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Vier  de Lente
Het wijkfeest houden we tegoed!

Wat hadden we er als organisatie van 
het jaarlijkse wijkfeest Vier de Lente 
zin in begin vorig jaar! Er was van alles 
bedacht en georganiseerd, maar helaas 
moesten we het last minute afblazen 
vanwege de komst van corona naar 
Nederland. Natuurlijk willen we zo snel 
mogelijk alsnog een wijkfeest neerzet-
ten. Dat is helaas zelfs nu, bijna een jaar 
later, niet mogelijk. Uiteraard blijven we 
positief en kijken we naar de mogelijk-
heden voor als het weer kan. Ondanks 
alles wensen we alle wijkbewoners een 
mooie lente! 

Beste lezer van deze wijkkrant, 

Als redactie van de gaZeT willen we graag weten wat u als lezer vindt van 
de Leusder gaZeT, wat u leuk en minder leuk vindt om te lezen en wat u 
mist of zou willen toevoegen aan de gaZeT. Deze tips en ideeën nemen 
we graag mee in het vervolg. Wij willen u vragen om een korte enquête in 
te vullen over de gaZeT, zodat wij als redactie een zo leuk en informatief 
mogelijk wijkblad kunnen blijven maken. De enquête kost 5 tot 10 
minuten van uw tijd en is online in te vullen via de QR-code onderaan 
deze pagina of via website www.leusdenzet.nl/enquetewijkkrant.

Een buurtcontactpersoon is een 
'gewone' wijkbewoner, maar wel één 
die oog heeft voor een ander en die 
de buurtgenoten een beetje kent. Een 
buurtcontactpersoon weet bij wie hij 
kan aankloppen als er voor iemand 
een 'helpende hand' nodig is. Of als 
iemand uit de buurt het even niet 
alleen redt, verlegen zit om een 
praatje, wat hulp kan gebruiken bij 
een praktisch klusje of iemand zoekt 
om mee naar een koffieochtend te 
gaan.

Iets voor u?
Lijkt het u wat om buurtcontact-
persoon te zijn in uw eigen straat of 
een deel van de buurt? Kent u iemand 
die dit leuk vindt en kan, of eigenlijk 
al doet? Of heeft u ideeën over hoe 
we buurtcontactpersonen zouden 
kunnen vinden?

Neemt u dan contact op met het 
bestuur van Leusden ZeT via: 
info@leusdenzet.nl. 

Buurtcontact-
personen gezocht

Alvast veel dank voor uw reactie!

Vriendelijke groet en tot in de wijk,
de redactie van de Leusder gaZeT

Ellen, Jolanda, Riny, Giovanna, Derk en Marco

€5,- korting
Vaste klant? Nieuwe klant?

op een product op je behandeling
*geldig tegen inlevering van deze bon tot en met 31-12-2021



http://www.leusdenzet.nl/enquetewijkkrant


Gezocht: secretaris en penningmeester 
voor Leusden ZeT
Vind je het leuk om met iedereen van het Leusden ZeT-netwerk contact te hebben?
Wil je helpen de administratie van Leusden ZeT op orde te houden?
Of wil je ervoor zorgen dat alle leden netjes in de administratie staan en op tijd alles 
vanuit de wijkvereniging te horen krijgen?

Dan zoeken we jou!

Het bestuur van Leusden ZeT bestaat momenteel uit 5 wijkbewoners. De bestuurs-
termijn van vier bestuursleden verloopt dit jaar. Twee bestuursleden hebben 
aangegeven graag vervangen te worden en daarom zoeken we nu een nieuwe 
secretaris en penningmeester.

Secretaris
Als secretaris ben jij degene die overzicht houdt op de mailbox van Leusden ZeT 
en ervoor zorgt dat iedereen op tijd antwoord krijgt van de aangewezen persoon. 
Hiervoor maken we gebruik van een mailbox die je zelf kunt beheren en inrichten. 
Als secretaris hoef je niet alles te weten van Leusden ZeT. Je moet vooral niet bang 
zijn om bij het bestuur te informeren wie het beste een vraag kan beantwoorden of 
oppakken. Het is van belang dat je goed overweg kunt met computers.

Penningmeester
Als penningmeester ben jij de persoon die de financiën van Leusden ZeT bewaakt. 
Je betaalt de rekeningen, stuurt af en toe een factuur en zorgt voor de jaarlijkse 
incassering van de contributie. Naast de financiële administratie doen, lever je ook 
de cijfers voor het financieel jaarverslag aan. De financiële administratie hebben we 
afgelopen jaar verbeterd door dit volledig in te richten in e-boekhouden.nl. Dit biedt 
de mogelijkheid om bankmutaties automatisch in te laden en te ordenen, waardoor 
veel werk (semi-)automatisch gaat. Als penningmeester ben je iemand die ervan 
houdt om accuraat te werken, op tijd aan te geven hoe de financiële situatie ervoor 
staat en mee te denken hoe we de middelen van de vereniging het beste kunnen 
inzetten. Ervaring met boekhouden is een aanrader.

Hoeveel tijd kost me dit?
De tijd die je kwijt bent als secretaris of penningmeester, is deels afhankelijk van 
de hoeveelheid tijd die je er zelf in wilt steken. Maar reken op ongeveer 2-3 uur per 
week, naast de maandelijkse bestuursvergaderingen. Gedurende de coronaperiode 
vergaderen we digitaal en voorzien dat we dit de komende periode nog blijven doen. 
Ervaring met overleggen via videobellen is daarom aanbevolen.

Met wie werk ik samen?
Dit alles doe je uiteraard niet alleen. Je werkt veel samen met het gehele bestuur 
van Leusden ZeT, de bewonersinitiatieven en de redactie van de wijkkrant, de 
Leusder gaZeT.

Over Leusden ZeT
Leusden ZeT is een levendige en gezonde wijkvereniging, zowel financieel als qua 
energie en ideeën. De vereniging bestaat 3 jaar, meer dan 300 huishoudens zijn lid 
en maar liefst 75 wijkbewoners zijn actieve vrijwilligers. 13 bewonersinitiatieven 
organiseren allerlei activiteiten: van het TECHlab tot een wekelijkse koffie- en 
theemiddag. En van het Crea ZeT Atelier tot een wandelclub.

Wijkagent aan het woord
Nog steeds bepaalt corona grotendeels 
het maatschappelijke leven. 
Beperkingen in contacten, avondklok, 
sluiting van winkels en horeca; het valt 
allemaal niet mee. Toch valt het mij op 
dat het overgrote deel van de 
wijkbewoners zich keurig houdt aan alle 
maatregelen. Gelukkig dat we een mooi 
pak sneeuw en ijs hebben gekregen, 
waardoor de sleur werd doorbroken, en 
de kinderen even heerlijk buiten konden 
spelen.Ik denk dat we dit allemaal wel 
konden gebruiken. Nu op naar het mooie 
weer, zodat het virus steeds minder kans 
krijgt om zich te verspreiden en we weer 
wat vaker lekker buiten kunnen zijn. Tot 
die tijd wil ik u nogmaals vragen om 
zo af en toe even om te kijken naar de 
alleenstaande ouderen die in onze wijk 
wonen. Deze mensen hebben het vaak 
extra zwaar en missen ook de sociale 
contactmomenten. Kijk in deze tijd wat 
vaker om naar elkaar in uw omgeving, 
bel eens aan voor een praatje (op 
afstand) en vraag misschien eens of u 
iets kunt betekenen voor hen. Ik heb 2 
alleenstaande dames in mijn straat 
wonen, die ik zo af en toe iets lekkers, 
zoals een kopje verse soep, breng. Ook 
laat ik mijn kinderen een appeltaart 
bakken en laat die door hen afgeven aan 
de voordeur. Dit wordt enorm 
gewaardeerd en geeft onszelf ook een 
goed gevoel! Groot geluk zit hem vaak 
in de kleine dingen. Ik hoop dat ik u een 
beetje heb kunnen inspireren, en dat ik 
u binnenkort allemaal met appeltaarten 
door de wijk zie lopen. Wat zal het dan 
heerlijk ruiken in de wijk! Hou vol en blijf 
gezond!

Arjan Schelling, wijkagent

v

Word dan gelijk lid van wijkvereniging Leusden ZeT. Je ontvangt dan iedere maand de Leusder gaZeT (in de bus of per mail), elke 
maand een uitgebreide nieuwsbrief over de wijk, voorinschrijving bij activiteiten van Leusden ZeT, advies bij organisatie van 
straat- en wijkactiviteiten en nog veel meer. En dat voor maar €10,- per huishouden per jaar. Lijkt dit je wat? Vul dan het opgave- en 
incassoformulier in en doe het in de brievenbus van Máximaplein 30 of in de brievenbus bij Máxima's (Antares) binnen. Je kunt je 
ook opgeven via http://www.leusdenzet.nl/lid-worden. We verwelkomen je graag als nieuw lid!

Heb je interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met 

Martijn Kleppe via info@leusdenzet.nl. 

Deze wijkkrant iedere maand ontvangen?

http://www.leusdenzet.nl/lid-worden
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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 Woonplaats incassant    

NL13ZZZ702952390000 Incassant  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]: 






“Samen bewegen in een fitnessplaats buiten is zeer 
laagdrempelig, erg leuk, heel gezond en een prima middel 
tot sociaal contact”. Dat is samengevat waar het volgens 
Rens Fioole om draait bij het idee om in Leusden-Zuid en 
Tabaksteeg een Outdoor Fitness Park te initiëren.  Al jaren 
is Rens een warm pleitbezorger voor meer bewegen in de 
buitenlucht en dan met name in Leusden. Niet alleen omdat ze weet dat beweging en buitenlucht 
goed is voor de gezondheid, maar ook omdat ze zelf ervaren heeft wat een dergelijke outdoor 

fitnessplek kan betekenen. Op vakantie in Duitsland heeft ze kennisgemaakt met dit fenomeen en gezien en ervaren hoe 
verbindend bewegen op een dergelijke plek kan zijn. Hoe mensen van alle leeftijden, van alle soorten en maten, plezier beleven 
aan bewegen en contacten met anderen.  En als we één ding geleerd hebben van deze coronaperiode is het wel hoe belangrijk 
bewegen in de buitenlucht en contacten met andere mensen zijn.

In verschillende plaatsen in Nederland zijn al vergelijkbare plekken gerealiseerd. Leusden 
is een groene gemeente die zich graag profileert als wandel- en fietsgemeente, maar er is 
meer mogelijk! Door een (groen) gebied binnen de bebouwde kom aan te wijzen en in te 
richten als outdoor fitnesspark wordt een plek gerealiseerd waar bewoners, jong en oud, 
(groot)ouders, kinderen en kleinkinderen, actieve en minder actieve sporters én mensen die mindervalide zijn, elkaar kunnen 
ontmoeten en (samen) bewegen in de buitenlucht. Een plek die laagdrempelig is, toegankelijk voor iedereen, zonder openings-
tijden, zonder verplicht lidmaatschap. Zeg nou zelf, wat is gezonder dan een combinatie van bewegen, plezier en sociale 
contacten? Het zou mooi zijn wanneer veel mensen door dit verhaal nieuwsgierig en enthousiast worden en mee willen denken 
in de uitwerking van dit idee, liefst vanuit zoveel mogelijk doelgroepen: jong en senior, actief en minder actief, maar ook mensen 
met een beperking nodigen we uit. Door er met elkaar de schouders onder te zetten zouden we een fijne buitensportplek kunnen 
realiseren voor iedereen." 

Outdoor Fitness Park in Leusden-Zuid/Tabaksteeg

Interview met initiatiefneemster Rens Fioole

Om dit samen op te pakken organiseert 
Leusden ZeT een (online) meedenkavond op 
10 maart, doe je mee? De avond begint om 
20.00 uur. Meer informatie is te vinden op 
www.leusdenzet.nl/outdoorfitness/.

Hannie van den Hengel werkte in 1939 
als 17-jarige op het distributiekantoor 
dat tegenover het gemeentehuis aan de 
Heiligenbergerweg in Hamersveld, 
gemeente Leusden lag. Iedere inwoner 
die in het bevolkingsregister geregis-
treerd stond, kreeg een distributiekaart 
uitgereikt waarmee bij het distributie-
kantoor bonnen gehaald konden 
worden. Het bonnensysteem was door de 
overheid in de crisistijd opgezet voor een 
eerlijke verdeling van de eerste levens-
behoeften. Dit systeem werd door de 
bezetter overgenomen. Levensmiddelen 
en kleding werden in die tijd schaars en 
waren op de bon. Aan onderduikers die 
zich niet konden legitimeren, werden 
geen bonnen verstrekt. Hannie zorgde 
voor de benodigde distributiebescheiden 
ten behoeve van deze groep.
In haar tienerjaren hoorde Hannie dat 
haar vader haar echte vader niet was. 
Ze kreeg een onverschillige houding 
en sloot zich aan bij het verzet. Hannie 
(voluit Johanna) was de oudste van 3 
kinderen van Jan en Giepje van den 
Hengel-Botterblom. Haar vader was smid 
bij De Smederij (bij de tolboom aan het 
begin van de Hamersveldseweg). 
Hanny was moedig en nergens bang 
voor. In het verzet droeg ze verschil-
lende namen: Briddy, juffrouw Jansen, 
Maria-Magdalena, Hansje, Riertje en 
Petertje. Officieel was ze vernoemd naar 
haar grootmoeder van vaders kant, maar 
die bleek niet haar echte oma te zijn. 
Als schuilnaam gebruikte ze een naam 

Petri Markensteinstraat 

van haar eigen familie: Petertje. Naar 
haar grootvader van moeders kant, Peter 
Botterblom. 
Hannie bleef deze naam na de bevrij-
ding gebruiken als Petri. 1 januari 1951 
trouwde ze met Theo Markenstein en 
heette vanaf dat moment Petri 
Markenstein, naar haar is de Petri 
Markensteinstraat in Tabaksteeg 
genoemd. Hannie kreeg in Scherpenzeel, 
waar ze was ondergedoken contact met 
de Scherpenzeelse verzetsgroep Dobbe. 
Deze hield zich voornamelijk bezig met 
spionage en sabotage. De groep hielp 
Joodse onderduikers, verspreidde het 
illegale blad Vrij Nederland en voerde 
ook liquidaties uit op verraders. Hannie 
werkte voor Karel van Ginkel en werd 
koerierster. Zij werkte ook voor Theo 

Dobbe (ome Jan) en de Woudenberger 
Gerrit Kleinveld, die beiden tijdens hun 
Friese onderduiktijd betrokken waren 
bij de allereerste Nederlandse overval 
op een distributiekantoor in Joure op 
14 oktober 1942. Hannie verspreidde 
de buitgemaakte bonnen op de fiets tot 
ver in de regio. Diverse leden van de 
overvalgroep werden opgepakt. Dobbe 
en Kleinveld werden verraden. Kleinveld 
werd op 7 december 1942 gearresteerd 
en opgesloten in Kamp Amersfoort, maar 
wist op 1 maart 1943 te ontsnappen. 
Dobbe werd niet gevonden. Beiden zijn 
actief gebleven in het verzet. Dobbe is 
later een van de leiders geworden van 
de Landelijke Knokploegen en werd 5 
september 1944 door de SD dood-
geschoten. Kleinveld overleefde de 
oorlog.

De heer Joop de Wilde stuurde ons een mail. 
Hij reageerde op het stukje over Karel en 
Rita Brouwer. Dat waren zijn schoonouders. 
Namens de familie beheert hij het oorlogs-
archief van zijn schoonouders. Bij de 
oplevering van Tabaksteeg is hem gevraagd 
een boekje samen te stellen over alle 
straatnamen van de Tabaksteeg. Dit boekje 
is uitgedeeld aan de eerste bewoners bij de 
oplevering van hun huis. Hij stelt dit boekje 
graag beschikbaar aan de redactie van de 
Leusder gaZeT voor onze column over de 
straatnamen. Dat vinden wij ontZeTtend leuk, 
bedankt! Er is inmiddels contact gelegd en 
het boekje is gehaald.

OntZeTtend Leuk!

Foto uit de collectie familie Markenstein, 
ingekleurd door Studio Herder

Uit: Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog - 
verhalen uit de Gelderse Vallei, Veluwe en Krimpenerwaard.



Hoe heet je en hoe oud ben je?
“ Ik ben Sjirin en ik ben 11 jaar en ik ben 
Ammar en ik ben 8 jaar.”

Met wie woon je in huis?
“Wij wonen samen met papa, mama en 
zusje Elif.”

Op welke school zit je en in welke klas?
“ We zitten op Het Palet. Sjirin zit in 
groep 7 en Ammar in groep 4.’’

Waar ben je goed in?
Sjirin: “Ik ben goed in tekenen, vechten 
(vechtsport) en muurklimmen. Ik heb een 
tijdje op kickboksen gezeten. Helaas is 
dat door de corona gestopt. Ik zit vaak te 
tekenen, dat doe ik het liefst.”
Ammar: “Ik ben goed in voetbal. Ik zit 
ook op een voetbalclub (voetbalclub 
Roda in Leusden). Ik kan ook hard rennen 
en een beetje vechtsport.”

Wat doe je (nog meer) in je vrije tijd?
Ammar: “Gamen.”
Sjirin: “Soms ook gamen, samen met 
Ammar, maar ik ga ook graag naar 
buiten, mijn vrienden opzoeken en een 
beetje hangen.”

Is er iemand die je bewondert en waar-
om?
Ammar: “Nee.”
Sjirin: “Ja, ik bewonder mijn moeder om-
dat ze zo’n leuk werk doet met geurtjes 
waar mensen blij van worden en omdat 
ze lief is voor andere mensen.”

Wat vind je het leukste aan jezelf? Waar 
ben je trots op?
Sjirin: “Ik ben trots op mijn creativiteit.”
Ammar: “Ik ben trots op dat 
ik goed kan 
voetballen.”

ALS
“Mijn hobby is transport”, vertelt Bill 
Uildriks (76 jaar) die al 31 jaar met zijn 
vrouw Teunie met veel plezier op de Van 
Boetzelaerlaan woont. “Ik verzamel en 
bouw al meer dan 50 jaar miniatuur-
vrachtauto’s en ben en blijf er nog veel 
mee bezig! Ik lees vakbladen, maak mijn 
plakboeken compleet en geniet van mijn 
verzameling. In mijn hobbykamer staan 
vitrines vol met schaalmodellen. Het is 
net een klein museum. De oudste trucks 
die ik heb zijn stoomvrachtwagens en 
een T-Ford van 1928. Ik heb ook nog een 
klein trekkertje van 37 jaar oud. Daarmee 
rijd ik wel eens, als het mooi weer is, een 
rondje met kinderen. Ik kom officieel uit 
Slochteren. Aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, toen Slochteren bevrijd 
werd, ben ik geboren in een schuilkelder. 
Na de oorlog was er bijna geen werk. 

GROOT BEN

In de rubriek Als ik later groot ben 
vragen we jonge wijkbewoners wie ze 
zijn en wat hun toekomstplannen zijn. 
Deze keer heeft Leusder gaZeT zelfs 
twee kinderen uit de wijk mogen 
interviewen: Sjirin en Ammar. 

Wat is je favoriete eten?
Sjirin: “Dat is moeilijk, ik vind zoveel lek-
ker. Maar baklava vind ik heel erg lekker.”
Ammar: “Spruitjes! Maar, ook ik vind heel 
veel lekker.”

Waar zou je graag heen willen met va-
kantie en waarom?
Sjirin en Ammar eensgezind: “Turkije! 
Daar gaan we eens in de twee jaar heen. 
We hebben er familie wonen en het is 
een leuk land waar het altijd warm is.”

Wat zou je willen doen (of willen zijn) 
als je later groot bent?
Sjirin: “Tekenjuf.”
Ammar: “Profvoetballer.”

IK LATER
Hobby in de 
spotlight geZeT

Mijn vader kon werk 
krijgen in Woudenberg, 
dus zijn we daarheen 
verhuisd.”

“Ik heb 45 jaar gewerkt 
als carrosseriebouwer. 
Wij maakten zelf 
cabines op de vracht-
auto’s. Tijdens mijn 
ATV-dagen was ik met 
de vrachtauto onder-
weg. In mijn 
pensioentijd heb ik ook 
nog als oproepchauf-
feur gereden bij Van 
Bentum in Woudenberg 
en bij Van Donselaar 

in Langbroek. Teunie vond het ook leuk, 
dus we gingen vaak samen op pad. Mijn 
werk was dus echt mijn hobby! Toen ik 
mijn vrouw Teunie ontmoette, woonde ze 
op de boerderij in Maarsbergen. Zij heeft 
altijd heel veel werk gedaan op de boer-
derij en heeft ook jaren in de huishou-
ding op Kasteel Maarsbergen (hier wordt 
nu Heel Holland Bakt opgenomen, red.) 
en in Hotel Den Treek als allesdoener 
gewerkt. Ze heeft ook bij verschillende 
bejaardentehuizen gewerkt waar de 
oudjes gek op haar waren. Dit werk was 
haar lust en haar leven. Nu geniet ze van 
de kinderen en kleinkinderen. Ze staat 
altijd paraat als ze nodig is en verder 
wandelt ze regelmatig urenlang met een 
wandelvriendin in de natuur, het bos, de 
hei, rond het Hazewater en op landgoed 
Den Boom. Met de fiets komen we ook 
graag richting Maarsbergen en een paar 
km verderop bij de Leersumse plassen, 
want daar is het echt een mooi stuk 
natuur. We wonen hier prachtig!” 

Hoe denk je dat je 
leven er over 10 jaar 
uitziet?
Sjirin: “Ik denk dat ik 
dan studeer en daarna 
moet ik stage gaan 
lopen en dan werken 
als tekenjuf.”
Ammar: “Ik denk dat 
ik dan bezig ben met 
voetballen. Ik moet 
natuurlijk ook rijlessen 
volgen, maar eerst wil 
ik scooterrijden.”

Wat zou je graag in de 
buurt (anders) willen? 
Sjirin: “Ik zou het niet weten, het is goed 
zo.”
Ammar: “Ik weet het niet, ik heb een 
trapmuurtje om tegen te voetballen.”

Zowel Sjirin als Ammar, 
die hun hele leven al in 
Tabaksteeg wonen, zijn 
tevreden met de (speel)
mogelijkheden die de 
wijk biedt.



In het TECHlab wordt volop geëxperimenteerd met micro-elektronica. Wat wil het toeval: elektronicavoorjou.nl, een van de 
grootste webshops op dit gebied van Nederland zit in Leusden. En we hebben goed nieuws: Leusden ZeT en de webshop 
gaan samenwerken. Maar wat is micro-elektronica eigenlijk? En wie zit er achter de webshop?

Leusden ZeT en Elektronica voor Jou gaan samenwerken

Hoi Simon, vertel eens. Wie ben je?
“Ik ben Simon Mars, 22 jaar oud, geboren 
en getogen in Leusden. Mijn bedrijf heet 
Elektronica voor Jou. Het is een webshop 
die zich specialiseert op educatieve 
& hobby-elektronica. Denk hierbij aan 
3D-printers, robotica, en programmeer-
bare microcontrollers.”
 
Hoe lang werk je al aan je webshop?
“Elektronica voor Jou heb ik in 2014 op-
gericht, dit jaar bestaan we dus 7 jaar. De 
eerste jaren werkte ik er dus aan tijdens 
mijn middelbare school en opleiding 
Mechatronica. Na mijn opleiding ben 
ik gelijk fulltime gaan werken aan het 
bedrijf.”

 Wat verkopen jullie het meeste?
“De populairste producten zijn Arduino en Raspberry Pi. Arduino is een bedrijf dat 
microcontrollerbordjes maakt. Dit zijn een soort printplaten die je zelf kunt program-
meren. Je kunt hier gemakkelijk sensoren mee uitlezen en deze data omzetten naar 
acties zoals het laten knipperen van een lampje. Gevorderde gebruikers zouden hier 
zelfs een robot mee kunnen bouwen die objecten detecteert en hier automatisch 
omheen rijdt.
Raspberry Pi is een minicomputer. Je kunt hier bijna alles mee wat je ook met een 
gewone computer kan. Dankzij het kleine formaat kun je deze veel makkelijker ge-
bruiken op plekken waar een gewone computer niet past. Met de Raspberry Pi kun je 
ook leren programmeren en elektronicaprojecten maken.
Beide producten zijn fantastisch voor zowel kinderen als volwassenen. Ze zijn erg 
populair bij scholen die willen lesgeven in programmeren, maar ook bij hobbyisten.”
 
Waarom werk je graag samen met Leusden ZeT?
“Een van onze doelen is het toegankelijk maken van elektronica voor kinderen. 
Dit doen we meestal door middel van samenwerkingen met scholen, techlabs en 
CoderDojo’s. Het was voor ons dan ook vanzelfsprekend om contact op te nemen met 
Martijn van Leusden ZeT vanwege de coderdojo’s die georganiseerd worden door het 
TECHlab. Bij het eerste gesprek was het al direct duidelijk dat we dezelfde ideeën 
hebben als het gaat om techniekonderwijs voor kinderen. Momenteel zijn we bezig 
met het uitbreiden van de samenwerking zodat we na de coronacrisis grote stappen 
kunnen gaan zetten. Persoonlijk kijk ik er erg naar uit om een bijdrage te leveren aan 
het techniekonderwijs in Leusden.”
 
Welke voordelen zijn er voor leden van Leusden ZeT als ze bij jou bestellen?
“Als leden van Leusden ZeT iets bij ons bestellen, dan steunen ze hier automatisch 
Leusden ZeT mee! Bij elke bestelling waarbij wordt aangegeven dat het van een 
Leusden ZeT-lid is, krijgt Leusden ZeT een aantal punten. Met deze punten kan 
Leusden ZeT producten aankopen die kunnen worden gebruikt tijdens de techactivi-
teiten.”

Als Leusden ZeT zijn we erg blij met deze samenwerking en onder-
steuning. Bestellen kan nu door de QR-code hiernaast te scannen of 
via https://elektronicavoorjou.nl/techlab-leusdenzet.

Fotoquiz
Ook deze keer hebben we weer een foto-
quiz, namelijk een zoekplaatje in de wijk. 
De extra uitdaging is om door de sneeuw 
heen te kijken. Denk je te weten waar 
deze foto is genomen? Stuur het 
antwoord dan naar info@leusdenzet.nl 
en maak kans op een heerlijke 
appeltaart.

https://elektronicavoorjou.nl/techlab-leusdenzet


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
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Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:

Volg Leusden ZeT ook via social media.

Schaapskudde de Treeker Wissel loopt al sinds 2014 in het buitengebied van Leus-
den en nu ook in Leusden zelf. Met de kerstdagen verbleef de kudde op de weides 
van de Schoolsteegbosjes en vertrok vlak voor nieuwjaar richting Den Treek. Ook 
door het jaar heen zal de kudde meer in Leusden te zien zijn. Wilt u meer betrokken 
raken bij de kudde, dan kunt u een schaap adopteren. Informatie hierover vindt u op 
de website www.schaapadopteren.nl of www.treekerwissel.nl.

Adopteer een lokaal schaap van de Treeker Wissel

Foto's: Maarten van Apeldoorn Fotografie

www.maarten.photos

Meer info? José Struik (06-54 34 01 46)
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Beste buurtgenoten,

‘Biologische groenten uit de streek’ zijn niet te verkrijgen in de 
wijk. Daar willen wij verandering in brengen. Vanaf het voorjaar is 
ons huisadres afhaalpunt voor biologische groenten van Tuinderij 

Vosbeek in Scherpenzeel. Daar worden meer dan 50 soorten groenten en kruiden op 
biologische wijze geteeld. Meld je voor komend seizoen aan als oogstaandeelhouder 
en ontvang 30 weken lang (vanaf medio mei t/m december) biologische groenten. 
Deze haal je vervolgens iedere vrijdag af bij ons thuis in Tabaksteeg. Lokale groenten, 
rechtstreeks van de koude grond zo op je bord! Meer informatie en aanmelden kan 
op: www.tuinderijvosbeek.nl. 

Hartelijke groet,
Liesbeth de Kleine 
(Reinier Roeststraat 11)

‘Biologische groenten uit de streek’ in Tabaksteeg!

http://www.schaapadopteren.nl
http://www.treekerwissel.nl
http://www.tuinderijvosbeek.nl

