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Nieuwe secretaris 
Peter Nierop
Wie ben je?
“Ik ben Peter Nierop, 67 jaar oud. Sinds juli 2020 
gepensioneerd. Mijn vrouw Anja is ook gestopt met 
werken, daarom zijn we verhuisd van Purmerend naar 
de omgeving Amersfoort. Daar wonen onze dochter 
met haar man en onze kleindochter. Onze zoon woont 
met zijn vriendin tijdelijk in Bunschoten-Spakenburg. 
Hun nieuwe huis moet nog worden gebouwd, vandaar.”

Waar woon je?
“Het vinden van een huis ging best snel. We waren 
gelijk weg van het huis in de Koningin Wilhelmina-
laan. We brachten een bod uit en het was raak. 
We hebben geluk gehad. Op 16 november reed de 
verhuiswagen de straat in om na 45 jaar onze spullen 
af te leveren op het nieuwe adres.”

Welke band heb je met Leusden-Zuid of 
Tabaksteeg?
“Dat is nog zoeken. Door corona is het lastiger om 
veel contact te hebben met buren. Je spreekt elkaar 
op straat, maar op bezoek gaan zit er nog niet in. Bij 
het uitlaten van de hond kom je altijd mensen tegen. 
Tabaksteeg is een leuk begin voor een rondje met de 
hond, of voor het fietsen naar het centrum van Leusden.”

Wat vind je fijn, leuk, mooi of bijzonder aan 
Leusden-Zuid?
“We zijn het nog aan het ontdekken. Na de verhuizing 
ben je druk met klussen in huis. Want een huis dat 
net zo oud is als ikzelf, vraagt tijd. De weg naar het 
grofvuil en Karwei, kan ik inmiddels dromen. Wat 
opvalt is de vermenging van nieuwe en oude huizen 
zonder dat dit uit de toon valt.”

Hoe besteed je jouw vrije tijd?
“Op dit moment voornamelijk aan klussen. Ik schrijf 
ook wekelijks een column die ik opneem voor een 
radioprogramma op de lokale zender van Edam-

Volendam. Daar heb ik jaren een poëzieprogramma 
voor gepresenteerd. Ik ben een groot muziekliefhebber. 
Nu ik met pensioen ben, hoop ik tijd te vinden voor 
het digitaliseren van mijn cd-collectie (1200 stuks). 
Misschien is hier ook iets op een radiozender te doen.”

Welke rol ga je oppakken in het bestuur?
“Ik word secretaris. In de wervingsadvertentie stond dat 
het voornamelijk bijhouden van de mailbox zou zijn. 
Ik denk dat het uiteindelijk meer zal worden, zoals 
notulen maken en de ledenadministratie. Dat lijkt 
me iets dat door een secretaris kan worden gedaan.”

Wat ga jij toevoegen aan het bestuur?
“Ik moet ervaren hoe Leusden ZeT reilt en zeilt en wat 
ik kan toevoegen. Wellicht het schrijven van teksten 
om iets onder de aandacht te brengen of een leuk 
verslag van een activiteit.”

Wat wens jij voor de wijk?
“Dat iedereen die er woont, het naar de zin heeft. 
Een veilige wijk waar de bewoners op een prettige 
manier samenleven. Samen dingen doen of gewoon 
een praatje maken.”



Cadeautje nodig? 
Kijk eens bij 
Maxima’s!
 
Na het grote succes van de 
'kerstwinkeltjes' bij Maxima's 
waarbij vele cadeautjes te koop 
waren is er vanaf de opening 
van de niet-essentiële winkels 
weer een klein aanbod van 
cadeautjes te vinden bij Maxima's, alle gemaakt door lokale crea-
tievelingen. Gehaakte kraamcadeautjes, woondecoratie, culinaire 
cadeautjes, glas- en folie woonaccessoires en unieke handgemaakte 
kaarten zijn hier voor alle gelegenheden te koop. Kortom: wijk-
bewoners hoeven niet ver weg voor een klein cadeautje voor een 
schappelijke prijs. Neem eens een kijkje tijdens de openingstijden 
van Maxima's. 

Goed nieuws: de wandelclub gaat weer van start. Vanwege de coronamaatregelen 
moest de club natuurlijk stoppen. Maar in goed overleg met de gemeente kunnen 
we nu weer op pad. We wandelen in groepjes van maximaal 4 deelnemers op 1,5 
meter afstand en we bepalen zelf het wandeltempo en de route. 

We wandelen in principe elke zaterdagochtend anderhalf uur (van 9.00- 10.30 
uur) door onze mooie omgeving. We bekijken nog of er ook animo is om een 
wandelmoment in te plannen op een doordeweekse avond. Bij flinke buien gaat 
het niet door. We verzamelen voor Maxima’s op het Máximaplein, tegenover Dirk 
van den Broek. 

Wil je ook mee? Leuk! Stuur een berichtje naar info@leusdenzet.nl. Er is een app-
groep waar je dan op verzoek vrijblijvend aan toegevoegd wordt. Binnen die groep 
kun je aangeven of je de volgende keer meeloopt of niet. 

Wandelclub gaat weer op pad!

Interview met Saar 
Wie ben jij?
“Ik heet Saar en ben 10 jaar. Ik woon met papa, mama en mijn zus Merle. 
Ik zit op het Palet.”

Waar ben je goed in?
“Ik ben goed in trampolinespringen en maak sieraden (oorbellen, 
armbandjes, kettingen, enkelbandjes en brillenkoordjes). Die heb ik 
bijvoorbeeld verkocht op Koningsdag. Op school ben ik goed in spelling. 
Ik lees niet zo graag, maar wel De waanzinnige boomhut of Hoe overleef 
ik….” 

Wat doe je (nog meer) in je vrije tijd?
“Ik hou van skateboarden. Als het weer kan ga ik met mijn vriendinnetje 
op streetdance.
Ik heb twee konijnen, Fluf en Babbel. Die leren we kunstjes, zoals over 
een stok springen.”

Is er iemand die je bewondert en waarom?
“Ik vind Charli d’Amelio en Addison Rae leuk, die doen dansjes op TikTok. 
Het hoeft niet per se, maar ik zou graag YouTube tutorials over trampo-
linetricks willen maken.”

Wat vind je het leukste aan jezelf? 
“Moeilijk om dat van jezelf te zeggen, maar ik vind mezelf behulpzaam 
en ik heb een leuke kledingstijl.”

Waar ben je trots op?
“Dat ik op de trampoline de backflip kan.”

Wat is je favoriete eten?
“Patat en spaghetti-spinazie á la crème. Daar eet ik de hele schaal van 
leeg.”

Waar zou je graag heen willen met vakantie en waarom?
“Naar Ibiza! Ik hou van tropische landen en zou er graag willen wonen 
omdat het er vaak lekker weer is.”

Wat zou je willen doen (of willen zijn) als je later groot bent?
“Modeontwerper. Ik maak nu al vaak kleren voor knuffels en ook kussens. 
Ik weet nog niet hoe een naaimachine werkt, maar mijn oma gaat me 
helpen en dan kunnen we samen iets maken. Qua stijl hou ik van oversized 
en naveltruitjes.”

Hoe denk je dat je leven er over 10 jaar uitziet?
“Dan ben ik uit huis en modeontwerper. Hoewel ik dan wel mijn ouders 
en Merle zal missen.”

Wat zou je graag in de buurt (anders) willen? 
“Ik woon al mijn hele leven in Leusden (Zuid) en vind het er fijn. Ik zou 
graag een -  niet te moeilijke - skatebaan willen in Leusden-Zuid of 
Tabaksteeg.”
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Wim Vrijhoefstraat 
Van de leden van de verzetsgroep in ’t Zwart, genoemd naar het afwerp-
terrein ’t Zwart, die bij wapendroppings betrokken waren, is een aantal 
namen achterhaald. Op Gart Schreuder na, die vrouw en kinderen had, 
waren het allemaal vrijgezelle jongens tussen de 20 en 30 jaar oud.
Wim Vrijhoef woonde met zijn broer en zussen bij zijn ouders Toon en 
Stijntje Vrijhoef-Voorburg op boerderij Beekhuisje (nu Laapeerseweg 
9) aan de Moorsterbeek. Nadat Karel van Ginkel in ‘43-’44 de eerste 
droppings in ‘t Zwart had georganiseerd, droeg hij de taak van 
terreincommandant over aan Wim Vrijhoef. Bij de wapendroppings 
hielpen veel mannen mee. Ook onderduikers, zoals de twee die bij 
Wim onderdak vonden: Gerard Baars en Toon Telkamp. De mannen 
hadden zwijgplicht; erover praten werd gezien als verraad. Daar stond 
de doodstraf op.

De leden van de Leusdense groep hielden zich, voor de droppings, al 
bezig met het opvangen en onderbrengen van onderduikers en het 
vervalsen van papieren. Enkelen waren betrokken bij overvallen op 
distributiekantoren, bij spoorwegsabotage en bij de distributie van het 
illegale blaadje Vrij Nederland.

Door de Duitsers werden er boerderijen in brand gestoken. Als het 
wederopbouwboerderijen waren dan lukte dat maar ten dele; vanwege 
de stenen hooizolder bleven de meeste boerderijen tot aan de dakrand 
overeind.

Op boerderij Midden Romselaar van Cees Tolboom werd een geïmpro-
viseerde bovengrondse schuilkelder gecreëerd. Veel vluchtelingen die 
naar buurtschap Voskuilen vluchtten, wilden naar boerderij Groot 
Romselaar aan de Kolfschoterdijk waar de Canadezen zaten en vonden, 
bij het in het zicht hebben van Duitsers hun toevlucht in de schuilkelder.

Door beschietingen ging er veel vee verloren, maar wegens het tekort 
aan voedsel, moest dit vlees veiliggesteld worden. Twee mannen, onder 
wie Wim Vrijhoef, zijn in het donker teruggegaan naar de verlaten ver-
brande boerderijen aan de Lapeerseweg; zij wisten op welke boerderij 
net geslacht was. Het vlees zat in de pekelbak, die intact was gebleven. 
Het lukte hen dit vlees naar Midden Romselaar te brengen.

Twee dagen later, op 25 april 1945, trof een Canadese granaat de 
boerderij. Wim Vrijhoef kreeg scherven in zijn borst. Wim Roest was 
zeer ernstig gewond, een groot deel van zijn been was weggeslagen; 
zijn been werd afgebonden. Toen daarna de hooiberg en de schuur in 
brand raakten, vluchtte iedereen naar Groot Romselaar. Later bleek 
dat de Canadezen dit met opzet gedaan hadden om de Duitsers te 
verjagen. Het was twee mannen gelukt om de Canadezen op de hoogte 
te stellen van de situatie.

Uitslag van de foto-puzzelwedstrijd: 

De oplossing van de fotopuzzel van vorige maand was: 
Iemand voor het lapje houden.
De winnaar van de wedstrijd is: 
familie Nieuwenhuize uit de Pastoor Kitselaarstraat. 
Zij ontvangen binnenkort een zelfgebakken appeltaart! 

Bron: Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog 
door José Huurdeman

Koffie en thee bij Maxima’s 
op donderdag in de middag van 

14.00-16.00 uur
Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat tijdens de oprichtingsavond van 
Leusden ZeT het voorstel van de koffie- en theemiddag ingebracht 
werd. Kees Menken en Rita Cloosterman meldden zich daarna als 
organisatoren. 
Kees: “We gingen vlot van start. Er is in heel Oud-Zuid geflyerd, wel 
4 uur lang en huis-aan-huis. De opbrengst daarvan was in mijn 
herinnering beperkt. Mond-tot-mond werkte beter. Er kwam ook 
wel eens een aanmeldingsvraag via de Huiskamer. In de afgelopen 
periode zijn 20 mensen voor kortere of langere tijd aangeschoven. 
Een 8-tal komt permanent. We zaten eerst binnen beneden, soms 
buiten voor, of op het binnenplein. Sinds de coronacrisis, die steeds 
heftiger werd, hebben we een langere periode stilgelegen. Er bleef 
met een vaste groep contact. We hebben een tweetal keer koffie bij 
deelnemers thuis gebracht. 
In de ontmoetingen staat het wel en wee van elkaar bespreken 
centraal. Dit is ook de belangrijkste functie: ontmoeten, delen en 
er naar behoefte even uit zijn. We proberen voor elkaar te zorgen, 
omdat we met kwetsbaren onder elkaar zijn. Inmiddels zijn er drie 
deelnemers overleden en twee door ziektes uitgevallen of in een 
instelling opgenomen. We proberen het leven te nemen zoals het 
komt en er vooral voor elkaar te zijn. Voelt u zich aangesproken? 
Dan kunt u ons vinden op donderdag bij Maxima’s of een mailtje 
sturen naar: kees.menken@gmail.com.”

Kijk voor actuele informatie, ook voor andere activiteiten op de 
website van Leusden ZeT of de App Leusden Leeft. Deze is gratis te 
downloaden.
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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 dan 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

Actie Schoon Máximaplein weer van start!
 
Vrijdagmiddag 21 mei was het zover: eindelijk mocht het comité van Schoon Máximaplein 
weer starten met de maandelijkse schoonmaakactie. En dat hebben ze geweten! Maar 
liefst 35 kinderen maakten het Máximaplein schoon door zwerfafval op te ruimen. Onder 
aanmoediging van Arie Afval trotseerden ze weer en wind en maakten de wijk nog mooier. 
 
Het comité, bestaand uit Joyce Hamstra, Arie Kars, Like van der Ham-van Hulten en Monique 
Disseldorp is inmiddels een geoliede machine. Ieder heeft zijn eigen taak. 
 
Like van der Ham: “Ooit ben ik met mijn eigen kinderen gestart met het opruimen van 
zwerfafval. We deden mee met acties van Opgeruimd Leusden. Van daaruit is de wens ontstaan 
dit ook in de wijk te doen. En voilà; vanaf april 2017 bestaat deze fantastische en superleuke 
schoonmaakactie! De kinderen zijn altijd zo enthousiast. Ze storen zich helemaal niet aan de 
regen!” 
 
Monique: “Het is altijd weer zo’n leuke en simpele actie. Normaal lopen we langs de klassen 
van de scholen op het Máximaplein en maken de leerlingen enthousiast. Ook worden de ouders 
aangeschreven in nieuwsbrieven of via de mail.”
 
Er is altijd contact met de ondernemers van het Máximaplein. Eten bij Dirk Zuid levert een 
ijsje of warme chocolademelk. De gemeentewerf heeft inmiddels een container gesponsord en 
het Duurzaamheidsfonds de mooie afvalknijpers. Dit verliep via de Matchbeurs. 
 
Arie Kars: “Ik geniet er altijd van om de kinderen bezig te zien en een praatje te maken met kinderen en ouders. 
Wij doen dit met elkaar. Er is nooit gedoe, geen geklier, er heerst een goede harmonie! Voor mij overheerst het wij-gevoel.”
 
Joyce Hamstra: “Ik ben er onlangs bij gekomen omdat mijn kinderen steeds meededen. Toen ben ik benaderd om zelf 
ook mee te helpen. Iedereen is toch verantwoordelijk om de wijk mooier en leuker te maken! Leuk dat dit iedere maand 
georganiseerd wordt.”
 
Kinderen die meedoen aan de actie, ontvangen een stempel op een stempelkaart. Zodra er weer een wijkfeest 
georganiseerd mag worden, kunnen deze stempels verzilverd worden tot een munt. Met deze munten kunnen 
kinderen tijdens het wijkfeest meedoen aan activiteiten of inleveren voor lekkers. 
 
De volgende actie van Schoon Máximaplein is op vrijdagmiddag 18 juni, 14.00 -15.00 uur. 
Iedereen kan zich dan melden bij de ingang van Maxima’s. 

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

O S  N A M  F U G I T A E S T I S  U T  P A  P O S A M  R E R U M  N I S T O  M O L .

Schoon Maximaplein
Opruimactie


