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Er is werkelijk van alles te doen voor 
jong en oud! Een greep uit het aan-
bod: wijkwandelingen, opening nieuw 
schoolplein, aaien van lammetjes, 
schaken met een beer, springen op 
springkussens, mini-coderdojo, pro-
grammeren op computers, klimmen in 
een toren, rijden met een treintje, een 
gesprek voeren, demonstraties van tur-
nen, poffertjes, workshop Salsa, schoon-
maakactie, ontwerpwedstrijd, ZeT’s got 
talent op het podium, oudhollandse 
spelletjes, schminken, vlechten door de 
kapper, stoelyoga en NOG VEEL MEER! 

Vanaf september 2019 is er hard 
gewerkt door een team vrijwilligers 
aan de organisatie van dit wijkfeest. 
We willen het kernteam bestaande 
uit Arna de Jong, Jacqueline Lycklema, 
Like van der Ham, Marc Dohmen, Frits 
Ringers, Judith Berghuis, Monique 

Disseldorp, Annemiek Stufkens, Riny 
Savelberg, Giovanna van den Ham, Inge 
Van Os en Ellen Jumelet dan ook van 
harte bedanken voor al hun inzet!                                 
Wij willen Rabobank Amersfoort 
Eemland en de ondernemers van het 
Maximaplein heel hartelijk bedanken 
voor het mede mogelijk maken van het 
wijkfeest.

Ook Heijmans, Afas Software, Leus-
den-Fit en BelleDame, met wie wij een 
match hebben gesloten tijdens de    
matchbeurs, bedankt voor jullie bijdra-
ge.

Het wijkfeest start van 12.00-13.00 uur 
met de actie Schoon Maximaplein. Van 
13.00-17.00 uur vieren we de komst van 
de lente op en rondom het Maximaplein 
en in MFC Antares. We kijken uit naar je 
komst op zaterdag 28 maart!

Wijkfeest 28 maart 2020
Voor u ligt de feestelijke voorjaarseditie van de Leusder gaZeT 
met hierin alle informatie over het wijkfeest ‘Vier de Lente’ op 
zaterdag 28 maart 2020 op en rondom het Maximaplein en 

in MFC Antares.

Tijdens het wijkfeest zal de 
schaapsherder uit Den Treek aanwe-
zig zijn met een aantal lammetjes. 
Kom ze aaien en knuffelen tussen 
12.00-17.00 uur.

LAMMETJES AAIEN
op 28 maart

Workshop CreaZeT
Ook CreaZeT viert de lente tijdens 
het wijkfeest. We gaan die dag aan de 
slag met zaad, vlechten, paasdecora-
ties en handlettering. Kom gezellig 
meedoen en neem je creatie mee 
naar huis. CreaZeT is aanwezig in het 
LAB tussen 13.00-17.00 uur.

Data CreaZeT Inloop Atelier:
- 19 maart, 2 en 16 april



21 februari was het dan zover: De start 
van het opknappen van het schoolplein. 
De heuvels zijn inmiddels afgegraven 
en de opbouw van het plein is in volle 
gang. Het nieuwe plein heeft een 
andere opzet, daardoor komen er meer 
verschillende speelmogelijkheden voor 
kinderen en is er meer schaduw in de 
toekomst. De kinderen hebben zelf 
meegeholpen met het ontwerp.

Een nieuw element is de buitenklas: 
een halfronde opstelling met een klein 
podium ervoor. Het voetbalveld en het 
panna-veld blijven behouden, net als 
de meeste klimtoestellen. De toestellen 
krijgen wel een andere plek. Op het 
plein komt ook een familieschommel; 
een wens van veel kinderen. 

Zo rond half maart worden er weer 
bomen geplant. Eind maart is het plein 
klaar om op te spelen. 

Op 28 maart om 13.00 uur wordt het 
nieuwe plein officieel geopend!

Stichting Vier het Leven organiseert 
culturele activiteiten voor ouderen 
(65+) die niet graag alleen op stap 
gaan. Zij worden thuis opgehaald door 
een gastheer of gastvrouw van Vier 
het Leven en samen 
met andere gasten gaan 
zij gezellig naar de 
bioscoop, een concert, 
een theatervoorstelling 
of naar een museum. De 
deelnemers genieten 
van een drankje 
tussendoor en elkaars 
gezelschap en worden 
na afloop weer veilig 
thuisgebracht. 

Culturele activiteiten voor ouderen (65+)

Nieuws van het schoolplein

Wie ben je en waar kennen we je van? 
“Mijn naam is Giny Leijssenaar. Ik woon 
sinds 1983 in de wijk Wildenburg. 
Via mijn dochter, die in Leusden-Zuid 
woont, kwam ik in contact met Leusden 
ZeT. Naast mijn werk in de verzeke-

ringswereld maak en verkoop ik kinder-
kleding, ook op bestelling (Facebook: 
Vrolijkenzelfgemaakt). Bij de start van 
CreaZeT heb ik me aangemeld om te 
helpen. Tijdens de CreaZeT-avonden 
neem ik mijn naai- of lockmachine mee. 

Wie maken ons Leusden ZeT?
Elke maand stelt een wijkbewoner die zich inzet voor de 
wijkvereniging zich voor. Deze maand is dit Giny Leijssenaar. 
Giny zet zich in voor CreaZeT, het creatief inloopatelier van 

Leusden ZeT. 

Ik vind het leuk om anderen te leren 
naaien.”

Je bent betrokken geweest bij de inrich-
ting van het Lab? 
“Daar zitten aardig wat uren en avonden 
in! Ik heb alle gordijnen ingenomen, 
kussens gemaakt en het ophangsysteem 
werkend gemaakt. Daarnaast heb ik met 
vele anderen heel wat avonden geklust 
om het zo mooi te krijgen!”

Wat zou je nog wensen voor Leusden 
ZeT?
“Ik zou het leuk vinden om ’s avonds 
een naaicafé te starten. Er is een brei- 
en haakcafé op maandagmiddag, maar 
dat is voor werkenden niet handig. Is 
er iemand die met mij mee wil denken 
hierover? Eigenlijk wil ik iedereen achter 
de naaimachine krijgen, haha!”

Wat wil je nog kwijt aan de wijkbewo-
ners?
“Wees zuinig op Antares en Maxima’s. 
Waar vind je zoiets in Leusden? Het 
is een mooi wijkcentrum waar je kunt 
binnenlopen, sporten, eten en drinken, 
een boek lezen of ruilen en er worden 
activiteiten voor jong en oud, door o.a. 
Leusden ZeT, georganiseerd. Ook voor 
alleenstaanden is er genoeg te doen.”

Wilt u meer informatie over de 
activiteiten van Vier het Leven? 
Bezoek onze website www.4hetleven.
nl of bel 035-524 51 56 voor meer 
informatie.

ANWB Automaatje van 
start
Op 23 januari ging ANWB AutoMaatje 
Leusden van start. Dit is een 
vrijwilligersvervoersproject, bedoeld 
voor mensen die door leeftijd of 
handicap niet in staat zijn met eigen 
auto of openbaar vervoer te reizen. 

Met behulp van ANWB AutoMaatje 
Leusden kunnen inwoners een 
aanvraag doen voor incidenteel vervoer. 
Vrijwillige matchmakers koppelen de 
vervoersvraag van een inwoner aan een 
beschikbare chauffeur. 
De vrijwillige chauffeur, het 
zogenaamde AutoMaatje,  begeleidt 
mensen van deur-tot-deur met de 
eigen auto en ontvangt hiervoor 
van de deelnemer een kleine 
onkostenvergoeding van € 0,30 per 
kilometer. Vanuit Leusden ZeT is Rita 
Cloosterman één van de medetrekkers 
van dit initiatief.

Aanmelden kan telefonisch bij Lariks 
via 033- 303 44 44 tussen 9.00 en 12.30. 
Een rit dient minimaal 2 dagen van 
te voren te worden aangevraagd bij 
Lariks. De matchmakers hebben dan 
voldoende tijd om op zoek te gaan 
naar een beschikbare chauffeur. Het 
kan voorkomen dat er geen chauffeur 
beschikbaar is. 
De deelnemer dient dan zelf voor een 
alternatief te zorgen.

Op https://automaatjeleusden.nl/ staat 
alle informatie over ANWB AutoMaatje 
Leusden. 

Even voorstellen: De DJ 
van het wijkfeest 2020!
“Ik ben Tijmen van Hensbergen en ik 
vind het heel leuk om het geluid te 
verzorgen bij shows en feesten. Op 
mijn school Het Nieuwe Eemland zit ik 
in de Licht-en-Geluid-groep. Met die 
groep begeleiden we shows die op 
onze school gegeven worden; van een 
dansproductie tot een zingend talent; 
alles komt er op het podium voor. 
Door de Licht-en-Geluid-groep ben 
ik nog meer geinteresseerd geraakt 
in geluid. Daar ben ik dus in verder 
gegaan. En ik leer nog elke dag bij!”

De Leusder gaZeT
De Leusder gaZeT is dé maandelijkse 
wijkkrant en maandkalender van 
wijkvereniging Leusden ZeT. Leden 
van Leusden ZeT ontvangen deze 
thuis in de brievenbus of per e-mail. 
Twee keer per jaar, in het voor- en 
najaar, wordt de krant huis-aan-huis 
bezorgd in Leusden Zuid en Tabak-
steeg. 

Heb je een nieuwtje voor de wijk-
krant? Stuur dan de redactie een 
berichtje op gazet@leusdenzet.nl

TECHLAB Leusden ZeT
Op 28 maart zal het TECHlab van 
Leusden ZeT aanwezig zijn op het 
wijkfeest. Alle jongeren van 7 tot 
17 jaar zijn welkom voor een Mini 
Coderdojo, het bouwen van een eigen 
computerspel en experimenteren met 
robots.

Wat is Coderdojo?
Hier leren jonge mensen, tussen 
de 7-17 jr, programmeren, websites 
bouwen, apps ontwikkelen, 
programma’s en games maken en 
meer. Over de hele wereld worden 
deze Coderdojo’s opgezet en 
georganiseerd door vrijwilligers. 

In 2020 is er elke maand een 
Coderdojo in het Lab van Maxima’s:
• zaterdag 18 april 2020
• zaterdag 16 mei 2020
• zaterdag 20 juni 2020

Meer info vind je op https://www.
leusdenzet.nl/nieuws/coderdojos-in-
het-techlab/



De ondernemer van de maand is 
Fysiotherapie-Leusden.nl.

Wat doen jullie en/of waar kennen 
wijkbewoners jullie van?
“Mensen kennen ons van de 
fysiotherapiepraktijk op De Hank 
4, maar misschien ook wel van de 
jaarlijkse Wandelchallenge en andere 
wandelingen die we al een paar 
jaar in samenwerking met Maxima’s 
organiseren.”

Voor wat en hoe kunnen wijkbewoners 
bij jullie terecht?
“Wijkbewoners en andere Leusdenaren 
zijn welkom voor elke bewegingsklacht, 
revalidatie en trainingen, zoals 
bijvoorbeeld Zwangerfit of Fysiofitness. 
We zijn er ook om je fitheid te testen 
en voor een gesprek en een kopje 
koffie staat onze deur open; we lijken 
soms wel een buurtcentrum. We 
zijn bovendien afhaalpunt voor de 
bibliotheek van Leusden.”

Wat is jullie band met Leusden-Zuid 
en/of Tabaksteeg?
“Het is een heerlijke wijk om in te 
werken en een aantal medewerkers 
woont er met veel plezier.”

Wat is jullie visie op het werk?
“Goede samenwerking is het 
uitgangspunt: in de wijk met bewoners, 
andere hulpverleners en verwijzers, 

Ondernemer van de maand Lezers gezocht voor leesclub Moderne Literatuur

lokaal met eerstelijns zorgverleners, 
sportclubs en de gemeente. Wij nemen 
ook deel aan netwerken in de regio.”

Waar zijn jullie trots op in de wijk?
“Wij zijn trots op de positieve energie 
in de wijk. Mensen vinden het leuk 
om deel te nemen aan activiteiten en 
elkaar te ontmoeten. We merkten dat 
vooral bij ons 10-jarig jubileum in 2019. 
Met leerlingen van de basisscholen, 
een aantal ondernemers in de wijk, 
bewoners en buurtsportcoaches 
hadden we een superleuke week die 

Doorgang Senioren-
gymgroep Plezierig Fit
Ondanks eerdere berichten dat de 
seniorengymgroep stopt, hebben we 
goed nieuws. De seniorengymgroep 
Plezierig Fit blijft bestaan! Na 
jarenlange vrijwillige inzet van 
Henny Tessels, is het Leusden Fit 
gelukt om gymvereniging Impala de 
beweeggroep over te laten nemen. Het 
is fijn dat er continu wordt ingezet op 
beweegmogelijkheden voor senioren. 
De deelnemers van de groep zijn 
opgelucht dat de lessen doorgaan. De 
docente is blij met deze ontwikkeling 
en hoopt op een fijne samenwerking 
met Impala. We kunnen deelnemers 
gebruiken, dus kom eens vrijblijvend 
een keer meedoen en besluit daarna of 
u wekelijks wilt komen.

Tijd: woensdagmiddag 14.45 uur. 
Plaats: de kleine gymzaal beneden in 
Antares.

Mooie boeken lezen, daarover 
inspirerende gesprekken voeren en 
nieuwe mensen ontmoeten? Dat kan 
in Maxima’s! In samenwerking met 
Leusden ZeT, Bibliotheek Eemland en 
Senia leesclubs worden er momenteel 
2 leesclubs opgericht: één ‘s avonds en 
één overdag. Landelijk zijn leesclubs erg 
in opmars. Steeds meer mensen vinden 
het prettig om samen met anderen over 
boeken te praten en het aantal leesclubs 
neemt toe. Een veelgehoorde opmerking 
is dat je door een leesgroep meer aan 
lezen toekomt en een gesprek erover 
meerwaarde heeft.

Hoe werkt het bij Senia? 
Senia stelt voor elk programma een 

bol stond van activiteiten.”

Waar kunnen we nog aan werken in de 
wijk?
“Zorgen voor elkaar, en elkaar nog 
meer ontmoeten, oog hebben voor 
wie het moeilijk heeft. Als we dat 
goed doen, krijgen we meer plezier en 
levendigheid in de wijk.”

Wat willen jullie nog vermelden in deze 
wijkkrant?
“Voor jong en oud: bewegen is goed, 
meer bewegen is beter! Heb je daar 
vragen over? Kom gerust eens bij ons 
langs, lopend of met de fiets.”

literatuurlijst samen. Er is er een voor 
literatuur, filosofie, geschiedenis, 
specifiek voor dát betreffende boek. 
De leeswijzers worden gedrukt en 
toegestuurd aan de deelnemers.
De leesclubs komen om de 5 à 6 weken 
bij elkaar. Het voorzitterschap rouleert; 
er is geen vaste voorzitter of docent aan 
de groepen verbonden.
De leeswijzers geven houvast. De 
discussievragen zorgen voor diepgang. 
Elke groep bepaalt zelf hoe ze de vragen 
behandelen. Meer informatie over Senia-
leesclubs, zie www.senia.nl.

Geïnteresseerd? Aanmelden en meer 
informatie krijgen is mogelijk bij de 
ambassadeur van Senia-leesclubs: 
liesbeth.ram@senia.nl

Voorjaarskledingbeurs 
Dorpskerk   
Woensdag 1 april is er een voorjaars-
kledingbeurs in het Trefpunt naast de 
Dorpskerk, van 14.00 uur tot 16.30 uur. 
Adres: Arnhemseweg 75. 

De opbrengst van deze beurs gaat 
naar Kinderhospice Binnenveld in 
Barneveld en naar een project in 
Moldavië. 

U kunt ook uw kleding inleveren en zo 
aan het goede doel bijdragen! 

Inleveren kan op maandag 30 maart van 
19.00 uur tot 20.00 uur en op dinsdag 
31 maart van 14.00 uur tot 15.00 uur in 
het Trefpunt. 

Zij spelen tijdens het lentefeest 
mooie, kleine liedjes die warm 
worden gebracht met een vleugje 
humor. Jacco speelt op piano en 
gitaar en Lotte zingt. Beiden hebben 
jarenlange ervaring en ze leerden 
elkaar 6 jaar geleden kennen bij de 
Bigband waar ze beiden in zitten. 
Kom genieten van hun muziek en 
muzikale chemie. 
Lotte zal ook de presentatie van ZeT’s 
got talent op zich nemen.

Muziek van 
Jacco en Lotte



Tijdens het Vier de Lentefeest heb je de kans om je baktalent te tonen! Wil je mee-
doen?

Maak een hartige of zoete taart met 2 fairtrade-producten erin. Lever die in tussen 
12.00 en 13.00 uur bij de Fairtrade-kraam op het Maximaplein. Er zijn prijzen te win-
nen voor volwassenen, tieners en kinderen. Een speciale jury beoordeelt alle baksels. 
Er is ook een publieksprijs te winnen!

Wil je niet bakken? Kom dan proeven! Voor slechts 1 euro kun je 5 stukjes proeven. 
Prijsuitreiking is rond 16:30u. Www.fairtradeleusden.nl

Schoon Maximaplein Ontwerpwedstrijd    
Doe mee met de Schoon Maximaplein Ontwerpwedstrijd en win een High Tea 
voor vier bij Maxima’s of een bezoek aan Suez in Soesterberg! Hier kun je de reis 
van plastic afval naar herbruikbaar grondstoffen bekijken. De wedstrijd is een 
activiteit in het kader van Duurzaam Doen Leusden; een initiatief van inwoners, 
ondernemers, organisaties en de gemeente. Samen werken we aan acties die 
bijdragen aan een schoon, groen en energieneutraal Leusden.

De opdracht
Welk product kom jij veel tegen op straat, in de bosjes of in de sloot dat daar niet 
thuishoort? Ontwerp voor dat product een alternatief dat minder afval creëert. 
Bedenk bijvoorbeeld iets anders voor een blikje frisdrank of voor een plastic wat-
tenstaafje.

Regels
• Je woont in Leusden-Zuid of Tabaksteeg
• Je zit in het schooljaar 2019-2020 in groep 5 t/m 8 
• Maak een ontwerp van het nieuwe product. Dat mag op verschillende  
 manieren (denk aan een maquette, filmpje, poster of iets anders)
• Het ontwerp stuur je in één document met het aanvraagformulier op

Stuur je inzending uiterlijk 13 maart in. Kijk voor meer informatie op: https://
www.leusdenzet.nl/nieuws/schoon-maximaplein-ontwerpwedstrijd/
De finale is op 28 maart 2020 tijdens het wijkfeest Vier de Lente. Tijdens de 
finale verdedigen de uitverkorenen zich tegenover een jury. 

Wendy en Dennis Schanschort verhuisden 
eind februari van Nieuwerkerk aan de 
IJssel naar Het Gastenhuis aan de Karel 
Brouwershof; niet als bewoners met 
dementie maar als zorgechtpaar. Zij 
gaan medewerkers, bewoners en familie 
op een zo persoonlijk mogelijke manier 
begeleiden.

Hoe zijn jullie in Leusden 
terechtgekomen? 
Wij waren een weekend weg en 
logeerden bij het Van der Valk-hotel 
in Leusden en zagen op Facebook, 
advertenties voorbijkomen over het 
concept Het Gastenhuis. Aangezien 
wij al een tijdje bezig waren om samen 
iets te gaan ondernemen, hebben 
wij ons verder in dit concept verdiept 

Nieuws uit het Gastenhuis
en nu zitten wij hier in Leusden als 
zorgechtpaar.

Jullie zijn hier nog maar heel kort, maar 
kunnen jullie al vooruitkijken? 
We komen in een al draaiende 
organisatie, dus dat moet vooral 
doorgaan. We hebben kennisgemaakt 
met medewerkers, bewoners en hun 
familie. We luisteren naar hun wensen en 
waar nodig, passen we iets aan. Als we 
naar onze locatie kijken, zo’n mooi pand 
midden in een woonwijk, zou deze in 
de toekomst een buurtfunctie kunnen 
hebben. Denk dan aan een moment 
in de week om bordspelletjes te doen 
en hoe leuk zou het zijn als er kinderen 
van de opvang of peuterspeelzaal hier 
liedjes komen zingen? 

De wijkagent aan ZeT  

In maart begint het voorjaar weer. De 
temperatuur loopt weer wat op en 
het is lekker om buiten te zijn. Onze 
jeugdige wijkbewoners spreken wat 
vaker op straat af en gaan dan lekker 
chillen op diverse plekken in de wijk. 
Dit geeft in sommige gevallen wat 
(over)last voor omwonenden. Indien 
u last ervaart, kunt u dit melden bij 
de gemeente of buiten de openings-
tijden bij de politie via 0900-88 44. 
Er zal dan gekeken worden naar de 
mate van overlast en eventueel zal de 
jeugd daarop aangesproken worden. 
Als wijkagent zal ik bij jongeren, die 
structureel voor overlast zorgen thuis 
langsgaan, om samen met de ouders 
tot een oplossing te komen. Ik ga er 
stiekem een beetje vanuit dat zij ook 
een oogje in het zeil houden en wan-
neer nodig hun kinderen aanspreken.
Ook gebeurt het weleens dat de echt 
kleine kinderen kwijtraken in een 
onbewaakt ogenblik. Vanuit de politie 
wil ik u vragen om niet te lang te 
wachten met dit aan ons te melden. 
Als u na 10 minuten zoeken in de wijk 
uw kind nog niet heeft gevonden, belt 
u dan de politie op 112. De politie 
zal dan bij u langskomen en u verder 
ondersteunen in de zoektocht. Ook 
zal er een burgernetmelding uitgaan. 
Bent u nog geen lid van Burgernet? 
Meld u dan nu aan op www.burgernet.
nl en help mee bij vermissingen en 
zoekacties!

Met vriendelijke groet,
Arjan Schelling - Wijkagent Tabak-
steeg/Leusden-Zuid en buitengebied

Lid worden?
Inmiddels zijn al 265 huishoudens lid. 
Word nu ook lid van de wijkvereniging 
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 huis-
houden staat er een heerlijke zelfge-
bakken appeltaart klaar. 
Ga naar: https://www.leusdenzet.nl/
lid-worden/
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Het bestuur van Leusden ZeT 
bestaat uit:

Op 28 maart worden er twee 
wandelingen georganiseerd 
voor wijkbewoners en andere 
geïnteresseerden. Beide wandelingen 
duren 1-1,5 uur. José Huurdeman 
zal een rolstoel-, rollator- en 
kinderwagenvriendelijke wandeling 
leiden (ook voor scootmobiels) van 
2 km. door Tabaksteeg. Tijdens deze 
wandeling vertelt zij over de historie 
van Leusden en de wijk Tabaksteeg. 
Hans Peter Reinders zal de 
natuurwandeling leiden van 5 à 6 km. 
door de ecologische zone 
van Tabaksteeg, Leusden-
Zuid en Den Treek. Deze 
is voor wandelaars, 
maar je hoeft niet 
geoefend te zijn. Hans 
Peter vertelt ons over de 
natuur die we onderweg 
tegenkomen. 

Beide wandelingen zijn 
mede mogelijk gemaakt 
door Fysiotherapie-
Leusden.nl. 

Tijdstip: 11.30 – 13.00 uur. 
Verzamelen bij de informatiestand 
van Leusden ZeT op het Maximaplein 
(voor Antares). 

Rond 13.00 uur arriveren beide 
groepen op het Maximaplein, waar 
dan de aftrap is van het wijkfeest. 
Opgeven mag, maar hoeft niet: 
vierdelente@leusdenzet.nl. De 
wandeling is gratis en na de 
wandeling wordt u een drankje 
aangeboden door fysiotherapie-
Leusden.nl

WIJKWANDELING
op 28 maart (rolstoel- en rollatorvriendelijk) 

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 dat 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 uur. 
Meer info volgt na opgave.

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


