
Leusden ZeT bedankte afgelopen 
week Verhoeve Advies met een taart, 
omdat we gratis beeldschermen 
mochten uitzoeken, afgesproken op de 
Matchbeurs Leusden. Ze krijgen een 
mooi tweede leven bij de Coderdojo's; 
de programmeersessies voor kinderen.

Laat je talent zien op een echt 
podium tijdens het Wijkfeest Vier de 
Lente op zaterdag 28 maart op het 
Maximaplein. 

Kan je goed jongleren, prachtig 
zingen of heb je een ander talent wat 
je graag wilt laten zien, wij bieden 
jou een podium! Deze Talentenjacht 
is voor jong en oud, dus kinderen en 
volwassenen zijn welkom! De act 
mag tussen 2-5 minuten duren. Alle 
acts zijn tussen 14.00-16.00. Meer 
info volgt na opgave.

Algemene 
ledenvergadering
Op woensdagavond 11 maart is de 
tweede Algemene Ledenvergadering 
van Leusden ZeT (Hou www.leusdenzet.
nl/agenda en facebook in de gaten voor 
de definitieve locatie en tijd).  We kijken 
terug op het afgelopen jaar: wat is er 
gebeurd en hoe staat de vereniging er 
financieel voor? Maar natuurlijk kijken 
we ook naar de toekomst. 

En heb je ideeën om de wijk nog 
mooier te maken? Kom dan zeker 
naar de ALV. Na het formele deel 
praten we over de mogelijkheden van 
een Right2Challenge. Hiervoor komt 
burgemeester Bouwmeester speciaal 
naar Antares om hier meer over te 
vertellen en mee te denken over de 
mogelijkheden.

Schoonmaakactie Maxi-
maplein     
Dit schooljaar zijn we weer begon-
nen met de opruimacties rondom het 
Maximaplein. Kinderen die meedoen 
verdienen stempels die op het Wijk-
feest Vier de Lente 2020 omgeruild 
kunnen worden voor muntjes. De 
muntjes gebruik je om aan activitei-
ten op het feest deel te nemen. 
www.etenbijdirk.nl sponsort de 
opruimacties met een beker warme 
chocolademelk na afloop. De data van 
de schoonmaakacties:
• 14 februari 2020
• 28 maart 2020.

Doe mee aan de ontwerpwedstrijd van 
Schoon Maximaplein e.o.! 
Zit jij in groep 5 t/m 8? Woon je in 
Leusden-Zuid of Tabaksteeg? Doe dan 
mee met de ontwerpwedstrijd en win 
een bezoek aan de papier verwerking 
in Soesterberg.

Ontwerp een alternatief voor een 
product dat we nu vaak tussen het 
zwerfafval aantreffen. 
Lees meer op: https://www.leusdenzet.
nl/schoon-maximaplein-ontwerpwed-
strijd/

ZeT’s got talent 2020

Helpende handen 
gezocht bij lammeren
Voor de Leusdense schaapskudde 
genaamd Treeker Wissel start een 
drukke periode. In de winter lammeren 
de schapen af. Schaapherder José 
Struik kan daarom van 16 februari tot 
5 maart, zowel overdag als 
's nachts, helpende handen 
gebruiken. Ze zoekt 
serieuze kandidaten voor  
onder meer het voeren 
en water geven van de 
schapen, de stal opstrooien 
en het verzorgen van de 
lammeren na de geboorte. 
Hulp kan ook in de vorm 
van het verzorgen van 
een maaltijd op locatie 
(Lange Steeg 7) voor de 
vrijwilligers. 

Verhoeve Advies 
Bedankt!

Meld je aan bij José per Whatsapp-
bericht naar 06-54340146 of bel. 
Een schaap adopteren kan ook, 
particulier of bedrijfsmatig, via www.
schaapadopteren.nl. Aan het eind van 
de lammertijd wordt een lammetjesdag 
georganiseerd voor de vrijwilligers en 
schaapadoptanten.

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar: info@leusdenzet.nl. 
Vermeld je naam en soort act.


