
De ondernemer van de maand is Gerdine 
de Keijzer van Team Kappers aan het 
Maximaplein. 

Wat is jouw band met Leusden-Zuid en/
of Tabaksteeg?
“10 jaar heb ik met veel plezier in 
Tabaksteeg gewoond en vanaf 2016 
run ik met trots Team Kappers op het 
Maximaplein.”

Wat doe je en/of waar kennen 
wijkbewoners jou van?
“De meeste wijkbewoners kennen mij 
als kapster!”

Voor wat kunnen wijkbewoners bij jou 
terecht?
“Voor alles op het gebied van haar ben 
je bij ons meer dan welkom. Wij vormen 
een hecht team en ons doel is om de 
beste versie van jou naar boven te 
halen. Wil jij even relaxen, dan zit je bij 
ons op je plek. Ook zijn wij altijd in voor 
een praatje en zijn wij pas tevreden als 
jij tevreden bent!”

Wat vind je van het Maximaplein?
“We doen erg ons best om er wat van 
te maken, maar dat valt niet mee. Er 
worden leuke dingen georganiseerd. 
Toch denk ik dat het meer zou kunnen 
worden, maar dat moeten we wel met 
elkaar doen!”

Ondernemer van de maand
Waar kunnen we nog aan werken met 
elkaar?
“Aan samenwerking. Trots ben ik 
op ons als winkeliers, maar zeker 
op jullie als wijkvereniging. Als we 
krachten bundelen, wordt het een en al 
gezelligheid!”

Wat wil je zelf nog vermelden in deze 
wijkkrant?
“Volg ons voor de laatste trends op het 
gebied van haar. Dat kan op Facebook: 
Team Kappers Leusden of op Instagram: 
teamkappersleusden.”
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Het bestuur van Leusden ZeT 
bestaat uit:

Wensboom Leusden 
De vereniging Wensboom Leusden 
biedt leden hulp bij kleine klussen of 
hulpvragen.

Wanneer u geen hulp heeft die u kunt 
inschakelen, helpen de bemiddelaars 
u bij het vinden van een vrijwilliger. U 
kunt denken aan kortdurende en een-
voudige klussen in en om uw huis. Ook 
kunnen zij een vrijwilliger zoeken om u 
te helpen bij bijvoorbeeld een bood-
schap doen, de hond uitlaten, een app 
installeren op uw mobiele telefoon of 
om u te helpen bij eenvoudige adminis-
tratieve zaken. 

Voor slechts € 5,- per jaar bent u lid en 
kunt u kosteloos hulp inschakelen. Meer 
informatie op: www.wensboomleusden.
nl. 

U kunt de bemiddelaars bereiken in de 
bibliotheek in De Hamershof, dinsdag t/m 
vrijdag van 10.00-12.30 uur. Per telefo-
nisch: 06-12 68 86 39 of
 e-mail: info@wensboomleusden.nl.

Matchbeurs 2019 groot succes!
Vrijdagochtend 15 november klonk om 8:30 uur de gong als startsein voor het maken 
van matches tijdens de Matchbeurs in het Huis van Leusden. Diverse ondernemers en 
maatschappelijke organisaties kwamen bijeen om wat voor elkaar te betekenen. 

Judith, Janneke, Like, Sara en Giovanna waren namens Leusden ZeT aanwezig en 
maakten de volgende matches:
• Bloemendal Bouw B.V. maakt steigerhouten verrijdbare tafels voor Het  
 Lab.
• Verhoeve Advies B.V. schenkt beeldschermen en technische benodigdhe 
 den  voor de programmeersessies met kinderen in het Tech Lab.
• AFAS Software biedt aan 50 kids een technische workshop bij AFAS of in  
 ons Tech Lab.

Ook voor ons wijkfeest Vier de Lente 2020 
zijn matches gemaakt:
• BelleDame verzorgt een interac  
 tief bellenblaastheater.
• Lariks Leusdenfit verzorgt een   
 sportieve workshop. 
• AFAS Software sponsort een 
 activiteit/attractie.
• Heijmans sponsort een activiteit/  
 attractie.

Schoonmaakactie 
Maximaplein     
Vrijdagmiddag 13 december om 14.00 
uur wordt het Maximaplein weer 
schoongemaakt! Alle scholieren, 
ouders, opa’s en oma’s en buurtbe-
woners mogen meedoen. Voor de 
kinderen is er een verrassing van 
ETEN BIJ DIRK ZUID. Uiteraard krijg je 
een stempel op de stempelkaart die 
je kunt besteden op het wijkfeest. De 
volgende schoonmaakacties: vrijdag 
14 februari en zaterdag 28 maart. 

Fijne Feestdagen namens:


