
Leusder  gaZeT
In deze editie onder andere:
• Nieuw bestuurslid gezocht
• Meer over het wijkfeest
• Nieuwe activiteiten
• En nog veel meer...

Oproep nieuw redactielid
De redactie van de Leusder gaZeT is op zoek naar wijkbewoners die regelmatig een 
bijdrage willen leveren aan deze mooie wijkkrant. We zijn blij met elke nieuwe aanwas, 
maar voor een goede afspiegeling zijn we vooral op zoek naar ouders met jonge 
kinderen zodat ook hun stem gehoord kan worden in de wijk. De tijd die je erin steekt 
bepaal je zelf, de onderwerpen ook, al moet er wel een relatie zijn met de wijk en/of 
wijkbewoners. Kortom, vind je het leuk om korte stukjes te schrijven, medebewoners te 
ontmoeten of te interviewen en/of actief te zijn in de wijk, neem dan contact met ons 
op. Heb je interesse of vragen mail dan naar: gazet@leusdenzet.nl.

Algemene Ledenvergadering 
Benieuwd hoe het gaat met de wijkvereniging? De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is dit jaar op woensdag 30 maart. De vergadering is live bij Maxima's. De inloop is vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur start de vergadering. In ongeveer een uur tijd blikken we terug en kijken we vooruit. Ook nemen we afscheid van onze bestuursleden Martijn en Inge. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen of ideeën te opperen. We sluiten af met een borrel waarbij je andere wijkbewoners kunt ontmoeten. We hopen je te ontmoeten op 30 maart. Tot dan.
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Gezocht: Bestuurslid Leusden ZeT  
Is schrijven helemaal jouw ding? Vind je het leuk om betrokken te zijn 
bij wat er speelt in Leusden-Zuid? En wil jij helpen om Leusden ZeT 
nog veel bekender te maken in de wijk? Dan zoeken we jou!

We zijn per 1 april 2022 op zoek naar een vijfde bestuurslid voor 
wijkvereniging Leusden ZeT (Zuid & Tabaksteeg, maar straks ook 
Maanwijk) die het leuk vindt om de wijkvereniging te ondersteunen op 
het gebied van communicatie.

Het bestuur van Leusden ZeT bestaat momenteel uit 5 wijkbewoners. De 
bestuurstermijn van twee bestuursleden verloopt dit jaar. Een nieuwe voorzitter 
hebben we inmiddels gevonden, maar nu zijn we nog op zoek naar een nieuw 
bestuurslid Communicatie (huidig bestuurslid Communicatie schuift op naar 
de post ‘Bewonersinitiatieven’). Het liefst willen we een bestuurslid toevoegen 
met binding met een van de basisscholen. Dat is in de nieuwe samenstelling (de 
overige bestuursleden zijn 29, 30, 57 en 68 jaar) de ‘missing link’, en is wel een heel 
belangrijke voor de wijkvereniging!

Bestuurslid Communicatie
Als bestuurslid Communicatie ben jij de spin in het web rond alle communicatie-
uitingen. Denk aan het schrijven van korte teksten voor de maandelijkse wijkkrant 
de Leusder gaZeT en de digitale nieuwsbrief. Ook zorg je voor het up-to-date houden 
van de teksten op onze website www.leusdenzet.nl. Verder vind je het leuk om 
via diverse Social Media-kanalen zoals Facebook, Instagram en Twitter regelmatig 
berichtjes te plaatsen over onze activiteiten in de wijk.

Hoeveel tijd kost me dit?
De tijd die je kwijt bent als bestuurslid Communicatie, 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 altijd gezellige maandelijkse bestuursvergadering in het Lab in 
Antares op de 1e verdieping.

Met wie werk ik samen?
Dit alles doe je uiteraard niet alleen. Je werkt veel samen met het gehele bestuur 
(voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid ‘Bewonersinitiatieven’) 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 ruim 4 jaar, meer dan 325 
huishoudens zijn lid en maar liefst 75 wijkbewoners zijn actieve vrijwilligers. Zo’n 
13 bewonersinitiatieven organiseren allerlei activiteiten: van het TECHlab tot een 
wekelijkse koffie- en theemiddag,  van het Crea ZeT Atelier tot een wandelclub.

Heb je interesse of toch eerst nog 
wat vragen? Neem gerust contact 
op met onze voorzitter Martijn Kleppe 
via info@leusdenzet.nl of scan 
de qr-code hiernaast.

Tipje van de sluier 
van het wijkfeest
Je hebt het vast al in je agenda staan: 
zaterdag 14 mei! Nog 11 weken en dan 
vieren we het FLOWER POWER-wijkfeest! 

Na de Schoon Máximaplein-actie gaan 
we om 14.00 uur van start. Om 18.00 uur 
sluiten de activiteiten waarna je onder 
het genot van een hapje en een drankje 
nog een uurtje kunt nagenieten.
Onze wijk heeft inwoners in alle 
leeftijden, het feest is dan ook voor 
iedereen uit de wijk. Daarbij hopen 
we ook de nieuwe bewoners van de 
Maanwijk welkom te heten. In de 
Leusder gaZeT van mei maken we het 
volledige programma bekend maar 
we kunnen alvast verklappen dat de 
kinderen zich kunnen uitleven op 
o.a. een springkussen en stormbaan. 
Natuurlijk zal er ook muziek zijn. Het 
wijkfeest is dé gelegenheid om nader 
kennis te maken met je buurtgenoten. 
Dat feest wil je niet missen.
Als je het nog niet gedaan hebt: geef 
je op (via info@leusdenzet.nl) als 
vrijwilliger om mee te helpen opbouwen 
(in de ochtend), afbreken (na 18.00 uur) 
en/of om gedurende (een deel van) de 
middag te helpen bij een activiteit. 

Kaarten in Antares
Iedereen, jong en oud, die bij ons wil klaverjassen kan het 
hele seizoen of een enkele avond komen kaarten bij de 
kaartclub van Antares. Je kunt bij ons terecht op (meestal) de 
derde donderdagavond van de maand. De kosten bedragen 5 
euro per avond. Wij betalen hiervan de huur, kopen een paar 
kleine, maar leuke prijsjes en u of jij krijgt een kop koffie of 
thee en een snackje. Wij streven naar gezellige kaartavonden 
en het plezier staat voorop! Een klein foutje wordt dus 
gewoon door de vingers gezien. Iedereen is welkom; jong en 
oud, beginner of gevorderde. Aanvang: 19.30 uur. De volgende 
data staan al vast: 17 maart, 21 april en 19 mei. 

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



GRATIS DRANKJES 
bij activiteiten Leusden ZeT in maart
 
Ja, je leest het goed! Je krijgt in de maand maart bij verschillende Leusden ZeT-
activiteiten de eerste twee drankjes gratis. Het gaat hierbij om koffie/thee/fris. Deze 
drankjes kunnen we gratis aanbieden vanwege een subsidie vanuit de gemeente. 
Dus kom vooral eens vrijblijvend kennismaken met één van de volgende activiteiten 
en geniet direct ook van een drankje:
• Het Leusden ZeT-brei- en haakcafé: iedere dinsdag tussen 13.30-16.00 uur bij 

Maxima’s.
• De Leusden ZeT-koffie-/theemiddag: iedere donderdag tussen 14.00-17.00 uur 

bij Maxima’s.
• Het CreaZeT-atelier: op 9 en 23 maart vanaf 19.30 uur in het Lab op de 1e 

verdieping in Antares (boven Maxima’s).
• De Leusden ZeT-wandelclub: iedere dinsdag om 19.15 uur start op het 

Máximaplein voor een rondje door de omgeving.

Wil je meer info over deze activiteiten? Kijk dan op leusdenzet.nl.

Maxima’s weer open!
De horeca in Nederland is weer geopend. Zo ook Maxima’s, ons buurtrestaurant 
op het Máximaplein. Het was hoog tijd om de eigenaren Paul en Daan eens op te 
zoeken en te kijken hoe het met ze gaat. 

“Het is een heftige tijd geweest, maar we kijken vol goede moed de toekomst in! We 
hebben niet stilgezeten en vinden het leuk om weer eens aan iedereen te vertellen 
wat we eigenlijk te bieden hebben.

Bij ons kun je van dinsdag t/m zaterdag Indisch eten afhalen in de avond. Je kunt 
bestellen, maar ook gewoon binnenlopen. We hebben 28 gerechten, dus er is 
een ruime keuze. Een Indische rijsttafel haal je voor €12,95 p.p. We kunnen altijd 
rekening houden met dieetwensen. Men zegt dat we altijd te veel geven…!

Elke woensdagavond hebben wij een aanschuiftafel met een 3-gangendiner voor 
€16,50 p.p. Hier krijg je 2 drankjes bij. Elke week is er een andere keuken. Er is plaats 
voor 20-40 man. 
Van dinsdag t/m zaterdag kun je van 11.00-18.30 uur binnen komen lopen in ons 
restaurant/binnentuin. Je bent van harte welkom voor koffie en thee, drankje, lunch, 
een high tea, een high wine en/of diner. 
De hobbywinkel, die je nu in Maxima’s vindt, blijft bestaan. Het wordt een vast 
winkeltje met spulletjes gemaakt door hobbyisten uit de buurt en regio. Het wordt 
geregeld aangevuld. 

Vanaf 2 maart hebben we 1x per twee weken op woensdagochtend een 
voorleesochtend voor kleintjes. Je hoeft je niet op te geven; kunt gewoon inlopen, 
het is gratis en het begint om 11.00 uur. 
Uiteraard hebben wij ook een sociaal-maatschappelijke functie. Daarom werken 
we veel samen met Leusden ZeT, zoals de koffie-/theemiddag, het brei- en 
haakcafé, etc. 
Binnen het pand worden zalen verhuurd aan de schaakclub, een yogadocent, de 
kaartclub en de Indische Naoorlogse Generatie (INOG).

Daarnaast gaan we weer evenementen en activiteiten organiseren. Je kunt ook 
een zaal huren bij ons voor feesten en partijen en/of zelf activiteiten bedenken. 
Wij faciliteren dan de zaal en hapjes, drankjes. Ook meldenswaardig is dat we 
sinds de coronatijd een PostNL-punt hebben ingericht. 

Maxima’s is een gezellig restaurant met terras en binnentuin. Laagdrempelig 
en waar je ook vandaan komt; iedereen is welkom! Op onze website kun je zien 
wat we te bieden hebben en reserveren of boeken: www.maximas-leusden.nl.”

Creatief Inloop Atelier 
weer gestart!
We zijn weer gestart met het Creatief 
Inloop Atelier op de woensdagavond 
in de even weken. Je bent welkom op 
9 en 23 maart, 6 en 20 april, 18 mei, 
1 en 15 juni. Locatie? Het Lab op de 
eerste verdieping in Antares.v

Kijk op de website voor verdere 
informatie: leusdenzet.nl/crea-zet.

Spelletjesavond bij 
Leusden ZeT
Wil je nieuwe gezelschapsspellen 
uitproberen, heb je niemand om 
spellen mee te spelen of wil je eens 
tegen andere tegenstanders spelen? 
Kom dan op vrijdag 18 maart naar de 
spelletjesavond in Het Lab bij Antares. 

De organisatie neemt onder andere 30 
seconds, Carcassone en Catan mee. Heb 

je zelf een spel dat je wilt spelen? Neem 
die dan gerust mee.

Er is plek voor 15 personen, dus meld je 
snel aan via: info@leusdenzet.nl. Meld je 
in ieder geval aan vóór 11 maart. Heb je 
wel interesse, maar kun je 18 maart niet? 
Laat het ons dan ook weten. Als er animo 
voor is, willen we de spelletjesavonden 
vaker organiseren.

Toffe peer
 

De puzzel van januari was 

gewonnen door Joost, Jessica en 

Bram van ‘t Veld. Wilco van 033 

Fruit had echt een fantastische 

fruitprijs klaargemaakt. Hier 

neemt Bram de prijs in 

ontvangst. 

NIEUW

Wanneer: vrijdag 18 maart 19.30-22.00 uur

Doelgroep: 20+ 

Aanmelden via: info@leusdenzet.nl

Locatie: Het Lab, Antares
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Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:

Martijn
Kleppe

Mariëlle 
Jansen

Inge 
van Os

Giovanna 
v/d Ham

Peter 
Nierop

Wij kunnen niet langer wachten en hebben allemaal zin in de lente! Om alvast in 
de stemming te komen, deze keer een bloemenpuzzel. Je moet een beetje cryptisch 
denken om het juiste antwoord te ontdekken. Als je alle bloemen ingevuld hebt, lees 
je verticaal in de grijze balk de oplossing. 

1. Loop van een dier
2. Muil van een verscheurend dier
3. Lichaamsdeel van een jong dier
4. Een ijverig meisje
5. Waarde van roem
6. Dit zit in het boeket van de winnaar
7. Deze plant opent alle deuren
8. Houtige bloem
9. Vader is heel eind weg
10. Bloemig deel van je oog

11. De Wijzen uit het Oosten keken ernaar
12. Deze struik is geen kledingstuk van jou
13. Bloemetjes om aan te denken
14. Werd vroeger veel in bed gedragen
15. Voorjaarsbode op winterse bodem
16. Hiervan ga je gapen en slapen
17. Een zuivelproduct in de wei
18. Kleine burger uit ander werelddeel
19. Bedvulling van een heilige dame
20. Schoeisel voor vader thuis

Lentepuzzel

Oplossing vorige puzzel 

De oplossing van de februaripuzzel was: Zij gaan voor goud.

De winnaar is: Marjolein Alblas. Gefeliciteerd! Je mag bij de 

Trekpleister een prijzenpakketje ophalen. 

De winnaar van de lentepuzzel 
mag bij Eten bij Dirk een 
heerlijke zak friet en snack  naar 
keuze ophalen! Oplossing graag 
insturen voor 20 maart naar: 
gazet@leusdenzet.nl.
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