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Zaterdag 27 maart, de datum waarop het Vier de 
Lentefeest zou gaan plaatsvinden, werd alsnog 
een Flower Power-feestje. De organisatoren van 
het wijkfeest deelden samen met de bestuurs-
leden van Leusden ZeT fleurige bloemen uit 
aan het winkelend publiek op het Máximaplein. 
Zo vierden we samen tóch nog de lente in 
Leusden-Zuid! Ook de plantenbakken zijn 
voorzien van nieuwe planten. 

Hondenpoep - Ruim het op!
In onze wijk zijn veel hondenbezitters. Meerdere 
wijkbewoners merkten op dat niet iedere honden-
bezitter de poep van zijn of haar hond opruimt en 
er honden uitgelaten worden op kinderspeelplaatsen. 
Hierdoor komen kinderen en/of hun kleding onder 
de poep te zitten. Ook buurtbewoners in een rolstoel krijgen geregeld poep aan hun 
wielen en rijden het daarna hun huis in. Onze gemeente heeft een opruimplicht voor 
hondenpoep. Lees er meer over op: www.leusden.nl/over-leusden/honden-uitlaten. 
De gemeente en de handhaving zijn inmiddels op de hoogte van het probleem en de 
komende periode zetten zij hier actie op. Honden zijn welkom, maar laten we onze 
wijk schoonhouden! 

Flower Power-actie op het 
Máximaplein! 

Succesvolle meedenkavond 
Outdoor Fitnesspark
Maar liefst 15 enthousiaste wijkbewoners sloten 
zich aan bij de meedenkavond voor het Outdoor 
Fitnesspark. Wijkbewoonster Rens Fioole liep al 
even met dit idee en na een oproep in de Leusder 
gaZeT wilden veel wijkbewoners meedenken. De 
avond, die bedoeld was om ideeën en mensen 
samen te brengen, was zeer geslaagd.

Na een toelichting door Rens, een voorbeeld van 
een soortgelijk sportpark elders in het land en een 
uitleg over de mogelijke ondersteuning door de 
gemeente, rolden de ideeën over tafel: fitness-
toestellen, jeu de boules-baan, rekstok, bankjes, 
trimparcours, een Franse tennisbaan. Creativiteit 
ten overvloede.

De avond werd afgesloten met de vorming van een 
groep bewoners die de ideeën verder gaat uitwerken 
en de mogelijkheden verkennen. Want een ding 
is zeker: de wens om een Outdoor Fitnesspark te 
realiseren is enorm groot!

Alle informatie over de vorderingen van de groep 
kun je volgen op: 
https://www.leusdenzet.nl/outdoorfitness/. 
Wil je ook helpen om het park te realiseren? 
Stuur dan een berichtje naar: info@leusdenzet.nl.

Outdoor Fitnesspark
Leusden-Zuid

www.leusdenzet.nl
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Hobby in de spotlights geZeT: jeu de boules
 

Wijkbewoner Willem Verboon woont samen met zijn vrouw Edith Jacobs aan de 
Maanweg. “We wonen nu alweer zo’n 14 jaar in Leusden, met veel plezier. We 
wonen vlak bij Den Treek en houden van het landelijk gebied van Leusden. Ik 
had een klussenbedrijf aan huis, maar ben nu met pensioen. Mijn vrouw komt 
uit het onderwijs en houdt zich graag bezig met het maken van kunst. Je kunt 
mij vaak vinden bij jeu de boulesclub De Hakhorst. Ik gooi graag een balletje en ben actief in de klussencommissie. 
JBC De Hakhorst heeft 228 leden (tussen de 40 en 90 jaar) en maar liefst 32 buitenbanen en 16 binnenbanen! 
Onze club zit aan het Sluisje 6 in Leusden, naast het Valleikanaal en is één van de grootste en mooiste clubs van 
Nederland. Vorig jaar bestonden we 40 jaar. Bij onze club kun je 
elke dag spelen in de middag of avond. Meestal zijn er zo’n 30 tot 50 
spelers aanwezig. Onderlinge wedstrijdjes komen tot stand door een 
husselsysteem. Dit zijn vaak de recreatieve spelers. De competitie-
spelers spelen daarnaast regionaal in ons district of in de Nationale 
Petanquecompetitie. Zo wordt ook 3 keer per jaar het Hart van 

Nederland-toernooi georganiseerd. We ontvangen dan de beste spelers van Nederland. We hebben 
een groot clubhuis en kantine. Bij mooi weer genieten we op het ruime terras op het zuiden. Er wordt 
bij ons ook training gegeven aan (nieuwe) leden. Jeu de boules is een technisch spelletje. Iedereen 
(jong en oud) kan boulen, maar er komt uiteindelijk veel techniek en tactiek bij kijken, door veel te 
oefenen krijg je dat onder de knie. Dat maakt het een leuke sport. Ik zou het leuk vinden om nieuwe 
leden uit Leusden-Zuid of Tabaksteeg (gratis) kennis te laten maken met het jeu-de-boulen. Mocht je 
dit willen, meld je dan aan bij de ledencommissie: nielentruke@gmail.com onder vermelding van 
“Kennismaken JBC De Hakhorst” of bel: 06-52 50 92 11. Of kijk op de website: www.jbcdehakhorst.nl. 
Vanaf april mogen we weer gaan spelen met de nodige coronamaatregelen.”

Als lezer van de Leusder gaZeT ben je voor ons 
als redactie belangrijk. Graag willen we weten 
wat je van de gaZeT vindt. Wat vind je leuk om 
te lezen en wat mis je nog? Een beetje feedback 
kan ons helpen om de wijkkrant nog leuker te 
maken. Deel je mening in enkele minuten via: 
www.leusdenzet.nl/enquetewijkkrant, of scan 
de QR-code.

Geef je mening over de wijkkrant, de 
Leusder gaZeT 

ANWB zoekt 15.000 
gebruikte fietsen

Wist je dat een eigen fiets niet voor 
elk kind vanzelfsprekend is?
Daarom zamelt de ANWB gebruikte fietsen in zodat ook 
deze kinderen meters kunnen maken in het verkeer. 

Fiets over? Doneer ‘m op anwb.nl/kinderfietsenplan
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Puzzel (ingezonden door Janske Bakker)

BUITEN DE DEUR ETEN
De horeca, wereldwijd, heeft het zwaar te verduren. We moeten geduldig afwachten, totdat we weer 
uit eten kunnen gaan. Deze voorjaarspuzzel geeft ons alvast een voorproefje. Wereldgerechten uit 
verschillende landen; wanneer u bij elk gerecht de naam van het juiste land invult, ontstaat er in de 
grijze hokjes een zegswijze. Welke? Dat is de oplossing. 
Veel succes!! 

DE GERECHTEN:          LANDEN:
1. Risotto       Suriname                                                                
2. Witloofrolletjes       Frankrijk                                                                 
3. Borsjtsj        Libanon                                                                                  
4. Kip Madras         Japan                                                                          
5. Couscous            Ierland                                                                          
6. Boboti               Zuid-Afrika                                                                            
7. Köttbullar         Thailand                                                                            
8. Khao Pat     Oostenrijk                                                                                  
9. Raclette             Spanje                                                                                                                                           
10. Tabouleh       Italië                                                                             
11. Flæskesteg            Rusland                                                                    
12. Falafel               Nederland                                                                          
13. Spareribs               Schotland                                                           
14. Peking Eend       Denemarken                                                    
15. Moussaka              Zweden
16. Sukiyaki        Indonesië                                                                       
17. Fish and Chips       Mongolië                                                                 
18. Schnitzel               Israël                                                   
19. Crêpe Suzette        Marokko                                                        
20. Boerenkool           Duitsland                                                                     
21. Burrito’s                India                                                   
22. Skyr               Amerika                                                          
23. Rendang              België                                                                        
24. Bratwurst             Mexico                                                                        
25. Haggis         Engeland                                                                                  
26. Bahan           China                                                                                 
27. Sodd           IJsland                                                                                   
28. Roti         Griekenland                                                                                       
29. Stew         Noorwegen                                                                                     
30. Paella            Zwitserland

Binnenhal Jeu de Boulesclub De Hakhorst

Foto’s: Cees Vendeville 

Willem Verboon in gesprek met 
Ellen Jumelet (redactielid)
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Reinier Roeststraat 
Reinier Roest is geboren en getogen in buurtschap Asschat. Tijdens de oorlog was hij betrokken 
bij overvallen op distributiekantoren om bonnen te verkrijgen voor onderduikers. Op zijn boerderij 
langs de Laapeerseweg was een zender verborgen voor contact van het verzet met Engeland. 
Op een dag werd Reinier getipt dat er een inval op komst was. De zendapparatuur werd direct 
verplaatst naar de boerderij van Termaten, maar werd helaas ontdekt door de Duitsers. Termaten 
werd ter plekke gefusilleerd. Reinier kwam uit een gezin van 10 kinderen waarvan een aantal 
tijdens de oorlog werkzaam was in het verzet. Door de loslippigheid van een nichtje werd Reinier 
op 27-jarige leeftijd, samen met een broer en zus, door de Duitse bezetter van zijn bed gelicht. 
Ook het nichtje en haar vader werden gearresteerd. 
Zij werden afgevoerd naar de gevangenis in Scheveningen, maar daarna vrijgelaten. Behalve Reinier. 
Hij werd vastgehouden en op transport gesteld naar Vught. Vanuit Vught werd hij in een veewagon 
afgevoerd naar Dachau om ingezet te worden bij de oorlogsproductie van Duitsland. In juni 1944 
volgde overplaatsing naar Markirch. Voor het werk aan de Maginot-linie werd hij later ondergebracht 
in Allach, Stephanskirchen en Rosenheim. In mei ‘45 verdween de Duitse kampleiding. Door het 
verwoeste Duitsland vond hij uiteindelijk de weg terug naar huis. Het ouderlijk huis was opgeblazen 
en zijn broer Wim was gesneuveld.

Reinier werd onderscheiden met het 
verzetskruis dat hij ontving uit handen 
van Prins Bernhard.

Donderdag 4 maart kwam de Commissaris van de Koning samen met 
burgemeester Bouwmeester op bezoek bij Leusden ZeT. Een mooie 
gelegenheid om te vertellen over alle dingen die we organiseren, 
ook in coronatijd! De wijkkrant wordt nog gewoon gemaakt, er zijn 
online meedenkavonden, pubquizzes en binnenkort zelfs een 
muziekbingo. Natuurlijk hebben we ook verteld dat we dit alles 
niet alleen doen, maar samen met jullie, de ruim 300 huishoudens 
die lid zijn en de meer dan 75 vrijwilligers die zich actief inzetten. 
Daar mogen we trots op zijn! 

Heb jij nog een goed idee voor een activiteit in coronatijd? 
Mail ons dan op: info@leusdenzet.nl.

Commissaris van de Koning op 
bezoek bij Leusden ZeT 

Dit is het vierde deel van de serie straatnamen van verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog in Tabaksteeg.

Uit: 
Straatnamen Tabaksteeg Leusden door 
Joop de Wilde

  
Als ik later groot ben - interview met Jort
Wie ben jij?
 “Ik ben Jort. Ik ben 9 jaar. Ik woon bij mijn  
 vader, moeder en zusje Lieke van bijna 7. 
 Ik zit op Het Palet, in groep 5A.”
Waar ben je goed in?
 “Ik ben goed in voetballen, tekenen en schrijven.”
Kun je daar iets meer over vertellen?
 “Ik ben links met voetballen (niet met schrijven). 
 Dat is soms wel handig, omdat anderen dat  
 niet verwachten. Bij tekenen heb ik geduld,  
 maar niet zo lang. Ik kan mooi schrijven.”
Wat doe je (nog meer) in je vrije tijd?
 “Ik hou van trampolinespringen, in de zomer  
 zwemmen in het zwembad, buiten spelen met  
 vriendjes en achtbanen maken van K’nex.
 Ik woon nog niet zo lang in Tabaksteeg (5 ½  
 maand nu). Hiervoor woonde ik in Amstelveen.  
 Ik wilde eerst niet verhuizen. Ik had er veel  
 vriendjes. Als ik mocht kiezen dan zou ik het  
 leuker vinden om daar te wonen, ik voelde me  
 er thuis. Ik ben hier nog niet helemaal gewend, 
 maar heb hier al wel nieuwe vriendjes  
 gemaakt.”
Wat vind je het leukste aan jezelf of waar ben je trots op?
 “Ik ben sportief.”
Wat is je favoriete eten?
 Eén keer in de twee weken mag ik kiezen wat we eten. Dan kies ik altijd  
 frites met kroket en mag ik zelf naar de snackbar om het te halen. Ik zou  
 graag een XXL-frikandel speciaal willen eten. Dat is zo’n grote frikandel  
 (wijst het formaat van wel drie frikandellen aan) met mayonaise, curry en  
 uitjes.”
Waar zou je graag heen willen met vakantie?
 “Oostenrijk, nee toch maar Frankrijk. Daar ben ik vaak op vakantie geweest.  
 Ze hebben daar mooie zwembaden. Of naar Spanje in een hotel recht  
 voor zee.”
Wat zou je willen zijn als je later groot bent?
 “Misschien wel kok met een eigen familierestaurant en dan ben ik de baas.”
Hoe denk je dat je leven er over 10 jaar uitziet?
 “Feesten! Ik denk dat ik ga studeren voor kok.”
Wat zou je graag in de buurt anders willen? 
 “Ik heb meerdere wensen:
  -  ik zou een groot voetbalveld willen in de wijk,
  -  speeltuintjes met goede (ijzeren) speeltoestellen,
  -  en een terrein met veel hoogteverschil waar je omhoog en omlaag  
     kunt lopen.”

Winnaar fotopuzzel 
maartnummer: 
De prachtige winterfoto uit het maartnummer, gemaakt door 
Diederick Koetsier, werd natuurlijk gemaakt op het paadje tussen 
de Koningin Julianalaan en de busbaan. Er waren maar liefst 10 
inzendingen deze keer! Daarom hebben we lootjes getrokken. De 
winnaar is: W. Fokker. Wilt u uw adresgegevens sturen naar het 
mailadres van de gaZeT? Dan komen we snel de ontZeTtend lekkere 
appeltaart langsbrengen! 
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Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:Lid worden?
Wijkvereniging Leusden ZeT groeit! Inmiddels 
zijn al meer dan 320 huishoudens lid. Word 
nu ook lid vanaf slechts € 10,- per huishouden 
per jaar. Je krijgt voorrang bij activiteiten 
en blijft als eerste op de hoogte van het 
wijknieuws. 

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. 

Volg ons ook via
Instagram, Facebook en Twitter

Mountainbikeroutes in Den Treek 
 
Op twee kilometer afstand van Leusden-Zuid en Tabaksteeg zijn twee mooie mountain-
bikeroutes te vinden in Den Treek. Deze routes zijn vorig jaar aangelegd door het landgoed 
Den Treek-Henschoten. Over de blauwe route, route Leusden (Den Treek), word je onder 
meer om het YMCA-terrein geleid, een 
prachtig stuk over de Leusderheide en 
korte klimmetjes over de Treekerduinen 
(22 kilometer). De rode route, route 
Woudenberg (Henschoten) kan gestart 
worden bij de Treekerweg en gaat langs 
het Henschotermeer en vervolgt dan 
(omhoog) tot aan de Traayweg en om de 
Piramide van Austerlitz heen (15 kilometer). 
Vooral de smalle paadjes in de routes 
behoren tot de top 10 van Nederland. De 
routes zijn intensief en fysiek zwaar met 
hoogteverschillen en uitdagende bochten. 

Wijkbewoners Jeroen Zaal en broers Roland 
en Rik Moed rijden de twee routes geregeld 
op de zondagochtend. “Maar nu de dagen 
weer langer worden is het ook heerlijk om 
één van de routes op een doordeweekse avond te rijden”, aldus Jeroen (op de foto midden). 
Rik Moed (op de foto links) vervolgt: "Een prachtige aanvulling op het MTB-routeaanbod 
hier op de Utrechtse Heuvelrug, want iedere route heeft zo zijn eigen karakteristiek en 
dat geldt zeker voor de beide routes van Den Treek. Als mountainbikeliefhebber kun je 
je lol op op de ‘Treeker Trails’, want je kunt ook prima de andere routes van Austerlitz 
en Zeist eraan lussen”. “Het is een mooie manier om de prachtige Treek vanaf je fiets 
te bekijken”, voegt Roland (rechts op de foto) eraan toe.

In de coronaperiode is het druk in de natuur. Dit geldt ook voor Landgoed Den Treek. 
Het landgoed roept op tot vriendelijkheid en 
verdraagzaamheid en vraagt om planten 
en dieren met rust te laten en op de paden te 
blijven. Op het landgoed worden boetes 
uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de 
regels houden. Om de routes te kunnen rijden 
is een helm en speciaal vignet verplicht, de 
kosten van een seizoensvignet zijn € 25 per jaar 
of € 5 per dag. Ze zijn te koop op de website: 
https://www.dentreekhenschoten.nl/mtb/. Heb 
je geen mountainbike? Dan kun je er eentje 
huren bij de Treeker Treks in Leusden-Zuid:                                             
www.treekertreks.nl.

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

Copyright foto: 
Landgoed Den Treek-Henschoten

Wijkbewoners Annemarie en Roeland organiseren op 
vrijdagavond 23 april een perfecte familie-activiteit: 
BINGO! En niet zomaar een bingo: een foute-muziek-
bingo, natuurlijk op basis van júllie verzoeknummers! 
Dat belooft een swingend avondje te worden, dus doe 
vooral gezellig mee!

Onze eigen DJ TW Cool draait foute nummers die jij 
op de handige digitale bingokaart kan aankruisen.  

Programma:
 • Warming-up: 20.00 u - 20.15 u
 • Foute-Muziek-Bingo: 20.15 u - uiterlijk 21.15 u
 • After Party met Nog Meer Foute Plaatjes   
    Aanvragen vanaf 21.15 uur tot …??!!

Dit evenement is volledig online via MS Teams. 
Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 22 april via: 
https://www.leusdenzet.nl/foutemuziekbingo/. 
Na aanmelding krijg je de link naar de digitale 
omgeving in je mailbox. Het belooft weer een vrolijk 
avondje 'uit' te worden voor jong en oud én een feest 
is pas een feest als jij bent geweest!
 
Hoe zo’n bingo werkt? 
Vrij simpel: TW Cool draait foute nummers. Staat 
het liedje op je digitale bingokaart? 
Kruisen maar! Er zijn mooie prijzen te 
winnen, dus vraag niet af hoe het kan 
maar profiteer ervan.

Kom je ook op dit feestje? 
Aanmelden maar: 
https://www.leusdenzet.nl/foutemuziekbingo/  

Leusden ZeT Foute-Muziek-
Bingo 23 april!


