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Beste wijkbewoner, 

De afgelopen periode is voor sommige mensen eenzaam, onduidelijk of 
verdrietig geweest en misschien nog. Maar er is goed nieuws! De strenge 
maatregelen zijn versoepeld en als wijkvereniging hebben we weer wat 
ruimte om activiteiten aan te bieden! Het is superfijn om elkaar weer te 

ontmoeten bij een creatieve activiteit of met een kop koffie. En ook is het 
geheel coronaproof. Deze Leusder gaZeT brengen wij uit om u daarvan 
op de hoogte te stellen en uiteraard om weer leuke berichten met u te 
delen. Maar ook leest u welke wijkbewoners actief zijn in deze periode, 
een bericht van de wijkagent, een interview met de apotheker van apo-
theek Tabaksteeg en een bericht van huisartsenpraktijk Santé. Dit is het 

laatste nummer voor de zomervakantie. Wij hopen dat dit blad u wederom 
positief verrast. 

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

Wie ben je en waar kennen mensen je 
van?
“Mijn naam is Froukje Heijdt. De mensen 
kennen mij misschien van de Hobby-
markt, het brei- en haakcafé of van 
het open inloopatelier van CreaZeT. Ik 
kom ook wel in de Dorpskerk. Ik ben 
getrouwd en heb een dochter op de 
middelbare school. Zij zat vroeger op de 
Loysderhoek. We wonen vanaf de start, 
alweer 12 jaar, in de Tabaksteeg op de 
Genthoek. Het is een fijne en gezellige 
wijk. Ik woon al sinds klein meisje in 
Leusden en ben dus een echte Leusden-
se.” 

Hoe ben jij bij al die creatieve activitei-
ten van Leusden ZeT terechtgekomen? 
“Samen met Mariska Stehouwer was ik 
op zoek naar creatieve activiteiten in 
de wijk. Wij zijn altijd creatief bezig en 
maken leuke items van allerlei materia-
len. Ik heb trouwens ook een webwinkel: 
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/
froukje/. Mijn spulletjes worden ook bij 
Maxima’s verkocht. Op een brain-

stormavond van Leusden ZeT hebben we 
het concept van het brei- en haakcafé 
(op maandagmiddag in café Maxima’s) 
bedacht. Later kwamen er de creatieve 
avonden die nu het CreaZeT- inloopate-
lier zijn bij; laagdrempelige en gezellige 
avonden voor mensen van 14-100 jaar. 
Het is 1x per 2 weken op donderdag-
avond van 19.30 - 21.30 uur en is gratis 
voor leden van Leusden ZeT en € 5,- voor 
niet-leden. Kom gewoon een keer vrij-
blijvend meedoen of neem een kijkje op 
onze Facebook-site.” 

Hoe lopen de avonden?
“Meestal zitten we met een groep van 
10-15 mensen. We zouden het leuk vin-
den om meer 30’ers en 40’ers als deelne-
mers te krijgen. Even je hoofd leegma-
ken, mooie hebbedingetjes maken voor 
in huis of tuin; mindful is het!”

Wat levert het je op?
“Ik vind het heel leuk om wekelijks 
contact te hebben met mensen en ook 
meteen iets te doen. En dat ik ook ande-
ren kan helpen met de creatieve bijeen-

Wie maken ons Leusden ZeT?
Elke maand stelt een wijkbewoner die zich inzet voor de 
wijkvereniging zich aan u voor. Deze maand is dit Froukje Heijdt-

Bijkerk van CreaZeT. 

komsten, maakt me heel blij. Zo is er een 
tijdje iemand bij het brei- en haakcafé 
geweest die niet lekker in haar vel zat. 
Het brei- en haakcafé heeft haar heel 
veel gebracht in die periode. Hierdoor 
verliep haar herstel voorspoedig. Dat 
we dat hebben kunnen betekenen voor 
iemand is heel bijzonder.”

Wat is de mooiste plek van Leus-
den-Zuid?
“Als je bij de kleine speeltuin met de wip 
op de Genthoek staat (tussen de Gent-
hoek en het Damreesche Spoor) kijk je zo 
over de sloot met alle steigers uit. Dat is 
zo’n mooi uitzicht!”

Wat zou jij nog graag wensen voor Leus-
den-Zuid?
“We doen het al zo goed. Met het oprich-
ten van Leusden ZeT is er zoveel leuks 
voor de wijk gekomen; de koffieochtend, 
de fiets-APK, het Techlab voor kids. Ik 
zou het leuk vinden als er meer win-
keltjes komen, een boekwinkeltje, een 
cadeautjeswinkel. Het is heel jammer 
dat dit soort winkels hier, tot nu toe, niet 
slagen.” 

Datum van het volgende CreaZeT- inloop-
atelier is donderdag 2 juli. Inschrijven is 
deze keer verplicht (i.v.m. de coronamaatre-
gelen) via crea@leusdenzet.nl. 



Oproep: Groene vingers gezocht
School- en buurtplein 
Het nieuwe school- en buurtplein aan het Máximaplein Leusden ziet er 
fantastisch uit. De nieuwe planten doen het goed, en het onkruid ook. Leusden 
ZeT zoekt een aantal vrijwilligers (stuk of 3 per keer) die het leuk vinden om te 
komen wieden/schoffelen (met eigen drietand/hark) tussen de nieuwe planten, 
zodat het onkruid geen kans krijgt en het nieuwe school- en buurtplein nog 
mooier wordt!
• Data: 10 juli 2020 (mogelijk vaker i.o.m. de school)
• Tijd: 's ochtends van 9:00 - 10:00 uur.
Wil en kan jij één of meerdere dagen een uurtje helpen? Laat het ons weten 
door een mailtje te sturen naar info@leusdenzet.nl of stuur ons een berichtje 
via Facebook en we brengen je in contact met de conciërge van de school.

Maximaplein
Ook zoeken we enthousiastelingen met groene vingers die de plantenbakken 
op het Maximaplein ongeveer twee keer per jaar willen onderhouden. Meld je 
aan via info@leusdenzet.nl.

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! 

Oproep: 
Designers functie
Onze fantastische Leusden ZeT-desig-
ner verhuist naar Drenthe. Daarom zijn 
wij per direct (vanaf eind zomer) op 
zoek naar een creatieve buurtgenoot 
die maandelijks de opmaak van deze 
wijkkrant kan verzorgen. Tevens krijg 
je - gemiddeld eens per maand - de 
vraag om posters te ontwerpen voor 
de aankondiging van activiteiten 
(bijvoorbeeld voor een workshop of 
kledingruil, maar ook voor het jaarlijk-
se wijkfeest of de ALV). De sjablonen 
voor de wijkkrant en posters bestaan 
al, maar je eigen creativiteit kun je 
zeker kwijt! 

Kortom:
- Ben jij creatief?
- Kun je omgaan met een ontwerppro-
gramma?
- Vind je het leuk om je gemiddeld 
zo'n vier uur per maand vrijwillig in 
te zetten voor onze wijkvereniging 
Leusden ZeT?

Stuur ons dan een berichtje via Fa-
cebook, Instagram of per mail info@
leusdenzet.nl. Neem vooral contact op 
als je nog vragen hebt aan de huidige 
ontwerper over deze 'Designersfunc-
tie'! Wij zien ernaar uit je te ontmoe-
ten!

Deze wijkkrant iedere maand ontvangen? En op de 
hoogte blijven van Leusden ZeT?
Word dan gelijk lid van wijkvereniging Leusden ZeT (ZeT staat voor Zuid en 
Tabaksteeg). De wijkvereniging is zo'n drie jaar geleden opgericht om leuke 
activiteiten voor en door de wijk te organiseren op en rondom het Máximaplein 
en in contact te komen met buurtgenoten. We groeien sindsdien gestaag. 
Inmiddels zijn al 274 huishoudens lid van Leusden ZeT. We hopen natuurlijk 
heel snel het 300e lid te mogen verwelkomen. Schrijf je in voor maar € 10,- per 
huishouden per jaar en wie weet win jij als nieuw lid die heerlijke Leusden ZeT-
taart! Geheel voor jezelf, of misschien wel om te delen met je buren? Hoe leuk is 
dat?!

Wat krijg je daarvoor terug?
• Elke maand de Leusder gaZeT (in de brievenbus of per mail), inclusief een  
 maandkalender van alle activiteiten in Antares en de wijk.
• Elke maand per e-mail een uitgebreide nieuwsbrief zodat je als eerste op  
 de hoogte bent van het laatste nieuws.
• Recht op voorinschrijving bij activiteiten van Leusden ZeT.
• Korting op activiteiten van Leusden ZeT (indien mogelijk).
• Advies bij de organisatie van je eigen straat- of wijkactiviteit.
• Twee keer per jaar een bijeenkomst waar je kunt meedenken over 
activiteiten en voorzieningen in de wijk en de toekomst van de vereniging.

Spreekt het bovenstaande je aan, knip dan het formulier uit en vul het inschrijf- 
en incassoformulier volledig in. Doe het formulier daarna in de brievenbus van 
Máximaplein 30. We verwelkomen je graag als nieuw lid!

      Lidmaatschapsformulier 

Leusden ZeT  
 Máximaplein 30, 3832 JS Leusden 

KvK:  7029 5239, RABO Bank NL61 RABO 0326 0921 02 
  ANBI RSIN 8582.42370   

Mijn gezin/ik wil lid worden van wijkvereniging Leusden ZeT. 

MIJN GEGEVENS 
Gewenste aanhef:  □ Familie       □ Mevrouw       □ Meneer       □ Mevrouw /Meneer  

Initialen:  Achternaam: 

Straatnaam:           Huisnummer: Toevoeging: 

Postcode:  Woonplaats: 

Telefoonnr.:  Mobielnr.: 

E-mailadres:  

 
Wilt u een bijdrage leveren aan de activiteiten van Leusden ZeT? 
 

□ Bestuurslid  Bestaande werkgroepen: 

 □ ZeT Schoon Actie  

 □ Ruilboekenkast        

 □ Brei- en haakcafé 

 □ Koffieochtend  

 □ TECHlab  

 □ Crea ZeT inloopatelier  

 □ ZeT Filmclub 

         □ Wijkfeest Vier de Lente 
 

□ Webmaster www.leusdenzet.nl 

□ Communicatie: 

     □  Redactie wijkkrant Leusder gaZeT   

     □ Bezorging wijkkrant Leusder gaZeT 

     □ Bijhouden Social Media 

     □ Maken e-mail nieuwsbrieven 

□ Organisatie evenementen 

□ Nieuw bewonersinitiatief, namelijk: 
________________________________________________________________________________ 

□ Andere werkzaamheden, passend bij uw wensen en vaardigheden, namelijk: 
________________________________________________________________________________ 
 

Het verenigingsblad ‘Leusder gaZeT’ kunt u in de kernen Leusden-Zuid en Tabaksteeg op twee 
manieren ontvangen: per mail (duurzame optie) of op papier. Woont u buiten dit gebied dan kunt u 

het verenigingsblad alleen per mail ontvangen. Graag ontvang ik de gaZeT per:   □ e-mail     □ post 
 
De minimale contributie is € 10,- per huishouden per jaar. Op het incassoformulier kunt u het door 
u gewenste bedrag aangeven. 

 
 
Datum: 
 
Plaats: Handtekening: 



       Automatische incasso

Leusden ZeT  
 Máximaplein 30, 3832 JS Leusden 

KvK:  7029 5239, RABO Bank NL61 RABO 0326 0921 02 
ANBI RSIN 8582.42370 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Achternaam: 

    Nummer: Toevoeging: 

   Woonplaats: 

 

  

  

 
 
Hierbij machtig ik Leusden ZeT om jaarlijks de volgende contributie af te schrijven (maak een keuze): 
 
       □ € 10,- (minimale contributie)        □ € 15,-         □ € 20,-          □ Anders, namelijk:  € ___ ,- 
 
 
Datum: 
 
Plaats:  Handtekening: 
 
 
AVG 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft geen concrete bewaartermijnen voor. Het 
uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wat noodzakelijk is hangt af van 
de situatie. Voor de wetgever zijn wij verplicht om bepaalde gegevens te bewaren. 
 

Doorlopende machtiging        S€PA 

Leusden ZeT Naam incassant    

Maximaplein 30 Adres incassant    

3832 JS Postcode incassant    Leusden Woonplaats incassant    

NL13ZZZ702952390000 Incassant  ID Nederland Land incassant  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Leusden ZeT om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens CONTRIBUTIE 
overeenkomstig de opdracht van Leusden ZeT. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze 
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 
naar de voorwaarden. 

__ __ __ __-__ __   

Geen verplicht veld Bij Nederlands rekeningnummer 

Leusden ZeT Naam incassant    

Initialen: 

Straatnaam: 

Postcode: 

Land: 

Rekeningnummer IBAN: 

Bank identificatie [BIC]: 

De oproep om een lentefoto naar de redactie te sturen is geslaagd. We plaatsen 
hier enkele prachtige foto’s. Deze fotografen kwamen als winnaars uit de bus en 

ontvangen daarom een bloemetje!

Gerda Zaagman ontdekte de waterhoenen met hun kleintjes. 

Dineke Bom schreef ons over prachtige 
plekken die je ontdekt als je vanaf het 

fietspad Tabaksteeg uitloopt via het 
nieuwe wandelpad van het oude spoor 

bij de Hamersveldseweg.  

Leny Groot ontdekte deze fantastische 
bloemenstruik. 

In juli organiseert Leusden ZeT een 
extra Coderdojo. Op zaterdagmiddag 
18 juli van 14.00-16.00 uur 
zijn kinderen tussen de 7 en 
17 jaar van harte welkom om 
te leren programmeren, met 
robots te experimenteren én 
(nieuw!) te leren solderen! 

Deelname aan de Coderdojo 
is gratis, maar het is wel 
verplicht om je aan te melden. 
Wanneer de inschrijving is 
geopend, krijgen de leden van 

Coderdojo ook in juli!

Fotowedstrijd 'Lente in Zuid'

Leusden ZeT als eerste een berichtje 
per e-mail. 

Oproep: Wandelclub 
buurtgenoten
Wie vindt het leuk om samen 
te wandelen? Het idee is om op 
zaterdagochtend te wandelen van 
9:00 tot 10:30 uur in onze mooie 
omgeving. Uiteraard met inachtne-
ming van de regels omtrent Corona. 
Interesse? Stuur een mailtje naar 
info@leusdenzet.nl en we nemen 
contact met je op. Groetjes, Caroline 
en Liesbeth.

We gaan weer 
Minecraften!
Midden in de zomervakantie, op 
woensdag 29 juli, kunnen alle Mine-
craft-fans hun hart ophalen. In het Lab 
organiseren we, samen met het Me-
dialab van de Bibliotheek Eemland, de 
grootste gaafste en leukste Minecraft 
Bouwwedstrijd van het land! Tijdens 
de wedstrijd krijg je een leen-laptop. 
Iedereen werkt dus op dezelfde com-
puter en je hoeft dus helemaal niets 
mee te nemen. Lekker makkelijk! En 
weet je wat helemaal gaaf is? Iedere 
deelnemer krijgt na afloop een gadget. 
En wie weet wint jouw team en gaan 
jullie naar huis met de Lego-beker!
We organiseren twee sessies van de 
bouwwedstrijd. 

De eerste sessie is 's ochtends van 
10.00 tot 12.30 uur. De tweede sessie 
is 's middags van 13.30 – 16.00 uur.
De inschrijving opent binnenkort. 
Houd daarvoor onze website in de 
gaten!



Zomerkalender Leusden ZeT
Ook dicht bij huis is van alles te beleven! 
Kijk voor de meest actuele informatie op 
www.leusdenzet.nl.

Meld je van tevoren aan en houd 1,5 
meter afstand
- Voor alle activiteiten moet je je 
aanmelden via info@leusdenzet.nl zodat 
we weten hoeveel mensen er komen.
- Voor alle activiteiten geldt dat je je aan 
de coronamaatregelen moet houden. 
Denk aan 1,5 meter afstand. Blijf thuis 
als je coronaverschijnselen hebt. Zo 
houden we het veilig voor iedereen.

KIJK VOOR MEER INFO OVER ACTIVITEITEN EN MEEST ACTUELE AGENDA OP: WWW.LEUSDENZET.NL

Zomer 2020Agenda

Brei- en haakcafé 
Dinsdag 23 juni van 13:30 -15:30 uur 
bij Maxima's

Koffie- en theemiddag 
Donderdag 25 juni van 14:30 - 16:30 uur 
bij Maxima's

Crea ZeT Atelier 
Donderdag 25 juni van 19:30 - 21:30 uur 
in het Lab op de eerste verdieping van 
Antares.

Brei- en haakcafé 
Donderdag 2 juli van 13.30 - 15.30  uur 
bij Maxima's 

Koffie- en theemiddag 
Donderdag 2 juli van 14:30 -16:30 uur 
bij Maxima's  

Crea ZeT Atelier 
Donderdag 2 juli van 19:30 - 21:30 uur 
in het Lab op de eerste verdieping van 
Antares. 

Folie in Lood Workshop 
Zaterdag 4 juli van 11:00 -15:00 uur bij 
Maxima's

Brei- en haakcafé 
Dinsdag 7 juli 13:30 - 15:30 uur bij 
Maxima's 

Folie in Lood Workshop 
Donderdag 9 juli van 11:00 - 15:00 uur 

Activiteiten 
JUNI

Activiteiten 
JULI

KIJK VOOR MEER INFO OVER ACTIVITEITEN EN MEEST ACTUELE AGENDA OP: WWW.LEUSDENZET.NL/AGENDA

Let op! Door Coro-

na-maatregelen zijn de 

tijden en data van het 

brei-en haakcafé en de 

koffie- en theemiddag 

gewijzigd! Kijk goed in 

de kalender!

bij Maxima's

Koffie- en theemiddag 
Donderdag 9 juli van 14:30 - 16:30 uur 
bij Maxima's.

Folie in Lood Workshop 
Vrijdag 10 juli van 11:00 - 15:00 uur bij 
Maxima's

Folie in Lood Workshop inclusief lunch 
Zaterdag 11 juli van 11:00 - 15:00 uur bij 
Maxima's

Brei- en haakcafé 
Donderdag 16 juli van 13:30 - 15:30 uur 
bij Maxima's 

Koffie- en theemiddag 
Donderdag 16 juli van 14:30 - 16:30 uur 
bij Maxima's. 

Folie in Lood Workshop 
Donderdag 16 juli van 11:00 - 15:00 uur 
bij Maxima's

Folie in Lood Workshop 
Vrijdag 17 juli van 11:00 - 15:00 uur bij 
Maxima's

Folie in Lood Workshop 
Zaterdag 18 juli van 11:00 - 15:00 uur bij 
Maxima's

Coderdojo voor kinderen tussen de 7 en 
17 jaar. 
Zaterdag 18 juli van 14:00 – 16:00 uur 
Deelname is gratis. Inschrijven verplicht. 
In het Lab (Antares) 

Brei- en haakcafé 
Dinsdag 21 juli van 13:30 - 15:30 uur bij 
Maxima's 

Koffie- en theemiddag Donderdag 23 juli 
van 14:30 - 16:30 uur bij Maxima's. 

Folie in Lood Workshop Donderdag 23 
juli van 11:00 - 15:00 uur bij Maxima's 

Folie in Lood 
Workshop 
Vrijdag 24 juli 
van 11:00 - 
15:00 uur bij 
Maxima's 

Folie in Lood 
Workshop 
Zaterdag 25 
juli van 11:00 
- 15:00 uur bij 
Maxima's 

Minecraft Bouwwedstrijd 
Woensdag 29 juli van 10:00 – 12:30 uur 
en van 13:30 – 16:00 uur 
Inschrijven is verplicht. In het Lab (An-
tares) 

Folie in Lood Workshop 
Donderdag 30 juli van 11:00 - 15:00 uur 
bij Maxima's 

Brei- en haakcafé
Donderdag 30 juli van 13:30 - 15:30 uur 
bij Maxima's 

Koffie- en theemiddag
Donderdag 30 juli van 14:30 - 16:30 uur 
bij Maxima's. 

Folie in Lood Workshop 
Vrijdag 31 juli van 11:00 - 15:00 uur bij 
Maxima's 

Folie in Lood Workshop 
Zaterdag 1 augustus van 11:00 - 15:00 
uur bij Maxima's 

Brei- en haakcafé
Dinsdag 4 augustus van 13:30 - 15:30 
uur bij Maxima's 

Koffie- en theemiddag
Donderdag 6 augustus van 14:30 - 16:30 
uur bij Maxima's. 

Bij Maxima's:
- Meld je voor de Folie in Lood work-
shops min. 24 uur van te voren aan 
bij Maxima’s aan de balie of via maxi-
masleusden@gmail.com. Kosten: 45 
euro per persoon (inclusief uitgebreide 
lunch).  

- Dinsdag t/m zondag diverse fiets- en 
wandelarrangementen door het prach-

tige landgoed Den Treek of 
langs De Grebbelinie:
Optie 1: met gevulde pick-
nicktas voor € 10,95 p.p.
Optie 2: met lunchplank voor 
€ 8,50 p.p.
Optie 3: met High Tea voor € 
12,95 p.p. 
Reserveer minimaal 24 uur 
van tevoren bij Maxima's aan 
de balie of via maximasleus-
den@gmail.com.

Activiteiten 
AUGUSTUS

Voor patiënten van huisartsenpraktijk 
Santé,

Wij willen u bedanken voor uw begrip 
en steun die we de afgelopen maanden 
van u hebben gekregen om de 
coronazorg in de praktijk uit te kunnen 
voeren en om de verspreiding van het 
virus te remmen.

Voor hulp en ondersteuning blijven wij 
voor u klaarstaan. Wij hopen dat u ons 
weet te vinden als u hulp en/of zorg 
nodig heeft. Dit kan telefonisch of via 
een e-consult via onze website. 
Ook kan het nodig zijn dat wij u toch 
op het spreekuur willen zien. Natuurlijk 
houden wij ons in de praktijk aan alle 
veiligheidsmaatregelen.

Om de zorg op een veilige manier 
mogelijk te maken, vragen we u om ons 

Bedankje van huisartsenpraktijk Santé
te helpen door:
• Niet zonder afspraak bij ons in 
de praktijk te komen.
• Anderhalve meter afstand in 
acht te nemen.
• Om bij elk bezoek uzelf de 
vraag te stellen of u geen klachten 
heeft die bij het coronavirus passen, en 
bij twijfel eerst te bellen.
• Indien mogelijk zonder 
begeleiding naar de praktijk te komen.
• Zo goed mogelijk op tijd te 
komen, maar ook niet meer dan 5 
minuten te vroeg.

Dank voor uw begrip en zorg voor 
elkaar!

Team huisartsenpraktijk Santé
https://huisartsenpraktijk-sante.
praktijkinfo.nl/
033-494 33 00

De wijkagent aan ZeT  

Beste wijkbewoners,
Het zijn vreemde tijden, zo ook voor 
de politie. De ene dag sta je nog 
gezellig een praatje te houden en 
schud je wat handen, de dag erna 
mag je niet meer op het werk komen, 
en is thuiswerken en 1,5 meter het 
“nieuwe” normaal. Het vraagt van 
iedereen een hoop aanpassingen en 
discipline. Ook voor mij werd beslist 
dat het thuiswerken voorlopig zou 
gaan gelden. Vandaar dat ik de laatste 
weken dan ook niet meer in de wijk te 
zien ben geweest, maar dat ik vanuit 
huis alles nauwlettend volg wat de 
collega’s van de incidentafhandeling 
aan meldingen verwerken. Het valt 
op dat er opvallend weinig zaken 
spelen in de wijk. Wat wel opvalt, is 
dat er langzaam een stijging zichtbaar 
wordt van jeugd(over)last op en rond 
het Máximaplein en de scholen en in 
de parkjes. Juist voor de jeugd is het 
belangrijk om contact te hebben met 
andere jongeren en lekker een plek 
om te chillen te hebben. Ik doe daar-
om een extra verzoek aan alle ouders 
in onze wijk, om eens het gesprek aan 
te gaan met uw kind en hun te vragen 
hoe en waar ze chillen en of dit over-
last geeft. Loop ook eens een rondje 
door de wijk langs het schoolplein 
of door het parkje in Leusden-Zuid 
en ervaar zelf of er last of overlast is. 
De politie zal de komende maanden 
samen met de gemeente, boa’s en de 
jeugdwerker de jeugd ook aanspreken, 
en daar waar sprake is van overlast 
gaan optreden. Uitgangspunt blijft dat 
er altijd ruimte is voor de jeugd om te 
hangen, maar alleen met de afspraak 
dat men de troep opruimt en er geen 
overlast door gillen/muziek of hardrij-
dende scooters door voetgangersge-
bied ontstaat. 

Dit is alweer de laatste Leusder gaZeT 
voor de zomervakantie. Daarom alvast 
een prettige vakantie gewenst. Let 
goed op elkaar, doe voorzichtig en 
blijf gezond!

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

Deze tekening is voor alle geslaagden in Leusden-Zuid en Tabaksteeg. Normaal is 
het feest, hoor je de geluiden van feestjes in de wijk en de verhalen van ‘geslaagd 
reizen’ naar Portugal. Dit jaar is het anders en zelfs de vlaggen lijken er een beetje 
eenzaam bij te hangen. Maar: ‘Wat ben jij geslaagd zeg! GEFELICITEERD!’ Geniet van 
deze bijzondere tijd en zodra een feestje vieren er weer in zit, verheug ik me op de 

geluiden in de wijk. 
Liefs Koosje
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Het bestuur van Leusden ZeT 
bestaat uit:

Iedere maand stelt een ondernemer uit 
de wijk zich aan u voor. Deze maand is 
dit Süleyman Gönen, de apotheker in 
apotheek Tabaksteeg. 

Wie ben je, wat doe je? Waar kennen 
wijkbewoners jou van? 
“Ik ben Süleyman Gönen, vader van 
vier en sinds november 2019 in dienst 
bij Apotheek Tabaksteeg. Voorheen 
was ik werkzaam bij Apotheek de 
Hamershof. Ik ben nu in totaal 
dus al twee jaar betrokken bij de 
farmaceutische zorg in Leusden. Ik ben 
en voel mij de poortwachter van onze 
gezondheidszorg.”

Wat zijn je werkzaamheden?
“Dagelijks controleer ik rond de 
tweehonderd recepten. Hierin word ik 
ondersteund door mijn drie assistenten 
en een assistente in opleiding. Sinds 
kort heb ik een collega-apotheker, 
Yad Hussein, die bezig is met zijn 
specialisatie. Gezamenlijk zorgen 
wij ervoor dat de Leusdenaren hun 
medicijnen goed en veilig kunnen 
gebruiken. Als apotheek zijn wij 
laagdrempelig te bereiken voor alle 
kwaaltjes waar geen huisarts voor 
nodig is. Indien nodig verwijzen wij de 
cliënten door naar de huisarts.”

De apotheek heeft met 
bezettingsproblemen te maken gehad. 
Hoe kan dat?
“Dit komt mede door de grote krapte 
in de arbeidsmarkt. Gelukkig hebben 
we het tij weten te keren waardoor 

Ondernemer van de maand
we een mooie bezetting hebben met 
gekwalificeerde krachten. Maar toch  
wil ik jongeren uitnodigen om voor dit 
mooie vak, waar veel voldoening uit te 
halen valt, te kiezen!”

Hoe is het in de apotheek in deze 
coronatijd?
“Zoals iedereen maken ook wij 
bijzondere tijden mee in deze 
coronatijd. We ontsmetten de 
werkplekken meerdere keren per dag 
en hebben plexiglas voor de balie. Er 
mogen maximaal drie cliënten in de 
apotheek zijn. Ook privé volgen we de 
regels nauw en zijn wij ons bewust van 
ons verantwoordelijke werk.”

Wat wil je zelf nog vermelden in deze 
wijkkrant? 

“Ik maak graag van deze gelegenheid 
gebruik om u te vragen  om uw 
medicatie tijdig te bestellen. Wij 
hebben 2 werkdagen nodig om de 
recepten klaar te maken. Als u aan 
uw laatste strip begint, bestel dan 
meteen uw medicatie. Zo hoeft u in de 
apotheek niet te wachten en dat is erg 
gewenst in deze coronatijden. Als u uw 
mobiele nummer of mail achterlaat 
dan kunnen wij u een berichtje sturen 
zodra uw medicatie klaarligt. Wel zo 
gemakkelijk!” 

Wil jij ook wat vertellen over je eigen 
bedrijf of onderneming aan de wijk? 
Meld je aan voor deze rubriek via 
info@leusdenzet.nl

Bedankt
Ons kascontrolelid de heer Van der 
Kar en zijn echtgenote waren onlangs 
60 jaar getrouwd en dus hebben ze 
een bloemetje namens de vereniging 
en wijk gekregen. Daar hadden ze niet 
op gerekend en de heer Van der Kar 
bedankt u daar hartelijk voor.


