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Wijkvrijwilliger van het 
jaar 2021
Ken jij die fantastische buurman of buur-
vrouw die zich het afgelopen jaar heeft 
ingezet voor (iemand in) Leusden-Zuid of Tabak-
steeg? En wil je die persoon in het zonnetje zetten? Nomineer 
hem of haar dan nu voor de verkiezing Wijkvrijwilliger van het 
jaar 2021. Stuur vóór 15 december de naam van de persoon 
die je wilt nomineren met daarbij een korte motivatie naar: 
info@leusdenzet.nl. De uitslag wordt bekendgemaakt in 
januari.

Wie wil het wijkfeest 2022 
meehelpen organiseren? 
Het wijkfeest op het 
Máximaplein kon in 
2020 en 2021 helaas 
niet doorgaan vanwege 
corona. Maar 'fingers 
crossed' dat we in het 
voorjaar van 2022 echt 
wat kunnen organiseren 
en uitvoeren! Nu is er al 
een handvol wijkbewoners 
bezig in het organisatiecomité, maar zij zoeken 
nog wat versterking (twee à drie personen). Dus 
vind jij het leuk om over het wijkfeest komend 
voorjaar mee te denken en te helpen organiseren? 
We garanderen je gezellige vergadermomenten 

(gemiddeld eens per 2-3 
weken) en natuurlijk leer 
je hier ook weer snel wat 
wijkbewoners kennen, 
superleuk! Lijkt dit je wel 
wat? Mail even naar: 
vierdelente@leusdenzet.nl 
dan sturen we je gauw 
meer info over ons eerst-
volgend vergadermoment!

Nieuwe editie Leusden ZeT pubquiz 
of muziekbingo?!
 
In november 2020, februari en april 2021 hebben we drie leuke 
bewonersinitiatieven in de vorm van een online pubquiz / 
muziekbingo gehad vanuit Leusden ZeT. Er was veel animo en 
veel deelnemers gaven aan wel in te zijn voor een nieuwe editie.

De afgelopen keren zijn er drie verschillende duo's uit de wijk 
bezig geweest met het organiseren van de pubquiz / bingo. 
Nu zijn we op zoek naar nieuwe organisatoren die dit willen 
oppakken.

Dus... heb jij weer zin in zo'n gezellige avond met wijkbewoners? 
En vind je het leuk om dit een keer te organiseren? Laat het 
weten door een mailtje te sturen naar: info@leusdenzet.nl. 
Uiteraard bepaal je zelf de datum waarop je dit organiseert. 
En natuurlijk kan het online, maar je kunt ook overwegen om 
het live te organiseren (leuk om andere wijkbewoners dan ook 
in het 'echt' te zien i.p.v. op een scherm)!

De wijkvereniging faciliteert dan met promotie, tips en ideeën. 
We horen heel graag wie de volgende pubquiz / bingo wil 
organiseren!



Rijk van Loenen was een verzetsstrijder. Hij was boer en fruitteler 
en bood in de Tweede Wereldoorlog onderdak aan onderduikers. 
 
Op boerderij De Bieshaar in Leusbroek, waar Rijk woonde met zijn 
vrouw Antje van Loenen-Looijen, zaten vijf onderduikers onder 
wie het joodse meisje Lidy Horowitz. Tijdens een huiszoeking in 
1944 verstopte de toen negenjarige Lidy zich onder de kleren in 
de kledingkist. Er werd met een bajonet in de kist geprikt, maar 
ze gaf geen kik en werd niet gevonden. Zij ging niet naar school 
maar kreeg thuisonderwijs van Jan Veenendaal, een onderwijzer 
die verkering had met dochter Bep van Loenen. 
Onder de naam Alie Horweg is Lidy tot na de bevrijding daar 
gebleven. Lidy’s ouders en een broer zaten ondergedoken in 

Amsterdam. Een andere broer zat in Amersfoort; het hele gezin 
heeft de bezetting overleefd. 
De onderduikers waren ook jonge mannen, zoals Wim Kortes, de 
uit het Duitse leger gedeserteerde Tsjech Jozef, alsmede zijn eigen 
zoon Rijk van Loenen. Al deze  onderduikers overleefden de oorlog. 
De mannen werkten mee op boerderij De Bieshaar. Deze boerderij 
bevond zich op een gedeelte wat nu de wijk Leusden-Zuid is. 
In Tabaksteeg is een busbaan naar Rijk genoemd, de Rijk van 
Loenenbaan.
 
Bron: Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog door José Huurdeman 
aangevuld met Wikipedia

Rijk van Loenenbaan

 Verslag meedenkavond              
 Máximaplein
Donderdagavond 30 september werd 
de Máximaplein-meedenkavond 

georganiseerd vanuit Leusden ZeT. Met zo'n 15 wijkbewoners 
hebben we een eerste brainstormsessie gehouden waaruit 
diverse ideeën voor de verbetering van het plein naar voren 
kwamen. Ook was er een beleidsadviseur van de gemeente 
aanwezig om mee te luisteren naar de ideeën. Tijdens de 
avond gaven velen aan dat het plein wel wat groener en 
minder stenig mag zijn. Dat extra horeca het plein aantrek-
kelijker kan maken, maar dat er tegelijkertijd ook ruimte moet 
blijven voor bijvoorbeeld de marktkramen en events. Aan 
het eind van de avond is er een groep van vier wijkbewoners 
bestaande uit: Klaas Telgenhof, Esther Leijendekker, Wobby 
Sloot en Cocky van Keulen verenigd tot een projectgroep. 
En dat is super! Zij komen vanaf nu regelmatig bijeen om een 
echt plan van aanpak en een visie voor het Máximaplein te 
maken. Daarbij pakken zij het liefst direct grootschalig aan; 
het gaat wat hun betreft niet alleen om het toevoegen van 
bankjes en bloembakken, maar om grotere ingrepen zoals 
bijvoorbeeld het aanpakken van het gesloten aanzicht van 
Antares.

In de volgende gaZeT stellen deze wijkbewoners zich voor. 
Heb jij ook nog een idee voor het Máximaplein? 
Mail naar: info@leusdenzet.nl, dan sturen wij het door 
naar de projectgroep.

Gezocht: twee nieuwe bestuursleden 
voor Leusden ZeT
Vind je het leuk om met iedereen van het Leusden ZeT-netwerk 
contact te hebben? Of draag je de wijk een warm hart toe en leg je 
graag verbinding tussen wijkbewoners? Dan zoeken we jou!

Het bestuur van Leusden ZeT bestaat momenteel uit 5 wijkbewoners. 
De bestuurstermijn van twee bestuursleden verloopt binnenkort. Wij 
zoeken daarom vanaf het voorjaar twee nieuwe bestuursleden: een 
voorzitter en een bestuurslid bewonersinitiatieven.

Hoeveel tijd kost mij dit?
De tijd die je kwijt bent als bestuurslid 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 in het 
Lab in Antares.

Met wie werk ik samen?
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 4 jaar, er zijn inmiddels 
zo'n 325 huishoudens lid en maar liefst 75 wijkbewoners zijn actieve 
vrijwilligers. Diverse bewonersinitiatieven organiseren allerlei activiteiten: 
van het TECHlab tot een wekelijkse koffie- en theemiddag, van de 
wandelclub tot het CreaZeT-atelier en het wijkfeest.

Heb je interesse of vragen? Neem dan nu vrijblijvend contact op met 
Martijn Kleppe via:  info@leusdenzet.nl. 

Kaartclub Antares
 
De kaartclub van Antares is weer begonnen. Iedereen die wil klaverjassen, jong of oud, 
beginner of gevorderde, kan dit seizoen of een enkele avond bij ons terecht op 
(meestal) de derde donderdagavond van de maanden september 2021 t/m mei 2022. 
Het is niet verplicht om alle avonden aanwezig te zijn. Wij streven naar gezellige 
kaartavonden, waar plezier voorop staat. Foutjes mogen worden gemaakt en worden 
dus door de vingers gezien. Zowel beginners als gevorderden zijn dus van harte welkom! 

De kosten zijn 5 euro per avond. Wij betalen hiervan de huur 
en kopen een paar kleine prijsjes, u krijgt een kop koffie, 
thee en een snackje. De komende periode bent u welkom in 
Antares op 18 november en 16 december. De data van 2022 
volgen later. Aanvang: 19.30 uur. 



Interview met wijkbewoners Petra 
Hagen en Anke van Middelaar
Petra Hagen en Anke van Middelaar wonen beiden met hun 
gezin in de Wim Vrijhoefstraat in Tabaksteeg. 
 
Petra: “Ik woon hier met mijn man en drie kinderen sinds drie jaar. 
Hiervoor woonden we in Vathorst. Wij zijn hier komen wonen om 
het groen en de combi van bos en stad. Je loopt letterlijk zo de 
wijk uit het bos in. Tabaksteeg is een prettige woonwijk. Ik werk in 
Amersfoort voor het Diabetesfonds. Dat is voor mij op fietsafstand. 
Heerlijk!”
 
Anke: “Ik woon nu elf jaar in Leusden en ben hier voor de liefde 
gekomen. Met mijn man en twee zoontjes wonen we hier met plezier. 
Tabaksteeg is een soort dorpje binnen Leusden. 
Het fijne van onze omgeving is de combinatie tussen het landelijke, 
de natuur en de stad. Momenteel combineer ik twee banen, maar 
ik wil me in de toekomst graag volledig op mijn pedicurepraktijk 
richten.  Ik ben voornemens een ruimte te huren in Leusden.”
 
Beiden: “De marktkraampjes op het Máximaplein brengen gezel-
ligheid met zich mee. Het zou leuk zijn als er wat meer winkeltjes 
zouden zijn op het Máximaplein en als het plein zelf wat meer 
opgefleurd wordt.”
 
Naast het feit dat Petra en Anke bijna-buren zijn, kennen ze 
elkaar van de Ladies Circle Leusden.
 
Petra: " Ik leerde Anke kennen via onze kinderen en zij vroeg mij of 
ik interesse had in de Ladies Circle. Aangezien ik hier net woonde, 
was dit een leuke manier om Leusden beter te leren kennen en 
nieuwe contacten op te doen. We organiseren o.a. borrels, een 
kerstdiner, bijeenkomsten, vergaderingen. 
Daarnaast doen we ook iets goeds voor de maatschappij op lokaal 
niveau. Zo hebben we geld opgehaald voor een  duofiets, een 
picknicktafel bij een gezinshuis, een windgong voor Groot 
Schutterhoef. Ook voor de voedselbank hebben we geld ingezameld.  
Daarnaast steken wij onze handen uit de mouwen door bijvoorbeeld 
pannenkoeken te bakken in de Lisidunahof.”
 
Anke: “Ik word blij van het organiseren van activiteiten of acties. 
Bij de Ladies Circle Leusden ontmoet ik vrouwen die ik anders niet 
zou ontmoeten. Met een relatief kleine club (momenteel acht leden) 
kunnen we veel betekenen. 
We maken veel plezier en 
zoeken verbinding met 
inwoners van Leusden. 
We zijn op dit moment op 
zoek naar nieuwe leden. 
Dus als je dit leest, nog geen 
45 en vrouw bent en denkt: 
dat lijkt me leuk, dan ben 
je welkom en kun je mailen 
naar: lc77@ladiescircle.nl.”

Oproep bewonersinitiatief  
'Van het aardgas af'
De wijk Leusden-Zuid is gebouwd rond 1970. Hier staan veel 
woningen die moeilijk klaargemaakt kunnen worden voor 'van het 
aardgas af'. Dit is geen makkelijk vraagstuk en er is geen unieke 
oplossing voor. Kees van der Kar uit Leusden-Zuid wil graag een 
werkgroep/bewonersinitiatief starten en met buurtbewoners 
op wijkniveau nadenken over Leusden-Zuid 'van het aardgas af'. 
Zomaar wat vragen die spelen:

 - Wanneer gaan we van het gas af?
 - Wat zijn de kosten?
 - Hoe zit het met de technische mogelijkheden?
 - Zijn er financieringsmogelijkheden?
 - Zijn er subsidies?
 - Hoe zit dit met oudere bewoners?
 - Wat voor gedoe levert dit ons op?
 - Wat staat ons te wachten?
 - Isolatie geeft een hogere temperatuur in huis, maar zonder 
  aardgas heb je toch een koud huis in de winter?
 - Kunnen we gezamenlijk iets oppakken of samen investeren?
 - Kan de woningbouwvereniging of gemeente iets betekenen?

Wie vindt het leuk om over deze zaken mee te denken? 
U kunt reageren op het adres van gaZeT: gazet@leusdenzet.nl. 
De redactie zal uw naam en persoonsgegevens zorgvuldig 
doorgeven aan de werkgroep.

Sint Maarten 
 
Donderdag 11 november is het weer Sint Maarten. Op die avond gaan op een aantal plekken in de wijk kinderen met een lampion de deuren langs om een liedje te zingen en hopelijk wat lekkers of gezonds te krijgen. Vind je het ook leuk als er kinderen 
langskomen? Zet dan een kaarsje voor je raam 
zodat de kinderen weten dat ze welkom zijn. 
En ga jij op stap met kinderen? 
Dan kan het handig zijn om bij je 
directe buren te informeren of ze 
meedoen en dan ook een kaarsje 
voor het raam zetten. 
Veel plezier!

Winnaar puzzel 
 
De oplossing van de puzzel van oktober was: 

Wij zijn er voor u.

We hebben veel inzendingen gekregen. Wat leuk om te zien 

dat Leusden graag puzzelt. De winnaar van de puzzel is: 

Lenie Kreikamp, Prinses Irenelaan 46. 

Je mag bij Emma’s Haarsalon een product naar keuze uitkiezen. 

Deze maand is er geen puzzel. We zijn wel op zoek naar 

iemand die samen met Janske af en toe een puzzel wil 

maken voor de Leusder gaZeT. Je kunt je melden bij: 

gazet@leusdenzet.nl.
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Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:

Lid worden?
Wijkvereniging Leusden ZeT groeit! Inmiddels 
zijn al meer dan 325 huishoudens lid. Word nu 
ook lid vanaf slechts € 10,- per huishouden per 
jaar. Je ontvangt dan maandelijks de Leusder 
gaZeT en een nieuwsbrief en je krijgt voorrang 
of korting bij activiteiten. Zo blijf je als eerste 
op de hoogte van het wijknieuws.

Aanleveren kopij
Heb je wijknieuws te melden dat leuk 
of interessant is voor de gaZeT of wil 
je geïnterviewd worden? Neem dan 
contact op via: gazet@leusdenzet.nl. 
Inleveren kopij voor 20 november!

Volg ons ook via
Instagram, Facebook en Twitter

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

Creatief in de wijk
 
Zin om nieuwe wijkbewoners te ontmoeten 
en wil je creatief aan de slag? Kom dan 
eens langs bij het Creatief Inloop Atelier 
op donderdagavond in het Lab. Eens in 
de twee weken komen wijkbewoners bij 
elkaar om met de aanwezige materialen 
‘iets’ te maken. Dat ‘iets’ kan van alles 
zijn. Van kaarten maken tot windlicht-macrameeën haken of een 
uitgebreider project dat een aantal weken duurt. Ook schilderen, 
tekenen, kleuren en handletteren of aan de gang gaan met je eigen 
creatie behoort tot de mogelijkheden. Froukje en Mariska zijn 
steeds aanwezig voor vragen. Ook Giny is vaak aanwezig met de 

naaimachine, dus mocht je een start willen 
maken met een lapje stof en patroontje, 
wees welkom! Een aantal wijkbewoners is 
inmiddels vaste bezoeker van het Atelier en 
ook zijn er mensen - in de leeftijd van 14 tot 
70+ - die komen wanneer het in hun agenda 
past. Bij elk Atelier is de samenstelling dus 
weer anders. 
Lijkt het je leuk en wil je eens binnenlopen? 
Dat kan op 4 en 18 november en 2 december. 
Data van 2022 zullen kenbaar gemaakt worden 
op de website en Facebookpagina van Leusden 

ZeT. De tijden zijn van 19.30 tot 21.30 uur en halverwege de avond 
halen we een drankje bij Maxima’s op eigen kosten. Deelname aan 
het Atelier is gratis voor leden van Leusden ZeT en aan niet-leden 
wordt 5 euro gevraagd. 

CREATIEVE KRACHTEN GEVRAAGD 
Mocht je het leuk vinden om mee te draaien op donderdagavond 
als aanspreekpunt voor aanwezigen dan ben je van harte welkom 
om eens langs te komen. Ook willen wij bij wijkfeestjes meer crea-
tiviteit laten zien in de vorm van workshopjes of juist met de hele 
wijk een groot creatief project starten. Mocht je dit leuk lijken, meld 
je dan aan bij Froukje of Mariska of via crea@leusdenzet.nl.

Brei- en Haakcafé
Dinsdag 13:30 - 16:00 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 17.00 uur
Buurtgenoten ontmoeten onder het genot van koffie 
en thee. Wekelijks bij Maxima's.

Crea ZeT Inloop Atelier bij Antares
Donderdag 4, 18 november en 2 december 19:30 - 21.30 uur

Coderdojo november 2021 bij Antares
Zaterdag 6 november 14:00 - 16:00 uur

ACTIVITEITEN

Haken en breien
 
Wil je graag haken of breien, dan ben 
je welkom bij het brei- en haakcafé van 
Leusden ZeT. Dit is elke dinsdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur. 


