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2019 was het tweede volledige jaar 
dat Leusden ZeT actief was. En wat een 
jaar! 

Het tweewekelijks crea ZeT Inloop-
atelier ging van start. We openden de 
prachtige ruimte Het LAB op de eerste 
verdieping van Antares. Het tweede 
bomvolle Vier de Lente Wijkfeest. Een 
supersuccesvolle sponsorloop voor het 
nieuwe school- en buurplein. De eerste 
Coderdojo. Heel veel Schoon Maxima 
pleinacties, 48 gerepareerde fietsen bij 
de gratis Fiets APK Actie. Mooie films 
bij de Filmclub, tientallen geruilde 
boeken via de boekenruilkast. Elke 
maandag brei- en haakcafé en 

natuurlijk ontmoeten elke donder-
dag de trouwe bezoekers van de 
koffieochtend elkaar in Maxima’s. 

Wat heeft 2020 voor de wijk in pet-
to? Alles wat je hiervoor las en nog 
veel meer. Nieuwsgierig naar de 
plannen voor 2020? Kom dan naar 
de nieuwjaarsreceptie!

Hartelijke groet van Martijn Kleppe, 
voorzitter Leusden ZeT

Terugblik 2019 – Vooruitblik 2020

Deze week een interview met Marc Dohmen.

Wie ben je en waar kennen we jou van? 
“Mijn naam is Marc Dohmen, getrouwd met Cathelijne en we hebben twee dochters: 
Sanne (14) en Bella (8). Sinds 2000 woonachtig in Leusden en vanaf januari 2008 op 
De Hank. Ik ben geregeld in Maxima’s en daar kwam ik Leusden ZeT op het spoor.”

Wat is jouw band met Leusden-Zuid en/of Tabaksteeg?
“Zelf wonen we in Tabaksteeg, net als mijn schoonouders. Mijn schoonzus en zwager 
wonen in Leusden-Zuid. Een goed voorbeeld doet goed volgen …”
Hoe zet jij je in voor Leusden ZeT? 
“Ik ben ambassadeur en plaatsvervangend penningmeester tot de penningmeester 
haar taken weer op zich kan nemen. Voor Vier de lente 2020 ben ik aangehaakt als 
vrijwilliger en verder verzorg ik proeverijen voor Leusden ZeT vanuit Maxima’s.“

Hoe is het idee van de proeverijen ontstaan? 
“Maxima’s organiseerde een whiskeyproeverij en zat omhoog met de presentatie. Zij hebben mij toen benaderd omdat ik al 
eerder proeverijen gaf. Frits Ringers en ik hebben dit toen ter hand genomen. Ronald Staal doet nu ook mee. Maxima’s zorgt 
voor 2020 weer voor vier proeverijen!”

Wat zou je zelf nog kwijt willen in deze gaZeT?
“Ik ben trots in deze wijk te wonen. We hebben het mooiste MFC van Leusden. Hier kunnen we nog zo veel leuke dingen 
doen! Maxima’s en nu ook Leusden ZeT maken de wijk nog leuker en er is ook steeds weer iets nieuws. Wat nog een mooi 
idee voor de wijk zou zijn, is een ‘vraagbaak-loket’. Daar kunnen wijkbewoners elkaar helpen met hun eigen expertise. 
Bijvoorbeeld financieel advies of tuin-, sport-, energie-, ICT-advies. Alleen? Nee, samen staan we sterk!”

Wie maken ons Leusden ZeT?
Elke maand stelt een buurtgenoot zich voor.


