organiseren voor en 
door andere jonge wijkbewoners. Wil 
je hierbij helpen? Meld je via info@
leusdenzet.nl. 

Tot gauw in de wijk!

Vier de Lente Wijkfeest  
28 maart 2020
Vond jij het wijkfeest Vier de Lente 2019 
ook zo tof of miste jij iets? 
Ben je op zoek naar bekendheid in de 
wijk, wil je sponsoren of zoek je een 
podium voor je muzikale, culinaire of 

Coderdojo (7-17 jaar)
Vind jij het leuk om te programmeren 
of te experimenteren met robots? 
Ben je benieuwd wat je kunt doen 
met een Arduino, Raspberri Pi of 
Micro:bit? Meld je dan aan voor de 
eerste Coderdojo in het Lab in An-
tares op zaterdag 23 november van 
14.00-16.00 uur! 
Tijdens een Coderdojo leren kinderen 
tussen 7 en 17 jaar programmeren 
met verschillende tools.

Heb je een laptop? Neem deze dan 
mee. Heb je er niet eentje? Geen 
probleem. Er zullen er een paar zijn 
net als de robots Dash en Ozobot die 
we kunnen lenen van ‘t Palet. Heb je 
al ervaring? Leuk! Heb je nog nooit 
iets gedaan met programmeren of 
robots? Geen enkel probleem! Bij een 
Coderdojo staan vrijwilligers voor je 
klaar om je op weg te helpen. 

Deelname is gratis, aanmelden is wel 
verplicht. Dat kan vanaf nu via 
www.leusdenzet.nl en let op: vol=vol.

Wie maken ons Leusden ZeT?
Elke maand stelt een wijkbewoner die zich inzet voor de 
wijkvereniging zich voor. Deze maand Giovanna van den Ham, 

bestuurslid Communicatie van Leusden ZeT.

culturele talent? Wat zou jij op het 
wijkfeest willen zien en wat kan jij zelf 
bijdragen aan een geslaagde 3e editie 
in 2020? Laat het ons weten! Samen 
maken we het wijkfeest 2020 helemaal 
top! 

Mail: info@leusdenzet.nl.

Hulp bij Facebook 
gezocht!

Ben jij dol op Social Media en heb je 
een vlotte pen? Wil je 1x per twee à 
drie maanden de agenda van Leus-
den ZeT promoten op Facebook? Dan 
zoeken we JOU! Interesse of vragen? 
Mail: info@leusdenzet.nl. 


