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Liesbeth de Kleine (56) is acht jaar geleden 
met haar gezin vanuit Amersfoort-Centrum 
naar Tabaksteeg verhuisd. Ze is initiatief-
nemer van de wandelclub van Leusden ZeT.
“Hier in Leusden ervaren we lucht, ruimte, 
groen, rust en natuur. Ik wandel daarom 
iedere dag en heb al heel wat paadjes 
ontdekt in de omgeving. Één van onze 
kinderen (17 en 19 jaar) heeft op ‘t Palet 
gezeten en ik heb aan yoga gedaan in 
Antares. Mede doordat we met een paar 
buurvrouwen actief zijn geweest met een 
Burendag, ken ik de mensen in de straat. 
Tijdens het wandelen ontmoet je soms ook 
buurtgenoten. Al met al voel ik me verbonden 
met mijn omgeving.

Vriendinnen van me zijn bij verschillende 
wandelclubs aangesloten en het leek me 
een mooi plan om zoiets op te zetten in 
onze omgeving. Op de jaarvergadering van 
Leusden ZeT ontstond hier een gesprek 
over. En zo is de wandelclub van Leusden 
ZeT op gang gekomen.

De wandelclub is op zaterdagochtend en is 
voor iedereen die van wandelen en natuur 
houdt. Alle leeftijden zijn welkom, mannen 
en vrouwen. Het is leuk om op deze manier 
mensen te leren kennen. Ik ervaar de 
wandelclub als laagdrempelig en gezellig. 
We hebben momenteel 13 wandelaars 
in de groep en we communiceren via een 
groepsapp. Zo kan je ook per zaterdag 
bekijken of je mee wil lopen. 
We bedenken samen de routes. Onderweg 
vind ik het leuk om iets te delen over al het 
moois dat we tegenkomen.

Het zou mooi zijn als we ook avondwande-
lingen kunnen maken in de zomer. 
Bijvoorbeeld over Landgoed de Boom. 
Dat vind ik ook de mooiste plek van onze 
omgeving; die vergezichten met bos en 
open landschap.

Je verbonden voelen met de plek waar je 
woont, de wijk, de omgeving, de natuur 
om je heen; dat gun ik anderen ook. Het 
zou mooi zijn als de wandelclub daaraan 
kan bijdragen en een samen-gevoel kan 
creëren.

Initiatief in the spotlights geZeTVoorwoord
In deze tijd waarin allerlei activi-
teiten afgelast zijn, merken wij als 
redactie dat de bewoners van onze 
wijken meer naar buiten gaan. Er 
wordt veel gewandeld en gefietst 
en het is druk in de Leusdense 
natuur. Dit decembernummer staat 
daarom ook vol tips over mooie
plekken in Leusden-Zuid, Tabak-
steeg en het buitengebied, gewoon 
verzameld door wijkbewoners. In 
de redactievergadering hebben we 
besloten om een aantal wijzigingen 
door te voeren in de gaZeT. 
Zo zullen er meer interviews met 
wijkbewoners te vinden zijn, jong 
en oud. Ook willen we mensen met 
bijzondere hobby’s, bezigheden of 
verzamelingen aan het woord laten. 
Met nieuwe vormgevers en ook 
een nieuw redactielid maken we 
er een nog mooiere gaZeT van!
De decembermaand zal anders 
zijn dan anders. Dat zijn we ons 
bewust. Toch wensen we u een 
bijzondere decembermaand toe 
en veel leesplezier. 

De redactie:
Ellen, Jolanda, Riny, Marco, Derk, 
Giovanna.

Door corona wandelen we nu niet helaas. 
Via sociale media laat ik weten wanneer 
we weer gaan beginnen. Via een mail naar 
info@leusdenzet.nl, kan ik je ook nu al 
toevoegen aan de wandelapp.”

Wandelroute over Landgoed De Boom



Maxima’s gaat zaken doen met PostNL. Vanaf 
26 november kan er weer pakketpost verzonden 
worden vanuit Leusden-Zuid!

Bij Maxima’s is er dan een PostNL Afhaalpunt + 
gestationeerd. Je kunt hier pakketten ophalen 
en (online) voorbereide pakketten versturen. 
Verstuurde pakketten worden binnen 48 uur bezorgd.
Online voorbereiden van je pakket doe je door een verzendlabel aan te maken 
via www.postnl.nl. Daar betaal je dan ook je verzendkosten. Het kan ook via de 
PostNL-app. 

Heb je je verzendlabel nog niet online aangemaakt en/of wil 
je andere postzaken regelen? Dan kun je terecht bij andere 
PostNL-punten, maar niet bij Maxima’s. 
Kijk op postnl.nl/locatiewijzer voor een overzicht van alle 
PostNL-punten waar je (aangetekende) brieven, rouwpost en 
partijenpost kan versturen.  

Pakketpost versturen
vanuit Leusden-Zuid

Pop-up kerstmarkt
Tot en met 19 december kun je in 
Maxima’s nog de pop-up kerst-
markt bezoeken!
In de pop-up kerstmarkt 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 corona-
tijd een ander te laten weten dat je aan hem/haar denkt.

Het aanbod komt van wijkbewoners en creatievelingen die op de hobbymarkt 
hebben gestaan. Wat is er mooier dan een locatie dichtbij om originele cadeautjes 
voor de feestdagen te kopen? Als de coronamaatregelen het toestaan is het op 
donderdagavonden mogelijk om, tegen vergoeding van de materialen, aan kleine 
kerstworkshops deel te nemen. Meer informatie hierover is te vinden op de face-
bookpagina Maxima’s evenementen.

Kom eens gezellig een kijkje nemen!
Locatie: Buurtrestaurant Maxima’s, Máximaplein 7, 3832 JS Leusden. 

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

PostNL Afhaalpunt +
Haal hier je pakket op of verstuur 
een online voorbereid pakket

PostNL Afhaalpunt +
Je kunt hier jouw pakketten ophalen en online voorbereide pakketten 
versturen. Verstuurde pakketten worden binnen 48 uur bezorgd*. 

Online voorbereiden?
Maak een verzendlabel aan en betaal via www.postnl.nl of via de PostNL-app. 
Heb je geen printer? Geen probleem! Wij kunnen het label hier voor je printen.

Andere postzaken regelen?
Heb je je verzendlabel nog niet aangemaakt? Of wil je andere 
postzaken regelen? Kijk op postnl.nl/locatiewijzer voor een 
overzicht van alle PostNL-punten waar je (aangetekende) brieven, 
rouwpost en partijenpost kan versturen.

*Vraag de verkoopmedewerker naar de details
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Geen moeite!
Door een neurologische ziekte is mijn 
bewegingsapparaat verstoord, waar-
door ik in een elektrische rolstoel zit. 
Goed zitten is een voorwaarde om 
mijn rolstoel goed te kunnen besturen. 
Hierbij is mijn zithouding, die ik 
‘s ochtends aanneem, cruciaal…, want 
ik kan mijn houding niet zelf corrigeren.
Een tijdje geleden zat ik scheef in mijn 
stoel, daardoor kon ik op de terugweg 
van het boodschappen doen niet meer 
sturen; ja, ik reed steeds naar rechts 
van het fietspad af. Dit werd opgemerkt 
door een fietsster - ik ken haar van 
fysiotherapie - zij vroeg mij of ze kon 
helpen. Nou, zij was op de fiets.… Dat 
werd moeilijk. 
Dat zat haar niet lekker. Zij fietste door 
en aan een stel wandelaars vroeg zij of 
ze mij wilden helpen. Zij kwamen mij 
met zijn drieën tegemoet en stelden 
het voor. Ik was erg blij, de vrouw nam 
mijn joystick over en reed mij naar 
huis. Ik kon relaxed zitten en gezellig 
met hun praten. Ik heb hen hartelijk 
bedankt. Zij vonden het geen moeite!

Jolanda van der Veen - van Kooten

 
Welke namen 
krijgen de 5 
straten in de 
nieuwe Maanwijk?
Maar liefst 138 mensen deden 690 
suggesties voor (toekomstige) straat-
namen na de oproep vorige maand. Een 
commissie boog zich over alle namen en 
heeft 3 setjes van 5 namen gekozen, 1 
voor de laan, 3 voor de hofjes en 1 voor 
het pad. Vanaf 2 december is de keuze 
aan iedereen: via www.leusdenzet.nl 
kun je jouw voorkeur doorgeven. Je 
hebt de keuze uit de 3 rubrieken en 
bijbehorende straatnamen. Je kunt 
stemmen tot uiterlijk 15 december.

De monsterklus om door alle 690 
namen te gaan is geklaard door de 
volgende wijkbewoners: Edith Jacobs, 
Frank de Wit, Pauline Speetjens, Rianne 
Segers, Roeland Tameling, en Henk 
Slotboom, waarvoor veel dank.



Wijkbewoner aan het woord

Wijkbewoonster Annelies van Wee is 
geboren aan het Valleikanaal bij de 
Leusbroekerweg en woont momenteel 
aan de Arnhemseweg 82 met Edwin van 
Ravenhorst en hun zoons. Ze vertelt over 
haar leven in Leusden-Zuid en haar hobby: 
 
“Als interieuradviseur adviseer ik al meer 
dan 20 jaar een ieder die twijfelt over zijn 
interieurindeling, kleur of sfeer van de 
woning, winkel of kantoor. Samen met de 
klant werk ik naar een oplossing toe. 
Daarnaast kom ik via de organisatie ‘Saar 
aan huis’ bij ouderen die thuis wonen, maar 
door een vorm van dementie niet volledig 
zelfstandig kunnen functioneren. Ik begeleid 
ze met de structuur van de dag, de dagelijkse 
bezigheden, boodschappen en een uitje. 
Zeer dankbaar werk. Ik ben echt een mensen-
mens. 
 
Ik ben een geboren Leusdenaar en mijn 
roots liggen dus in deze omgeving. Als kind 
reed ik met mijn pony via de Langesteeg 
en de Tabaksteeg naar Den Treek om daar 
te gaan rijden. Nu wandel ik graag een 
rondje Tabaksteeg langs de oude spoorlijn. 

Mijn jongens hebben op de Loysderhoek 
gezeten. Een leuke school waar ik ook hielp 
met activiteiten. Ik heb veel vrienden en 
kennissen in Leusden-Zuid. 
 
Wij wonen op een bijzondere plek. Ik 
geniet van onze kippen, kalkoenen en het 
uitzicht op de koeien (pinken) van de buren. 
Het is een weelde om tussen de weilanden 
te wonen en te wandelen. Laten we toch 
zuinig zijn op de boeren en hun weilanden! 
De mooiste plek in onze buurt vind je 
door via de Leusbroekerweg vóór Mon 
Chouette rechts de dijk op te lopen. Na 
een paar honderd meter kom je bij een 
oude sluis (de Bruinenburgersluis) en 
prachtige oude bomen. Daar kom ik al 
vanaf mijn kindertijd. 
In de winter konden we heerlijk van de 
dijk sleeën. Nu is er een wandelroute en 
je kunt er ook met de kano komen. 
 
We zijn thuis opgegroeid met pony’s en 
paarden. Sinds kort ben ik begonnen met 
mennen. We hebben een heel lieve shet-
lander, Guus, die met plezier voor de sulky 
staat. Hij vindt het heerlijk om vertroeteld 

te worden. Graag nodig ik 
vriendinnen uit om met hem te 
komen knuffelen. 
Net zoiets als koe-knuffelen. 
Tijdens het kletsen wordt Guus 
gepoetst en vertroeteld. Heerlijk 
ontspannend!
Ik wandel en fiets ook graag. 
Den Treek en onze omgeving 
hebben prachtige mountain-
bikeroutes. We wonen in een 
gebied dat rijk is aan natuur en 
landbouw.”

Column 

Het is bijna drie uur ‘s middags. Ik ben 
vroeg thuis van mijn werk. Heerlijk, 
want het zonnetje schijnt en ik wil er 
nog even van genieten. Snel mijn spullen 
opbergen en de wandelschoenen aan. 
Al onderweg besluit ik de Ooievaars-
horsterweg af te lopen richting de hei. 
De zon staat laag en kleurt alles oranje... 
prachtig! Ik ben niet de enige wande-
laar in het bos en ook verschillende 
fietsers en mountainbikers passeren.
De koek-en-zopietent staat er ook weer. 
Dit wordt al vroeg aangegeven met 
bordjes. Een aantal mensen staat met 
een beker koffie te genieten. 
Wat fijn dat we vanaf Leusden-Zuid 
maar zo’n klein stukje hoeven lopen 
voordat we in de natuur zijn. Wat heb 
ik daar het afgelopen jaar van genoten. 
Landgoed de Boom, Den Treek, de 
Schammer, het Valleikanaal... zo divers! 
Ik loop de Waterlooweg verder af en 
sla een ruiterpad in. 
Het is alsof de natuur nog mooier is 
dan andere jaren of heb ik anders leren
kijken in deze tijd? Wat heb ik veel 
‘nieuwe’ bloemen, dieren en padden-
stoelen gezien de afgelopen maanden…. 
Het grappige is dat je ook anderen 
aansteekt. Ik heb al met verschillende 
vriendinnen hier in de omgeving 
gewandeld. We wonen hier nu ruim 11 
jaar, maar ik kan nu pas zeggen dat ik 
de omgeving van Leusden heb leren 
kennen.
Echt genieten en ondertussen bewegen... 
het is nog gezond ook!

Dineke Bom



Doeke Reijmerink en Ruben Larink, 
beiden 12 jaar, zijn vrienden sinds 
groep 1. Ze wonen op het Damreesche 
Spoor en in de Rita de Voogdstraat. Ze 
hebben een bijzondere verzameling; 
ze sparen stenen en mineralen. 

Vanaf wanneer sparen jullie stenen? 
Doeke en Ruben: "We sparen ze allebei 
ongeveer twee jaar."
 
Hoeveel heb jullie er? 
Ruben: "Ik heb er ongeveer 80 en Doeke 
heeft er 33."
 
Wat is jullie mooiste steen? 
Doeke: "Mijn bergkristalgeode."
Ruben: "Mijn mooiste steen is de geslepen 
robijn. De mevrouw van de winkel zei dat 
ze zelden zo'n mooie in haar voorraad had."

 

Verzameling van de maand

Jonge wijkbewoners 
aan het woord: Als 
ik later groot ben!
Zit jij in groep 5 t/m 8? Woon je in 
Leusden-Zuid of in Tabaksteeg? 
Vind je het leuk om in de Leusder 
gaZeT iets over jezelf te vertellen? 
Zoals je hobby’s of over wat je later 
graag wilt worden? Geef je dan op via 
gazet@leusdenzet.nl. Als je ouders het 
goedvinden dan komen we misschien 
wel bij jou langs voor een interview. 

Nieuw buurtbord!
Aan de kant van het school- en buurtplein 
en de FitHub staat sinds kort een prachtig 
tweede buurtbord, met dank aan Koen en 
Taco voor het maken en plaatsen! Weer 
een plek waar je wijkinformatie kunt 
ophangen, lokale aankondigingen of 
oproepjes kunt doen. Maak er gebruik van!

Wat is jullie laatste aanwinst? 
Doeke: "Een amethist van de Mont Blanc."
Ruben: "Een kleine parel."
 
Hoe komen jullie aan de stenen? 
Doeke: "Ik koop ze van mijn zakgeld en 
vraag ze voor mijn verjaardag. Ik heb een 
vitrinekastje waar ze in liggen. Zoals je 
op de foto ziet, is er nog plek vrij in mijn 
kastje. Ik zou daar graag nog een saffier 
in hebben liggen." 
Ruben: "Ik heb mijn eerste twee stenen 
in 2018 gekregen in een museum over 
ruimtevaart. Het zijn twee prachtige 
amethisten. Ik zou heel graag een zwarte 
diamant willen hebben." 
 
Heeft u of heb jij een bijzondere hobby 
of verzameling? Laat het ons weten! 
Dan komen we graag een kijkje nemen. 

Samen vieren we 
Advent en Kerst 
Adventszondagen 29 november, 6, 13 & 20 december
10.00 uur  Marcuskerk en Dorpskerk 
  Rond 9.30 uur staat de online 

kindernevendienst klaar! 

Adventsvespers op woensdag 2, 9, 16 & 23 december 
19.30 uur Dorpskerk 

Kerstavond 24 december 
19.00 uur  Kinderkerstfeest in de Dorpskerk 
21.00 uur  Marcuskerk en Dorpskerk 

Kerst 25 december 
10.00 uur  Marcuskerk en Dorpskerk 

Zondag 27 december
10.00 uur  Dorpskerk 

Oudejaarsavond 31 december
19.30 uur  Dorpskerk 

Zondag 3 januari
10.00 uur  Marcuskerk en Dorpskerk 

Bij alle vieringen kunnen 30 mensen aanwezig zijn. Geef 
je op via pgleusden.nl. Alle vieringen in de Marcuskerk 
zijn te beluisteren via kerkomroep.nl. Alle vieringen in de 
Dorpskerk zijn live mee te beleven via pgleusden.nl. 
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Ruben

Doeke

Samen vieren we 
Advent en Kerst 
Adventszondagen 29 november, 6, 13 & 20 december
10.00 uur  Marcuskerk en Dorpskerk 
  Rond 9.30 uur staat de online 

kindernevendienst klaar! 

Adventsvespers op woensdag 2, 9, 16 & 23 december 
19.30 uur Dorpskerk 

Kerstavond 24 december 
19.00 uur  Kinderkerstfeest in de Dorpskerk 
21.00 uur  Marcuskerk en Dorpskerk 

Kerst 25 december 
10.00 uur  Marcuskerk en Dorpskerk 

Zondag 27 december
10.00 uur  Dorpskerk 

Oudejaarsavond 31 december
19.30 uur  Dorpskerk 

Zondag 3 januari
10.00 uur  Marcuskerk en Dorpskerk 

Bij alle vieringen kunnen 30 mensen aanwezig zijn. Geef 
je op via pgleusden.nl. Alle vieringen in de Marcuskerk 
zijn te beluisteren via kerkomroep.nl. Alle vieringen in de 
Dorpskerk zijn live mee te beleven via pgleusden.nl. 

Af
be

el
di

ng
: d

et
ai

l v
an

 ‘S
te

rr
en

he
m

el
’ v

an
 V

in
ce

nt
 v

an
 G

og
h

Licht in 
de nacht 

Deze wijkkrant iedere maand 
ontvangen? 
Word dan gelijk lid van wijkvereniging Leusden ZeT.
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. 
Schrijf je in voor maar € 10,- per huishouden per jaar.

Wat krijg je daarvoor terug?
• Elke maand de Leusder gaZeT (in de brievenbus of per mail)
• 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!
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Samen vieren we 
Advent en Kerst 
Adventszondagen 29 november, 6, 13 & 20 december
10.00 uur  Marcuskerk en Dorpskerk 
  Rond 9.30 uur staat de online 

kindernevendienst klaar! 

Adventsvespers op woensdag 2, 9, 16 & 23 december 
19.30 uur Dorpskerk 

Kerstavond 24 december 
19.00 uur  Kinderkerstfeest in de Dorpskerk 
21.00 uur  Marcuskerk en Dorpskerk 

Kerst 25 december 
10.00 uur  Marcuskerk en Dorpskerk 

Zondag 27 december
10.00 uur  Dorpskerk 

Oudejaarsavond 31 december
19.30 uur  Dorpskerk 

Zondag 3 januari
10.00 uur  Marcuskerk en Dorpskerk 

Bij alle vieringen kunnen 30 mensen aanwezig zijn. Geef 
je op via pgleusden.nl. Alle vieringen in de Marcuskerk 
zijn te beluisteren via kerkomroep.nl. Alle vieringen in de 
Dorpskerk zijn live mee te beleven via pgleusden.nl. 
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      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 LeusdenWoonplaats incassant    

NL13ZZZ702952390000 NL13ZZZ70Incassant  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]: 



Online quarantaine pubquiz 
Leusden ZeT groot succes!

Zaterdagavond 7 november om 19.30 uur 
zaten 17 teams uit Leusden-Zuid en 
Tabaksteeg klaar achter hun laptop om de 
hersenen een avondje goed te laten kraken. 
Onder het genot van de borrelnootjes, 
bij ieder team bezorgd door Anneke en 
Lotte onder het mom ‘No nuts, no glory’, 
werd er gestreden. Natuurlijk werd er 
gespeeld om de eer, maar er was ook 
een fantastische Leusden ZeT-pubquiz-
wisselbeker te winnen.  

De quizmasters Martijn en Giovanna 
presenteerden vijf spelrondes met tien 
vragen. De thema’s Actueel/trivia, Leusden
(-Zuid) en omgeving, Muziek, Topografie 
en Sport passeerden de revue. Het mooiste 
weetje van de avond was misschien wel 
dat de historische naam van Leusden 
Lisiduna is. Wie weet dat nou niet, zou je 
misschien zeggen, maar de quizmasters 
kunnen je vertellen dat dit bij heel veel 
mensen onbekend was! Dus iedereen 
heeft zelfs nog wat geleerd deze avond. 
En wist je dat de letters in de naam van 
voetbalvereniging RODA ’46 staan voor 
‘Recht Op Doel Af’ en niet zoals een paar 
teams invulden ‘Rennen Op De Avond’ of 
‘Rennen Op De Akker’. De jury heeft erg 
gelachen om de antwoorden.
Ondertussen zat de pubquiz-feeststem-
ming er bij de verschillende teams goed 
in. Via de camera’s kon de jury zien dat 
er flink werd gediscussieerd over de 

antwoorden en er zelfs werd gezongen 
en gedanst met discoverlichting in de 
woonkamers van Leusden-Zuid.
Na het controleren van de per WhatsApp 
ingezonden antwoorden konden we 
vlak voor 22.00 uur de uitslag van deze 
eerste online quarantaine-pubquiz 
bekendmaken. ‘Het Spulteam’ bestaande 
uit Wietse, Jolanda en Eelkje wonnen 
de quiz met 32,5 punten en kregen de 
wisselbeker dezelfde avond nog thuis 
bezorgd. Wil je precies weten waar je 
met je team bent geëindigd? Hieronder 

vind je alle scores op een rij (aan 
hertellingen doen we natuurlijk niet).
Het was zoals één van de deelnemers 
na afloop berichtte: ‘Een leuke, heerlijke, 
ouderwets gezellige zaterdagavond, 
voor herhaling vatbaar!’ Daar zijn wij 
het helemaal mee eens. De quizmasters 
bereiden zich al voor op een volgende 
pubquiz-avond. Heb je een leuk thema 
dat echt niet mag ontbreken? Of een 
goede tip? Laat het ons weten via 
info@leusdenzet.nl.
Wil je een volgende keer weer meedoen? 
Of baal je nu dat je deze gezellige avond 
hebt gemist? We houden je via de 
website, Leusder gaZeT, social media en 
posters op het buurtbord op de hoogte 
als er een nieuwe pubquizavond in het 
vooruitzicht is. Tot dan! 

Eindscore pubquiz per team
 Teamnaam Totaal
 Spulteam 32,5
 De poedelprijs is ook een prijs! 30,5
 Soulmania 30,5
 Nawi 30,5
 Hoekhuisje 29,5
 Eissens 28,5
 Doe mij die beker terug 25,5
 Ticket2Catan 24
 Queen 16 22,5
 Team Juultje63 22,5
 De achterburen 21,5
 Me, myself & I 19,5
 De Herrie’s 19
 Carhar 19
 Kleppies voor de winst 19
 De Toscanies 18
 Kwint wint 13,5

Het bezorgen van de borrelnootjes 
door Anneke en Lotte

             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 LeusdenWoonplaats incassant    

NL13ZZZ702952390000 NL13ZZZ70Incassant  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 Leusder gaZeT is een uitgave van wijkvereniging Leusden ZeT | Máximaplein 30 | 3832 JS Leusden | info@leusdenzet.nl | www.leusdenzet.nl
Kvk nummer 70295239 | Rabobank NL 61 RABO 0326 0921 02

Ontwerp door Marco van der Werve | 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 | Riny van Bokkum

Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:

Lid worden?
Wijkvereniging Leusden ZeT groeit! 
Inmiddels zijn al meer dan 305 
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

Wijkvrijwilliger van het jaar 2020
Ken jij die fantastische buurman of buurvrouw die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor (iemand in) Leusden-Zuid of 
Tabaksteeg? En wil je die persoon in het zonnetje zetten? Nomineer hem of haar dan nu voor de verkiezing 'Wijkvrijwilliger 
van het jaar 2020'. Stuur vóór 15 december de naam van de persoon die je wilt nomineren met daarbij een korte motivatie naar 
info@leusdenzet.nl. De uitslag kan dit jaar i.v.m. corona niet bekend worden gemaakt tijdens een Leusden ZeT-nieuwjaarsborrel. 
We gaan hier een passende andere manier voor verzinnen!

Aanleveren kopij
Heb je iets te melden dat leuk of 
interessant is voor de gaZeT, neem dan 
contact op via gazet@leusdenzet.nl. 
Inleveren kopij voor de 20ste van de 
maand.

Fijne 
Kerstdagen


