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Leusden ZeT: de 
wijkvereniging van 
Leusden-Zuid en 
Tabaksteeg  

Vossenjacht zondagmiddag 
12 september  

Goedendag wijkbewoner! Je hebt nu de 
wijkkrant van Leusden ZeT in handen. In dit 
artikel vertellen we je hoe de wijkvereniging is 
ontstaan en wat deze zoal doet in de wijk.

De wijkvereniging is eind 2017 door een club 
wijkbewoners opgericht. Met Leusden ZeT 
willen we activiteiten in de wijk, rond het 
Máximaplein en in multifunctioneel centrum 
Antares samenbrengen en ondersteunen. 
Daarnaast informeren we over de activiteiten 
in de wijk en behartigen we de belangen van 
wijkbewoners als het gaat om het bevorderen 
van voorzieningen en wijkinitiatieven. Zo zijn 
er diverse initiatieven tot ontwikkeling gekomen 
in de afgelopen jaren: van deze wijkkrant tot het 
Crea ZeT Inloop Atelier en van het TECHlab tot de 
koffiemiddag en de wandelclub. Maar denk ook 
aan het wijkfeest, de online pubquiz-avonden en 
de filmclub (oproep: wie wil dit weer opstarten?).

Inmiddels zijn al ruim 330 huishoudens lid van 
de wijkvereniging. Ook jij kunt lid worden. Voor 
slechts € 10,- per huishouden per jaar. Wat krijg 
je daarvoor terug? In ieder geval iedere maand 
de Leusder gaZeT bij jou in de brievenbus of in 
je mailbox. We sturen je regelmatig een nieuws-
brief per mail. Ook krijg je voorrang en korting 
op activiteiten. Vul het formulier verderop in 
deze gaZeT dus snel in en gooi 'm in de brieven-
bus bij Maxima's (binnen, aan de zijkant van de 
boekenkast).

Tot in de wijk!

Groet, het bestuur:
Martijn, Peter, Mariëlle, Giovanna en Inge

12 september tussen 13:30 en 16:30 uur or-
ganiseert Leusden ZeT een vossenjacht door 
Leusden-Zuid en Tabaksteeg. Start is op het 
Máximaplein. Het is een moderne vossenjacht 
waarbij je met een app op je smartphone op 
zoek gaat naar locaties in de wijk. Op die manier 
loop je in een uur tot anderhalf uur een route 
van ongeveer 2 kilometer door Tabaksteeg en 
Leusden-Zuid. Onderweg kom je veel verklede 
vossen tegen en maak je allerlei opdrachten 
waarmee je punten kunt verdienen. Het thema 
van alle opdrachten en vragen is de natuur. 
Iedereen kan meedoen, jong en oud. Dit kan 
alleen, maar ook met z'n tweeën of in een 
groepje (als gezin of met vrienden, houdt dan 
ook rekening met de 1,5 meterregel i.v.m. corona). 
Er is één smartphone per team nodig. Natuurlijk 
zijn er ook mooie prijzen te winnen. Na afloop 
is er wat lekkers voor iedereen bij de finish op 
het Máximaplein. Om iedereen zoveel mogelijk 
zelf de route te kunnen laten ontdekken, laten 
we iedere paar minuten een team starten. 
Er is beperkt plek. Schrijf je daarom nu 
alvast in om verzekerd te zijn van een 
supergave vossenjacht in de wijk!       
Dat doe je eenvoudig en snel via 
www.leusdenzet.nl/vossenjacht. 

Als je lijf je lief is

De Hank 4
3832 JL Leusden
info@fysiotherapie-leusden.nl
Telefoon: 033 49 45 155 
Telefoon: 033 49 42 925
www.fysiotherapie-leusden.nl



Muziek op het Máximaplein - 
Jazz Festival Leusden 2021
 
Zaterdagochtend 4 september van 11:00 tot circa 
11:45 uur speelt The Thundering Dixie Hearts op het 
Máximaplein in Leusden-Zuid. De muziekformatie 
treedt op in het kader van het Jazz Festival Leusden 
(kijk voor het hele programma op www.leusdenjazz.nl). 
De band zorgt voor swingende dixielandklanken, enthousiasme en 
muziek op topniveau. Kom lekker meeswingen!

Op 24 september starten we een nieuwe serie van Schoon Máximaplein (en omgeving)-
acties en vieren we Burendag met de wijk!

Vanaf 14:00 uur gaan we zwerfafval opruimen op het schoolplein, de parkeerplaatsen 
en de straten in de wijk. De ondernemers van het plein trakteren de kinderen die mee-
helpen op fruit (033 Fruit), kibbeling (Ru-Vis) en ijs (Eten bij Dirk)!

Van 15:00 - 17:00 uur is het tijd om lekker hapjes te eten en te spelen op de attracties. 
Samen maken we er een feestje van!

Wie helpt mee?
We zijn nog op zoek naar een paar sterke wijkbewoners die willen meehelpen met 
het opzetten van de attracties en het plein gezellig maken. Het gaat dan om: helpen: 
opbouwen (vanaf 12:30 uur), afbouwen (tussen 17:00 en 18:00 uur) en toezicht houden 
(een van de drie mag ook      ). Wil je meehelpen? Stuur dan een mailtje naar: 
info@leusdenzet.nl.

Schoon Máximaplein-actie en Burendag 
op vrijdag 24 september!

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 Máximaplein
Opruimactie

Kerstboom op het 
Máximaplein 
 
Hoe gezellig en feestelijk zou het zijn als er 
in december een verlichte kerstboom op het 
Máximaplein staat? Het brengt wat meer 
sfeer op het plein in deze donkere maand. 
We kunnen niet vroeg genoeg starten met 

het zoeken naar een stuk of 3 of 4 
vrijwilligers die deze boom samen 
‘op poten’ willen zetten. Ook 
ondernemers van het Máximaplein 
zijn van harte uitgenodigd om mee 
te helpen. Uiteraard bieden wij 
vanuit Leusden ZeT ondersteuning, 
maar zoeken een paar helpende 
handen. Wil je meehelpen? Super! 
Stuur even een mailtje met je aan-
melding naar: info@leusdenzet.nl. 

Alleen samen krijgen we die kerstboom op 
het Máximaplein!

Haarsalon EMMA laat jou stralen!

Met professioneel advies over en behandeling met 
pure producten van het exclusieve merk Organic 
Hairspa creëren wij kapsels die jou laten stralen. 
Dit gebeurt in een ongedwongen, huiselijke sfeer 
op het Máximaplein 92 in Leusden-Zuid.

Benieuwd naar deze aanwinst? 
Reserveer makkelijk en snel online via onze 
website: www.haarsalonemma.nl 
of telefonisch via 033 - 785 42 39.

Start bouw ‘parkinclusieve’ Maanwijk + kijkmoment 
bouwplaats later dit jaar
Groen nieuws rond Maanwijk in Leusden-Zuid. Maanwijk is ‘parkinclusieve partner’ geworden 
van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Dit betekent dat Heijmans samen met De Groene 
Belevenis de nieuwe bewoners gaat stimuleren om groene ‘Heuvelrugtuinen’ aan te leggen. 
Dit zijn tuinen met inheemse beplanting die veel in de Utrechtse Heuvelrug voorkomt. Ook de 
openbare ruimte wordt afgestemd op de natuur in het Nationaal Park. Met deze samenwerking 
sluit het gebied rond de Utrechtse Heuvelrug beter aan op het landschap van het Nationaal 
Park. Om dit te vieren onthulden Gijs de Kruif van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en 
Harwil de Jonge van Heijmans een speciaal bord op de bouwlocatie.

In september wordt er nog iets gevierd, namelijk de start van de bouw met alle nieuwe bewoners. 
Leusden ZeT is tijdens dit evenement aanwezig om deze bewoners kennis te laten maken met 
de wijkvereniging en te betrekken bij lopende initiatieven in Leusden en om nieuwe bewoners-
initiatieven te inventariseren. Wil je zelf een keer een kijkje nemen in Maanwijk? In november 
inventariseert Heijmans welke buurtbewoners interesse hebben om de bouwplaats te bezoeken. 
Op basis van het aantal aanmeldingen wordt er een ‘kijkmoment’ georganiseerd. We houden je 
hiervan op de hoogte.



      Lidmaatschapsformulier 

Leusden ZeT  
 Damreesche Spoor 79, 3832 KS 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  Bewonersinitiatieven: 
 

□ Wijkfeest Vier de Lente        

□ Schoon Máximaplein           

□ Brei- en haakcafé                   

□ Koffie/theemiddag               

□ School- en buurtplein 

□ Crea ZeT inloopatelier          

 

 
 

□ TECHlab                                

□ Sportpark  
□ Pubquiz 

□ Wandelclub 

□ Ruilboekenkast                   

□ ZeT Filmclub 

□ Webmaster www.leusdenzet.nl 

□ Communicatie: 

     □  Redactie wijkkrant Leusder gaZeT   

     □ Bezorging wijkkrant Leusder gaZeT 

     □ Berichtgeving via Social Media 

     □ Maken e-mail nieuwsbrieven 

□ Organisatie evenementen 

□ Nieuw bewonersinitiatief, namelijk:  
 

□ Andere werkzaamheden, passend bij uw wensen en vaardigheden, namelijk: 
 

 

Het verenigingsblad de ‘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  
 Damreesche Spoor 79, 3832 KS 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    

Damreesche Spoor 79 Adres incassant    

3832 KS 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]: 



      Automatische incasso 
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Hierbij machtig ik Leusden ZeT om jaarlijks de volgende contributie af te schrijven (maak een keuze): 
 
       □ € 10,- (minimale contributie)        □ € 15,-         □ € 20,-          □ Anders, namelijk:  € ___ ,- 
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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 
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naar de voorwaarden. 

__ __ __ __-__ __   

Geen verplicht veld Bij Nederlands rekeningnummer 

Leusden ZeT Naam incassant    

Initialen: 

Straatnaam: 

Postcode: 

Land: 

Rekeningnummer IBAN: 

Bank identificatie [BIC]: 

Nieuw op het Máximaplein: Haarsalon Emma
Het hele plaatje klopt bij Haarsalon Emma. Een huiselijke sfeer, kwaliteitsproducten en een 
goedlachse Emma die gekozen heeft voor een eigen onderneming omdat ze het gewoon 
graag zelf wilde doen. Geen grootse ambities maar doen wat ze het liefste doet; klanten 
blij maken met een kapsel waarmee ze kunnen stralen. Dit zegt misschien alles over haar 
persoonlijkheid en haar concept waarmee ze zich hoopt te onderscheiden.  
 
Tegen misschien wel ieders verwachting in startte de altijd vrolijke Emma middenin de 
coronapandemie haar eigen haarsalon. Emma: "Ik zit al zo lang in het kappersvak en werkte al 
jaren voor salons en als freelancer. Een eigen salon was een droom, dus het was voor mij een heel 
logische stap. Maar wel een spannende!". 
 
Haarsalon Emma staat voor goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs in een salon waar 
je je welkom en thuis voelt. Een centrale plek in Leusden waar je terecht kunt voor een 
professioneel haaradvies. Maar er is meer, want Emma heeft tot in detail nagedacht over 
haar concept waarmee ze een kleine bijdrage levert aan mens, milieu en omgeving. 
 
Zo schenkt ze in samenwerking met Woonboerderij De Espeterhoeve uit Barneveld heerlijke 
pure theeën en lokaal gebrande duurzame koffie uit Amersfoort. De thee en koffie is behalve 
lekker, dus ook duurzaam verantwoord. Dat geldt ook voor de productlijn van Organic Hairspa. 
Een exclusieve lijn waar ze heel bewust voor heeft gekozen, omdat ze echt iets anders dan anders wilde bieden. 
Emma vertelt met trots over haar concept waarmee ze zich wil onderscheiden. 
 
Of Emma groeiambities heeft? Nuchter antwoordt ze: "Wekelijks verwelkom ik nieuwe klanten. 
Dat is hard werken, maar het geeft me veel energie als ik mijn klanten blij de deur uit zie gaan. Daar doe ik het voor". 

Ook benieuwd naar deze aanwinst voor Leusden? 
Bezoek de site www.haarsalonemma.nl waar je alvast kennis kunt maken met deze goedlachse specialist.

Oplossing puzzel vorige maand:

De oplossing van de puzzel van vorige maand was: 
“Met regels van hogerhand kun je toch weg in eigen land.” 

De winnaar van een appeltaart is geworden: 
Tineke van Dis, Maria Stuartlaan 10 

In september nemen wij graag contact op om de appeltaart te brengen! 

"Als mijn klanten zich welkom en thuis voelen 
ben ik tevreden"

Straatnamen: Bab van Garderenstraat
Van Garderen werkte op landgoed De Boom, eigendom van de mej. A. A. de Beaufort. Hij was 
ouderling in de gereformeerde gemeente van Scherpenzeel. In 2010 is in Leusden zowel naar hem 
als naar zijn werkgeefster een straat vernoemd.

Er zaten veel onderduikers in de omgeving. Sommigen verbleven in een ondergrondse schuilkelder 
in het bos. Van Garderen en zijn vrouw brachten er elke dag eten naartoe.
Op een gegeven moment zochten de Duitsers boswachter-jachtopziener A. van Garderen vanwege 
zijn verzetsactiviteiten. Zijn vrouw wilde niet zeggen waar hij was en moest toen zelf de gevangenis in.
Na het uitbreken van de oorlog werden de bewoners van het gebied langs de Grebbelinie geëvacu-
eerd naar Noord-Holland.
Van Garderen kwam met vier van zijn zes kinderen in Oost-Graftdijk terecht.
Hij dook onder bij zijn zwager in Soesterberg. Daar trad hij in dienst bij een NSB’er, een oudere man 
die er een grote villa bewoonde. Die man vertelde hem veel. ’s Nachts ging hij naar het verzet om 
die informatie door te geven. Hij werkte eveneens voor de Duitsers op Vliegbasis Soesterberg. Ook 
daar verzamelde hij informatie voor het verzet.
Op een gegeven moment moest Van Garderen zich tot het eind van de oorlog schuilhouden. In de 
kerkenraadsnotulen werd vermeld dat hij „door bijzondere omstandigheden voorlopig afwezig was”.

Bron: Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog van José Huurdeman en Reformatorisch 
          Dagblad, L. Vogelaar, mei 2012 

Jachtopziener Bab van Garderen met zijn 
vrouw C. van Garderen-van Eck in 1953. 
(archief Stichting De Boom)



Brei- en Haakcafé
Dinsdag 13:30 - 15:30 uur
Voor beginners en gevorderden. Wekelijks bij Maxima's.

Wandelclub
Dinsdag om 19.00 uur | zaterdag 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. Start op Máximaplein

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

Optreden The Thundering Dixie Hearts (Leusden Jazz)
Zaterdag 4 september 11:00 - 11:45 uur (locatie Máximaplein)

Crea ZeT in het Lab (gratis voor leden, 5 euro voor niet-leden).
Donderdag 23 september 19:30 - 21:30 uur

Schoon Máximaplein-actie + Burendag
Vrijdag 24 september 14:00 - 17:00 uur (locatie Máximaplein)

Meedenkavond Máximaplein bij Maxima's
Donderdag 30 september 20:00 uur

Carspotten een serieuze hobby
Misschien hebben jullie ze wel eens zien staan aan de Zuiderinslag, de jeugdige carspotters uit Leusden-
Zuid. Op een regenachtige dag staan er zo’n 10 spotters, maar op sommige dagen staat de rotonde 
voor de ingang helemaal vol. Ik sprak met twee enthousiaste en actieve carspotters, Olaf (11) en Thijm (10).  
Hun vriend Roan kon vanwege vakantie niet aanwezig zijn. Inmiddels zijn het al beroemdheden, ze werden 
al geïnterviewd door het AD en door Porsche Club Holland. Dagelijks proberen ze dure automerken te 
fotograferen. Dat doen ze bij voorkeur bij Pon waar klanten voor Lamborghini, Porsche, Bentley of Bugatti 
hun opwachting maken. Deze aspirant-kopers komen vaak met een duurdere auto aanrijden en maken 
dan een proefrit met een beoogde aankoop. Vaak zijn dat van Instagram, YouTube of TikTok bekende 
Nederlanders, zoals Enzo Knol, Mobicepp, Dutchperformante of Joël Beukers. Vaak zijn zij bereid om een 
praatje te maken of op de foto te gaan. Thijm doet het carspotten al sinds zomer van 2019 en Olaf sinds 
december 2020. Foto’s en verhaaltjes plaatsen ze op hun Instagram- of TikTok-accounts. Voor Thijm is dat 
carspots_tl (12,3 K volgers op TikTok) en voor Olaf carspottero (3491 volgers op TikTok). Hoewel ze dagelijks 
op de uitkijk staan krijgen ze ook tips als er bijzondere auto’s komen, via Instagram, maar ook als iemand van 
Pon Lambo hen dat vertelt. Soms mogen ze bij Pon binnenkijken, al mogen ze dan geen foto’s maken. 
Beide jongens willen later ook met auto’s gaan werken. Thijm wil niet met elektrische auto’s werken, hij houdt “nu eenmaal van het geluid van 
de benzinemotor”. De Lamborghini Huracan Performande Spyder heeft de voorkeur van Thijm. Voor Olaf is dat de Lamborghini Centenario. 
Het mag wel duidelijk zijn dat deze jonge heren veel over mooie, dure auto’s weten.  Het is dan ook de moeite waard om hun TikTok-accounts 
te bezoeken. 

S V M A U R I T S P E M M A R

M R A N N A V A N S A K S E N

L I R N N K S H E E I E G R A

O A I L H M W N IJ R H IJ K D N

S N A J W A E I E E W U R A N

N I S U O R R D N Z N A A I A

A M T L I G E D E T H S M X P

V L U I E R R D E N L S I E A

A E A A F I M N R N O A X L L

I H R N K E I E N R B N A A O

L L T A L T B L A E U R M N W

A I A L E X A N D E R H O F N

M W I S D E J N S O P H I E A

A W Z U I E D B E A T R I X K

Y N G I L O C E D E S I U O L

ALEXANDERHOF FREDERIK  MAURITS

ALEXIA HENDRIK MAXIMA

AMALIAVANSOLMS IRENE NASSAU

ANNAPALOWNA JULIANA ORANJE

ANNAVANSAKSEN KWINTLAAN SOPHIE

BEATRIX LOUISEDECOLIGNY VANHARDENBROEK

BERNHARD MARGRIET WILHELMINA

EMMA MARIASTUART WILLEMDEZWIJGER 

Streep de namen zowel horizontaal, verticaal als diagonaal weg. 
De letters die overblijven vormen de oplossing.

Oplossing

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Straatnamen in zuid

ACTIVITEITEN

Puzzel van Janske 
Hoe fijn is het om na de vakantie gewoon weer in ons dorp te zijn? Janske heeft 
daarom deze maand een puzzel gemaakt over de straatnamen van Leusden-Zuid. 
De oplossing mag gestuurd worden naar: gazet@leusdenzet.nl en de winnaar 
wordt verrast met een zelfgebakken appeltaart!



Update Initiatiefgroep Open Sportpark 
Leusden-Zuid
De initiatiefgroep (bestaande uit Wietse Holwerda, Bas Renooij, Sander Rus en Geert-Jan 
IJszenga) is weer terug van vakantie. En met veel enthousiasme gaat de groep verder 
met het uitwerken van het plan: Open Sportpark Leusden-Zuid. 
 
Woensdag 10 maart was de aftrap in de vorm van een online meedenkavond. Inmiddels 
zijn wij een aantal maanden en meerdere online sessies verder: er zijn ideeën ontstaan, 
hebben we vele enthousiaste en stimulerende reacties ontvangen van wijkbewoners. En 
zijn er partijen benaderd zoals de Gemeente en bedrijven die het initiatief stimuleren 
en graag mee willen helpen om het tot een succes uit te laten groeien in Leusden-Zuid. 
Doel van het sportpark is om onder meer het volgende te bereiken:  
Een plek van verbinding en contact creëren voor alle doelgroepen (jong, oud, startende 
en gevorderde sporters, medebewoners met een lichamelijke beperking, etc.); vooral 
voor jongeren zijn er weinig tot geen faciliteiten in de wijk Leusden-Zuid; 
Met een Open Sportpark willen wij ook voor de jongeren faciliteiten aanbieden;
Aansluiting realiseren en een aanvulling zijn op alle andere bewegingsinitiatieven en 
het bewegingsaanbod in de wijk van o.a. fysiotherapiepraktijken, huisartsen, scholen, 
BSO, sportscholen en sportclubs.
Dit is een beknopte omschrijving van de doelstellingen, zie voor een volledige omschrijving 
de website: www.leusdenzet.nl/sportpark.
 
Om de uitgangspunten kort en krachtig samen te vatten kreeg het initiatief de naam: 
Open Sportpark Leusden-Zuid.  
Open Sportpark Leusden-Zuid voor een gezonde actieve leefomgeving voor alle doelgroepen 
en wijkbewoners
 

Uitnodiging
Mochten er ideeën, opmerkingen, ervaringen en/of vragen zijn, laat het ons weten. Wij nodigen medebewoners, jong of oud daartoe uit; om 
het tot een succes te maken is meedenken vanuit de wijk belangrijk. Kun of wil jij een bijdrage leveren, neem dan contact op via de mail met 
sportpark@leusdenzet.nl en/of houd de website in de gaten: www.leusdenzet.nl/sportpark.

TECHlab zoekt hulp
In het Lab in Antares organiseren we de activiteiten van het TECHlab: een ruimte voor jong en oud waar je kennis kunt maken met nieuwe 
technieken zoals programmeren, werken met robots, Minecraft, VR of een drone bouwen. De komende maanden starten we de activiteiten weer 
op, waaronder een workshop Domotica en je eigen Drone bouwen. Houd daarvoor onze website in de gaten. Op zaterdag 2 oktober starten we 
ook weer met de maandelijkse Coderdojo. Tijdens een Coderdojo leren kinderen tussen 7 en 17 jaar programmeren met verschillende tools 
zoals een Micro:bit, Raspberri Pi of Arduino. Voor deze bijeenkomsten zoeken we extra vrijwilligers. Vind jij het leuk om kinderen te helpen met 
het ontdekken van nieuwe technieken? Veel technische kennis is niet nodig. Vooral een flinke dosis nieuwsgierigheid en zin om samen met de 
kinderen de technieken te ontdekken. Voor aanmelden of meer info mail je naar techlab@leusdenzet.nl.
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Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:Lid worden?
Wijkvereniging Leusden ZeT groeit! Inmiddels 
zijn al meer dan 330 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

Een wijkbewoner in de spotlight
 
Het verhaal van Hugo Doorschodt gaat eigenlijk niet over hem, 
maar over het Toon Hermans Huis in Amersfoort (THH), of beter 
nog, over de noodzaak om bekend te maken van wat het huis te 
bieden heeft. Sinds enkele maanden is Hugo er vrijwilliger. Hij 
verzorgt daar de marketing, PR en communicatie en heeft ervaren 
hoe belangrijk het is dat er opvang is, ook ná kanker. Steeds 
meer mensen krijgen te maken met kanker, hetzij zelf, of omdat 
een van hun naasten de ziekte heeft (gehad). Kanker heeft een 
grote impact op iemands leven en ergens in het traject, voor, tijdens of na de (behandel)
periode rijst de vraag: Hoe krijg ik de regie over mijn leven terug? Het THH biedt onder meer 
een luisterend oor, (psycho-sociale) ondersteuning, de mogelijkheid om met lotgenoten te 
praten, maar ook afleiding in de vorm van creatief bezig zijn. Niet alleen voor volwassenen, 
maar ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd en middelbare scholieren die in hun naaste 
omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Hoewel er vast wel eens een traantje zal 
vallen, staat positiviteit voorop. Hugo geeft aan hoeveel voldoening zijn vrijwilligerswerk hem 
geeft en hoeveel positieve feedback hij krijgt. Hij benadrukt ook hoe waardevol en noodzakelijk 
ondersteuning bij en na kanker is voor alle betrokkenen. Een van zijn taken is om het THH meer 
voor het voetlicht te brengen. Nog te weinig mensen zijn bekend met hetgeen het inloophuis 
te bieden heeft.  Het THH draait voornamelijk op vrijwilligers (er zijn slechts 2 betaalde krachten) 
en heeft geen structurele financiering. Op 24 september vindt de businessloop Amersfoort 
plaats in samenwerking met het Nieuwe Eemland College. Te lopen afstanden zijn 5 of 10 km. 
Inschrijven kan als individu of als bedrijf (www.businessloop.nl). Alle inkomsten komen ten goede 
aan het THH. Ook vindt er in de week van 28 aug - 4 sept. een collecteweek plaats in de regio 
Amersfoort; dus ook in Leusden-Zuid. Hier worden nog collectanten voor gezocht (aanmelden 
kan via: info@thha.nl). Heb je zelf te maken gehad met kanker of ben je geïnteresseerd, kijk 
dan eens op de website van het Toon Hermans Huis Amersfoort (www.thha.nl).

Martijn Kleppe | Peter Nierop | Mariëlle Jansen | Giovanna v/d Ham | Inge v. Os

Denk mee over het Máximaplein!
 
Wat vind jij van het Máximaplein? Iedere wijkbewoner loopt of fietst er wel eens overheen of 
komt er voor de dagelijkse boodschappen. Over het algemeen horen we van wijkbewoners dat 
het een kaal, winderig en stenig plein is met weinig sfeer. Daar willen wij graag samen met 
buurtbewoners en ondernemers op het plein verandering in brengen. Jouw mening is daarbij 
van groot belang. Hoe kunnen we het plein verbeteren? Die vraag staat centraal bij de mee-
denkavond over het Máximaplein op donderdag 30 september. We starten om 20:00 uur bij 
Maxima's, uiteraard op 1,5 meter afstand. Het is wel noodzakelijk om je van tevoren aan te 
melden via info@leusdenzet.nl, dan weten we hoeveel mensen erbij aanwezig zijn. Mocht je er 
niet bij kunnen zijn, maar heb je wel ideeën of interesse? Stuur ons dan ook even een berichtje! 
Uiteindelijk willen we net als bij het vernieuwde schoolplein weer een groepje vormen dat hier 
verder over na gaat denken. We zien jullie reacties en ideeën graag tegemoet!


