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Staat het al in je agenda? Het buurtfeest van Leusden 

ZeT met als thema Flower Power.

Met dit thema vieren we, met fleur en kleur, een nieuwe 

lente. Maar vooral dat we weer samen en in harmonie 

kunnen genieten van de nabijheid van onze buren. En dat 

doen we natuurlijk met heel veel activiteiten onder het 

genot van een hapje en een drankje. In de Leusder gaZeT 

en via social media lichten we elke maand een tipje van 

de sluier op!

Flower Power-vrijwilligers gezochtVoor het buurtfeest van 14 mei zijn we op zoek naar 
buurtbewoners die een handje willen helpen bij de 
voorbereiding en tijdens de festiviteiten. Heb je tijd 
en zin om te helpen bij de opbouw en/of het afbreken 
van activiteiten of wil je een uurtje helpen bij een 
activiteit meld je dan aan via: vierdelente@leusdenzet.nl. 

Het buurtfeest doen we immers samen.

Bestuur bedankt vrijwilligers

Aangezien de nieuwjaarsreceptie op 22 januari niet 
door kon gaan, heeft het bestuur van Leusden ZeT de 
ruim 80 vrijwilligers bedankt door bij hen langs te 
gaan met een klein presentje. Het bedankkaartje met 
bloemzaadjes viel letterlijk in goede aarde! Nogmaals 
dank voor al jullie fantastische vrijwilligerswerk in de 
wijk. Samen blijven we de bloemetjes buiten zetten in 
Leusden-Zuid en Tabaksteeg!

W

ijkfeest 2022



Zaterdag 22 januari maakte wethouder Wim Vos van de gemeente 
Leusden bekend dat Like van Hulten verkozen is tot de Wijkvrijwilliger 
van het Jaar. Like werd toegesproken door de wethouder en ontving 
daarna de wisselbeker uit handen van Froukje Heijdt-Bijkerk, de winnaar 
van vorig jaar. 

Schoon Máximaplein-acties
Like werd genomineerd vanwege de Schoon Máximaplein-acties die 
dit jaar al vijf jaar plaatsvinden. Ze 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 enthousiasmeren om mee te doen, ook organiseert ze 
achter de schermen sponsoring, ze 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.

Vrijwilligers zijn goud waard
Het is de vierde keer dat de wijkvrijwilliger van het jaar verkozen wordt. 
Een vereniging als Leusden ZeT draait volledig op vrijwilligers die stuk 
voor stuk ervoor zorgen dat alle activiteiten tot stand komen. Deze 
prijs is er dan ook eentje die eigenlijk voor álle vrijwilligers is. 

Naast Like waren er nog twee wijkbewoners genomineerd:
- de heer Ackers, die trouw het groendepot aan de Willem de 
 Zwijgerlaan netjes houdt.
- Jan Streppel, die oud papier ophaalt voor een koor en rondleidingen 
 geeft in Kamp Amersfoort.
In totaal hebben 145 wijkbewoners hun stem uitgebracht op één 
van de drie genomineerde wijkbewoners.

Wil je zien hoe Like werd verrast en het juryrapport nalezen? Kijk 
dan op onze website: www.leusdenzet.nl/nieuws/like-van-hulten-
verkozen-tot-wijkvrijwilliger-van-het-jaar.

Like van Hulten wijkvrijwilliger van het jaar 

Werkers in zorg, onderwijs en veiligheid verrast 
door Leusden ZeT
Op 21 januari zijn alle werkers in de zorg, het onderwijs en bij de politie in Leusden-Zuid en Tabaksteeg 
bedankt door Leusden ZeT voor hun inzet gedurende de afgelopen twee coronajaren.
 
Op initiatief van Arie Kars, bewoner van Tabaksteeg en lid van Leusden ZeT, kregen zij een attentie. Niet 
alleen om te bedanken, maar ook om ze een hart onder de riem te steken.
 
Arie Kars: “In de afgelopen twee jaar hebben ze onder moeilijke omstandigheden met volle inzet hun werk 
gedaan. Ondanks alle beperkingen stonden ze paraat om ons zorg, onderwijs en veiligheid te bieden. Helaas 
hebben ze ook te maken met frustraties van de bevolking over de ellende van corona. Ik wilde daar iets tegenover 
stellen. De meeste mensen hebben juist waardering voor wat ze presteren. Daarom dit gebaar met de boodschap: 
jullie zijn kanjers!”
 
Op 21 januari bracht hij samen met Sara Dirkse-Versteeg en Berlinda Harkink, eveneens wijkbewoners en 
lid van Leusden ZeT, op de locaties van de zorgwerkers, scholen en politie een klein cadeautje.
 
Het cadeautje kwam tot stand door sponsoring van ondernemende wijkbewoners, zoals Van Beest Bloemen, 
patisserie Nijtmans Amersfoort, Melody & Symphony Fashion, Liefs op Papier en van Leusden ZeT zelf. 
 
De eigenaren van Melody & Symphony: “We dragen iedereen uit de zorg een warm hart toe. We vinden dit 
een leuk initiatief. Zo kunnen we laten zien dat we ons als wijkbewoners betrokken voelen bij de zorg in de wijk.” 
 
Shelley Brandon van Liefs op Papier: “Ik vind dat iedereen een glimlach verdient en in dit geval de medewerkers 
uit de zorg in de wijk. Ik draag zo graag mijn steentje bij als wijkbewoner.”
 
Karin en Marco Nijtmans, bewoners van Leusden-Zuid: “De zorgverleners hebben heel veel betekend in de 
afgelopen tijd. Dat geldt voor veel groepen, maar wij zetten graag de zorgverleners uit onze wijk in het zonnetje.
 Ze werken maar door en wij staan daar soms amper bij stil.”
 
Alice van Beest: “De reden dat ik hieraan 
meedoe is omdat ik in de wijk woon en ik 
dit een leuk initiatief vind. Goede zorg is van 
groot belang en daarom draag ik met Van 
Beest bloemen en planten graag een kleurrijk 
steentje bij. Zeg het met bloemen, zeker in 
deze tijd!”

De actie werd goed ontvangen. RTV Utrecht 
maakte opnames voor hun nieuwsprogramma 
en ook de Leusder Krant was aanwezig.

Uitslag puzzelwedstrijd januari 
De uitslag van de vorige puzzelwedstrijd was: 
Voor alle Leusdenaren een mooi, gezond en liefdevol 2022 
gewenst. Zonder corona en met heel veel puzzelplezier!
Er waren maar liefst 15 inzendingen vorige maand! Leuk dat 
er zoveel puzzelaars in de wijk zijn. 
De winnaar is: Joost, Jessica en Bram van ‘t Veld. Voor jullie 
staat er op: vrijdag 11 februari een fruitige prijs klaar bij: 
Wilco’s fruitkraam op het Máximaplein. 



Horizontaal  
7  De vorige winterspelen waren in de stad "vrede en voorspoed".  
 Welke stad is dat?

9  Waar groeide Suzanne Schulting op?

10  Welke stad is de eerste stad die zowel de zomer- als de 
 wintereditie organiseert?

12  Bekende snowboardster uit Nederland.

14  Wie was de allereerste olympische mascotte?

15  Welke olympische schaatser woont in Leusden?

16  In welk jaar werden er 12 gouden medailles gewonnen? 
 Tot nu toe het hoogste aantal gewonnen gouden medailles.

17  Hoeveel keer olympisch goud heeft Sven Kramer gewonnen? 

Verticaal
1  Trainer van de schaatsploeg Jumbo-Visma?

2  Welke Nederlandse snowboardster won een plak op de 
 Olympische Spelen?

3  Waar werden in 1980 de Olympische en Paralympische 
 Winterspelen gehouden?

4  Wie was de eerste vrouwelijke voorzitter van de NOC*NSF?

5  Jorien ter Mors deed met 2 sporten mee op de Olympische Spelen:  
 schaatsen en ..... 

6  Welke medaille won Ireen Wüst op 19-jarige leeftijd op de 1500 meter?

8  Als de Olympische Spelen in 2028 weer in Amsterdam gehouden  
 zouden worden, hoeveel jaar is dat dan na de vorige keer in Amsterdam?

11  Welk team in Beijing 2022 staat onder leiding van chef de mission  
 Carl Verheijen? 

13  Welke kleur heeft de olympische middelste ring? 

Hulphond voor Melvin 
Vertel eens iets over jezelf?
“Mijn naam is Melvin, ik ben 19 jaar en woon in 
Tabaksteeg. Ik zit op school in Amersfoort en doe 
momenteel 6 gymnasium. Nadat ik mijn diploma heb 
behaald, wil ik graag nanobiologie gaan studeren in 
Delft. Om toegelaten te worden, moet ik een toets 
doen. Daarna komt er een soort intake/kennismakings-

gesprek om te kijken of deze studie bij mij past. Omdat de studie in Delft 
is, zou ik graag op kamers gaan in verband met de reistijd.”

Wat is jouw band met Leusden-Zuid en/of Tabaksteeg?
“Ik woon hier nog niet zo lang. Nu ongeveer een jaar. Hiervoor in Amersfoort.” 

Wat vind jij de mooiste plek in de wijk?
“De busbaan in de avond. Als je richting Woudenberg kijkt, heb je geen 
last van lichtvervuiling en dan zijn de sterren heel goed zichtbaar. Als er 
geen wolken zijn, haha!”

Waar kunnen we nog aan werken met elkaar in de wijk?
“De communicatie en contact onderling. Bij ons wordt nog wel eens belletje 
geleld, waar onze honden last van hebben en wij dus ook.”

Wat wil je zelf nog vermelden in deze wijkkrant?
“Soms is niet aan de buitenkant van mensen te zien dat ze ergens last 
van hebben. Bij mij denken mensen ook vaak dat ik niets mankeer, maar 
dat is niet het geval. Vanaf jongs af aan heb ik al begeleiding gekregen 
en therapie, maar nog steeds is het lastig voor mij om dingen te doen 

die voor andere mensen misschien normaal lijken. Daardoor voel ik me 
belemmerd in mijn dagelijkse leven. Ongeveer een jaar geleden vond ik 
op het internet informatie over hulphonden voor mensen met mentale 
problemen. Na meer informatie gelezen te hebben hierover, kwamen we 
tot de conclusie dat een hulphond mij veel goed zal doen. Deze hond zal 
mij door de dag veel steun geven. Helaas is een hulphond heel erg duur. 
Ik heb gevraagd bij de gemeente of ze mee willen helpen hierin, maar 
helaas kan dat niet. Vandaar dat ik nu een beroep zal moeten doen op 
andere mensen om de voor mij passende hulp(hond) te kunnen krijgen.” 

Hoe kunnen mensen contact met je opnemen of je helpen met het 
sparen voor een hulphond? 
Ik heb speciaal hiervoor een crowdfunding-actie opgezet. De volgende link 
brengt je naar de website van Go Fund Me: https://gofund.me/cef5bfa5. 
Mocht je vragen hebben hierover dan kun je ook contact met me 
opnemen via: hulphondmelvin@gmail.com. Vanaf een bepaald bedrag 
moet je transactiekosten 
betalen, dan mag je even 
contact opnemen met me.”
 Je kunt ook via: 
info@leusdenzet.nl een 
berichtje sturen naar Melvin. 

Nieuwe puzzel
Het puzzeltrio Janske, Jolanda en Tjitske heeft weer hun best gedaan 
om een mooie puzzel te maken. Stuur het antwoord voor 20 februari 
naar: gazet@leusdenzet.nl. Dit keer heeft de Trekpleister een prijzen-
pakket ter beschikking gesteld! 

Winterspelenpuzzel  
Wij gaan met zijn allen genieten van de Olympische Winterspelen 
en wensen alle deelnemers veel succes! Om in de juiste sportieve 
stemming te komen, hierbij alvast een puzzel. Wanneer u de juiste 
antwoorden invult, ontstaat er in de onderste rij het antwoord. 
Welke? Stuur deze op. 

Winterspelen puzzel  
Wij gaan met zijn allen genieten van de Winterspelen en wensen alle deelnemers veel succes! Om in de 
juiste sportieve stemming te komen, hierbij alvast een puzzel. Wanneer u de juiste antwoorden invult, 
ontstaat er in de onderste rij het antwoord. Welke? Stuur deze op. 
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Winterspelen puzzel  
Wij gaan met zijn allen genieten van de Winterspelen en wensen alle deelnemers veel succes! Om in de 
juiste sportieve stemming te komen, hierbij alvast een puzzel. Wanneer u de juiste antwoorden invult, 
ontstaat er in de onderste rij het antwoord. Welke? Stuur deze op. 

Oplossing:
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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 februari!

Volg ons ook via
Instagram, Facebook en Twitter

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

Kijk op de website van Leusden ZeT of de activiteiten doorgaan n.a.v. de 
dan geldende coronamaatregelen.

Brei- en Haakcafé
Dinsdag 1, 8, 15 en 22 februari 13:30 - 16:00 uur 

Wandelclub
Dinsdag om 19:15 uur,  zaterdag om 9:30 uur
Vanwege de geldende coronamaatregelen wordt er momenteel in 
groepjes van 4 gelopen. Zodra de maatregelen het toelaten, kan 
er weer met de hele groep worden gewandeld. Deelnemen? Mail 
je telefoonnummer naar: info@leusdenzet.nl en we voegen je toe 
aan onze whatsappgroep. Start op Máximaplein.

Koffie- en theemiddag in Maxima's
Donderdag 3, 10, 17 en 24 februari 14:00 - 17:00 uur 

Coderdojo februari 2022 bij Antares
Zaterdag 19 februari 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.

Crea ZeT Inloop Atelier bij Antares
Woensdag 9, 23 februari 19:30 - 21.30 uur
Het Creatief Inloop Atelier mag weer starten!
Locatie: Maxima's.
Kosten: gratis voor leden van Leusden ZeT en 5 euro voor niet-leden.
Kijk op: www.leusdenzet.nl voor meer informatie over het Creatief 
Inloop Atelier.

ACTIVITEITEN

Vitrine bij Maxima’s 
Ken je deze vitrine al? 
Ruim een jaar geleden heeft de Historische Kring 
Leusden (HKL) bij Maxima’s een vitrine geplaatst.
Twee andere staan in de bibliotheek en op Groot Zandbrink. 
De eerste tentoonstelling bij Maxima’s ging over het 
Stirling - Engelse bommenwerper - gedenkteken aan het 
klompenpad aan de Leusbroekerweg. In de vitrine lagen 
zelfs brokstukken van het gecrashte vliegtuig, dat in de 
Tweede Wereldoorlog neerstortte.
Inmiddels is er een nieuwe expositie te bezichtigen 
van allerlei Leusdense reclame-uitingen op voorwerpen. 
Zoals suikerzakjes, glazen, Delfts blauwe borden, kannen, en een 
Delfts paars dienblad. Uit Leusbroek vind je er onder meer een asbak 
van De Mof. De collectie van Frans van Loenen blijft tot de zomer staan. 

Heb je ook ideeën voor een tentoonstelling in de vitrine? Neem dan 
contact op met: secretaris@historieleusden.nl.

José Huurdeman, bestuurslid HKL en coördinator vitrines.

Meld je aan voor Leusden 
ZeT's got Talent - wijkfeest 
op 14 mei 

Hou jij van zingen en wil je je talent laten zien op een podium? 
Of bespeel je een muziekinstrument en vind je dat anderen daar 
best van mogen meegenieten? Geef je dan op voor Leusden ZeT's 
got Talent.Tijdens het wijkfeest op zaterdagmiddag 14 mei krijgt 
alle talent in Leusden-Zuid, jong en oud, de kans om te schitteren. 
Of het nu zang, muziek, dans of acrobatiek is, alleen of samen, 
alles mag. Geen wedstrijd, maar gewoon leuke optredens om de 
feeststemming te verhogen!
 
Meld je nu aan via: vierdelente@leusdenzet.nl. Geef daarbij aan 
wat je van plan bent en hoe lang je het podium nodig hebt. 
Ook kun je via dit e-mailadres vragen stellen. Aanmelden kan 
tot uiterlijk 15 april 2022.
 
Wij kijken ernaar uit!
 
Groeten namens het 
wijkfeestcomité.

TT LENTLENT
LEUSDEN ZET’S GOTLEUSDEN ZET’S GOT


