
Oproep chauffeurs ANWB Automaatje
Vind je het leuk om af en toe een minder-mobiele buurtgenoot met je eigen auto 
te vervoeren? Voor ANWB Automaatje Leusden zijn we op zoek naar chauffeurs! 

Automaatje is sociaal vervoer: een 
service waarbij vrijwilligers minder-
mobiele buurtgenoten met hun eigen 
auto vervoeren tegen een kleine 
onkostenvergoeding van € 0,30 per 
kilometer. Zo kunnen mensen die geen 
eigen vervoer hebben toch actief blijven 
en bijvoorbeeld even een boodschap doen, 
familie bezoeken, naar de kapper gaan of het ziekenhuis bezoeken. 

Lijkt het je leuk om af en toe (je bepaalt zelf hoe vaak) een ritje te verzorgen voor 
een minder-mobiele buurtgenoot? Of wil je eerst meer informatie? 
Meld je dan bij Rita Cloosterman. Dit kan telefonisch via 033-4320532 of per mail 
naar cloosterman.r@gmail.com.

Proeverij Exclusieve 
dranken
Na een drukke oktobermaand met 
rode wijn en bockbier pakt het 
proeverijteam Marc, Ronald en Frits op 
22 november om 20.00 uur de draad 
weer op met een bij-zondere Europese 
rondreis langs een aantal verrassende 
speciale dranken. 

Op 22 november passeren een 
zestal van deze exclusieve dranken 
de revue; de Franse Armagnac, de 
Griekse Metaxa (9*) en de Italiaanse 
Grappa. De digestiven gaan vergezeld 
van passende mondverwenners. De 
proeverij kost € 17,50 (incl. hapjes).

Om 18.00 uur kan er een bodem gelegd 
worden voor de proeverij met een 
overheerlijke stamppot voor € 10,00. Ook 
mogelijk voor niet-proevers. Je kunt je 
aanmelden bij de bar van Maxima's. 

Opening LAB
Het is eindelijk zover! Op 
zaterdag 2 november gaat 
Het Lab open. Het Lab is een 
ruimte voor iedereen op de 
eerste verdieping van Antares. 
Leusden ZeT organiseert daar 
veel activiteiten: Crea ZeT 
Ateliers, Coderdojo’s, Drone 
bouwworkshop, filmavonden 
en nog veel meer. 

Op 2 november om 14.30 uur openen 
burgemeester Gerolf Bouwmeester en 
wethouder Erik van Beurden Het Lab. Iedereen 
is welkom om deel te nemen aan creatieve 
workshops, een potje schaaksimultaan of het 
ervaren van de virtual reality-bril. Ook kunnen 
kinderen samen een nieuw schoolplein 
of eigen Lab bouwen in Minecraft of 
bouwwerken maken met 15.000 legoblokjes! 
De deelname is gratis. 
Zien we je dan?

Wijkvrijwilliger van het 
jaar 2019'.
"Beter een goede buur dan een verre 
vriend" luidt het gezegde. Ken jij die 
fantastische buurman of buurvrouw 
die zich het afgelopen jaar op enige 
manier heeft ingezet voor Leusden-
Zuid of Tabaksteeg? En wil je hem of 
haar in het zonnetje zetten? Nomineer 
hem of haar dan nu voor de verkiezing 
'Wijkvrijwilliger van het jaar 2019'. 

Stuur vóór 15 november de naam van 
de persoon die je wilt nomineren met 
daarbij een korte motivatie naar 
info@leusdenzet.nl. 
De uitslag wordt bekend gemaakt 
tijdens de LeusdenZeT nieuwjaarsborrel 
op zaterdag 11 januari 2020 bij 
Maxima's.

Terugblik schoolpleinactie
In een waterig zonnetje en een straffe 
wind liepen bijna 700 kinderen vrij-
dagmiddag een sponsorloop voor het 
schoolplein van de Loysderhoek en 
‘t Palet. Veel ouders en grootouders 
kwamen aanmoedigen en ook de klas-
sen onderling moedigden elkaar aan. 
Samen hebben de kinderen meer dan 
10.000 euro opgehaald! Een fantas-
tisch bedrag. Ook van andere fondsen 
zijn inmiddels giften binnen. Na de 
herfstvakantie kijken we of het lukt 
om deze winter het schoolplein op te 
knappen.

Bedankje Mariska
De redactie van de Leusder GaZeT 
wil Mariska Stehouwer bedanken 
voor haar inZeT voor de wijkkrant. Zij 
verzorgde voornamelijk de interviews 
van wijkbewoners en ondernemers. 
Mariska gaat zich met Froukje 
volledig richten op de creatieve 
avonden van CreaZeT. Dank Mariska! 


