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Wie ben je, wat doe je? Met andere 
woorden, waar kennen de wijkbewoners 
je van? 
“Mijn naam is Taco Munnikhuis en 
mijn bedrijf heet Tacoservice033. Mijn 
werkgebied is voornamelijk Leusden 
en Amersfoort. Ik doe verbouwingen 
in woningen en tuinen. Tevens voer ik 
werkzaamheden uit aan pleziervaartui-
gen en geef ik les op het Ambachtelijk 
Botenbouw Centrum in Amersfoort.”

Wat is je band met Leusden-Zuid en 
Tabaksteeg?
“Ik woon met mijn gezin in Leusden- 
Zuid en onze twee zoons gaan naar ‘t 
Palet. Een heerlijke buurt voor ons en 
zeker ook voor de kinderen.”

Waar kunnen de mensen voor bij jou 
terecht?
“Ik ben breed inzetbaar. Van kleine 
klussen tot bijvoorbeeld complete
zolderverbouwingen of plaatsen van 
overkappingen in de tuin. Ik adviseer de 
mensen graag.”

Waar ben je trots op als bedrijf?
“Ik ben trots op het feit dat ik mijn 
klantenkring heb kunnen uitbreiden 
door mond-op-mondreclame. 

Dat betekent dat je je werk goed doet.  
Mijn motto is: Luisteren, Meedenken, 
Oplossen.”

Waar ben je trots op in de wijk?  
“Ik ben trots op het feit dat wij in een 
wijk wonen waar mensen elkaar op 
straat goedemorgen wensen. Waar je 
je buren bij naam kent. Ook de betrok-
kenheid is best groot in de wijk. Dat 
geeft een goed gevoel. Je leeft hier echt 
samen met elkaar.” 

Waar kunnen we nog aan werken in 
Leusden-Zuid?
“Ik merk dat, sinds wij hier negen jaar 
geleden zijn komen wonen, er lang-
zaam toch een, hoe moet ik dat zeggen, 
wat meer ‘stadse’ mentaliteit in op-
komst is. Elkaar straal voorbij lopen op 
straat, niet even groeten komt steeds 
vaker voor. Je kent elkaar niet, maar 
ziet elkaar wel elke dag. Wat is er mis 
met een groet? Laten we elkaar niet 
negeren. We leven in dezelfde buurt; 
omzien naar elkaar begint met deze 
kleine dingen ....”

ONDERNEMER VAN DE MAAND

Onlangs ontvingen wij de 300e 
inschrijving. Deze mijlpaal hebben 
we niet zomaar voorbij laten gaan 
natuurlijk. We hebben een prachtige 
Leusden ZeT-taart gebracht bij Dirk 
en Geeske. Zij zijn enkele maanden 
geleden verhuisd vanuit het wes-
ten van het land en wonen nu in de 
Tabaksteeg. Dirk had daar zijn eigen 
boomkwekerij en Geeske was lerares 
in het basisonderwijs. Inmiddels ge-
nieten zij van hun pensioen. Tijdens 
de koffie met taart vertelden zij dat 
zij de gezellige dorpse sfeer hier in 
Leusden erg waarderen.  
Welkom in de wijk Dirk en Geeske!

...groeit!

Meer informatie?
www.tacoservice033.nl

06-10 75 99 90

TACO MUNNIKHUIS
Mijlpaal 300 leden bereikt!



De wijkagent aan ZeT

Zaterdag 12 september om 9.00 uur 
was de start van de wandelclub. Met 
zeven enthousiaste deelnemers (van 
alle leeftijden; twintigers tot zestigers) 
hebben we 1,5 uur gewandeld over 
Landgoed de Boom. Ook de week erna 
werd er gewandeld in de omgeving. 
Dit keer over de Liniedijk langs het 
Valleikanaal en tussen de weilanden 
door over de Langesteeg. Ook lopen 
we wel eens door Den Treek. Wil je 
ook eens mee wandelen? Je kunt je 
aanmelden via info@leusdenzet.nl of 
kom gewoon op zaterdag om 9.00 uur 
naar het Máximaplein. We hebben een 
app-groep opgericht, zodat iedereen 
weet wanneer we weer op pad gaan. 
In principe wordt er iedere zaterdag 
van 9.00-10.30 uur gewandeld, maar 
je kunt bijvoorbeeld ook om de week 
aansluiten. Bij flinke regen gaan we 
niet. Kortom, begin je zaterdag als 
vroege vogel, heerlijk fris en fit!

Afgelopen jaar ontstond het idee voor Recycle 
Sint in Leusden-Zuid. Want waarom ieder jaar 
nieuw speelgoed kopen als je ook kunt ruilen? 
Op deze manier geven we speelgoed een nieuw 
leven via een speelgoedruilmarkt. Een duurza-
me en voordelige manier om het Sinterklaas-
feest te vieren. Dit kunnen wij natuurlijk niet 
alleen. Daarom doen wij als Leusden ZeT een 
oproep om te kijken of er een stuk of vier vrij-
willigers te vinden zijn die dit plan in oktober/
november vormgeven en de speelgoedruilmarkt 
organiseren. Uiteraard bieden wij vanuit Leus-
den ZeT ondersteuning met ideeën, benodigde 
materialen en promotie. Om te inventariseren of 
hier animo voor is, vragen wij om bij interesse 
uiterlijk zondag 11 oktober een mailtje te sturen 
naar info@leusdenzet.nl.

Wandelclub 
groot succes!

RecyleSint zoekt 
vrijwilligers

Aan wat voor techactiviteiten zouden wijkbewoners behoefte hebben? Na een aantal 
succesvolle TECHlab-activiteiten boog een clubje vrijwilligers zich eind september 
over deze vraag tijdens de TECHlab-meedenkavond. En zoals het gaat bij creatieve 
denkers waren er veel ideeën: solderen, python leren, workshop filmpjes maken met 
je telefoon en Minecraft voor gevorderden. Een deel daarvan zal aan bod komen 
tijdens de Coderdojo's voor kinderen van 7 t/m 17 jaar. Maar de komende tijd gaan 
we aan de slag met het uitwerken en opzetten van een aantal activiteiten voor 
volwassenen en oudere kinderen. Zo gaan we een tweede Drone-workshopserie 
opzetten. Bekijken we de mogelijkheden om een Meet je Stad-project in onze wijk 
te realiseren. Een workshop domotica, om je huis te automatiseren, behoort tot de 
mogelijkheden. We denken ook aan een aantal kleine projecten om te maken, zoals 
een eigen wekker of lamp die op beweging aangaat. Tenslotte gaan we een inloop-
TECHlab-avond opzetten zodat je op een vast moment in de wijk terechtkunt in het 
Lab om te werken aan je eigen projecten. Voor meer informatie houdt onze website 
in de gaten. En wil je meedenken of meedoen? Leuk! Stuur ons dan een berichtje op 
techlab@leusdenzet.nl.

Uitkomst meedenken TECHlab



Interview nieuwe designers

Wie zijn jullie, en wat doen jullie in het 
dagelijks leven?
Ik ben Marco van der Werve, 47 jaar en 
vader van 2 kinderen. Sinds 1989 ben ik 
werkzaam bij - en sinds 2011 eigenaar 
van Drukkerij Patria in Amersfoort. Het 
bedrijf is opgericht in 1909 en verzorgt 
dagelijks grafische producties voor 
het MKB en multinationals en tevens 
verzorgen wij boekproducties voor 
verschillende uitgevers.
Mijn naam is Derk Reijneker (34) en in 
het dagelijks leven ben ik conrector op 
een middelbare school in Amersfoort. 
 
Wonen jullie zelf ook in de wijk Tabak-
steeg - Leusden-Zuid en zo ja, sinds 
hoelang?
Marco: Ik woon zo’n 35 jaar in Leusden, 
waarvan nu 9 jaar in Tabaksteeg. 
Derk: We hebben tien jaar in Amers-
foort gewoond, in de buurt van het 
centrum en bijna een jaar geleden ben 
ik samen met mijn vrouw Iris en onze 
twee dochters Noor en Felien verhuisd 
naar Leusden-Zuid. 
 
Van welke faciliteiten in de wijk maken 
jullie zelf gebruik als gezin? 
Marco: Wij maken gebruik van de super-
markt, horeca en sportschool. Met onze 
jongste zoon maken wij regelmatig 
gebruik van de verschillende speello-
caties die Tabaksteeg te bieden heeft 
en volgend jaar gaat hij naar school in 
de wijk.
Derk: Als gezin met jonge kinderen 
zal het geen verrassing zijn dat MFC 
Antares de hotspot is. De kinderen gaan 
ernaar school en de opvang. Meestal 

lopen we op de terugweg een rondje 
langs het buurtbord om te kijken of er 
nog leuke, eventueel Facebook-
waardige, mededelingen of oproepen 
hangen. 
 
Hoe zijn jullie bij Leusden ZeT betrok-
ken geraakt en wat doen jullie precies? 
Marco: In de zomereditie van de Leus-
der gaZeT zag ik een oproep staan voor 
een designersfunctie voor Leusden ZeT. 
Aangezien ik een grafisch bedrijf heb 
en woonachtig ben in Tabaksteeg, heb 
ik mij als vrijwilliger aangemeld. Samen 
met Derk verzorg ik nu de opmaak/
vormgeving van diverse 
communicatie-uitingen.
Derk: Toen we hier net kwamen wonen, 
zag ik via Facebook een oproep voor 
iemand die eens in de drie maanden 
de Facebookpagina van Leusden ZeT 
van updates voorziet. Dat leek mij een 
leuke manier om bekend te raken in de 
wijk en een idee te krijgen van wat er 
gebeurt. Dat contact heeft er ook toe 
geleid dat ik nu samen met Marco het 
design van de gaZeT en posters doe. 
Een leuke manier om iets dat ik als 
hobby doe, ook nuttig te laten zijn. 
 
Wat missen jullie nog in de wijk of waar 
kunnen we nog aan werken met elkaar? 
Derk: Oef, dat is een lastige. We wonen 
hier nog relatief kort maar nu ik erover 
nadenk merk ik wel dat de activiteiten 
zich veelal richten op volwassenen 
en jonge kinderen. Er is ook een grote 
groep jongeren in onze wijk te vinden 
en het zou leuk zijn om ook hen meer 
bij activiteiten en de wijk te betrekken. 

Door de verhuizing van designer Judith naar Drenthe afgelopen zomer 
was de redactie op zoek naar een nieuwe vrijwilliger. Op de oproep 
in de Leusder gaZeT reageerden twee wijkbewoners die nu samen de 
vormgeving van flyers, posters en de Leusder gaZeT voor hun rekening 
nemen. We stellen ze voor.

Extra lastig in deze coronatijd, want hoe 
maak je onderscheid of het corona is of 
niet? Een feit is dat de ziekteverschijn-
selen zoals koorts, verkoudheid, hoesten 
en benauwdheid bij zowel griep als co-
rona kunnen optreden. U dient daarom 
in alle gevallen een (gratis) coronatest 
te laten doen die u kunt aanvragen bij 
de GGD via 0800-12 02. Tot de testuit-
slag moet u binnen blijven.

Griep?

Corona?

Heeft u griep? Koorts en pijn verdwijnen 
meestal na 3-5 dagen voordat u zich 
weer helemaal fit voelt, kunnen er nog 
wel een aantal weken overheen gaan.

Huisartsenpraktijken nodigen mensen 
die door griep extra risico lopen om
ziek te worden uit voor de jaarlijkse 
griepvaccinatie. Huisartsenpraktijk Santé 
geeft dit jaar de griepvaccinaties bij 
MFC Antares, zodat de griepprik veilig 
geven kan worden. Mensen die voor de 
griepprik in aanmerking komen ontvan-
gen half oktober de uitnodigingsbrief. 
Op 2 november tussen 15.00-19.00 uur 
worden de griepprikken gegeven. Op de 
homepagina van onze praktijkwebsite 
staat meer informatie over de griepprik, 
de pneumokokkenvaccinatie, hoe laat 
we u 2 november verwachten en wan-
neer u kunt komen als u dán niet kunt.

Team huisartsenpraktijk Santé

Drink voldoende (1,5 á 2 liter per dag)

Paracetamol kan uw pijnklachten wat ver-
lichten

Er zijn geen medicijnen om de griep te 
genezen.

Meer informatie over griep kunt u vinden 
op www.thuisarts.nl/ikhebgriep



Agenda
Oktober 2020

Brei- en haakcafé
di 6 | 13 | 20 | 27 okt.

CreaZeT
do 1 okt.

Wandelochtend
za 3 | 10 | 17 | 24 | 31 okt. 
9.00-10.30 verzamelen voor Maxima's

Vrijwilligersborrel Leusden ZeT
za 31 okt. 

De Leusder gaZeT is een uitgave van wijkvereniging Leusden ZeT | Maximaplein 30 | 3832 JS Leusden | info@leusdenzet.nl | www.leusdenzet.nl
Kvk nummer 70295239 | Rabobank NL 61 RABO 0326 0921 02

Ontwerp door Derk Reijneker | Drukwerk door Drukkerijpatria.nl | Wijzigingen en fouten voorbehouden | Kijk voor de meest actuele info op www.leusdenzet.nl
Vaste redactie gaZeT: Jolanda van der Veen- van Kooten |  Ellen Jumelet | Derk Reijneker | Marco van der Werve | Giovanna van den Ham

Koffie- en theemiddag
do 1 | 8 | 15 | 22 | 29 okt. 
14.30-16.30 bij Maxima’s

Borrel jonge wijkbewoners
zo 18 okt.
19.30 in de Bavoort

Coderdojo
za 24 okt. 
19.30-21.30 in het LAB

GAAT NIET DOOR

GAAT WEL DOOR

KIJK VOOR MEER INFO OVER 
ACTIVITEITEN EN MEEST ACTUELE 

AGENDA OP: 
WWW.LEUSDENZET.NL/AGENDA

Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:

Lid worden?

Wijkvereniging Leusden ZeT groeit! 
Inmiddels zijn al meer dan 300 
huishoudens lid. 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. 

Of volg ons via
Instagram en Facebook.

Vanwege de aangescherpte maatre-
gelen rondom het coronavirus, gaan 
sommige activiteiten niet door. 

BORRELEN

Vrijwilligers Leusden ZeT
Op zaterdag 31 oktober organiseert Leusden ZeT een 

borrel voor al haar (meer dan 60!) wijkvrijwilligers 

die zich inzetten namens de wijkvereniging. Mocht je 

nou geen uitnodiging hebben ontvangen (dan heb-

ben wij wellicht je mailadres niet), maar heb je wel 

zin om langs te komen? Je bent van harte welkom 

tussen 16.00-18.00 uur bij Maxima’s.

Jonge wijkbewoners
Met een aantal jonge buurtbewoners hebben wij het initiatief genomen om wat meer te gaan organiseren/ondernemen voor de jongere bewoners van onze wijk. Graag willen we hier met jullie (wijkbewoners tussen 25-40 jaar, wat jonger of ouder maakt niet uit!) over brainstormen. Waar is behoefte aan? Wat mis je? Hoe zou je mensen willen ontmoeten? Wil je meepraten en meteen al wat nieuwe buurtbewoners ontmoeten? Kom dan op zondag 18 oktober om 19.30 uur naar Bavoort voor een laagdrempelige borrel (uiteraard op 1,5 meter afstand). Stuur deze oproep ook gerust door naar andere jonge mensen in de wijk! Als je interesse hebt, kun je je opgeven via info@leusdenzet.nl? Dan kun-nen wij reserveren. We kijken ernaar uit je te ontmoeten! 

Groet, Lotte en Giovanna.


