
Tussen alle videovergaderingen van mijn werk door was ik even 
beneden om koffie te maken toen plots de deurbel ging. "Doe jij maar 
open, het is vast voor jou”, zei mijn vrouw nog. Nietsvermoedend 
opende ik de voordeur toen ik daar het vrolijke gezicht van de 
burgemeester zag, compleet met cameraploeg. Voor ik het wist begon 
de burgemeester een verhaal af te steken waarvan ik spontaan begon 
te blozen. Wat hij allemaal zei, weet ik niet meer goed, zo 
verbouwereerd was ik. Maar voor ik het wist kreeg ik een speldje 
opgespeld. En niet zomaar een speldje. Het was de Annie de 
Beaufortspeld die elk jaar wordt uitgereikt aan iemand ‘die zich lange-
re tijd op bijzondere wijze maatschappelijk of op sociaal gebied binnen 
Leusden verdienstelijk gemaakt heeft voor de gemeente of personen’. 
Tot op de dag van vandaag ben ik er beduusd van. Want wat ik tot nu 
toe gedaan heb voor Leusden doe ik altijd samen met een stel gewel-
dige mensen. Dingen in beweging zetten doe je immers nooit alleen, 
maar altijd samen. Dit doen de genomineerden voor de Wijkvrijwilliger 
van het Jaar iets verderop in dit nummer ook. Of de maar liefst 75 
vrijwilligers die actief zijn voor deze wijkvereniging; aan hen hebben 
we voor de kerst een kleine attentie overhandigd als blijk van 
waardering. De reactie die we van hen kregen was eigenlijk dezelfde 
als die ik had toen ik dat prachtige speldje kreeg: er is niets leuker dan 
om met een stel geweldige mensen de wijk nog mooier te maken en er 
voor elkaar te zijn. Deze onderscheiding is er dan ook echt eentje voor 
iedereen die actief is in de wijk en voor elkaar klaarstaat.

Samen kom je verder
Elk jaar luiden we het nieuwe 
jaar in met een borrel in 
Maxima’s. Dat kan dit jaar niet. 
Maar dat betekent niet dat we 
niets gaan doen. Integendeel: 
dit jaar pakken we het groter 
aan en organiseren een dag met 
activiteiten voor jong en oud, 
uiteraard met inachtneming van 
alle coronamaatregelen. Op 
zaterdag 9 januari kun je over-
dag met je hele gezin meedoen 
met de Leusden ZeT Wijkchal-
lenge. ‘s Ochtends ontmoeten 
we elkaar via Zoom om onder 
leiding van een spelleider aller-
lei opdrachten te doen. Overdag 
strijd je als huishouden tegen 
andere huishoudens in jouw wijk 
om zoveel mogelijk challenges 
met elkaar uit te voeren. Hierbij 
is er ruimte voor ieders talenten. 
Ben jij klaar om als huishouden 
de strijd aan te gaan? Uiteraard 
zie je ook wat de andere gezin-
nen doen en hoe je scoort in het 
totaalklassement. Eind van de 
middag ontmoet je elkaar weer 
om te horen wie de winnaar is.

Nieuwjaars
Wijkchallenge 

& Pubquiz 

Leusder  gaZeT
Redactie aan ZeT

Het decembernummer was amper de deur uit toen we, 

tijdens de lockdown, startten met dit nummer. Het was 

mooi om complimenten, concrete bijdragen en ideeën 

te krijgen over het decembernummer. Dat maakt dat wij 

in het nieuwe jaar weer gemotiveerd aan de slag gaan. 

Heeft u of heb jij ideeën, een bijdrage, column of nieuws 

voor de gaZeT? Vindt u of vind jij het leuk om geïnter-

viewd te worden over een bepaald onderwerp of hobby? 

Laat het weten! We komen digitaal naar u toe in deze 

coronatijd. De redactie van de Leusder gaZeT wenst u 

een warm, liefdevol en betrokken 2021 toe.

Het weekend voor kerst hebben alle 
Leusden ZeT-vrijwilligers een 
kleinigheidje gehad als dank voor hun 
geweldige werk dit jaar. Het liet maar 
weer eens zien hoeveel mensen zich 
inzetten voor onze wijkvereniging: 
maar liefst 75 mensen kregen een 
tasje met cadeautjes uit de pop-up 
kerstwinkel van Maxima’s. Van 
redactie en bezorgers van de gaZeT 
tot organisatoren van de bewoners-
initiatieven. Van technische helpers 
bij Het Lab en de buurtborden, tot 
meedenkers voor de nieuwe 
straatnamen van de Maanwijk, en van 
helpers bij de Matchbeurs tot actieve 
ledenwervers: allemaal bedankt!

Martijn Kleppe, voorzitter

‘s Avonds organiseren we 
voor alle leden een 
virtuele nieuwjaarsborrel 
in de vorm van een pub-
quiz, deze begint om 20.00 
uur. vTijdens de pubquiz 
maken we ook bekend wie 
De Wijkvrijwilliger van het 
Jaar is geworden.

Voor beide onderdelen 
dien je je van te voren 
aan te melden via onze 
website: leusdenzet.nl

Vrijwilligers 
bedankt!

www.leusdenzet.nl

Januari 2021



De wijkagent aan ZeT
Voor de derde keer op rij roepen we de Wijkvrijwilliger van het Jaar uit. Juist in het afgelopen jaar bleek weer hoe belangrijk 
het is dat we in de wijk voor elkaar klaarstaan. En wie leest wat de genomineerden allemaal doen, beseft op welke bijzondere 
manieren mensen zich inzetten voor elkaar en de wijk. Daarom zijn we trots om de volgende genomineerden Wijkvrijwilliger 
van het Jaar bekend te maken.

Genomineerden Wijkvrijwilliger van het Jaar

Fenneke van der Vegte
Janske Bakker

Mariska Stehouwer

Dit jaar werd het school- en buurplein 
compleet vernieuwd. De heuvels werden 
weggehaald en stenen gingen eruit. 
Daarvoor in de plaats kwam meer groen, 
nieuwe natuurlijke speeltoestellen en 
bestaande toestellen werden her-
gebruikt. Veel ouders en wijkbewoners 
hebben meegeholpen, maar het initiatief 
om het plein aan te pakken kwam van 
Fenneke. En dat niet alleen: Fenneke 
trommelde een groep vrijwilligers op die 
op zoek ging naar financiële middelen, ze 

overlegde met de directeuren van de scholen, het bedrijf dat het ontwerp 
maakte en zorgde ervoor dat iedereen enthousiast bleef. En sinds het 
plein er eenmaal is, zet ze zich met een groep vrijwilligers elke vrijdag 
in om het plein te onderhouden waardoor het er tiptop uitziet. Fenneke 
is een typische vrijwilliger die onopgemerkt blijft maar een monsterklus 
geleverd heeft waar alle kinderen in de wijk elke dag van genieten.

Wie al lang in Leusden-Zuid woont, kan 
niet om Janske heen. Ze organiseerde in 
2012 een waardig afscheid voor Cor van 
den Heuvel toen hij afscheid nam van zijn 
COOP in het oude Leusden-Zuid. Inmid-
dels is ook haar huis in de Koningin 
Julianalaan is voor velen een bekende 
plek. Toen de wekelijkse koffie- en thee-
ochtend vanwege coronamaatregelen niet 
door kon gaan, viel het de vaste bezoekers 
zwaar. Maar Janske zat niet bij de pakken 
neer. Thuis organiseerde ze voor een klein clubje op verantwoorde 
manier alsnog de koffie- en theeochtend waardoor de groep er toch 
voor elkaar kon zijn. Dit zorgde ervoor dat trouwe bezoekers elkaar ook 
thuis opzochten en het onderlinge contact zich als een olievlek 
verspreidde. Dit alles organiseert Janske terwijl ze ook druk is als 
mantelzorger voor haar echtgenoot en ze allerlei hand- en 
spandiensten voor mensen in de wijk doet.

Hoewel de Wandelclub momenteel niet actief is vanwege 
de coronamaatregelen, kun je vanaf 1 januari wel meedoen 
met een Coronaproof Wandelcompetitie, georganiseerd 
door zorgverleners uit Leusden en Achterveld en i.s.m. de 
Ommetje- app op je mobiele telefoon. Dit is een initiatief 
van de Hersenstichting en hoogleraar neuropsychologie 
Erik Scherder. Ga de uitdaging aan met mede-Leusdenaren 
door dagelijks een ommetje van 20 minuten te maken. Zo 
wandel je samen, zonder dat je op dezelfde locatie bent. 
Daarnaast kun je in de app medailles en levels behalen. 
Verder word je na ieder ommetje beloond met een 
hersenweetje van Erik Scherder.

1. Download de Ommetje-app via de Google Play Store 
of de App Store.

2. Maak een account aan. Mocht je al meedoen aan 
Ommetje, log dan uit en maak een nieuw account 
aan op een ander e-mailadres.

3. Voer de unieke code in: EQDWP.
4. Kies de juiste afdeling, dus: Leusden-Zuid. Let op: je 

kunt niet meer wisselen.
5. Voltooi je registratie.
6. Druk op start en loop 

een Ommetje!
7. Daag de rest van je buurt-

bewoners uit om ook mee 
te doen!

Sommige mensen kun je niet apart nomineren omdat ze samen zo veel voorelkaar krijgen. 
Zo ook Froukje en Mariska; de drijvende krachten achter CreaZeT. Al vanaf het begin van 
Leusden ZeT zijn ze actief: Froukje is de oprichter van het Brei- en Haakcafé waarin ze elke 
week met een club wijkbewoners creatief bezig is, ondertussen delen ze lief en leed en 
staan ze voor elkaar klaar. Mariska schreef regelmatig over Leusden ZeT in de Leusder 
Krant, maar paste haar talenten ook toe in de Leusder gaZeT. Beiden hebben geholpen 
bij het inrichten van Het Lab waarin hun tweewekelijkse CreaZeT Atelier is. 
Wijkbewoners die ‘s avonds creatief bezig willen zijn, ontmoeten elkaar in een ont-
spannen setting. Ondertussen werken ze samen met Maxima’s waar ze bijvoorbeeld 
hielpen met de organisatie van de jaarlijkse Hobbymarkt en onlangs boden ze nog 
een helpende hand bij de totstandkoming van de pop-up kerstwinkel in Maxima’s.

Froukje Heijdt-Bijkerk

Zo doe je mee...

Behaalt Leusden-Zuid de meeste Ommetjes?
Stemmen kan nog tot 8 januari. Je stemt via onze 
website www.leusdenzet.nl. Wie de Wijkvrijwilliger van 
het Jaar wordt, maken we bekend tijdens de virtuele 
Nieuwjaarsborrel op zaterdagavond 9 januari.

Zorgkaart Nederland, de grootste patiëntener-
varingssite van aanbieders in de gezondheids-
zorg, heeft Het Gastenhuis in Leusden-Zuid op 1 
december uitgeroepen tot het best gewaardeer-
de verpleeghuis van 2020. Dennis en Wendy 
Schanschort namen afgelopen jaar het stokje 
over van het vorige zorgechtpaar en zijn 
uiteraard trots op deze waardering. Een 9,2! 

Annemieke Bambach en Clasien Schakenraad, 
initiatiefnemers van Het Gastenhuis: “Zo fijn 
om vier jaar na ons eerste Gastenhuis te zien 
dat ons huiselijke, geëmancipeerde concept 
voor mensen met dementie aanslaat. Gewel-
dig voor onze medewerkers om via de klant-
waarderingen op Zorgkaart Nederland zulke 
mooie complimenten te krijgen. Ook tijdens de 
coronacrisis zijn zij hun vak met hart en ziel 
blijven uitoefenen. Ondanks de onzekerheden 
hebben zij de sfeer in de huizen goed weten te 
houden, uiteraard gesteund door de betrokken-
heid en attenties van familie en naasten. Dank 
jullie wel!”

De bewoners van Het Gastenhuis aan de 
Tabaksteeg zijn altijd in voor een spelletje, iets 
creatiefs, een wandeling of simpelweg een 
‘praatje pot’. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. 
We zoeken mensen die onze bewoners met 
dementie willen vergezellen tijdens de avond-
maaltijd. Eet uzelf vaak alleen en lijkt het u leuk 
om bijvoorbeeld 1x per week (vaker mag ook 
natuurlijk) te komen helpen? De bedoeling is 
dat u dan van 17:30 uur tot 20.00 uur met een 
groepje bewoners mee-eet en samen met hen 
een kopje koffie drinkt. Win-win… u helpt ons 
en wij koken voor u. We zien uw reactie heel 
graag tegemoet via leusden@hetgastenhuis.nl 
of bel naar 06-57 57 34 86.

Lopen doe je natuurlijk voor jezelf, maar door mee te doen aan de Leusdense 
groep maak je kans op een bos gladiolen wanneer je na 3 maanden de meeste 
ommetjes van Leusden hebt gemaakt. vPer 100 ommetjes doneert de Rotary 
Leusden 10 euro aan de voedselbank, met een maximum van 500 euro. Wat 
deze actie extra leuk maakt is dat je in de Leusdense groep kunt ‘strijden’ 
tegen andere delen van Leusden. Zo is er een speciale groep voor Leusden, 
Achterveld en Leusden-Zuid. Gaat onze wijk de meeste ommetjes maken?

Het Gastenhuis best 
gewaardeerde verpleeghuis 
van 2020!



Op het kruispunt Irenelaan / Koningin Beatrixlaan in Leusden-Zuid 
hangt al bijna 20 jaar een uithangbord dat u misschien wel is opgeval-
len. Het is een aandenken aan een vakantie die wij in 2001 in Schotland 
en Noord-Ierland doorbrachten. 
 
"Toen wij door Noord-Ierland reden vielen ons de vele persoonlijke uit-
hangborden op. Hoe langer we daar waren, hoe nieuwsgieriger we werden 
naar wie de maker was. Er waren toen nog geen smartphones, dus vroe-
gen we het de locals. Zo kwamen we (in the middle of nowhere) terecht bij 
Billy McCaughern; alias ‘Sculptor Billy’. We vroegen hem er eentje voor 
ons te maken. Hij vroeg wat ons bezighield in het dagelijks leven en waar 
we vandaan kwamen. Billy begon met schetsen en er kwam een ontwerp 
tevoorschijn waar onze beider hobby's in centraal stonden; John is gek 
van klassieke auto's, vooral van het merk BMW, en Jolanda fotografeert 
graag. Op het bord zie je Jolanda die een foto maakt van onze klassieke 
BMW 323i, die we nu ruim 20 jaar bezitten. Verder is er een Hollandse 
tulp in verwerkt en een klavertje vier, dat voor het Noord-Ierse Ulster 
staat. In de borden van Billy zit altijd een vogeltje verwerkt. De borden 
zijn opengewerkt en verschillen aan de voor- en achterkant. 

Billy had geen computer en maakte alles met de hand. De schets werd op 
een stuk staal uitvergroot en uitgesneden met een brander. Wat een vak-
man! In 2008 is Billy samen met zijn vrouw naar Nederland gekomen. 
In 2012 en 2018 zijn wij weer naar Noord-Ierland gegaan. Een mooie 
vriendschap is ontstaan. 

Na 10 jaar was het bord verschoten van kleur. Het is toen opgestuurd naar 
Ierland en voorzien van een verse laklaag. Op de plaat zie je nu onze 2 
zonen Stan en Huub. Die waren er in 2001 nog niet. Mensen uit de buurt 
vroegen aan ons of het bord gestolen was. Het werd dus gemist! Als u nog 
eens door Leusden-Zuid loopt en het bord ziet, heeft u er nu wat informatie 
over. Wij genieten er elke dag van.”
 
John en Jolanda Holtvluwer 
Stan en Huub

Een nieuw jaar, goede voornemens 
en de allerbeste wensen. Dit zijn de 
standaard zaken in het nieuwe jaar. 
Mijn wens is dat we weer terug kunnen 
naar het “normale” leven wat we voor 
de corona hadden. Ik merk dat ieder-
een alle maatregelen, mondkapjes en 
het weinige sociale contact wel zat 
is. Laten we elkaar tot die tijd blijven 
steunen en helpen. Informeer eens bij 
de alleenstaande buurman of -vrouw, of 
leuker nog, breng eens een kop soep of 
een lekker hapje langs. Vaak is een klein 
gebaar een enorme opsteker voor de 
ander!

Vanuit de opsporing kan ik u weinig 
melden over hoe de jaarwisseling is 
verlopen, aangezien ik dit stukje in 
december moest aanleveren. Wel weet ik 
uit ervaring dat de “donkere” maanden 
vaak garant staan voor een stijging van 
woninginbraken. Het was dit jaar de 
bedoeling om een samenkomst te orga-
niseren waar we u zouden infor-
meren over inbraakpreventie, echter kon 
dit geen doorgang vinden door de coro-
na. Ik hoop dat dit jaar alsnog te kunnen 
doen. U kunt natuurlijk zelf al de nodige 
maatregelen nemen, door bijvoorbeeld 
geen sleutels in het slot te laten zitten 
en te zorgen voor tijdschakelaars zodat 
uw woning bij afwezigheid toch verlicht 
is. En het belangrijkste: bel bij een 
verdachte situatie de politie! Ziet u 
vreemde mensen in de wijk die interesse 
hebben in woningen of auto’s, twijfel niet 
en bel ons! Wij komen liever 10 keer voor 
niets dan dat we later moeten horen dat 
u wel wat zag, maar niet heeft gebeld. Bij 
heterdaadsituaties belt u altijd met 112. 
Bij meldingen die kunnen wachten belt u 
met 0900-8844.

Met vriendelijke groet,
 
Arjan Schelling
Wijkagent Tabaksteeg/Leusden-Zuid 

Beste wijkbewoners,

“Mijn naam is Mees van de Lagemaat. Ik ben geboren in Leusden-Zuid aan de Koningin Beatrixlaan 
en woon hier al mijn hele leven (50 lentes jong). In 1999 ben ik getrouwd met Lenda en zijn we gaan 
wonen aan de Koningin Wilhelminalaan. Na 20 jaar daar gewoond te hebben, werd het huis een beetje 
te klein met z’n vijven (we hebben 3 dochters) en zijn verhuisd naar de Koningin Julianalaan, waar we 
nu met plezier wonen.
Er is veel veranderd aan “Zuid”, achter het spoor, maar het mooiste plekje blijft toch het parkje met de 
vijver in Leusden-Zuid. Hier kun je vissen, wat een hobby van mij is, en hopelijk nog eens erop schaatsen 
in de winter. Mijn grootste hobby zijn mijn vogels. En dan wel voor mij een speciaal soort: de Catharina-
parkiet. Het is een machtig mooi beestje…. Ik had hem ooit gezien bij een vriend van mij en dacht toen: 
Die wil ik ook…. Al van jongs af aan ben ik gek op beesten en met name vogels. We hadden thuis al vogeltjes en kanariepietjes waar ik mee ging fok-
ken. Op de Wilhelminalaan ben ik begonnen met zebravinkjes en mini-kwartels. Later heb ik mijn hok uitgebreid met de Catharinaparkiet. Op de plek 
waar we nu wonen, heb ik meer ruimte en hokken om te experimenteren met kleuren.  In januari 2018 heb ik deelgenomen aan de wereldkampioen-

schappen (WK volièrevogels, red.) in Zwolle. Vanuit de hele wereld werden daar vogels heengebracht. Ik 
bracht een week van te voren mijn vogel naar Zwolle en daar werd voor hem gezorgd. In die week werd 
hij gekeurd op zijn veren, gestel, glans, conditie, etc. Ik werd gewoon wereldkampioen! Dat is wel een 
kroon op je werk, want je moet er wel aandacht aan besteden en elke dag kost het je een klein uurtje 
om ze te voeren en te bestuderen.
Ik ben lid van vogelvereniging ‘de Vogelvrienden’ in Leusden. 1x per jaar houden we een show bij De 
Til. Daar is iedereen welkom om te komen kijken. Helaas kon het dit jaar niet doorgaan in verband 
met corona. Mocht je zelf één of meerdere vogels hebben, dan raad ik je aan om lid te worden van een 
vogelvereniging. Zo kun je informatie delen en vragen met anderen bespreken.”

Wijkbewoner aan het woord

De kerstshopping bij Maxima's was een succes. Veel wijkbewoners (en van 
daarbuiten) wisten de kleine winkeltjes te vinden. De strenge corona-
maatregelen zorgden ervoor dat de verkoop eerder moest stoppen. 
Door de enthousiaste reacties is besloten deze vorm van winkeltjes in een 
kleinere versie aan te blijven bieden. Zodra de niet-essentiële winkels ook weer 
open mogen zal er bij Maxima's de mogelijkheid zijn om voor een leuk prijsje 
een origineel cadeautje te kopen van creatieve wijkbewoners. 

Kerstshopping 
bij Maxima’s 
groot 
succes!

Ingezonden briefIngezonden brief
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Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:

Lid worden?

Wijkvereniging Leusden ZeT groeit! In-
middels 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. 

Volgs ons ook via social media.

Wijkgenoot in de spotlight
 
“Mijn naam is Marjan Schuiling. Ik woon aan de Genthoek met 
Willem en onze 3 kinderen: Iwan, Jethro en Aron. Wij zijn hier zo'n 
5 jaar geleden komen wonen. We waren daarvoor niet bekend met 
Leusden, dus de band met Leusden is opgebouwd door de 
activiteiten van de kinderen, ons eigen werk en hobby’s. Buurt-
bewoners kunnen mij dus kennen omdat ik geregeld op school en 
de opvang kom, hier sport en omdat ik de gaZeTs rondbreng.

Wij vinden het heerlijk wonen hier. De buurt en omgeving zijn van 
vele gemakken voorzien. Wij komen oorspronkelijk uit het noorden 
van het land. Hier wonen we dus erg centraal en voor ons is (bijna) 
alles dichtbij. We houden van zowel het stadse (Amersfoort en 
Utrecht) als van de natuur (Den Treek en de Utrechtse Heuvelrug). 
Ook gaan we graag naar het Henschotermeer - altijd te weinig - toe. 
We vinden de sportparken, gelegenheden, winkels en horeca in de 
buurt prettig. 

Karel Brouwerhof
Met kamp Amersfoort om de hoek, een 
SS-kamp en talloze NSB-woningen in de 
nabije omgeving en de Grebbelinie waar 
heftig gestreden werd,  lag Leusden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog midden 
in de brandhaard van de strijd. 
Tegelijkertijd, of misschien wel juist 
daardoor, was het de broedplaats voor 
professioneel georganiseerd actief 
verzet. Onder meer door gemeente-
ambtenaar Karel Brouwer die persoons-
bewijzen vervalste en zo veel Joden 
hielp overleven.

De komende maanden licht ik de straatnamen die in de wijk Tabaksteeg 
gebruikt zijn, toe. Allereerst de straatnamen die verwijzen naar Leus-
dense verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog. 

Straatnamen uiteengeZeT

‘Karel en Rita Brouwer bezochten op een zomerse avond in augustus 
1942 de ouders van Rita, die boven de herensociëteit Concordia in 
Amersfoort woonden. Het was al donker toen de Joodse overbuurman 
Hein Cohen in paniek aanbelde. De volgende ochtend moesten ze 
naar Amsterdam vertrekken, was hen verteld. Karel en Rita beslo-
ten meteen te helpen en namen de hele familie – vier volwassen 
en twee kinderen – nog dezelfde avond mee naar hun huis in het 
Leusdense Hamersveld. Hij regelde originele persoonsbewijzen, 
voorzien van hun eigen pasfoto en vingerafdruk maar met verzonnen 
gegevens. Met deze nieuwe identiteit gingen ze niet langer als Jood 
door het leven.’ 

Karel Brouwer en Rita Brouwer-de Voogd vormden een nog jong 
echtpaar dat hulp aan onderduikers combineerde met, zoals het 
heden ten dage heet, identiteitsfraude en gerommel met bonkaarten 
vanuit het Leusdense gemeentehuis. Papier maakt weinig lawaai, dus 
‘geruisloos’ verzet, maar niet minder dan levensgevaarlijk! En toch 
deden ze het … In de Canon van Nederland zult u dit ‘stille ambte-
narenverzet‘ niet tegenkomen. Gelukkig is daar de Leusdense canon 
die dit wel voor het voetlicht brengt (zie: https://www.entoen.nu/nl/
utrecht/regio-eemland/leusden/karel-brouwer).
  
Uit: Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog - Verhalen uit de 
Gelderse Vallei, Veluwe en Krimpenerwaard. Geschreven door José 
Huurdeman. Uitgave: Historische Kring Leusden, 2019 ISBN/EAN 
978-90-829698-0-1.

Jolanda van der Veen - van Kooten

In mijn vrije tijd sport ik 
graag. Ik doe aan hardlo-
pen, tennis en wielrennen. 
Ook ben ik gek op spelle-
tjes, zoals bordspelletjes, 
kaarten en escaperooms.
 
Omdat we hier niet 
vandaan komen en ik wel 
geïnteresseerd ben in wat 
er te doen is in de buurt, lees ik de krantjes en social media over 
de buurt. Zo kwam ik Leusden ZeT op het spoor met het Lentefeest 
en de opruimmiddagen van het Schoon Maximaplein. Daar hebben 
we ook wel eens aan meegedaan. Ik breng momenteel de Leusder 
gaZeT rond. Dat is een mooie manier om de buurt beter te leren 
kennen en lekker een rondje te wandelen. 
 
Ik zou het leuk vinden als er muziekles (gitaar of piano) voor 
kinderen in de buurt of in Antares gegeven zou worden. Of 
bijvoorbeeld verschillende sportclinics om te proberen. En eerlijk 
gezegd missen wij de (grote) bibliotheek in Antares….” 

Aanleveren kopij
Heb je iets te melden wat leuk of interessant 

is voor de gaZeT, neem dan contact op via 

gazet@leusdenzet.nl. 

Inleveren kopij voor de 20e van de maand. 

...wenst u een ontZeTtend goed 2021!

www.leusdenzet.nl


