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Wat is jouw band met Leusden-
Zuid en/of Tabaksteeg?
“Sinds 2010 woon ik samen met 
Rodina, Melissa en Brenda in de 
Anna Aleidalaan. 
Daarvoor woonde ik altijd in 
Amersfoort.”
 
Wat doe je oftewel waar kennen 
wijkbewoners jou van? 
“Wijkbewoners kunnen mij kennen 
van Leusden ZeT. Ik heb met plezier 
deelgenomen aan de workshop 
Drone bouwen. 
Daarnaast sport ik ook regelmatig 
bij The Real Gym en kun je me in 
de wijk zien lopen met onze Jack 
Russel.” 
 
Waar ben jij actief binnen Leusden ZeT?
“Ik ben vanaf de start actief als vrijwilliger 
bij de CoderDojo. Als wij kinderen willen 
enthousiasmeren voor techniek dan 
begint dat door ze de ruimte te geven 
waarin ze ermee aan de slag kunnen. 
Superleuk om te zien wat de kinderen in 
een paar uur weten te maken.”
 
Welke activiteiten van Leusden ZeT 
spreken jou aan en waarom?

“Ik houd van techniek in de breedste zin 
van het woord, maar het meest van 
computers en elektronica. Met name de 
Drone workshop vond ik erg leuk, omdat 
daar meerdere technieken nodig waren 
en je elkaar helpt om het voor elkaar te 
krijgen. Activiteiten waarbij je samen met 
anderen toewerkt naar een eindresultaat, 
spreken mij aan.”

Waar kunnen we met elkaar nog aan 
werken in de wijk?
“Ik zou het leuk vinden als het TechLab 

Vrijwilliger van de maand: Marco Kappe 

Van de redactie
Beste wijkbewoners, deze gaZeT is eind oktober samengesteld en wij hebben de afgelopen tijd al diverse keren 
meegemaakt dat de activiteiten toch nog veranderen vanwege de coronamaatregelen. Wij volgen de richtlijnen 
van het RIVM. Voor nu kunnen wij in ieder geval melden dat de koffiemiddagen bij Maxima’s voorlopig niet 
doorgaan. Voor de meest actuele informatie over activiteiten raadpleeg je onze website: www.leusdenzet.nl. 

ook beschikbaar is voor vrije 
inloop; waar wijkbewoners samen 
dingen kunnen doen, elkaar vragen 
kunnen stellen en samen dingen 
uitzoeken.”
 
Wat vind jij de mooiste plek in de 
wijk?
“In mijn vrije tijd wandelen Rodina 
en ik graag in Den Treek, langs de 
oude spoorlijn of de Grebbelinie. 
In Leusden zijn we verwend met 
de ruimte en natuur om ons heen.” 
 
Wat wil je zelf nog vermelden in 
deze wijkkrant?
“Naast Leusden Zet ben ik ook nog 

actief bij de Nederlandse Linux Gebruikers 
Groep. 
Voor de CoderDojo gebruiken we ook 
laptops met Linux erop. Vanuit dat 
perspectief zouden we ook meer kunnen 
doen met Free en Open Source-software. 
De ideeën voor Home automation zijn er 
al in het TechLab, maar ik gebruik het ook 
voor zaken als foto- en videobewerking. 
Het is een alternatief voor Windows en 
Office zonder deze software te hoeven 
kopen.”



Vanaf 17 november is er iets leuks te vinden in het buurt-
restaurant Maxima’s; een pop-up kerstmarkt! De jaarlijkse 
hobby- en kerstmarkt kunnen vanwege corona niet door-
gaan en daarom is er gezocht naar een alternatief. Dit is 
dus gevonden in het aanbieden van een pop-up kerstwinkel 
tijdens de openingsdagen van Maxima’s tussen 11.00 en 
16.30 uur. 

In de pop-up kerstwinkel vind je een wekelijks variërend 
aanbod van kaarten, handgemaakte en unieke cadeautjes 
bestaande uit onder meer unieke folie- in loodglaswerk, 
kraamcadeautjes, sieraden, cadeauverpakkingen en groendecoraties. 
Daarnaast vind je er chocolade en Maxima’s koffiebonen tegen een aantrekkelijke 
prijs. Ook kun je er die unieke kaart vinden om in deze coronatijd een ander te 
laten weten dat je aan hem/haar denkt.

Het aanbod is gemaakt door wijkbewoners en creatievelingen die regelmatig op 
de hobbymarkt hebben gestaan. Tot 17 november is er al een cadeau-aanbod van 
Handmade by Froukje, Sandra, Ton’s folie en lood en Mix van Ideeën. Wat is er mooier 
dan een locatie dichtbij om originele cadeautjes voor de feestdagen te kopen? 
Kom eens gezellig een kijkje nemen.

Als de coronamaatregelen het toestaan is het tijdens de koopavonden op vrijdag 
mogelijk om, tegen vergoeding van de materialen, aan kleine kerstworkshops 
deel te nemen. Meer informatie hierover is te vinden op de facebookpagina 
Maxima’s evenementen.

Locatie: Buurtrestaurant Maxima’s, 
Máximaplein 7, 3832 JS Leusden. 

Wanneer: Van 17 november t/m 19 
december geopend op dinsdag t/m 
zaterdag van 11.00 - 16.30 uur en 
donderdagavond van 19.00 - 21.00 uur. 

. ...diverse horecagelegenheden nu,  
 ondanks sluiting van het restaurant,  
 nog wel afhaaldiners aanbieden? 
 Denk aan Bavoort (ook overdag
 koffie-to-go), Maxima’s (voor lunch 
 voor fiets- en wandelarrangementen 
 onderweg) en Eten bij Dirk. Kijk voor 
 het volledige aanbod in Leusden op 
 www.steunhorecaleusden.nl. Laten
 we samen de lokale ondernemers 
 ondersteunen in deze lastige tijd 
 door iets af te halen of te bestellen.

. ...de Service van ANWB AutoMaatje  
 nog steeds operationeel is? 
  ANWB AutoMaatje is een vervoers- 
 service waarbij vrijwilligers minder  
 mobiele plaatsgenoten op verzoek  
 vervoeren. De chauffeurs gebruiken 
  daarvoor hun eigen auto. Uw vervoer 
  beperkt zich niet tot een bezoek aan 
  ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut. 
  U schakelt ANWB AutoMaatje ook  
 gewoon in voor leuke uitjes zoals  
 een bezoekje afleggen of om naar 
  de kapper te gaan.  Alleen als u 
  koortsklachten heeft of veel moet  
 hoesten, kunt u uiteraard niet   
 gereden worden. Op verzoek van de 
  chauffeur draagt u een mondkapje 
  tijdens de rit. Wilt u ook gebruik-
  maken van deze service? Neem dan  
 contact op met Lariks via 
  (033) 303 44 44. Zij zijn bereikbaar  
 van maandag tot en met vrijdag van 
  09.00 uur tot 12.30 uur. Aanmelden  
 voor ANWB AutoMaatje is gratis. 
  U betaalt een onkostenvergoeding  
 van € 0,30 per kilometer, per rit aan  
 de vrijwilliger.

. ...Leusden ZeT graag in de Leusder 
 gaZeT een rubriek wil starten voor 
 ‘vraag & aanbod’ of ‘dienst & aanbod’ 
 in onze wijk? Dus heb jij een concrete 
 hulpvraag of heb je hulp aan te  
 bieden? Dan zou het toch super 
 zijn als we vraag & aanbod, heel  
 lokaal bij ons in de wijk kunnen  
 stroomlijnen? Heb jij daar interesse 
 in? Mail naar info@leusdenzet.nl 
 en dan zie je je oproep volgende  
 maand terug in de Leusder gaZeT.

. ...de Coderdojo’s in het TECHlab nu  
 niet mogelijk zijn, maar je gelukkig 
  ook kunt leren programmeren vanuit 
  huis? De komende tijd staan er op de 
  website van Leusden ZeT diverse  
 tutorials online, bijvoorbeeld een les 
  om de kerstdagen wat flitsender te 
  maken via ‘Hack de kerstverlichting’.

Pop-up kerstmarkt bij Maxima’s Wist je dat… 

Brainstorm jonge 
wijkbewoners 
geslaagd! 
Zondag 18 oktober stond een 
live borrel gepland bij Bavoort 
om jonge wijkbewoners (onge-
veer 25-40 jaar) met elkaar in 
contact te brengen en aan te 
geven waar behoefte aan is in 
de wijk. Helaas kon deze borrel 
vanwege de coronamaatregelen 
niet live doorgaan. We hebben 
er daarom een online brainstorm van gemaakt, waarin we met acht wijkbewoners 
hebben nagedacht over activiteiten om met elkaar in contact te komen in de wijk. 
Want hoe leuk is het om mensen dicht bij je in de buurt beter te leren kennen? 
Een paar ideeën: samen met elkaar eten, een dartavond, een spelletjesavond, een 
laagdrempelige leesclub of samen het bos in. Vind jij het leuk om aan te haken 
bij een borrel of activiteit van deze club jonge wijkbewoners? Laat het even weten 
via info@leusdenzet.nl, dan houden we je op de hoogte. Zodra het weer mogelijk 
is, gaan we natuurlijk alsnog borrelen en de activiteiten waar behoefte aan is, op 
poten zetten. We trappen af met een online quarantaine Pubquiz. (zie pagina 4)



Ondernemer van de maand: 

Wie ben je, wat doe je? 
“Julia Chatelain, 54 jaar oud. Mijn man, 
dochter en ik wonen sinds 2 jaar in 
Leusden-Zuid. Ik adviseer en train vanuit 
mijn bedrijf: 7G training en advies. 
Voor bedrijven ben ik beschikbaar als 
adviseur Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. 
Ik ondersteun hen bij het ontwikkelen 
en implementeren van een duurzaam-
heidsstrategie. Aan particulieren geef 
ik workshops gericht op persoonlijke 
ontwikkeling. 
Voor bedrijven en particulieren geef ik 
trainingen op het gebied van duurzaam 
en vrouwelijk leiderschap.”

Waar kennen de wijkbewoners je van? 
“Eh... op onze buren na, niet denk ik! 
Behalve de bewoners die ik tegenkom 
als ik met ons hondje Bobbie uitga.” 

Waar kunnen mensen voor bij je terecht? 
“Ik geef workshops die mensen helpen 
om in contact te komen met wat ze van 
nature hebben meegekregen. Via tech-
nieken van natuurvolkeren bijvoorbeeld. 
Wij mensen bezitten allemaal een 
geweldige bron van kennis en wijsheid 
die niet in ons hoofd huist, maar in ons 
lichaam, in ons hart en in alles om ons 
heen. Natuurvolkeren leven daarmee en 
het is geweldig om dat als Westers mens 
te ontdekken en daar contact mee te 
maken. 
Ik doe dat met gemengde groepen 
(Natuurkracht) en speciaal met vrouwen 
(Vrouwendomein).”

Waar ben je trots op als bedrijf, onder-
nemer? 
“Ik ben nog maar net begonnen, maar 
vind het wel moedig van mezelf dat ik 
in deze tijd start. Nu workshops organi-
seren, is spannend, ik hoop dat mensen 
het aandurven om te komen.”

Waar kunnen we nog aan werken in de 
wijk?
“Dat weet ik niet, maar ik zou het geweldig 
vinden als ik door mijn activiteiten meer 
mensen leer kennen in Leusden-Zuid en 
omgeving. Ik wil graag samenwerken met 
mensen en bedrijven in de buurt, samen 
dingen ontwikkelen; er zijn voor elkaar.”

Wat zou je graag nog vermelden in de 
krant? 
“Ik ben superblij met de locatie waar ik 
de trainingen ga geven: Erf de Burgwal 
op de Arnhemseweg. In de prachtige 
grote verbouwde schuur kunnen we 
goed aan het werk gaan met elkaar. Alle 
coronamaatregelen kunnen goed in acht 
worden genomen om veilig te werken. 
Mijn website www.7gtrainingenadvies.
nl is in ontwikkeling. Contact kan via 
info@7gtrainingenadvies.nl of 
(06) 20 34 10 11.”

Data activiteiten Julia Chatelain:
Dagtraining Duurzaam Leiderschap:
24 november
Dagtraining Topvrouwen:
1 december
Avondworkshop Natuurkracht:
25 nov., 2/9/16 dec. 
Avondworkshop Vrouwendomein:
20/27 nov., 11/18 dec. 

De gemeente Leusden en Heijmans 
hebben Leusden ZeT gevraagd om 
wijkbewoners van Leusden-Zuid en 
Tabaksteeg mee te laten denken 
over de straatnamen voor de nieuw 
te bouwen wijk Maanwijk. Er zijn al 
veel namen bedacht maar je kunt nog 
jouw suggestie doorgeven. Kijk op 
onze website hoe je dat kunt doen. 
Daarnaast zoeken we 5 wijkbewoners 
die uit alle inzendingen een eerste 
selectie maken waar vervolgens alle 
wijkbewoners  op kunnen stemmen. 
Wil jij meedenken en een eerste 
selectie maken? Stuur dan uiterlijk 
zondag 15 november een bericht naar 
info@leusdenzet.nl met je naam, 
telefoonnummer en adres.

Denk jij mee over 
de straatnamen 
voor Maanwijk? 

Julia Chatelain 1110
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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. 

Volg ons ook via
Instagram, Facebook en Twitter

En direct een eerste 
corona proof-activiteit: 
een online quarantaine 
pubquiz! 
Uit de brainstorm van de jonge wijkbewoners 
is direct een activiteit naar voren gekomen die 
we op een veilige manier kunnen organiseren: 
een online quarantaine pubquiz! Deze staat 
op zaterdag 7 november om 19.30 uur gepland. 
Iedereen uit de wijk kan meedoen met een 
team van maximaal 4 personen. Er kunnen 
maximaal 25 teams meedoen en vol is vol! 
Je kunt je aanmelden tot uiterlijk donderdag 
5 november door een mail te sturen met je 
pubquiz-teamnaam en woonadres naar 
info@leusdenzet.nl. We hopen op een grote 
online opkomst!

11 november is de 
dag… Sint Maarten 
De afgelopen jaren is in diverse straten 
in Leusden-Zuid en Tabaksteeg Sint 
Maarten gevierd door kids die met hun 
lampionnen langs de deuren liepen om 
te zingen voor wat lekkers. Het is weer 
bijna zover. In deze tijd is het volgende 
belangrijk: Houd je aan de richtlijnen 
van de overheid: ga alleen met het eigen 
gezin of met een klein, vast groepje 
langs de deuren. Houd minimaal 1,5 
meter afstand van de bewoners. 
Kinderen tot 12 jaar mogen zingen. 
Voor de bewoners geldt dat zij ‘corona 
proof’ lekkers in huis halen (denk bij-
voorbeeld aan verpakte snoepjes i.p.v. 
een snoeppot waar iedereen met zijn 
handen in gaat). Vind jij het leuk als 
kinderen ook bij jou komen zingen? 
Zet dan een kaarsje neer bij het raam.Help je buur!

Het zal niemand ontgaan zijn: door de maatregelen omtrent corona zijn veel 
mensen thuis. Voor sommige mensen geen probleem, voor andere juist lastig. Met 
name mensen die om uiteenlopende redenen aan huis gebonden zijn, kunnen 
hulp goed gebruiken. Denk aan ouderen waar de kinderen nu niet langs kunnen 
komen of de buren nu even niet kunnen helpen.

Vanuit de wijkvereniging helpen we graag!

Kun jij hulp gebruiken in deze periode? Bijvoorbeeld met boodschappen of andere 
klusjes? Stuur ons een berichtje op info@leusdenzet.nl en laat ons weten waarbij 
je hulp kunt gebruiken, waar je woont en hoe je bereikbaar bent. Wij kijken of een 
van onze leden je kan helpen.

Tegelijkertijd: wil of kun jij de komende tijd een helpende hand bieden? En behoor 
je niet tot een kwetsbare groep, zoals geformuleerd door het RIVM? Fijn! Stuur ons 
dan een berichtje waar je woont, hoe je te bereiken bent en waarmee je zou kunnen 
helpen. Dan brengen wij je zo nodig in contact met iemand die een helpend handje 
kan gebruiken.

Eventuele hulpvragen zullen we op onze website en social media-kanalen 
communiceren, uiteraard met inachtneming van de privacy van betrokkenen.


