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Wie ben je en waar kennen we jou van? 

“Mijn naam is Eelco Dijkstra, 50 jaar en 
ik woon in Leusden-Zuid. Ik heb Leus-
den ZeT leren kennen toen ik vorig jaar 
samen met mijn zoon Diede een drone 
gebouwd heb in de drone-workshop 
van Lomme!”

Wat is jouw band met 
Leusden-Zuid en/of 
Tabaksteeg?

“Wij wonen sinds 2006 
in Leusden-Zuid. Eerst 
in het meest zuide-
lijke deel, het oudste 
en naar mijn mening 
mooiste stukje en later 
in het meest noorde-
lijke deel tegen het ma-
isveld aan. Wij genieten 
van de buurt, van het 
wandelen in Den Treek 
en van ons vrije uitzicht. Dat gaat nu 
veranderen nu besloten is dat er in 
het maisveld gebouwd gaat worden. 
Misschien komen er daardoor wel meer 
leden bij Leusden ZeT!”

Hoe zet jij je in voor Leusden ZeT? 

“Toen Leusden ZeT begon, vonden wij 
het belangrijk dit initiatief te steunen 
door lid te worden. Jaren geleden is het 
dorpshuis in Leusden-Zuid afgebroken 
en daarmee  de buurtinitiatieven. Het 
is fijn dat er nu een nieuw initiatief is 
en mensen bereid zijn zich in te zetten 

voor de buurt. 
Ik draag een 
steentje bij door 
te helpen bij het 
TechLab en de 
Coderdojo.”

Wat zou je zelf 
nog kwijt willen 
in deze gaZeT?

“Ik hoop dat, 
ondanks dat ie-
dereen druk is en 
de wereld steeds 

sneller lijkt te gaan draaien, mensen 
tijd vrij blijven maken om zich in te zet-
ten voor elkaars omgeving. Geweldig 
toch dat dat in Leusden-Zuid en Tabak-
steeg gebeurt? Wij dragen Leusden ZeT 
daarom een warm hart toe!”

Wie maken ons Leusden ZeT?
Elke maand stelt een wijkbewoner die zich inzet voor de 
wijkvereniging zich voor. Deze maand Eelco Dijkstra, vrijwilliger 

bij het TechLab.

Terugblik opening Lab 
Wat was het druk en leuk bij de opening 
van Het Lab! Ruim 280 wijkbewoners 
kwamen langs en zagen hoe burgemees-
ter Bouwmeester Het Lab opende door 
het logo op te hangen. 
Daarna was het een drukte van belang 
bij het minecraften & schaken, terwijl 
in Het Lab workshops werden gegeven, 
iedereen een Virtual Reality-bril kon 
uitproberen en er bouwwerken werden 
gemaakt met 15.000 legoblokjes.
Het Lab is de ruimte in Antares op de 
eerste verdieping, aan de kant van het 
Maximaplein. De ruimte is ingericht 
door Leusden ZeT i.s.m. Café Maxima’s. 
Zo staan er nu grote banken, hangen er 
gordijnen, kasten, er hangen foto’s en 
twee grote krijt- en prikborden. Dit alles 
op zo’n manier dat je het makkelijk kunt 
verplaatsen voor jouw activiteit. Wil jij 
ook iets organiseren in Het Lab namens 
Leusden ZeT? Leuk! Stuur ons dan een 
berichtje op info@leusdenzet.nl. Wil 
je zelf iets organiseren? Dan kun je de 
ruimte huren via Café Maxima’s. 

Nieuwjaarsborrel 
Leusden ZeT 
Zaterdag 11 januari van 16.00-18.00 
uur zijn álle bewoners van Leus-
den-Zuid en Tabaksteeg welkom op 
de nieuwjaarsborrel bij Maxima’s. 
Daar maken we bekend wie de 
wijkvrijwilliger van 2019 is gewor-
den. Binnenkort hoort u meer over 
de genomineerde wijkbewoners. N.B. 
Leden van Leusden ZeT krijgen de 
eerste twee drankjes gratis!
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