
Schoonmaakactie 
Maximaplein 22 nov
Vrijdagmiddag 22 november om 
14.00 uur wordt het Maximaplein 
weer schoongemaakt! Alle 
scholieren, ouders, opa’s en oma’s en 
buurtbewoners mogen meedoen. Voor 
de kinderen is er een verrassing van 
“Eten bij Dirk Zuid”. Uiteraard krijg je 
ook een stempel op de stempelkaart 
die je kunt besteden op het wijkfeest. 
De volgende schoonmaakacties: 13 
dec., 14 feb. en 28 maart. 

Lid worden?
Wijkvereniging Leusden ZeT 
groeit! Inmiddels zijn al ruim 220 
huishoudens lid. Word nu ook lid 
van de wijkvereniging voor slechts 
€ 10,-- per huishouden per jaar en 
blijf als eerste op de hoogte van het 
wijknieuws. 
Ben jij de 250e aanmelding? 
Dan win je een cadeaubon (voor 2 
personen) om gratis één van onze 
proeverijen bij te wonen!

Bedankt SARA!
De Leusder gaZeT, Vier de Lente, Thea-
terterras, posters, Instagram, bezorgen, 
posters, prijzen voor de Pubquiz en 
nog veel, veel meer. Dit allemaal deed 
Sara Dirkse-Versteeg de afgelopen 1,5 
jaar als bestuurslid Communicatie van 
Leusden ZeT. Wat gaan we deze kanjer 
missen en willen haar enorm bedan-
ken voor al haar geweldige werk. 
Sara, je bent een topper!

De ondernemer van de maand is Auke 
Verkerk van Lokaal bij Auke aan het 
Maximaplein.

Wat is jouw band met de wijk?
In mei van dit jaar heb ik de 
delicatessen- en verswinkel aan het 
Maximaplein overgenomen en in juli 
ben ik met mijn vriendin verhuisd naar 
Leusden-Zuid. De band met Leusden-
Zuid gaan we nu dus ontwikkelen!

Waar kennen de wijkbewoners jou van? 
Diverse wijkbewoners kunnen 
mij kennen van de Mitra in De 
Hamershof. In 2014 ben ik daar in de 
drankenspeciaalzaak begonnen. Dit jaar 
kwam er een nieuwe uitdaging op mijn 
pad: Lekker Lokaal bij Auke!

Voor wat kunnen wijkbewoners bij jou 
terecht? 
In mijn winkel vind je verschillende 
producten. Van dagelijkse 
boodschappen, zoals brood en banket 
van de echte bakker, boerenzuivel en 
heerlijke Hollandse kazen tot luxere 
producten. Denk aan mooie wijnen, 
lekkere speciaalbieren, koffie, thee 
en delicatessen. Het is een uitdaging 
om een assortiment samen te stellen 
dat goed aansluit bij de wensen van 
de wijkbewoners. Daar ben ik volop 
mee bezig. Mensen kunnen al diverse 
producten uit de streek bij me kopen 
en ik breid daar nog in uit. 

Ondernemer van de maand
Wat vind je van het Maximaplein? 
Daar heb ik nog niet echt een mening 
over, maar het ligt aan de rand van een 
nieuwe wijk en volgens mij hebben dat 
soort plekken altijd een tijdje nodig om 
sfeervol te worden. Het plein is mooi 
ruim opgezet en heeft in mijn ogen 
potentie om gebruikt te worden als 
ontmoetingsplek en voor evenementen.

Waar kunnen we nog aan werken met 
elkaar? 
Het is mooi als het Maximaplein een 
plek wordt waar met regelmaat dingen 
worden georganiseerd die ervoor 
zorgen dat er mensen naartoe komen, 
zo dat men elkaar ontmoet en spreekt 
en kan leren kennen. Ik sta ervoor open 
om mee te werken als er iets wordt 
georganiseerd!

Vriendelijke groet, Auke Verkerk
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Hobbymarkt!
Zaterdag 9 november is er bij 
Maxima’s weer de jaarlijkse 
hobbymarkt van 10 tot 16 uur. Dit jaar 
nog ruimer opgezet; zowel beneden 
als boven is er een looproute met 
ongeveer vijftig kraampjes. De kramen 
hebben uiteenlopend aanbod; alles 
van papier, sieraden, folie in lood, 
groendecoraties, haak- & brei- & 
borduurwerk, kraamcadeautjes; 
eigenlijk te veel om op te noemen. 
Dé plek om dichtbij originele 
cadeautjes voor de decembermaand 
aan te schaffen of gewoon om 
volop inspiratie op te doen. Er zijn 
demonstraties en er is hobbymateriaal 
te koop. 
Nieuwsgierig? Kijk alvast op de 
Facebookpagina van Hobby Markt 
Leusden.


