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Nieuwjaarsborrel Leusden ZeT 
 
Het is op het moment van schrijven nog maar zeer de vraag of het 

door mag gaan, de nieuwjaarsborrel van Leusden ZeT bij Maxima's op 

zaterdag 22 januari 2022! We hopen jullie die middag te ontmoeten 

onder het genot van een drankje en hapje tussen 15-17 uur. En als 

het mogelijk is ook met Silent Disco! 

Tijdens deze borrel wordt de winnaar van 'Wijkvrijwilliger van het 

jaar' bekend gemaakt. 

We wachten het af, houd onze website www.leusdenzet.nl in de 

gaten voor de actuele informatie. Dit geldt voor al onze activiteiten.

Geslaagde Kerstchoco bij de kerstboom zaterdagmiddag 18 december, vlak voordat de lockdown inging, organiseerde 

het bestuur van Leusden ZeT een gezellige kerstactie op 

het Máximaplein. Bij onze pop-up tent op het Máximaplein 

konden voorbijgangers gratis warme chocolademelk en 

lekkers krijgen. Het was een gezellig en knus samenzijn zo 

onder onze lampjeskerstboom. Veel wijkbewoners kwamen 

langs. En ons fantastische gaZeT-redactielid Riny bracht 

zelfs spontaan twee heerlijke zelfgebakken vlaaien mee. 

Dan weten jullie nu ook van wie dat heerlijke vlaairecept 

elders in deze gaZeT vandaan komt!



Limburgse Vlaai 
Als je reden hebt om een feestje te vieren, is het fijn als je een 
recept van een taart hebt liggen, bijvoorbeeld een Limburgse vlaai.

Wat weten we eigenlijk van de vlaai?
Niemand weet waar de vlaai vandaan komt. Waarschijnlijk ligt de 
oorsprong van de vlaai bij de Germanen. Zij zouden gebak gemaakt 
hebben door een mengsel van fijngewreven korrels en water te bakken 
op een heet gemaakte steen. Hierop deden ze vruchtenmoes of honing. 
Dit ‘gebak’ heette vlade (platte koek). In de Duitse literatuur vinden we 
in de Middeleeuwen vlade als offerbrood. Het werd gebakken in de 
kloosters en bedekt met vruchtensap, honing of vijgenmoes. Ook werd 
gesproken over het vladehus, de plaats waar de vlade bereid werd.
In de Limburgse keuken van onze grootmoeders was alles voorhanden 
om vlaai te bakken: bloem, eieren, melk, gist (van de brouwer) en 
fruit uit eigen tuin. Om brood te bakken had de Limburgse huisvrouw 
met een aantal gezinnen, de beschikking over een bakhuis: t bakkes. 
De kachel brandde de hele dag en de Limburgse keuken was dus 
altijd warm, de ideale temperatuur voor de bereiding van gistdeeg. 
De vlaai van zelf geteelde producten kwam alleen op feestdagen op 
tafel.

Bron: Netty Engels-Geurts, Limburgs Vlaaienboek, Wil en Netty Engels-
Geurts, Vlaai en ander Limburgs gebak

Recept voor een Limburgse pudding-kruimelvlaai

Ingrediënten voor de vlaaibodem:
 - 250 gr. bloem (witte)  - 25 gr. witte basterdsuiker
 - 15 gr. verse gist (5 gr. instant) - 1 ei
 - +/- 0,5 dl melk   - zout  (snufje)
 - 75 gr. boter

Puzzel Januari 2022

Bereiding:
Maak een klein gedeelte van de melk lauw en meng met de gist. 
Kneed een deeg van de bloem, boter, zout, suiker, ei, de aangemaakte 
gist en de melk. Het zout mag niet in aanraking komen met de gist 
voor het kneden. Kneed het deeg goed door en dek het af met een 
doek. Laat het deeg op een warme plaats rijzen. Wanneer het deeg 
gerezen is, kneed je het deeg opnieuw door. Bestuif de tafel en de 
deegrol met bloem en rol het deeg uit. Boter de vlaaivorm in en doe 
het deeg erin. Zet het deeg aan alle kanten goed tegen de rand van 
de vorm op. Rol de rand van de vorm af en laat de vlaai nog eens op 
een warme plaats rijzen. Prik hier en daar met een vork in de bodem. 
Vul daarna de vlaai met de gewenste vulling.

Voor de pudding:   Voor het kruimeldeeg:
 - 4 dl melk   - 150 gr. (koude) boter
 - 36 gr. custard   - 200 gr. bloem
 - 40 gr. suiker   - 150 gr. suiker

Bereiding:
Maak met een klein gedeelte van de melk de custard en de suiker 
aan en breng de rest aan de kook. Giet de custard al roerende in 
de kokende melk en laat dit even doorkoken (roeren i.v.m. risico 
op aanbranden). Laat de pudding al roerende afkoelen (om een vel 
te voorkomen). Doe de afgekoelde pudding op de (ongebakken en 
gerezen) vlaaibodem. Snijd de boter met de bloem en de suiker in 
een diepe kom. Kneed 
daarna met een koude 
hand dit deeg fijn tot 
het vrij los aan elkaar 
hangt. Doe deze kruimels 
over de pudding. Bak de 
vlaai 20 min. in een 
voorverwarmde oven van 
200 gr C.

Winnaar 

decemberpuzzel 

De oplossing van de decemberpuzzel 

was: Nieuwjaarsnacht schoon en klaar, 

beduidt een vruchtbaar jaar. 

De winnaar is: Nova de Zinger 

(14 jaar). Zij mag bij de apotheek een 

tasje met schoonheids-

producten ophalen. 

Puzzel Januari 2022

Puzzel
In onze vorige gaZeT vroegen we om hulp bij het maken van de puzzels voor de gaZeT. 
Daar zijn twee positieve reacties op gekomen. Vanaf nu worden de puzzels dus gemaakt 
door een trio. Bedankt! (Namen zijn bekend bij de redactie). 
De winnaar van de januaripuzzel mag bij Wilco van 033-Fruit (op vrijdag op het Máximaplein) een zak met fruit ophalen. Oplossing graag insturen voor 20 januari naar: gazet@leusdenzet.nl.



Genomineerden Wijkvrijwilliger 
van het Jaar 
Heel veel wijkbewoners zetten zich in voor de wijk, voor die ene buurman 
of buurvrouw of vereniging. Om die mensen in het zonnetje te zetten, 
organiseren we de Wijkvrijwilliger van het Jaar-verkiezing. DIt jaar zijn de 
volgende wijkbewoners genomineerd:

De heer J. Ackers
Meneer Ackers is 84 jaar en woont vlak bij het 
groendepot aan de Willem de Zwijgerlaan in 
Leusden-Zuid. Elke keer wanneer het depot 
geleegd is, komt de heer Ackers in actie: hij veegt 
de hele omgeving en straat, en zorgt er op die 
manier voor dat de straat en het plantsoen er 
altijd netjes bij liggen. Zeker sinds het andere depot in de wijk is opgeheven, 
is meneer Ackers er maar liefst drie keer per week druk mee.

Like van Hulten
Als één van de oprichters van Leusden ZeT is Like 
actief op vele fronten van de wijkvereniging. Maar 
haar activiteiten begonnen met de Schoon Máxi-
maplein-acties die dit jaar al vijf jaar plaatsvinden. 
Like is de drijvende kracht achter het stimuleren 
van opruimen van zwerfafval met kinderen uit de 
wijk. Niet alleen staat ze elke maand op vrijdagmiddag paraat om de kinderen 
te stimuleren mee te doen. Ook organiseert ze achter de schermen sponsoring, 
betrekt de winkeliers van het plein erbij en denkt steeds mee over nieuwe 
manieren om de actie tot een succes te maken en de wijk steeds wat mooier 
en netter.

Jan Streppel
In de wijk staat Jan bekend als de man met de 
twee rechterhanden. Als voormalig leraar 
handenarbeid klust hij volop in zijn 2 garages. 
Daar gebruikt hij zijn vaardigheden voor het recht 
maken van wat krom is. Vele buurtbewoners zijn 
Jan dankbaar. Zo maakte hij in het verleden de 
opvouwbare tentoonstellingsborden voor de (destijds) Culturele Raad. 
Daarnaast geeft Jan rondleidingen in Kamp Amersfoort, speciaal voor 
kinderen van de basisschool en mbo. In de wijk kun je hem op de tweede 
vrijdag van maand zien rondrijden met zijn auto met aanhanger. 
Daarmee haalt hij belangeloos papier op voor 
het koor Sing Together.

Bestuursleden gezocht 
Sinds de oprichting van Leusden ZeT is het een feestje om bestuurslid te zijn. Je ziet hoe bewonersinitiatieven ontstaan en opbloeien. Af en toe 
geef je een initiatief een duwtje om het verder te brengen. Op een ander moment overleg je met de gemeente of een winkelier over hoe we kunnen 
samenwerken. Juist deze mix maakt de rol van bestuurslid zo leuk: van het leren kennen van bewoners die je anders niet snel ontmoet, tot het 
nadenken over de toekomst van de vereniging samen met je medebestuurders. 

Volgend jaar loopt de bestuurstermijn af van Inge van Os als bestuurslid Bewonersinitiatieven en van mij als voorzitter. Dus zoeken we nu nieuwe 
bestuursleden die het stokje van ons willen overnemen. 

Hoeveel tijd je eraan kwijt bent, hangt af van de tijd die je er zelf in wilt en kunt steken. Maar reken op 2-3 uur per week, naast de maandelijkse 
bestuursvergaderingen. Leusden ZeT is een levendige en gezonde wijkvereniging, zowel financieel als qua energie en ideeën. We bestaan nu 4 
jaar, er zijn inmiddels zo'n 325 huishoudens lid en maar liefst 75 wijkbewoners zijn actieve vrijwilligers. We werken samen met alle mogelijke 
partijen en de komende jaren zijn we van plan om de vereniging verder uit te bouwen naar de wens van wijkbewoners. De uitbreiding van de 
wijk met de Maanwijk biedt daar veel mooie kansen voor.

Vind jij het leuk om de wijkvereniging verder te brengen? En dat samen met een heel leuke club medebestuursleden en een grote groep 
geweldige vrijwilligers te doen? Neem dan gerust eens contact met me op via: info@leusdenzet.nl. Ook als je vragen hebt of gewoon eens 
wat meer wilt weten.

Martijn Kleppe, voorzitter

EEN FEEST VAN LICHT 
 
Toen het bestuur van Leusden ZeT nadacht over kerstversiering op 
het Máximaplein bedachten we dat een echte kerstboom bezwaren 
had. Een boom van 8 meter plaatsen doe je niet zomaar. We zagen 
grote vrachtwagens, hoogwerkers en kranen voor ons geestesoog 
verschijnen. En visioenen van omgewaaide bomen gegrepen door 
harde wind passeerden de revue. De Fairybell kwam op tafel. Een 
net van lampjes aan een mast of vlaggenstok wat in de donkere 
dagen zorgt voor een bijna feeërieke uitstraling. Een stuk duurzamer 
dan een gewone boom. 
De keuze was snel gemaakt. Met de gemeente werd onderhandeld 
over de manier waarop we de mast konden plaatsen. Om te zorgen 
dat de draad van de lampjes niet het halve plein moest oversteken, 
werd gekozen voor de plaats tegenover de ingang van Maxima’s. 
Nadat we wisten dat daar geen gasleidingen of andere voorzieningen 
konden worden doorboord, stond niets plaatsing meer in de weg.
 
En dus werd eind november de pijp waar de mast in moest komen, 
door twee gemeentewerkers de grond in geslagen. Twee dagen 
later hebben Mariëlle, Inge en ik de Fairybell opgezet. Een flinke 
klus, maar na een goed uurtje stond de Bell en ging de stekker in 
het stopcontact. Schitterend om de kinderen die daarop stonden 
te wachten, te zien genieten van de vele lampjes. 
 
De eerste nacht was er een stel “grapjassen” dat een dode berk door 
het net manoeuvreerde en tegen de mast aan zette. Het kostte ruim 
een uur om deze berk voorzichtig te verwijderen zonder dat het net 
stuk ging. Een week later was het licht uit,  de stekker lag eruit. 
Waarschijnlijk gebeurd bij het weghalen van een van de kabels van 
een marktkraam. Later nog een keer een forse tak verwijderd en de 
aansluitdraad gerepareerd toen deze gewoon stukgetrokken was. 
Als “chef Fairybell” viel het mij mee hoe vaak ik moest uitrukken. 
Er werden ook wat kerstballen en een slinger in de Bell gehangen. 
En overal hoorde je dat het er zo feestelijk uitzag met die lampjes. 
De kerstchoco bij de Bell was een succes. Het was helaas de laatste 
activiteit voordat het land weer op slot ging. 
 
Inmiddels is de Fairybell ingepakt in zijn doos en opgeborgen voor 
het feest van het Licht in 2022. 2021 eindigde zoals het begon: 
in lockdown. Toch wens ik u een goed en gezond nieuwjaar toe. 

Peter Nierop, secretaris 

Stem op jouw favoriet op www.leusdenzet.nl. De winnaar 

wordt bekend gemaakt bij de nieuwjaarsborrel op 22 januari.
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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 januari!

Volg ons ook via
Instagram, Facebook en Twitter

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

SAVE THE DATE: 
zaterdag 14 mei 2022
HET WIJKFEEST! 
Reserveer de datum alvast in je agenda!

Het wijkfeest is er voor en door alle wijkbewoners van Leusden-
Zuid en Tabaksteeg; van jong tot oud. Om het tot een geslaagde 
dag te maken zijn veel helpende handen nodig. Heb je tijd en 
zin om een steentje bij te dragen door te helpen met opbouwen, 
afbreken of (eventueel een uurtje) bij een activiteit te helpen? 
Stuur dan een mailtje naar: vierdelente@leusdenzet.nl. In april 
nemen we dan contact met je op om je - in overleg - in te delen.

Help-je-buuractie weer van start 
Het zal niemand ontgaan zijn: door de maatregelen omtrent de 
corona-update zijn veel mensen thuis. Voor sommige mensen geen 
probleem, voor andere juist lastig. Met name ouderen of anderen 
die om uiteenlopende redenen aan huis gebonden zijn, kunnen 
hulp goed gebruiken. Denk aan ouderen waar de kinderen nu niet 
langs kunnen komen of andere buren die nu even niet kunnen 
helpen. Vanuit de wijkvereniging helpen we graag!

Kun jij hulp gebruiken in deze periode? 
Bijvoorbeeld met boodschappen of andere klusjes? Stuur ons een 
berichtje op: info@leusdenzet.nl en laat ons weten waarbij je hulp 
kunt gebruiken, waar je woont en op welke manier je bereikbaar 
bent. Wij kijken dan of een van de leden je kan helpen.

Wil of kun jij de komende tijd een helpende hand bieden? 
Fijn! Stuur ons dan een berichtje waar je woont en waarmee je 
zou kunnen helpen. Dan brengen wij je in contact met iemand die 
een helpende hand kan gebruiken. Eventuele hulpvragen zullen 
we op onze website en sociale mediakanalen communiceren. 
Uiteraard met inachtneming van de privacy van betrokkenen.

Brei- en Haakcafé
Dinsdag 4, 11, 18 en 25 januari (informeer de website van Leusden ZeT 
voor eventuele doorgang i.v.m. de geldende coronamaatregelen)

Wandelclub
Vanwege de geldende coronamaatregelen wordt er momenteel niet 
in een groep gelopen. Er wordt alleen één op één afgesproken om 
te wandelen in tweetallen. Deelnemen? Mail je telefoonnummer 
naar: info@leusdenzet.nl en we voegen je toe aan onze 
whatsappgroep. Start op Máximaplein.

Koffie- en theemiddag
Donderdag 6, 13, 20 en 27 januari (informeer de website van Leusden 
ZeT voor eventuele doorgang i.v.m. de geldende coronamaatregelen)

Coderdojo januari 2022 bij Antares
Zaterdag 22 januari 14:00 - 16:00 uur
Tijdens een Coderdojo leren jonge mensen, tussen de 7 en 17 jaar 
programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, programma’s of 
games maken. Wil jij erbij zijn? Meld je dan aan via: info@leusdenzet.nl.

Schoon Máximaplein-actie
Vrijdag 28 januari 14:00 - 15:00 uur
Kom gezellig helpen met het schoonhouden van het plein. 
Je bent van harte welkom. De handschoenen, prikkers en 
vuilniszakken liggen klaar.

ACTIVITEITEN


