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• Als Alouise later groot is
• En nog veel meer...

BURENDAG & SCHOON MÁXIMAPLEIN
GROOT SUCCES

Wat een daverend succes 
was 24 september: Schoon 
Máximaplein-actie met 
Burendag! Al vroeg in de 
ochtend waren Monique, 
Joyce, Hedzer en Like in de 
weer met de voorbereidingen. 
Precies om twee uur kwam 
het eerste kind voor een hesje, 
handschoenen, grijper en vuilniszak. En dat hield 
niet op! Er namen ruim 90 kinderen deel aan de 
schoonmaakactie! Dit alles onder aanvoering 
van Arie Afval. 

De beloning was het waard: een ijsje, een 
portie kibbeling en wat te drinken. Leuk om te 
zien hoe ook ouders hun kinderen meehielpen 
met het zoeken van zwerfafval. Ondertussen 
zetten Hedzer, Kees, Chris, Peter en Kasper het 

luchtkussen en de stormbaan 
op. De kinderen konden niet 
wachten om daarop te gaan!
Al snel was het Máximaplein 
gevuld met kinderen, ouders, 
opa's en oma's die een kopje 
koffie of thee kwamen drinken, 
genoten van huisgemaakte 

taarten en gezellig kletsten. Gelukkig hielp een 
aantal mensen spontaan 
mee met toezicht houden 
bij de activiteiten.

Wethouder van der Vegte 
kwam langs om het 
zwerfafval in ontvangst 
te nemen en om de sfeer 
van Burendag te proeven. 
Zij is ook wijkbewoner en 
lid van Leusden ZeT.

Feitjes
• 150 kinderen 
• 50 volwassenen
• 2 boodschappenkarren zwerfafval

• 200 ijsjes
• 8 bakkende bewoners 
• 5 kg kippenpootjes 
• 100 porties kibbeling 
• Paar kilo groente en fruit
• 60 karaffen water en limonade 

• 20 kannen koffie en thee 
• 6 spontane vrijwilligers voor  

toezicht houden (bedankt!)
Schoon Máximaplein 

'21-'22

• 29 oktober
• 10 december 
• 28 januari
• 18 maart

Kerstboom op Máximaplein
Het lijkt ons leuk om dit jaar in 
december een grote kerst-/wensboom 
op het Máximaplein te hebben. Vind 
je het leuk hierover mee te denken of 
praktisch te helpen om dit voor elkaar 
te krijgen? Stuur dan even een mail 
naar info@leusdenzet.nl.

Deze dag is gerealiseerd door o.a. Eten bij 
Dirk, KipKoning, Fruit033, Ru-Vis, Maxima's, 
Opgeruimd Leusden, Oranje Fonds en 
gemeente Leusden



Vertel eens iets over jezelf?
"Ik woon met mijn vader, moeder, mijn broertje en onze hond. Ik zit op De Heerd in 
groep 7."
 
Wat doe je in je vrije tijd? Waar ben je goed in?
"Ik zit op survival fit, dat is een sport waarbij je moet rennen en klimmen, maar ook 
zagen of met pijl en boog schieten. Als er een wedstrijd is moet je afwisselend rennen 
en klimmen en soms ook in het water. Ik ben creatief en hou van schilderen (met 
plakkaatverf). Ik schilder bijvoorbeeld de zonsondergang."
 
Is er iemand die je bewondert en waarom?
"Ja, mijn tante, die kan heel goed schilderen. Zij heeft mijn kamer geschilderd met 
bomen, gras, bloemen, vlinders en vogeltjes. Dat heeft ze allemaal zelf verzonnen."
 
Wat is je favoriete eten?

Kees van Burgsteden zat met zijn 
zoons Manus en Jan bij het verzet.
Hun boerderij ‘t Kwade Gat aan 
de Hessenweg in Stoutenburg, 
was tevens een schuilplaats voor 
onderduikers. Kees was als lid van de 
verzetsgroep betrokken bij overvallen 
op distributiekantoren om in het bezit 
te komen van voedselbonnen voor 
onderduikers.

In de zomer van 1944 vonden op de 
boerderij zendactiviteiten plaats. De 
marconist die op 13 december 1944 
was gearresteerd heeft na langdurig 
ondergane martelingen een aantal 
adressen waar hij had uitgezonden 
doorgegeven. Op 29 december 1944 

ALS

GROOT BEN
IK LATER

In de rubriek Als ik later groot ben 
vragen we jonge wijkbewoners wie ze 
zijn en wat hun toekomstplannen zijn. 
Deze keer vertelt Alouise (11) over haar 
plannen voor later.

De Huiskamer van Leusden 
in de bibliotheek
De Huiskamer van Leusden is een 
laagdrempelig vrijwilligers-
coördinatiepunt waar vraag en aanbod 
aan elkaar gekoppeld wordt. Wie op zoek 
is naar een vrijwilliger voor een klusje 
in huis, tuin of voor andere praktische 
zaken, begeleiding bij vervoer nodig 
heeft, eenzaam is en behoefte heeft aan 
een maatje of wil weten wat er allemaal 
te doen is in Leusden en niet weet bij 
wie hij moet zijn? Dan kunt u terecht bij 
de Huiskamer.
 
Een enthousiast team van vrijwilligers 
heeft een luisterend oor, denkt graag 
met u mee en kijkt samen met u naar 
een oplossing.
 
De Huiskamer van Leusden heeft sinds 
17 augustus weer een open inloop 
zodat u gewoon kunt binnenkomen 
met uw vraag. Ze zijn verhuisd naar 
de bibliotheek, Hamersveldseweg 
77 in Leusden en is geopend van 
dinsdagochtend t/m vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.30 uur.  

De Huiskamer van Leusden is bereikbaar 
per mail: 
huiskamervanleusden@gmail.com 
en telefonisch bereikbaar op 
033 - 303 44 03 of 06-50 06 08 90. 
 
U bent van harte welkom!

"Ik hou van verschillende dingen: pasta, pizza en 
patat."
 
Waar zou je graag heen willen met vakantie en 
waarom?
"We gaan altijd naar Zwitserland en Frankrijk naar 
een camping in een stacaravan. We maken soms een 
bergwandeling of we gaan naar een waterval. Soms 
gaan we ook een weekendje weg in Nederland."
 
Wat zou je willen doen (of willen zijn) als je later 
groot bent?
"Kapper! Ik vind het leuk om vlechten te maken of 
om te knippen. Ik kook ook graag en help soms met 
koken, maar ik wil geen kok worden."
 
Hoe denk je dat je leven er over 10 jaar uitziet?
"Daar heb ik nog geen idee van."
 
Wat zou je in de buurt (anders) willen? 
"Ik zou willen dat er een speeltuin was waar je meer 
kon klimmen. Die is er nu niet."

vonden arrestaties plaats op diverse 
boerderijen. Op ‘t Kwade Gat verliep 
de overval nog gewelddadiger dan bij 
de andere boerderijen. Op deze koude 
winterdag werd op ’t Kwade Gat koren 
gedorst. Daar was veel mankracht bij 
nodig. Daarom was Kees er aan het 
werk met tien man; zijn zoons, twee 
onderduikers, een knecht en vier 
buurjongens. 

Bij de overval werden Kees en zoon 
Jan direct doodgeschoten. Een van 
de buurjongens was toevallig net de 
buurt in en een onderduiker kon zich 
verstoppen onder het hooi. De andere 
zes mannen, waaronder Manus, zijn in 
een overvalwagen afgevoerd. Zij zijn die 

decemberdag naar Apeldoorn gebracht, 
vervolgens naar de Kruisberggevangenis 
in Doetinchem en op 3 februari 1945 op 
transport gezet naar concentratiekamp 
Neuengamme. Daar werden ze half 
februari overgeplaatst naar Kamp 
Reierhorst. Geen van allen overleefde 
het. Manus overleed in Kamp Reierhorst 
op 16 april 1945 op de leeftijd van 20 
jaar.

Bron: José Huurdeman, Ondergronds in de Tweede 
Wereldoorlog, verhalen uit de Gelderse Vallei, Veluwe 
en Krimpenerwaard, Historische Kring Leusden 2019
Bron: Joop de Wilde, Straatnamen Tabaksteeg Leusden
Bron: Oorlogsgravenstichting

Kees van Burgstedenstraat



Wijkbewoner in de spotlights
Sinds enkele maanden zijn Marijke Snoek en haar man neergestreken in een 
pittoresk huis in Leusden-Zuid. Hun verhuizing is als het ware terug naar de roots. 
Marijke komt oorspronkelijk uit Amersfoort en heeft nog een tijdje met haar man 
in Leusden-centrum gewoond. Na op verschillende plekken in Nederland gewoond 
te hebben, wonen ze weer in Leusden. Het is een nieuwe start en tegelijkertijd 
vertrouwd. Na 25 jaar zullen nieuwe contacten opgebouwd moeten worden. En zoals 
Marijke zelf zegt, nu kijk ze heel anders naar haar omgeving dan toen ze jong(er) was 
en haar kinderen klein waren.

Haar man is inmiddels met pensioen, Marijke is beeldend kunstenares. Kunstenaars 
gaan eigenlijk nooit met pensioen, die blijven altijd nieuw werk maken. Hoewel 
ze altijd al graag tekende werd Marijke eerst verpleegkundige. Haar vader zag 
een opleiding aan de kunstacademie niet zitten. Een dochter met talent was 
mooi, maar hij betwijfelde of ze daar haar brood mee kon verdienen. Uiteindelijk 
volgde Marijke alsnog de (avond)opleiding aan de kunstacademie in Groningen, 
waar ze in 2006 afstudeerde. Tussen 2014 en 2017 volgde ze een aanvullende 
teken- en schilderopleiding aan de Foudgumse school; Academie voor de nieuwe 
schilderkunst. Haar werk is figuratief en gebaseerd op de waarneming.  
Naast het maken van eigen werk heeft Marijke altijd lesgegeven en dat wil ze in 

Wat was de vossenjacht een groot succes. Bijna 150 deelnemers gingen 
op pad in de wijk, op zoek naar de vreemde snuiters, die zich verkleed 
hadden als boomchirurg, vogelspotter, indiaan en nog veel meer gekke 
karakters.

Het idee was heel simpel, vind alle vossen die zich in Leusden-Zuid 

Bijna 150 deelnemers bij Vossenjacht 

en Tabaksteeg ophouden via een speciale app op de telefoon, voer 
eventuele opdrachten uit en verdien zoveel mogelijk punten met je 
team. En dat alles in een thema dat goed bij onze wijk past: natuur! 
Deelname was gratis en voor alle leeftijden.

Uiteindelijk hebben 32 teams en bijna 150 deelnemers zich ingezet om 
de 10 vossen in de wijk te vinden. Dat onder het genot van een lekker 

zonnetje. En de reacties? Die waren erg enthousiast!
De scores uit de app worden gecombineerd met de resultaten van de vossen.

Na afloop kon iedereen genieten van limonade en 
poffertjes uit de rode brandweerwagen! Het was een 
zeer geslaagde middag met heel veel enthousiaste 
deelnemers en vrijwilligers! Op vrijdag 24 september 
tijdens de viering van Burendag kregen de winnaars 
van de Vossenjacht hun prijs uitgereikt!

Leusden ook gaan doen. Ze heeft in 
de coronaperiode ervaren dat ze het 
liefst met kleine groepen werkt (3 tot 4 
personen), zodat ze iedereen persoonlijke 
aandacht kan geven. Beginners of 
mensen die wat meer kennis willen 
vergaren biedt ze een lesprogramma 
met onderwerpen als materiaalkennis, 
kleurkennis, compositie e.d.  Gevorderden 
of mensen die graag zelf aan de slag 
gaan, kunnen ook bij haar terecht. Na 
elke bijeenkomst worden de werken 
gezamenlijk besproken om van elkaar te 
leren en om (beter) te leren kijken.

Ben je nieuwsgierig naar Marijkes werk? 
Kijk dan eens op www.marijkesnoek.nl. 
Wil je meer weten over schilderlessen, 
dan kun je Marijke bereiken op 
marijke_snoek@hotmail.com.

Taalcoach gezocht
Een echtpaar in de wijk, dat al 
wel een aantal jaren in Nederland 
woont, is op zoek naar een 
taalcoach die hen wil helpen om 
de Nederlandse taal nog beter 
onder de knie te krijgen. Zij hebben 
verschillende cursussen gedaan 
maar zoeken andere invalshoeken 
en willen de taal nog beter 
praktiseren & integreren in hun 
dagelijks leven. U kunt contact 
opnemen met Leusden ZeT: 
info@leusdenzet.nl of bellen met: 
06 - 19 76 20 27.

Week tegen 
Eenzaamheid
De Week tegen Eenzaamheid 2021 is 
van 30 september t/m 7 oktober. In 
onze wijk willen we extra aandacht 
vestigen op ontmoeting en verbinding. 
Hoe: dat ben jijzelf. Denk eens na wie 
juist in dié week wat extra aandacht 
kan gebruiken. Dat kan door het 
maken van een praatje, het schrijven 
van een kaartje, pluk een bloem of 
maak eens een wandeling met iemand 
die je juist niet zo vaak ziet. 

Daarnaast heeft Maxima’s op 
woensdagavond de aanschuiftafel, 
nodig eens iemand uit die je daarmee 
kan verrassen. En… Automaatje 
vergoedt in deze week per persoon 
de benzinekosten van een autorit 
naar een bekende, geliefde, kennis, 
vriend(in), familielid.
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Appeltaarten

Puzzel van Janske: Aanbod in Zuid

Er waren nogal wat appeltaarten rond 
te brengen de afgelopen weken aan de 
winnaars van de woordzoekers van juni 
en juli. In verband met de vakanties was 
een afspraak maken een beetje moeilijk 
maar het is toch gelukt. Hierbij de win-
naars alsnog op de foto. Tineke van Dis 
(boven) en familie Van Nieuwenhuizen 
(onder), gefeliciteerd! 

De oplossing van het septembernummer 
was uiteraard:  Prinsheerlijk wonen in 
Leusden-Zuid.

De winnaar van de appeltaart is:
Wim Loth,  Van Hardenbroeklaan
Deze komt zo snel mogelijk naar u toe!

Deze maand wederom een puzzel van Janske. Zoals je ziet, 
heeft zij een woordzoeker gemaakt m.b.t ondernemers en 
voorzieningen rondom het Máximaplein. Haarsalon Emma 
stelt deze maand een prijs ter beschikking. De winnaar van de 
woordzoeker mag bij haar een product uit haar verzorgingslijn 
uitzoeken. Inzenden naar gazet@leusdenzet.nl voor 20 oktober.

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

Domotica workshop in 
TECHlab?

Zou jij met 1 druk op de knop alle lichten in huis aan 
of uit willen doen? Of de  garagedeur automatisch 
open laten gaan als je aan komt rijden en de ventilator 
in de badkamer vanzelf aan en uit laten gaan doordat 
een sensor de luchtvochtigheid meet? Dit zijn allemaal 
voorbeelden van domotica waarmee je op een slimme 
manier je huis kunt aansturen.
Wijkbewoner Martijn Fennema heeft op deze manier 
zijn huis geautomatiseerd met het open source systeem 
home-assistant.io . Het lijkt hem leuk om hierover in 
het TECHlab een workshop voor volwassenen te geven 
zodat je na deelname zelf aan de slag kunt gaan in je 
eigen huis.

Om te bekijken of hier voldoende animo voor is, 
hebben we nu een korte vragenlijst gezet op www.
leusdenzet.nl/techlab. Heb jij interesse en wil je als 
eerste in kunnen schrijven? Vul dan nu de vragenlijst 
in zodat Martijn goed kan inschatten waar de meeste 
interesse in is.
In het TECHlab in Antares organiseren we activiteiten 
voor jong en oud om kennis te maken met nieuwe 
technieken zoals programmeren, werken met robots, VR 
of een drone bouwen. Voor meer informatie, foto’s en 
video’s zie www.leusdenzet.nl/techlab. 

Voor vragen: techlab@leusdenzet.nl. 

Kapstok voor Het Lab

Zelfs in de coronatijd hebben we een 

superleuke match gemaakt met Bloemendal. 

Zij hebben voor Leusden 

ZeT een prachtige kapstok 

gemaakt voor in de 

verenigingsruimte 'Het 

Lab' op de 1e verdieping 

in Antares. Wij willen 

Bloemendal ontzettend 

bedanken!


