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Wie ben je en waar kennen we je van? 
“Mijn naam is Jolanda van der Veen 
– van Kooten. Ik ben een geboren en 
getogen Amsterdammer; dat kun je 
nog wel horen! Misschien kennen de 
mensen mij uit de Leusder Krant of 
zien ze me wel eens rijden in mijn 
rolstoel op het Maximaplein.”

Wat is jouw band met Leusden-Zuid 
en/of Tabaksteeg?
“Op mijn 23e trouwde ik en ben met 
mijn man naar Amersfoort verhuisd. Via 
Amersfoort zijn we in Leusden terecht-
gekomen. Eerst in de wijk Akkerhoeve/
Noordwijck via de Vicarishove naar 
de Van Boetzelaerlaan en momenteel 
woonachtig op Het Spul in een prach-
tige woning die aangepast is voor mijn 
handicap. Inmiddels ben ik een echte 
Leusdense.”

Wat doe je voor Leusden ZeT en in je 
vrije tijd?
“Ik heb me aangeboden voor de eind-
redactie van de Leusder gaZeT. Iedere 
maand controleer ik de kopij op taal en 
spelling. Verder ben ik bestuurslid bij 
de DUWgroep Leusden, uit dien hoofde 
schrijf ik artikelen voor de pagina Sa-
men Leven in de Leusder Krant. Ik kom 
graag op de koffieochtend van Leusden 
ZeT, kwam graag op de filmavond van 
Leusden ZeT en volg Franse les. Ik 
regel ook veel voor ons huishouden. 
Daarnaast praat ik met een Turkse 

Wie maken ons Leusden ZeT?
Elke maand stelt een wijkbewoner die zich inzet voor de 
wijkvereniging zich voor. Deze maand Jolanda van der Veen - 

van Kooten, eindredactrice van de gaZeT.

buurvrouw Nederlands. Beide partijen 
genieten hiervan.” 

Waar ben je trots op in de wijk?
“Ik ben blij met Leusden ZeT. Het brengt 
reuring in de wijk en het is laagdrempe-
lig.” 

Waar kunnen we nog aan werken in de 
wijk?
“Het zou fijn zijn als mensen hun hond 
niet op de stoep laten poepen. Het is 
echt heel vervelend als rolstoeler om 
poep aan de banden te hebben en dat 
vervolgens je huis binnen te rijden. De 
inrichting van het Maximaplein heeft 
mijns inziens nog wat aandacht nodig.”

Wat zou je graag nog kwijt willen aan de 
wijkbewoners?
“Ik heb MS en ben rolstoelgebonden. 
Toen ik erachter kwam dat ik niet tevre-
den was met mijn bestaan, heb ik het 
heft in eigen hand genomen! Ik ben op 
clubjes gegaan en ik heb mijn expertise 
aangeboden; ik ben nu aardig actief. 
Zo ontmoet je anderen, word je niet 
eenzaam en krijg je weer zin in dingen! 
Als je het spannend vindt om je voor het 
eerst bij een activiteit van Leusden ZeT 
aan te sluiten, stuur dan even een mail 
dat je voor het eerst komt. Dan kunnen 
de gastheren en -vrouwen je verwelko-
men.”

Tijdens de drukbezochte nieuwjaars-
receptie werd Sara Dirkse-Versteeg 
uitgeroepen tot dé Wijkvrijwilliger van 
het jaar 2019. Ook vrijwilligers Kees 
Menken en Koen Nieuwenhuize waren 
genomineerd voor deze prijs omdat zij 
heel veel voor onze wijk doen. Wethou-
der Erik van Beurden maakte bekend wie 
van de drie genomineerden als winnaar 
was gekozen. Sara kreeg de wisselbeker 
uit handen van Sitty van de Pijpekamp.

Sara Dirkse-Versteeg 
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2019


