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Beste wijkbewoner, 

Het zijn rare tijden. Je hoeft je krant maar open te slaan of de televisie aan 
te zetten en de berichten over corona komen je tegemoet. Deze periode 
is voor sommige mensen eenzaam, onduidelijk en soms verdrietig. Toch 
hebben wij besloten om een Leusder gaZeT uit te brengen. Dit doen wij 

om u ook leuke berichten te bezorgen. Juist in deze tijd zie je hoe bijzon-
der onze wijk en de wijkbewoners zijn. Zo leest u dat er lammetjes zijn 

geboren, hoe de bewoners aan De Hank verrast werden met een bingo en 
welke wijkbewoners actief zijn in deze periode. Wij wensen u sterkte toe 

en hopen dat dit blad u positief verrast. 

Hartelijke groet van de redactie en van het bestuur van Leusden ZeT

Wie ben je en waar kennen mensen je 
van?
”Ik ben Ruben van Herwaarden, 13 jaar 
en woon mijn hele leven al in Leus-
den-Zuid. Ik maak wandelingetjes door 
de wijk met papa, mama, mijn zusje of 
iemand anders die met me wandelt. 
Ook fiets ik graag op mijn driewieler 
of op onze tandem. Ik zit graag op het 
Máximaplein, even checken wie er 
allemaal Dirk in en uit gaat.”

Welke band heb jij met Leusden-Zuid?
”Leusden-Zuid en Tabaksteeg zijn zo 
vertrouwd, mijn veilige plek, waar veel 
bekende gezichten, bekende auto's, 
bekende plekken voor me zijn en waar 
veel mensen mij kennen. Als ik met een 
van m'n ouders wandel dan groeten 
mensen me: 'Hé, Ruben!' terwijl mijn 
ouders denken: wie is dat?”

Op welke manier ben je actief binnen 
Leusden ZeT?
”Sinds vorig jaar bezorg ik samen met 
mama de Leusder gaZeT bij onderne-
mers aan het Máximaplein en eens per 
half jaar ook huis-aan-huis. Mijn ouders 
vinden dat ook ik iets kan doen voor 
de wijk. Ik vind het leuk wanneer ik ze 
mag rondbrengen met mijn driewiel-

fiets. Als het bezorgen klaar is, krijg ik 
altijd een milkshake.”

Wat is de mooiste plek van Leus-
den-Zuid?
”De mooiste plek in de wijk is de brug 
waar je van Zuid naar Tabaksteeg loopt. 
Dan kan je het Máximaplein, de weg, 
de busbaan en beide wijken overzien. 
Ik zou daar het liefst de hele dag zit-
ten. Op nummer 2 staat het speelplein 
achter ons huis, lekker om de buurkin-
deren heen scharrelen.”

Wat wil je zelf nog vermelden in de 
krant? 
”Ik ga naar een Kinderdagcentrum in 
Amersfoort en dus niet naar een school 
in onze wijk, maar op vrijdagochtend 
wandelen mama en ik altijd samen 
met mijn zusje mee naar school. Mijn 
moeder heeft dit stukje geschreven 
trouwens.”

Wat zou jij nog graag wensen voor 
Leusden-Zuid?
”Het enige dat ik mis is een treinstati-
on, daar zou ik dan elke dag voor gaan 
zitten. Van kijken naar rijdende treinen, 
de roltrap naar boven en de lift naar 
beneden, word ik blij.”

Wie maken ons Leusden ZeT?
Elke maand stelt een wijkbewoner die zich inzet voor de 
wijkvereniging zich aan u voor. Deze maand is dit Ruben van 
Herwaarden. 

Op berenjacht in 
Leusden 
Het is in Nederland een enorme hit; 
de Berenjacht. Onze kinderen zitten 
lange dagen thuis en regelmatig een 
luchtje scheppen of een ommetje door 
de buurt maken is daarom het advies. 
Om dat ommetje leuker te maken, 
volgde in veel gemeenten de oproep 
om een beer voor het raam te zetten. 
Binnen twee weken werden er in 
Leusden maar liefst ruim 1300 beren 
aangemeld via de Facebook-site! Ook 
het Huis van Leusden, diverse scholen, 
buitenschoolse opvanglocaties en een 
aantal winkels hebben inmiddels een 
beer voor het raam gezet. Doe je mee? 
Aanmelden van je beer kan in de 
Facebookgroep “Berenjacht in 
Leusden”. Hier vind je ook een kaart 
met alle aangemelde beren.



FOTOWEDSTRIJD 
'Lente in Zuid' 
De lente is aangebroken! De natuur 
ontluikt alsof er niks aan de hand is 
en dat is maar goed ook, want het is 
prachtig om vogels te zien nestelen 
en bloemknoppen te zien ontwaken! 
Wij roepen de lezers op een lentefoto 
in of rondom onze wijk te maken. 
Stuur de foto uiterlijk zondag 10 
mei naar gazet@leusdenzet.nl en 
wie weet zien we jouw foto in de 
volgende editie van de Leusder 
gaZeT! Alle inzendingen krijgen 
sowieso een plek op de website 
www.leusdenzet.nl. De drie mooiste 
foto's worden beloond met een 
lentebloemetje! 

Wie ben je, wat doe je? Waar kennen 
de mensen je van?
”Ik ben Lisanne Oskam, 46 jaar. Ik heb 
samen met mijn man een melkvee-
bedrijf op Den Treek. We bieden ook 
boerderijeducatie en rondleidingen 
aan op ons bedrijf voor (internationa-
le) groepen. En ik train (buitenlandse) 
agrariërs op het gebied van de prakti-
sche melkveehouderij.”

Wat is je band met de wijk? 
“2 van onze 3 zonen zitten op de 
Loysderhoek, dus ik kom regelmatig 

richting het Máximaplein. Ik doe daar 
ook boodschappen en sport ik in de 
Real Gym.” 
 
Waar kunnen de mensen voor bij jou 
terecht?
“Mensen kunnen op afspraak ons 
bedrijf bezoeken. Informatie vindt je op 
www.farmvisit.nl.”
 
Hoe zie jij als bewoner van het buiten-
gebied, Leusden-Zuid?
”Wij boeren met ons bedrijf op land-
goed Den Treek. Als bewoners van 
Leusden-Zuid hebben we een prachtig 
buitengebied om te wandelen, fietsen 
en mountainbiken, zeker nu de nieu-
we mountainbikeroute open is! Als 
melkveehouders proberen wij onze 
landerijen zo duurzaam mogelijk te on-
derhouden. We besteden aandacht aan 
het bodemleven en zaaien op plekken 
waar het mogelijk is bloemenranden. 
In de zomer weiden we onze koeien. 
Dat is voor de omwonenden leuk om te 
zien, maar ook voor ons. Daarnaast zijn 
we actief deelnemer aan het initia-
tief Vallei Boert Bewust. Vallei Boert 
Bewust zoekt de verbinding met de 
samenleving om ons heen.”

 

ONDERNEMER VAN DE MAAND Wat vind jij de mooiste plek in Leus-
den-Zuid?
”Ik denk dat wij op 1 van de mooiste 
plekken in Leusden-Zuid wonen. Rust, 
ruimte en een bos voor ons huis!” 
 
Hoe is het op de boerderij in deze coro-
natijd?
”Op de boerderij merken we in ons 
dagelijks werk niet zoveel van corona. 
Alles gaat gewoon door. De grootste 
verandering is dat we allemaal thuis zijn, 
de kinderen thuisonderwijs hebben en ik 
online vergader. De rondleidingen, boer-
derijeducatie en trainingen liggen nu 
stil. Voor de langere termijn verwachten 
we ook impact op de melkprijzen. Beide 
zaken zullen financiële consequenties 
hebben voor ons bedrijf. We proberen er 
elke dag het beste van te maken. We zijn 
gezond, hebben het bos en ruimte om 
ons heen en … de trampoline. Die wordt 
nu meer gebruikt!”

Wat wil je nog vermelden in deze wijk-
krant?
”Probeer er in deze tijd iets moois van te 
maken. Geniet van elkaar en de omge-
ving!”
 
Groet, Lisanne

Schoolplein ver, maar 
nog niet klaar!
Wat is er de afgelopen weken hard 
gewerkt aan het nieuwe school- en 
buurtplein! Wanneer je langs het 
plein loopt, lijkt het zo goed als klaar. 
Maar opgelet: het plein is nog niet 
open. De hekken staan nog tot mei 
om het plein om de beplanting de 
kans te geven om goed aan te slaan. 
Zodra duidelijk is wanneer het plein 
opengaat, laten we dat zo spoedig 
mogelijk weten. Mocht je tot die 
tijd iemand op het schoolplein zien, 
zeg dan gerust dat het nog niet de 
bedoeling is om er te spelen.

Maak gebruik van het 
buurtbord

Op het Máximaplein aan de kant van 
de parkeerplaats staat dit prachtige 
gele buurtbord. Dit bord is vorig jaar 
geplaatst door Leusden ZeT. Iedereen 
in Leusden-Zuid en Tabaksteeg mag 
dit bord gebruiken om iets aan te 
kondigen; om een oproep te doen 
voor oppas, een klushulp, noem maar 
op! 

In het buitengebied van Leusden 
zijn in februari/maart ruim 280 
lammetjes geboren. Naast eenlin-
gen hebben we ook tweelingen 
en drielingen gekregen. Inmiddels 
lopen alle schapen met lammeren 
buiten. Wilt u een schaap adopte-
ren? Kijk dan op de website www.
schaapadopteren.nl of http://www.
treekerwissel.nl.

De schaapskudde uit 
Den Treek 

HEB JIJ 
WIJKNIEUWS?

Heb jij wijkgerelateerd 
nieuws en wil je dat graag 
delen met buurtbewoners? 
Stuur dan een stukje tekst 
(75 - 200 woorden), liefst 
met een foto naar gazet@
leusdenzet.nl en wij kijken 
of we dit nieuws kunnen 
plaatsen; in onze nieuws-
brief of op onze website.

CORONAHULP VANUIT DE GEMEENTE 
LEUSDEN 

De gemeente Leusden heeft een overzicht gemaakt met tips voor de 
coronaperiode. Voor de gehele lijst verwijzen we u naar: https://www.
sociaalplein-leusden.nl/corona-hulp/.  

Hulp nodig? Of zelf anderen helpen?
• Huiskamer van Leusden is elke werkdag van 9 tot 17 uur te-
lefonisch bereikbaar via: 06-50 06 08 90, of mail: huiskamervanleus-
den@gmail.com. 
• Stuur een berichtje naar info@leusdenzet.nl en laat weten 
waarbij je hulp kunt gebruiken, waar je woont en op welke manier je 
bereikbaar bent. 

Laat merken dat je aan een ander denkt
• Zet iets leuks of lekkers voor de deur bij de bewoners van het 
Gastenhuis of ouderen uit de wijk.

Behoefte aan een luisterend oor of praatje?
• Bel  Huiskamer van Leusden via 06-50 06 08 90 (werkdagen 
van 9:00-17:00 uur) of mail huiskamervanleusden@gmail.com.
• ANBO-medewerkers zitten 7 dgn per week voor u klaar van 
09:00 tot 21:00 uur op tel: 0348-46 66 66.
• Rode Kruis-hulplijn is er voor mensen die in thuis-isolatie 
zitten: 070-445 58 88.

Voor ouders met kinderen
• Lopen de spanningen op? Weet je je geen raad? Neem con-
tact op met Veilig Thuis, bel 0800-2000 (24 uur per dag). Is er direct 
gevaar? Bel 112.

Speciaal voor mantelzorgers
• Op dinsdagen is er tussen 10.00-12.00 uur een telefonisch 
spreekuur voor mantelzorgers. Mailen kan ook: mantelzorg@la-
riks-leusden.nl.

Buurtbingo voor bewoners van De Hank
Op 8 april organiseerden de bewoners van De Hank (nummers 29 t/m 41) voor hun 
overburen een galerijbingo. In de voorafgaande week ontvingen de galerijbewoners 
een uitnodiging met bingokaart en regels. Iedereen stond bij zijn voordeur en 
hield 1,5 meter afstand van elkaar. Er waren leuke paasmandjes samengesteld 
met chocolade, advocaat, puzzelboekjes, een bloemetje en slagerij Gelderblom 
voorzag elk mandje van een waardebon. Om alles goed verstaanbaar te maken 
kwam de 'Corona Disco Bus' van De vriendelijke DJ's uit Leusden het geheel feestelijk 
ondersteunen. De overburen konden de afleiding waarderen en genoten op hun 
galerij. Er werd soms zelfs een klein dansje gewaagd. Na afloop werden de prijzen 
naar de deuren gebracht.

Horecazaken zijn al een aantal weken 
gesloten en in veel winkels is het stil. 
De noodzakelijke maatregelen om het 
coronaovirus in te dammen, treffen 
horecaondernemers en winkeliers hard. 
Heeft u boodschappen of producten 
nodig? Bestel of winkel dan lokaal en 
ondersteun onze lokale ondernemers. 

Op www.steunhorecaleusden.nl bestelt 
u gerechten bij ruim 20 horecazaken 
uit Leusden en Achterveld. Ook bij 
ondernemers in Leusden-Zuid zoals 
‘Eten bij Dirk’, Bavoort of Maxima’s kun 
je een maaltijd afhalen of zelfs laten 
bezorgen. 

Steun lokale (horeca)
ondernemers

Lid worden?
Wijkvereniging Leusden ZeT groeit! 
Inmiddels zijn al 260 huishoudens 
lid. Binnenkort krijgt het 275e lid 
een attentie! 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. 

Dorpskerk Online
De kerkdiensten van de Dorpskerk 
zijn op zondagochtenden (10.00 uur) 
te volgen via een livestream. Dit kan 
via www.kerkomroep.nl of 
www.pgleusden.nl/live.
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Het bestuur van Leusden ZeT 
bestaat uit:

Op 11 maart kwamen ongeveer 30 
wijkbewoners samen om meer te 
leren over het Right to Challenge. 
Burgemeester Gerolf Bouwmeester 
legde samen met Like van der Ham-
van Hulten uit dat dit een kans is voor 
bewoners om gemeentelijke taken 
over te nemen wanneer zij denken 
deze beter, slimmer of goedkoper uit 
te kunnen voeren. Vervolgens gingen 
de bewoners uiteen in groepjes om 
te brainstormen. De ideeën liepen 
uiteen van het opzetten van een 
wijkhuiskamer, tot een toernooi tussen 
verschillende wijken (zoals de Palio 
uit Siena). Maar ook een wandelclub 
en mogelijke herinrichting van het 
Maximaplein passeerden de revue. 
Een wijktoernooi is tevens een idee 
waar over nagedacht wordt. Wil je 
meedenken? Mail dan je naam en 
gegevens naar info@leusdenzet.nl.

Right to Challenge 

Oproep 'Help je buur' levert veel helpende handen 
op! 
Het is hartverwarmend om onze Leusden ZeT-mailbox vol te zien stromen 
met berichten van wijkbewoners die hulp willen bieden. Al ruim 30 mensen 
hebben zich aangemeld voor het doen van boodschappen, een klusje of de hond 
uitlaten. Maar ook hulp in de vorm van thuisonderwijs, een kopje koffiedrinken 
of wandelen met iemand die behoefte heeft aan een luisterend oor wordt 
geboden! Dank voor jullie aanbod! Heeft u of heb jij ook ergens hulp bij nodig? 
Stuur dan een mailtje naar info@leusdenzet.nl. 

Kijk naar elkaar om en vraag je naaste buren of ze nog ergens hulp bij kunnen 
gebruiken.

Ook een bloemetje voor Manon van Tiel-
raden. Zij werd genomineerd door Janske 
voor de fijne hulp die zij biedt. De foto is 
gemaakt door John van Hamond

Zo veel mensen staan deze dagen 
voor elkaar klaar. Buren die een 
boodschap doen. Leerkrachten die 
klaarstaan voor de kinderen. Huis-
artsen die een luisterend oor bieden. 
Verplegers en artsen die keihard 
werken. Horecamensen die maaltijden 
thuis bezorgen. Lokale ondernemers 
die keihard werken om het hoofd 
boven water te houden. Ouders die 
schipperen tussen thuiswerken en de 
kinderen lesgeven. En zo kunnen we 
nog wel even doorgaan...

Om de mensen die het verdienen 
of nodig hebben, in het zonnetje 
te zetten, doen we vanaf nu de Top 

TOP DIE BUUR! Wie verdient een bloemetje?
die Buur-actie! Laat ons weten welke 
wijkgenoot jij in deze periode in het 
zonnetje wilt zetten. Elke week gaan 
wij op pad om 1 van hen een bloeme-
tje te bezorgen.

Stuur zijn/haar naam, adres en reden 
waarom hij/zij een bloemetje verdient 
naar info@leusdenzet.nl. Elke zaterdag 
kiezen we iemand uit en gaan we op 
pad.

Op onze eerdere oproep om buurt-
genoten in het zonnetje te zetten, 
kwamen al direct vier aanmeldingen 
binnen:

Oproep wandelclub 
buurtgenoten
Wie vindt het leuk om samen te wan-
delen? Het idee is, om na de corona-
tijd, op zaterdagochtend te wandelen 
van 9:00 tot 10:30 uur in onze mooie 
omgeving. Interesse? Stuur een mailtje 
naar info@leusdenzet.nl en we nemen 
contact met je op. Groetjes, Caroline 
en Liesbeth.


