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In deze zomereditie:
• Puppy- en hondenbezitters gezocht
• De historie van onze dorpskerk
• Activiteiten in de zomervakantie
• Moestuinierders in de spotlight
• En nog veel meer...

Penningmeester Monique en secretaris Frits, bedankt!
Tijdens de - online - Algemene Ledenvergadering van Leusden ZeT op donderdag 
27 mei zijn onze penningmeester Monique Disseldorp (opgevolgd door Mariëlle 
Jansen) en secretaris Frits Ringers (opgevolgd door Peter Nierop) afgetreden. 
We willen hen via deze weg nogmaals bedanken voor alles wat zij hebben 
gedaan. Zij waren vanaf het prille begin, de oprichting van de wijkvereniging 
in 2017, betrokken bij Leusden ZeT. Ook willen wij Marc Dohmen bedanken 
voor zijn fantastische hulp bij het opzetten van het nieuwe systeem voor de 
penningmeester.

Wij gaan ze allemaal zeker nog tegenkomen in de wijk. Monique gaf tijdens de ALV 
aan dat zij zich blijft inzetten voor de wijkvereniging, zoals voor de commissies 
van het Schoon Máximaplein en het Vier de Lente Wijkfeest. Dat is heel fijn!

Namens het bestuur,
Martijn, Peter, Mariëlle, Inge en Giovanna

Lid worden? 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. 

Adverteren in de huis-aan-huiseditie van september?
In september en maart wordt de Leusder 
gaZeT huis-aan-huis (1800 exemplaren) 
bezorgd in Tabaksteeg, Leusden-Zuid 
en een gedeelte van het buitengebied. 
Daarnaast bij de winkels van het 
Máximaplein en alle zorgverleners in 
Tabaksteeg. De krant wordt ook via de 
mail, de website en de diverse social 
media verspreid. Wil je adverteren in 
deze edities? Stuur dan een bericht 
naar gazet@leusdenzet.nl of info@
leusdenzet.nl. Wij sturen je dan info over 
de mogelijkheden en kosten. 



In 1825 verzocht de kerkenraad van 
de Hervormde Gemeente van Leusden 
koning Willem I om een nieuwe kerk 
met pastorie op een andere plaats te 
mogen bouwen. De kerk in Oud Leusden 
(nabij Amersfoort) was bouwvallig, 
afgelegen en de kerkenraad wilde meer 
ruimte voor het toegenomen aantal 
hervormden. Daarnaast vond men een 
nieuwe kerk belangrijk om de dreiging 
van ‘verroomsing’ tegen te gaan.
Amersfoort had geen bezwaar tegen 
een zelfstandige kerkelijke gemeente 
in Leusden en de toestemming werd 
verleend voor een plek in de buurt van 
Bavoort. Er werd grond verkregen van 
boerderij De Bieshaar en in 1826 werd 
de kerk, op de toren na, in Oud Leusden 
gesloopt.
De oude kerk was onder andere 
gebouwd uit metselstenen en tuf- of 
duifsteen, een zachte natuursteen die in 
de 12e en 13e eeuw veel werd gebruikt. 
De duifsteen werd met paard en wagen 
afgevoerd naar glasblazerij De Glashut 
bij de Eem en werd vermalen tot tras 
(cement). Dit cement werd gebruikt voor 
de nieuwbouw van kerk en pastorie, waar 
het voor de binnenmuren werd gebruikt. 
De andere nog bruikbare materialen, 
zoals leien, lood, ijzer en hout werd ook, 
voor zover nog bruikbaar, overgebracht 
naar de nieuwe locatie. Ook dit is 
gebruikt voor de bouw van de Dorpskerk 
en pastorie.

Ik ben Seth en mijn droom is uitgekomen. Sinds drie weken hebben wij een Mechelse Herder-pup in huis gekregen. Haar naam is Era. Ik droomde er altijd al van om een eigen politiehond te hebben. Daar lijkt onze pup goed op. Era is onze eerste kennismaking met een hond en wij moeten nog veel leren. Daarom volg ik samen met mijn vader een puppycursus en willen we meer trainingen volgen. Samen met Era verken ik Leusden-Zuid. Tijdens het wandelen met Era stap ik liever niet in de hondenpoep van Era of andere honden. Ik ruim dit met een plastic zakje op. Het valt ons op dat er meer pups in de wijk zijn gekomen. Het lijkt ons leuk om met andere pups/honden samen te spelen, zodat de pups kunnen socialiseren. Bijvoorbeeld in het park van Leusden-Zuid op het hondenveldje. Daarnaast kunnen de puppy- en hondeneigenaren ervaringen met elkaar delen. We kunnen wel tips gebruiken.

De Dorpskerk Open Sportpark 
Leusden-Zuid
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Puppy- en honden-
eigenaren gezocht!

De eerste steenlegging was in 1827. 
Het werd een vrij simpele éénbeukige 
zaalkerk in classicistische stijl waarbij de 
hogere façade overdwars zorgt voor een 
royale aanblik. De bouw kwam gereed in 
1828. 
Dankzij de nieuwbouw kreeg het 
protestantse geloofsleven in Leusden 
een impuls. In 1871 werd een nieuw 
orgel aangeschaft van de hand van 
Hermanus Knipscheer II. Inmiddels is 
dit orgel diverse keren gerestaureerd. 
In 1900 kon het pand vergroot worden 
met een koorgedeelte. In 1973 kwam 
wijkcentrum ‘t Trefpunt erbij. 
De Dorpskerk, zo genoemd vanaf de 
oprichting, is een rijksmonument. 
De markante pastorie, die er direct 
rechts naast stond, heeft in 1953 het 
veld moeten ruimen. Staand bij de 
attentiesteen kijkt u naar het voormalig 
woonhuis van de dominee dat in 2015 
verkocht is en sindsdien geen pastorie 
meer is. De oude pastorie stond dichter 
tegen de weg aan die oorspronkelijk de 
Leusbroekerweg heette. In het gazon is 
nog een lichte verhoging te zien van de 
fundering van de voorgevel van de oude 
pastorie.

Bronnen:
Leusden Toen, Verenigingsblad Historische Kring 
Leusden, 11e jrg. 1996 nrs. 1 en 3 (Wim Bos)
Wim Bos: Het verleden van de kerkgebouwen der 
Hervormde Gemeente te Leusden (1978)

Foto: Ko Groen

Afgelopen maart was er een 
drukbezochte meedenkavond over 
het Outdoor Fitness Park in Leusden-
Zuid. Daarna is een club enthousiaste 
bewoners aan de slag gegaan. 
Kartrekkers Wietse Holwerda, Bas 
Renooij, Sander Rus en Geert-Jan 
IJszenga hebben de ideeën gebundeld en 
de eerste plannen gemaakt. Zij hebben 
ook contact met de gemeente gelegd. De 
basis van het sportpark is als volgt: 

• Een echt sportpark waar beweging 
en verbinding centraal staan. 

• Een parkachtige omgeving met 
sport- en speltoestellen. 

• Vrij en open toegankelijk. 
• Geschikt voor alle leeftijden, jong en 

oud.
• Niet alleen voor buurtbewoners, 

maar voor alle Leusdenaren. 
• Voor zowel actieve als recreatieve 

sporters. 
• Voor bewoners met een lichamelijke 

beperking en toevallige 
voorbijgangers. 

• In samenwerking en ter aanvulling 
op alle andere bewegings-
initiatieven en aanbod in de wijk.

Meer over de plannen voor het 
sportpark lees je in de Leusder gaZeT 
van september of op:  leusdenzet.nl/
sportpark. Vind je het leuk om mee te 
denken? Mail dan naar: sportpark@
leusdenzet.nl.

Lijkt dit je leuk? Reageer dan via gazet@leusdenzet.nl. Of spreek ons aan tijdens onze verkenning met Era in de wijk. Eventueel kunnen we een WhatsApp-groep starten om ervaringen te delen en af te spreken.
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Evan van de Berkt met Sverre, Harm Klasens, Evert Barten, Henk 
Slotboom. Niet op de foto: Theo Brouwer en Wim van Gils. 

Enquête Leusder gaZeT
Enige tijd geleden is er een enquête uitgezet via de website en Facebook 
om te onderzoeken of de Leusder gaZeT voldoet aan de wensen en 
behoeften van de wijkbewoners. 20 wijkbewoners vulden de enquête 
in. De resultaten laten zien dat deze wijkbewoners veelal tevreden zijn 
over de huidige inhoud. De huidige (terugkerende) artikelen scoren hoog. 
Het belangrijkste vindt men actuele informatie van, voor en over de wijk. 
Artikelen over de natuur (wandelingen, routes e.d.) komt op een tweede 
plaats, nipt gevolgd door de historie van de wijk. Ook de interviews met 
mede-wijkbewoners worden hoog gewaardeerd. Over het algemeen is 
er voor (nieuwe) items zoals een puzzel- of fotowedstrijd of kookrubriek 
minder animo. Het laagst scoort een eventueel item over huisdieren. We 
gebruiken alle reacties om een wijkkrant te blijven maken die voor zoveel 
mogelijk mensen aantrekkelijk is. Dank voor jullie reacties.

Leusden ZeT Doet
Zaterdag 5 juni zijn in het kader van NL 
Doet de buurtborden en de beplanting 
onder de bomen op het Máximaplein 
opgeknapt door een aantal fantastische 
vrijwilligers. Maak gerust gebruik 
van de buurtborden voor een oproep, 
aankondiging of ander wijknieuws!

Na de zomer zullen er nieuwe acties 
van Schoon Máximaplein volgen!

Schoon Máximaplein 
groot succes

Moestuinierders aan de Tabaksteeg
Als je over de Tabaksteeg naar de Koningin Julianalaan 
loopt of fietst, zie je links in de bocht, aan de rand van 
het weiland, moestuinen liggen. In de winter leeg en 
kaal, van de lente tot de herfst volle, groene tuinen met 
diverse soorten groente en fruit, maar bovenal vol sociale 
bedrijvigheid. Wie tuinieren daar? 
 
“Rond de Tweede Wereldoorlog waren hier al tuinen”, 
zegt geboren Leusdenaar Evert Barten. “We zijn een 
mooi clubje bij elkaar en hebben leuk contact met de 
bewoners van de aangrenzende tuinen aan de Koningin 

Boeken gezocht
Heb jij thuis een kast of plank vol 
boeken die je al gelezen hebt en die nu 
staan te verstoffen? Geef ze een tweede 
leven! Breng ze naar de boekenkast bij 
Maxima's. En als je er dan toch bent; 
neem gerust een ander boek mee naar 
huis. Zo geven we boeken een tweede 
leven en lees jij deze zomer - thuis of aan 
het strand - weer een goede thriller of 
roman, poëzie of biografie. Alle soorten 
zijn welkom!

Julianalaan. Daar maken we geregeld een praatje mee. We helpen elkaar als het 
nodig is, in vakanties of bij ziekte. Dan spitten, bemesten en oogsten we voor elkaar. 
Ik ben er onlangs mee gestopt vanwege mijn leeftijd, maar kom nog graag.”
 
Henk Slotboom: “Toen Tabaksteeg er nog niet was, had ik een tuin bij boerderij 
Zuidhoek. Toen de graafmachines kwamen voor de nieuwbouw, heb ik 
hoogstpersoonlijk de laatste planten daar weggehaald en hier neergezet. Het is mijn 
hobby, de planten zijn mijn kindjes. We oogsten veel en delen dit ook. Onze halve 
straat eet boontjes, rabarber, courgette of andijvie!”

 Harm Klasens: “Ik ben hier 13 jaar 
aan het tuinieren en kom voor mijn 
sociale contacten. We gebruiken 
bijna geen bestrijdingsmiddelen. 
Sommigen van ons zoeken de eitjes 
van de vlinders en halen ze eruit. 
Ook gebruiken we soms zeepsop 
of schudden aan de planten om de 
rupsen of ongedierte eruit te laten 
vallen.”
 

Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:

Martijn
Kleppe

Mariëlle 
Jansen

Inge 
van Os

Giovanna 
v/d Ham

Peter 
Nierop

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.

Evan van de Berkt: “Ik ben de jongste van ons 
allemaal (28) en hier sinds 4 jaar. Mijn opa had hier 
al een moestuin, dus ik ben ermee opgegroeid. Na 
een dag werken op kantoor, ervaar ik hier rust en ben 
ik fysiek bezig. Mijn zoontje Sverre gaat vaak mee 
met zijn schep, hark en gietertje. Hij is mijn opvolger. 
We verbouwen echt alles hier: bieten, spinazie, 
komkommer, rode kool, boerenkool, boontjes, 
pompoenen, frambozen, aardbeien, tomaten, sla; 
noem maar op!”
 
Op de vraag of er ook nog bijzondere of ingewikkelde 
planten in de tuin groeien, zegt Henk: “Ik heb als enige witlof en dat is bewerkelijk. 
Ik ben daar het hele jaar mee bezig, tot ver na de kerst. Ik verzorg overigens ook 
de groentetuin bij het restaurant van mijn zoon." Het is niet duidelijk wat er met de 
tuintjes gebeurt als er nieuwbouw komt op het weiland. “We hopen dat we kunnen 
blijven” zegt van de Berkt. “Het zou mooi zijn als er groen blijft bestaan tussen de 
wijken, zodat bewoners kunnen spelen, recreëren en ontspannen.”
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Leusden ZeT Originals

Janske Bakker heeft deze maand weer een puzzel gemaakt voor de gaZeT.  
ZeT je antwoord op de mail (gazet@leusdenzet.nl) voor 1 augustus en 
win een zelfgebakken appeltaart!

Vakantie in eigen land
Het ziet er naar uit dat velen van ons ook deze zomer in eigen land 
blijven. En in Nederland is ook veel te zien en te beleven! Hieronder 44 
bezienswaardigheden om naar toe te gaan met daarachter de plaatsen 
in willekeurÍge volgorde. Het nummer geeft de plaats aan op de kaart. 
Welke plaats is dat? Zet de beginletter van die plaats in onderstaande 
hokjes. PS. De IJ geldt als I ! Bij goede oplossing ontstaat er een zin. 
Welke? Dat is de oplossing. Goede reis en veel vakantieplezier!!!

ACTIVITEITEN ZOMERVAKANTIE

Leusder gaZeT Vakantiepuzzel

Sport & bewegen

Overige

Wandelclub
di om 19.30 uur | za om 9.30 uur
Ongeveer 1,5 uur wandelen in de omgeving. Route en tempo 
in overleg. Deelnemen? Mail je telefoonnummer naar info@
leusdenzet.nl en we voegen je toe aan onze whatsappgroep.

Koffie- en theemiddag
do tussen 14.00 en 16.00 uur 
Buurtgenoten ontmoeten onder het genot van koffie of thee. 
Wekelijks in Maxima's.

Brei- en haakcafé
di van 13.30 tot 15.30 uur
Voor beginners en gevorderden. Wekelijks bij Maxima's.

WandelBeweegFit
6 juli, 13 juli en 17 augustus, start 10.30 uur
Voor volwassenen met een chronische aandoening, COPD 
of lopend met hulpmiddel wordt er 30 minuten wandelen 
georganiseerd onder deskundige begeleiding. Daarna 
koffie/thee (eigen kosten) bij Maxima's. Aanmelden via het 
Beweegloket:
m.hagenaar@lariks-leusden.nl of via 06 - 50 06 08 96. 

Impala Zomeractiviteiten
diverse data in juli en augustus
Impala heeft deze zomervakantie verschillende activiteiten; 
trainingsdagen en instuif. Tijdens de trainingsdagen staan het 
turnen, leuke spellen en plezier maken centraal. Bij de instuif 
kun je zelf kiezen of je de blokkenbak inspringt of andere 
leuke trucs wilt leren. Data, informatie of aanmelden kan via: 
gvimpala.nl/gymxperience.

Avontuurlijk spelen in de Struintuin!
meerdere woensdagen in juli, augustus en september
De Struintuin achter De Groene Belevenis aan de 
Hamersveldseweg is open voor kinderen van alle leeftijden. 
Entree € 2,50 per kind. Meer informatie en verplicht 
aanmelden via www.degroenebelevenis.nl/struintuin/spelen.
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Hier volgen de bestemmingen: 
44Prinsenhof Giethoorn 10. Campveerse Toren Enkhuizen 

Maastricht 25.Douwe Egbertswinkel Amsterdam 17.Ouwehands Dierenpark
18.Frans Hals Museum Exloo 16.Hunebed Alkmaar 

Groningen 8. Fries Museum Wageningen 
Rotterdam 37. Grootste Sluis ter Wereld Oudewater 
Kampen 9.Pier Leiden 

21.Madurodam
42.Kaasmarkt
20.Noord Veluws Museum 
7.Rijksmuseum Twenthe ljmuiden 36.Wellerwaard Rhenen 
1.Vrijthof Nunspeet 29. 't Dierenduintje Den Haag 
2.Zuiderzeemuseum Nuenen 39. Ginkelse Heide Ijlst 

Leeuwarden 24.Afrikamuseum Scheveningen 
Tiel 35. Greenparks Ameland State Joure 
Hoorn 40. Space Expo Emmen 
Castricum 22. lkonenmuseum Nijmegen 
Elburg 34. Schaatsmuseum Nes 
Groesbeek 32. Zandverhalen Terschelling 
Veere 30. Beeld en Geluid Naarden 
Utrecht 5. v. Abbemuseum Gouda 
Oosterbeek 27 Museum 't Behouden Huys Emmeloord 
Amersfoort 28. Airborne Museum Hilversum 
Haarlem 12.Vesting Eindhoven 
Enschede 11.Artis Noordwijk 

33. Bevrijdingsmuseum
19.Koppelpoort
6. Martinitoren
13.West Fries Museum
41. Natura lis
31.Hotel de Wereld
14. Museum De Heksenwaag
38.St. Janskerk
43.Van Gogh Docu. Centrum 
26.Wildlands
3. Flipjemuseum
15.Punteren
23.Spoorwegmuseum Ede 4. Kubushuizen Delft 


