
Vancis ondersteunt 
Coderdojo met laptops
De Coderdojo’s van Leusden ZeT 
worden genereus ondersteund door 
Vancis die 5 laptops ter beschikking 
heeft gesteld. 

Marco Kappe, CISO bij Vancis en 
inwoner van Tabaksteeg is vrijwilliger 
bij de Coderdojo: ‘De jongste kinde-
ren speelden met robots en een deel 
van de groep heeft op de laptops van 
Vancis gewerkt in de visuele program-
meeromgeving Scratch. De oudere kin-
deren hebben met elektronica-com-
ponenten, laptops en een Arduino of 
een Microbit zelf kunnen bouwen en 
programmeren. Het was leuk dat de 
Arduino-bouwers begonnen met een 
knipperend lampje en aan het einde 

twee samenwerkende stoplichten had-
den gebouwd!’ 

We zijn Vancis erkentelijk voor het be-
schikbaar stellen van de laptops en on-
dersteunen hun missie om een steentje 
bij te dragen aan toekomstige IT’ers die 
zo spelenderwijs leren programmeren.

Bomvolle Coderdojo

23 november was het zover: de eerste 
Coderdojo in Het LAB. Coderdojo is 
een wereldwijde beweging waarbij 
kinderen leren programmeren door 
vrijwilligers. Dankzij meester Rudger 
van ‘t Palet konden we prachtige 
robots en andere apparatuur lenen. 
Vijftien kinderen gingen aan de slag 
met het programmeren van een eigen 
spel in Scratch, ze lieten de Ozobot 
rijden over een vel papier, program-
meerden een stoplicht met Arduino’s 
en een digitale versie van steen-pa-
pier-schaar met de Micro:bit. 

Het zinderde de hele middag In Het 
LAB door het enthousiasme van de 
kinderen. Aan het einde kwamen de 
ouders kijken. Dat er veel enthousi-
asme voor de Coderdojo was, werd 
duidelijk toen we de inschrijving 
openden: Binnen 3 dagen zat het 
vol en stonden er 8 kinderen op de 
wachtlijst!

Vanaf januari organiseren we elke 
derde zaterdag van de maand een 
Coderdojo in Het LAB. De eerstvol-
gende dojo is zaterdag 18 januari van 
14.00-16.00 uur. Deelname is gratis, 
aanmelden is verplicht. Leden van 
Leusden ZeT kunnen zich als eerste 
aanmelden. Begin januari ontvangen 
zij een mail met de aanmeldlink. Zie 
ook: https://www.leusdenzet.nl/activi-
teit/coderdojo-2/

Wijkfeest Vier de Lente
28 maart 2020
In de vorige edities van de gaZeT 
plaatsten we een oproep voor 
ondersteuning op het wijkfeest. 
En dat hebben we geweten! We 
hebben maar liefst 4 mensen 
gevonden voor het kernteam. Zij 
stellen zich hieronder aan u voor. 
Daarnaast hebben we een aantal 
vrijwilligers gevonden die op de 
dag willen helpen. Toch zoeken 
we nog wat mensen die 2 uurtjes 
willen helpen op 28 maart 2020. 
Dat kan in de ochtend of avond bij 
op- en afbouw, maar ook op de dag 
zelf bij spelactiviteiten of hand- en 
spandiensten. Alle beetjes helpen en 
zorgen ervoor dat we met minimale 
inspanning een supertoffe dag 
beleven! 

Waarom hebben jullie je 
aangemeld voor het kern-
team van het wijkfeest?

Arna: 
"Ik krijg er een goed 
gevoel bij als iedereen 
straks een leuke dag 
heeft op het wijkfeest. 
Ik draag daar graag 
mijn steentje aan bij." 

Annemiek: 
“Ik woon ruim 10 jaar 
met mijn gezin in 
Tabaksteeg. Ik vind 
het leuk om activitei-
ten te organiseren en 
mensen te verbinden. 
Bij het Vier de Lente-
feest vind ik het mooi 
dat dit voor en door 
bewoners van Leusden-Zuid en Tabak-
steeg is en daar wil ik graag een bijdrage 
aan leveren.”

Riny: 
“Ik woon nog niet zo 
lang in Tabaksteeg.  Ik 
wil helpen bij het wijk-
feest ‘Vier de Lente’ om 
deelgenoot te worden 
van de activiteiten 
die de wijkvereniging 
organiseert. Ik hoop zo 
ook kennis te maken met mede-wijkbe-
woners!”

Jacqueline: 
“Zonder vrijwilligers 
kunnen dit soort ini-
tiatieven niet plaats-
vinden. Leusden-Zuid 
is een bijzonder deel 
van Leusden om te 
wonen en  ik vind het 
mooi om het 'oude' 
en 'nieuwe' gedeelte meer te verbinden 
met elkaar door mee te helpen bij  een 
buurtfeest. Ik lever hier graag een bijdra-
ge aan vanuit mijn ervaring en enthou-
siasme.” 
 


