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Na een eerste online pubquiz op 7 november 
en een tweede tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst van Leusden ZeT op 9 januari, volgt 
er eind februari, jawel, een derde! En wel op 
zaterdagavond 27 februari vanaf 20.00 uur. 
Deze derde pubquiz zal net als de eerste 
weer worden georganiseerd door twee 
wijkbewoners. Dit keer door Anneke en Lotte. 
Uiteraard nemen we de lessen uit de eerdere 

Derde online pubquiz op zaterdag 27 februari!
quizzen mee en belooft het weer een leuke 
avond te worden. Schrijf je (team) snel, maar 
uiterlijk vrijdag 26 februari in door een mail 
te sturen met je teamnaam en woonadres 
naar info@leusdenzet.nl. Je ontvangt dan 
eerst een bevestiging en op de dag zelf de 
link naar de online quizomgeving. Uiteraard 
wordt er weer gestreden om de enige echte 
Leusden ZeT-pubquizwisselbeker!

Zaterdagavond 9 januari werd tijdens de online Nieuwjaarsborrel 
van Leusden ZeT de Wijkvrijwilliger van het jaar bekendgemaakt. 
Er kon gestemd worden op drie genomineerden. Dat werd massaal 
gedaan. Tijdens de pauze van de online nieuwjaarspubquiz maakte 
wethouder Patrick Kiel de winnaar bekend. Froukje Heidt-Bijkerk 
en Mariska Stehouwer zijn verkozen tot Wijkvrijwilliger van het 
jaar 2020 en ontvingen de wisseltrofee waar zij een jaar lang mee 
mogen pronken!

Froukje en Mariska zijn de drijvende krachten achter Crea ZeT. 
Froukje is de oprichter van het Brei- en Haakcafé waarin ze wekelijks 

Froukje & Mariska verkozen 
tot Wijkvrijwilliger van het jaar!

Voorwoord redactieNederland en ook Leusden is in lockdown. De avondklok is 

ingevoerd. Bijzondere en rare tijden die ons als redactie ook niet 

ontgaan. We hebben er toch voor gekozen om nieuws en plaatjes 

uit de wijk te brengen, omdat ander nieuws ook nodig is. Wat kunt 

u verwachten deze keer? We doken weer eens in de geschiedenis 

van Leusden. Weet u bijvoorbeeld wie Karel van Ginkel was? Verder 

een interview met een jonge wijkbewoner en een dominee van 

de Dorpskerk, aankondiging van een derde online pubquiz en 

aandacht voor de wijkvrijwilligers van het jaar, de straatnamen van 

Maanwijk, een fotoquiz en energiebesparende zaken. Veel plezier 

met lezen!

De Wijkvrijwilligers van het jaar: Mariska en Froukje met de wisseltrofee!

Foto gemaakt door: 
Sofie Stehouwer

met een club wijkbewoners creatief bezig is en met elkaar lief en leed delen en voor elkaar klaarstaan. Mariska schreef regelmatig 
over Leusden ZeT in de Leusder Krant en paste haar talenten ook toe in deze wijkkrant. Beiden hebben geholpen met het inrichten van de 
verenigingsruimte Het Lab in Antares. Ook werken ze samen met Maxima’s en hielpen ze met de organisatie van de jaarlijkse hobbymarkt 
en afgelopen december met de pop-up kerstwinkel in Maxima’s.

Naast Froukje en Mariska waren ook Janske Bakker - gastvrouw van de koffie- en theeochtend in Maxima’s - en Fenneke van der Vegte - ini-
tiafneemster van het nieuwe school- en buurtplein - genomineerd 
voor de Wijkvrijwilliger van het jaar-verkiezing. Ook zij hebben 
prachtig werk verricht in de wijk. 

Via de website www.leusdenzet.nl kun je de bekendmaking 
terugkijken en het juryrapport nalezen. Ook Mediagroep EVA 
besteedde aandacht aan de verkiezing en interviewde Janske en 
Fenneke in Het Lab.



Leusder gaZeT is voor alle wijkbewoners, dus 
ook voor de jongere. Wat houdt hen bezig, 
wat willen ze in de wijk of later als ze 
groot zijn? Wil jij ook graag iets over 
jezelf vertellen en zit je in groep 5, 6, 7 
of 8, stuur dan een berichtje naar 
gazet@leusdenzet.nl. En wees gerust je 
hoeft geen bijzondere hobby te hebben, 
het verhaal van ieder kind is interessant. 
Ouders kunnen gerust zijn, er wordt 
altijd met hen afgestemd. We publiceren 
niets zonder goedkeuring. We trappen 
af met Paul, 10 jaar.

Hoe heet je en hoe oud ben je?
“Ik ben Paul en ik ben 10 jaar.”

Met wie woon je in huis?
“Ik woon met mijn vader en 
moeder.”

Op welke school zit je?
“Ik zit op het Palet.”

Waar ben je goed in?
“Ik kan goed trompet spelen, dat doe ik al 3 jaar. 
Mijn opa speelde trompet en op mijn 3e  kreeg ik 
al geluid uit het instrument. Ik heb les en ben al 
in het derde boek.
Ik speel ook in een bandje. Verder ben ik goed 
met hamer en spijker. Ik heb in het bos een 
waterdichte hut gemaakt, en in de achtertuin 
een klein hutje.”

Wat doe je (nog meer) in je vrije tijd?
“Ik zit op Scouting bij Manitoba in Leusden en ik doe 
aan boulderen - soort klimsport - in Amersfoort.”

Naar welke muziek luister je?
“Ik luister hiphop.”

Is er iemand die je bewondert?
“Nee, dat zou ik niet weten.”

Wat vind je het leukste aan jezelf? 
Waar ben je trots op?
“Dat ik goed kan rekenen. Daar ben ik trots op.”

Wat is je favoriete eten?
“Patat!”

Waar zou je graag heen willen op vakantie? 
En waarom?
“Ik zou graag naar Amerika willen, omdat daar 
veel verschillende landschappen zijn.”

Wat zou je willen doen (of willen zijn) als je later 
groot bent?
“Het lijkt me wel leuk om een eigen bedrijf te 
hebben, liefst in de meubelindustrie. Niet dat 
ik dan zelf meubels maak, die laat ik maken. 
Ontwerpen zou ik wel zelf willen doen.”

Hoe denk je dat je leven er over 10 jaar uitziet?
“Over 10 jaar ben ik aan het studeren, maar weet 
nog niet wat, omdat ik nog niet weet welke 
studies er allemaal zijn.”

Wat zou je graag in de buurt willen? 
“Ik zou willen dat er minder gebouwd werd, want 
elk speelveldje wordt nu volgebouwd.
Verder zou ik het leuk vinden als er iets was om 
te klimmen.”

Wist je dat:
. je geld terugkrijgt van spullen die  energie besparen die 
  je aangeschaft hebt vanaf 1-1-2020? Bijv. ledlampen, 
  schakelklokken, kranen, radiatorfolie of ventilatoren, 
  energiemeters,  douchekoppen, doorstroombegrenzers? 
. er voor 1350 Leusdenaren € 65,- klaarligt? 
. via www.ikwilwatt.nl u op de website van het Duurzaam  
 Bouwloket komt en zij deze actie organiseren voor de  
 gemeente Leusden?
. u op deze site een keuze “CASHBACK ontvang € 65,- 
  retour” kunt maken als u de artikelen bij doe-het-zelfzaken  
 en/of online aanbieders aangeschaft heeft?
 . u in de webshop op deze site ook bestellingen van gratis  
 artikelen kunt doen? 
. de actie loopt tot eind maart 2021?

Als ik later groot ben... Geld terug actie voor 
energiebesparende 

artikelen om je huis te 
verduurzamen

                                   Je hebt het vast al wel gezien. Er is gestart met het bouwrijp maken 
van het terrein waar vanaf het tweede kwartaal dit jaar de Maanwijk verrijst. In december 
kon iedereen stemmen op de favoriete straatnamen van de Maanwijk. Ruim 550 stemmen 
zijn binnengekomen en inmiddels heeft de gemeente aangegeven de uitslag van de stemming 
over te nemen. Dat betekent dat dit de straatnamen van de Maanwijk gaan worden:

. Apollolaan

. Hof van Cassini

. Hof van Galileo

. Hof van Huygens

. Astronaut (pad)

We kijken terug op een bijzonder proces. Maar liefst 138 mensen deden eerst 690 suggesties 
voor straatnamen. Daarna boog een commissie van 6 wijkbewoners zich over alle suggesties 
en maakte setjes van straatnamen rond 3 thema’s. Vervolgens hebben 555 mensen hun voor-
keur bekendgemaakt via een stemming.
Alle meedenkers en stemmers bedankt! In het bijzonder dank aan de commissieleden die 
door alle namen zijn gegaan: Frank de Wit, Edith Jacobs, Pauline Speetjens, Rianne Segers, 
Roeland Tameling en Henk Slotboom.

Fotoquiz
Een van onze redactieleden maakt geregeld een ommetje met zijn dochters. 
Tijdens de wandelingen ZeT hij bijzondere plekken op de foto. Weet u waar deze 
foto’s gemaakt zijn? Stuur uw antwoorden naar gazet@leusdenzet.nl en win een 
ontZeTtend smakelijke zelfgebakken appeltaart! 

Wat ZeT u op de foto? 
Wij willen u vragen om ook wijkfoto's te sturen naar 
gazet@leusdenzet.nl, zodat wij deze fotoquiz iedere 
maand kunnen plaatsen.
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Op de dag van Driekoningen sprak de Leusder gaZeT met dominee Rob 
Doesburg, predikant van de Dorpskerk (Leusden-Zuid) en de Marcuskerk 
(Leusden).
De eerste vraag was of er verschil is tussen een dominee en een predikant. 
Het antwoord is nee: dominee is de titel daar waar predikant het beroep is. 
Een predikant heeft een universitaire studie Theologie gevolgd, aangevuld 
door kerkelijke docenten (bijv. leren preken). Rob wist al vroeg dat hij 
theologie wilde gaan studeren. Inmiddels is hij al 30 jaar dominee, 
waarvan 12 jaar in Leusden. Hij werkt met twee collega’s (Anette Sprotte 
en Neeltje Rietveld, red.). Wellicht zijn de kerkdiensten de meest zichtbare 
werkzaamheden, maar er zijn veel een-op-eencontacten. Dat zijn intensieve 
contacten. Een dominee is als het ware een stabiele bondgenoot op de 
achtergrond. Daar waar bij een langdurige ziekte vaak veel verschillende 
hulpverleners de revue passeren, prijst Rob zich gelukkig dat hij de tijd kan 
en mag nemen voor deze mensen. Deze kerk is een samenwerking van de 
gereformeerde, de hervormde en de Lutherse kerk. De gemeenschap telt 
momenteel ca. 2500 leden.
Op de vraag of er veel veranderd is in de jaren dat hij dominee is, 
antwoordt Rob dat mensen nu meer eisen stellen. Bij een kerkdienst 
moet er sprake van relevantie zijn. Men is kritischer geworden, minder 
volgzaam en ook directer.
Het effect van corona op de kerk is groot; mensen missen het menselijke 
contact.
De aanpassingen voor online kerkdiensten zijn dankzij een aantal 
vrijwilligers gerealiseerd. Veel mensen hebben hun weg gevonden naar 
deze kerkdiensten. Het bereik is ook groter. Van buiten Leusden ontvangen 

de predikanten mailtjes n.a.v. de 
kerkdiensten. Zo zijn er mensen die een 
beperkte mobiliteit hebben en die nu 
wel kunnen deelnemen. De online 
kerkdienst kan ook teruggekeken worden. 
Hoewel de online kerkdiensten zullen 
blijven bestaan als de corona-
maatregelen niet meer nodig zijn, 
hebben mensen toch behoefte aan 
contact en het samen zingen in een 
gewone kerkdienst. 
De invloed van corona laat zich ook 
gelden bij individuele contacten. Er vinden nu minder huisbezoeken 
plaats, contacten verlopen voornamelijk via beeldtelefoon. Gesprekken 
vinden nu veel (meer) plaats tijdens een wandeling. Zo’n gesprek heeft 
een andere dimensie, niet alleen hoeft men elkaar niet altijd aan te 
kijken, ook kan er gemakkelijker een stilte vallen. 
Wandelen, dat wil zeggen langeafstandswandelingen, is een hobby van 
Rob. Hij heeft samen met een vriend onder meer de tocht naar Santiago 
de Compostella gelopen (800 km) en zelfs nog verder, tot aan Finisterre 
aan de kust (1000 km). Deze tocht heeft hij gelopen omdat hij het leuk 
vindt en niet als ‘pelgrimstocht’. 
Naast wandelen heeft Rob sinds 5 jaar een “treintafel”. Het is een stukje 
nostalgie, maar de kleinzonen (7, 3 en 2 jaar) vinden dat maar wát leuk. 
Opa-spelen ziet Rob ook als een van zijn hobby’s. Verder leest hij veel.  

In de spotlights geZeT: Rob Doesburg (dominee Dorpskerk)

Ruben

Twee krantjes geleden werden Ruben en 
Doeke geïnterviewd. De redactie kreeg daar-
na een mailtje van een meneer uit Leusden. 
Hij wilde graag zijn stenenverzameling geven 
aan deze jongens. De ogen van de jongens 
glommen als diamanten! Ook een andere 
dame uit de wijk bracht enkele stenen. De 
stenen zijn inmiddels eerlijk verdeeld en in 
hun vitrines uitgestald. Bedankt! 

OntZeTtend leuk!

Doeke

Hoewel de Wandelclub momenteel niet 
actief is vanwege de coronamaatregelen, 
kun je vanaf 1 januari wel meedoen met 
een Coronaproof Wandelcompetitie. 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. Je kunt in de 
app medailles en levels behalen. 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. Per 100 ommetjes gaat er 
10 euro naar een goed doel (met een maximum van 1500 euro). 
Wat deze actie extra leuk maakt is dat er gestreden wordt tussen 
Leusden, Achterveld en Leusden-Zuid. Gaat onze wijk de meeste 
ommetjes maken? 

Zo doe je mee:
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 EQDWP in.
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  
 buurtbewoners uit om  
 ook mee te doen!

Behaalt Leusden-Zuid de meeste Ommetjes?

Rob Doesburg

Vervoer aangeboden 
en gezocht naar 
coronapriklocaties
Gaat u binnenkort een coronavaccinatieafspraak 
maken, maar kent u niemand in uw omgeving 
die u naar de vaccinatielocatie kan brengen? 
Neem dan contact op met de Huiskamer van 
Leusden. Zij gaan voor u op zoek naar een 
beschikbare chauffeur, die u tegen een kleine 
vergoeding naar de aangewezen bestemming 
rijdt.

Of wellicht kent u mensen die het moeilijk 
vinden naar een vaccinatielocatie te gaan. 
Misschien kunt u aanbieden hen ernaartoe 
te rijden. Ook kunt u uw diensten aanbieden 
bij de Huiskamer van Leusden. Zij brengen u 
dan, met uw toestemming, in contact met een 
hulpvrager die u vervolgens, tegen een kleine 

vergoeding naar de coronavaccinatielocatie 
rijdt. Wij gaan ervan uit dat het vervoer volgens 
de richtlijnen van het RIVM mogelijk is.

U kunt uw vraag en aanbod doorgeven aan 
de Huiskamer van Leusden op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.30 uur. 
Bel naar: 06-50 06 08 90 
of mail naar: 
huiskamervanleusden@gmail.com.
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Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:

Lid worden?
Wijkvereniging Leusden ZeT groeit! 
Inmiddels zijn al meer dan 315 huishoudens 
lid. Word nu ook lid vanaf slechts € 10,- per 
huishouden per jaar. 
Je krijgt dan voorrang bij activiteiten en blijft 
als eerste op de hoogte van het wijknieuws 
via de Leusder gaZeT en nieuwsbrief. 
Ga naar www.leusdenzet.nl/lid-worden en 
meld je direct aan.

Aanleveren kopij
Heb je iets te melden wat leuk of interes-
sant is voor de gaZeT, neem dan contact 
op via gazet@leusdenzet.nl. Inleveren 

kopij voor de 20e van de maand. 

Volg ons ook via
Instagram, Facebook en Twitter

Karel van Ginkelstraat
Karel van Ginkel, een boerenzoon uit Woudenberg, ging helemaal op in het 
organiseren en het opvangen van de wapendroppings. Het was zijn lust en zijn leven. 
Wanneer de parachutes naar beneden kwamen, vielen alle schakels in elkaar: 
het contact met Engeland, de piloten die het terrein in de stikdonkere nacht 
wisten te vinden, de wapens en goederen die werden afgeworpen, en vooral het 
feit dat ze de bezetter te slim af waren.

Karel van Ginkel was de trekker bij de organisatie van wapendroppings, niet alleen 
in de Gelderse Vallei maar later ook in de Krimpenerwaard.
Hij maakte contact met plaatselijke verzetsgroepen, liet een groep samenstellen, 
koos een geschikt terrein, praatte met de grondeigenaar, informeerde of er NSB’ers 
in de buurt woonden van wie mogelijk gevaar verwacht kon worden, nam contact 
op met Londen en instrueerde vervolgens de groep zodanig dat ze na enkele keren 
zelfstandig de wapendroppings in ontvangst konden nemen. Karel van Ginkel 
was vanaf 1943 ongeveer veertig maal terreincommandant bij droppings. De 
opdrachten kreeg hij van de Raad Van Verzet via Jan Thijssen.
Karel van Ginkel, overal in de regio en ver daarbuiten had hij zijn contacten. Hij was 
actief op verschillende plaatsen in het land. Aan het eind van de oorlog was Van 
Ginkel commandant bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Achterveld. 
In die functie kreeg hij een rol bij de organisatie van de voedselconferentie die 
daar in april 1945 werd gehouden. Prins Bernhard was een van de deelnemers.

COLOFON: Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog
Verhalen uit de Gelderse Vallei, Veluwe en Krimpenerwaard
Uitgave Historische Kring Leusden, 2019
José Huurdeman, ISBN/EAN 978-90-829698-0-1

Adverteren in de 
huis-aan-huiseditie?

In de huis-aan-huiseditie van maart (oplage 
circa 2000 stuks) is er (beperkte) ruimte voor 
advertenties. Wilt u in deze wijkkrant iets in 
de spotlight zetten? Stuur dan uiterlijk 20 
februari een mail naar info@leusdenzet.nl 
o.v.v. ‘Advertentie wijkkrant’. Wij sturen u dan 
vrijblijvend een tarievenlijst voor de kosten 
van een advertentie / logo in de Leusder 
gaZeT van maart 2021.

Deel twee van straatnamen uiteengeZeT

Martijn Kleppe | Inge v Os | Monique Disseldorp | Giovanna v/d Ham | Frits Ringers


