
Informatiebijeenkomst Leesclub Moderne Literatuur 
in Het LAB in Antares

Mooie boeken lezen, inspirerende gesprekken voeren en nieuwe mensen 
ontmoeten. Senia leesclubs organiseert in samenwerking met Bibliotheek Eemland 
en Leusden ZeT een informatiebijeenkomst met als doel het oprichten van een 
nieuwe leesclub. 

De leesclub kiest uit de literatuurlijst van de landelijke organisatie Senia. De 
boeken worden besproken aan de hand van ‘leeswijzers’ met discussievragen, 
waardoor het gesprek diepgang krijgt en op gang komt. Naast moderne literatuur 
kunnen deelnemers ook zoeken uit de andere programma’s van Senia, zoals de 
klassieken uit de wereldliteratuur, biografieën, filosofie en geschiedenis. Kosten 
lidmaatschap €38 per jaar en €6 eenmalig inschrijfgeld. Hiervoor ontvangen de 
deelnemers 7 leeswijzers. 

Belangstelling? Kom vrijblijvend naar de informatiebijeenkomsten in Het LAB in 
Antares op dinsdagmorgen 28 januari om 11.00 uur of vrijdagavond 31 januari om 
19.30 uur.

Meer informatie en/ of aanmelden kan bij Liesbeth.ram@senia.nl. Zie ook: www.
senia.nl of http://www.leusdenzet.nl/nieuws.

Lid worden?
Wijkvereniging Leusden ZeT groeit! 
Inmiddels zijn al 260 huishoudens lid. 
Binnenkort krijgt het 250e lid een prijs! 

Word nu ook lid voor slechts € 10,- per 
huishouden per jaar. Je krijgt voorrang 
bij activiteiten en blijft als eerste op de 
hoogte van het wijknieuws. 
Voor het 300e huishouden staat er een 
heerlijke zelfgebakken appeltaart klaar.

Er zijn vele vrijwilligers in onze wijk te 
vinden. Ze doen fantastisch werk. Onder-
staande vrijwilligers zijn door wijkbewo-
ners genomineerd voor de Wijkvrijwilliger 
van het Jaar. 

1. Kees Menken
Als vrijwilliger 
van het eerste 
uur is Kees 
Menken al vele 
jaren coach 
inburgering 
en taalcoach. 
Ook bij het 
centrum van 
integratie en 
participatie is 

hij actief. Alsof dat niet genoeg is, is hij 
ook vrijwilliger bij de Zonnebloem. Hij 
heeft ook zitting, als adviseur, in de raad 
van cliëntenparticipatie. Daarbij is hij 
mentor van verschillende mensen met 
verschillende zorgbehoeften. Vanaf het 
begin is Kees medecoördinator van de 
koffie-ochtend op donderdagochtend.

Genomineerden voor de Wijkvrijwilliger van het jaar
3. Koen Nieuwenhuize
Koen Nieuwenhuize is al meer dan 30 jaar 
actief in het Leusdense verenigingsleven. 
Aanvankelijk vooral als gastheer en 
klusjes(timmer)man bij de IJsbreker. Maar 
ook bij het bouwdorp was Koen jaren actief 
en bij tal van evenementen kon men op 

hem rekenen 
bij de op- en 
afbouw. Sinds 
2016 is Koen 
regelmatig 
op het 
Maximaplein 
te vinden. 
Hij doet vaak 
een klus voor 
Maxima's en 

was vanaf de eerste editie vrijwilliger bij 
Vier de Lente. Afgelopen jaar ontwierp en 
vervaardigde hij het buurtbord en was hij 
volop betrokken bij de inrichting van 't Lab.
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Het bestuur van Leusden ZeT 
bestaat uit:

Schoonmaakactie 
Maximaplein     
Dit schooljaar zijn we weer begon-
nen met de opruimacties rondom het 
Maximaplein. Kinderen die mee-
doen verdienen stempels die op het 
wijkfeest Vier de Lente op 28 maart 
2020 omgeruild kunnen worden voor 

2. Sara Dirkse-Versteeg
Als bestuurslid Communicatie van 
Leusden ZeT speelde Sara een sleutelrol 
binnen onze wijkvereniging en heeft 
zo ongeveer alle communicatiekanalen  
opgezet. Niet alleen maakte ze de Leusder 
gaZeT, maar ook flyers, posters, bordjes, 

stickers. 
Werkelijk 
overal waar 
het logo van 
Leusden ZeT 
op zit, komt 
uit Sara’s 
creatieve 
handen. Maar 
ondertussen 
deed ze nog 

veel meer. Ze zorgde ervoor dat de films 
tijdens de Filmclub geprojecteerd werden 
door een prachtige beamer, trok de eerste 
editie van Wijkfeest Vier de Lente en 
coördineerde het succesvolle Theaterras.

muntjes. De muntjes gebruik je om 
aan activiteiten van het feest deel te 
nemen. www.etenbijdirk.nl sponsort 
de opruimacties met een beker warme 
chocolademelk na afloop. 
De data van de schoonmaakacties:
17 januari 2020
14 februari 2020
28 maart 2020.


