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In deze editie onder andere:
• Tipje van de sluier v/h wijkfeest
• Maak kennis met de schaakclub
• Een nieuwe puzzel
• En nog veel meer...



Bestuurswisselingen Leusden ZeT
Martijn Kleppe en Inge van Os bedankt!
Tijdens onze Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdagavond 30 maart 
zijn voorzitter Martijn Kleppe en bestuurslid bewonersinitiatieven Inge van Os 
afgetreden. Na een periode van ruim vier jaar maakten zij tijdens de ALV plaats 
voor twee nieuwe bestuursleden: Chris van Bokkum in de rol van voorzitter en 
Marc Dijksterhuis in de rol van bestuurslid communicatie. Zij zullen zich voorstellen 
in de Leusder gaZeT van mei. Giovanna van den Ham schuift op naar bestuurslid 
bewonersinitiatieven. Peter Nierop (secretaris) en Mariëlle Jansen (penningmeester) 
blijven in hun huidige rol actief. Op deze manier is voor het eerst in de bijna vijf jaar 
dat Leusden ZeT bestaat, het voltallige bestuur - dakpansgewijs - gewisseld.

Martijn en Inge zijn vanaf het prille begin van Leusden ZeT in 2017 betrokken 
geweest bij de oprichting en doorontwikkeling van de wijkvereniging. Ze staken er 
beiden ontzettend veel tijd en liefde in. Dat heeft ervoor gezorgd dat we inmiddels 
zijn uitgegroeid tot een prachtige wijkvereniging met heel veel activiteiten en 
sociale verbinding in de wijk. Met ruim 335 huishoudens die lid zijn en ruim 70 
vrijwilligers die regelmatig wat doen in de wijk!

Martijn en Inge, jullie mogen ontzettend trots zijn op wat er tot nu toe is neergezet. 
De overige bestuursleden willen jullie, samen met heel veel andere wijkbewoners en 
leden, bedanken voor jullie fantastische inzet voor onze fijne wijk!
Gelukkig blijven Martijn en Inge nog wel betrokken bij Leusden ZeT. Inge blijft de 
vertrouwenspersoon van de wijkvereniging en Martijn blijft zich bezighouden met 
onder meer het TECHlab (zoals Coderdojo's en andere toffe technische workshops).

Tuinafvalbak 
Willem de Zwijgerlaan 
De heer Ton van ‘t Klooster uit de Willem 
de Zwijgerlaan stuurde ons een bericht 
over de tuinafvalbak in zijn straat. Hij 
doet een oproep aan buurtbewoners om 
de tuinafvalbak netjes te houden. Gere-
geld is de afvalbak vol. Er wordt dan toch 
door buurtbewoners gestort. Soms wordt 
het tuinafval naast de afvalbak gelegd. 
Ook is soms de berg afval zo hoog dat 
het over de heg heen komt. Daarnaast 
ligt er geregeld GFT-afval in het tuin-
afvaldepot. Ton heeft hier de gemeente 
over aangeschreven, maar tot op heden 
is er helaas nog geen oplossing gevon-
den. Gelukkig is er wel een buurman 
die helpt met aanvegen als het nodig is. 
Misschien is er iemand die met hem en 
de buurtbewoners mee wil denken of 
een manier weet om dit probleem op te 
lossen. Dit mag via: gazet@leusdenzet.
nl. Wij koppelen je dan aan Ton. 

Voorbereidingen 
wijkfeest in volle 
gang!
De afgelopen weken is er hard 
gewerkt aan de organisatie van het 
wijkfeest op zaterdag 14 mei. Er zijn 
diverse vergaderingen geweest van 
het organisatiecomité, maar ook is 
een clubje creatieve vrijwilligers 
bezig geweest met het maken van 
versiering voor het thema van dit 
jaar: 'Flower Power'! Er werd volop 
geschilderd met vrolijke kleuren. Wij 
kregen er al helemaal zin in!

Enne, een tipje van de sluier… Er 
komt een Volkswagen-busje op het plein, 
waarbij je via een photobooth gratis een leuke 
fotoherinnering kan maken.Trek je meest kleurrijke 
outfit aan en neem je buren mee! We zien je héél 
graag op 14 mei tussen 13.00-19.00 uur op het 
Máximaplein in Leusden-Zuid!

Oplevering Maanwijk
Naar verwachting worden medio april 
de eerste woningen in de Maanwijk 
opgeleverd door Heijmans. Vanaf medio 
mei zal ook Woningstichting Leusden de 
eerste woningen opleveren. Dat betekent 
dat we vanaf dat moment langzaam 
maar zeker 120 nieuwe huishoudens in 
Leusden-Zuid gaan verwelkomen. Vanaf 
deze plek heten we ze van harte welkom 
in de wijk!

Wil je weten wat er verder is besproken 
tijdens de ALV? Lees het verslag 
binnenkort op onze website.

ACTIVITEITEN APRIL

Wandelclub
di om 19.15 uur | za om 9.30 uur
Wandelen in de omgeving. Route en 
tempo in overleg. 

Koffie- en theemiddag
do tussen 14.00 en 16.00 uur 
Elkaar ontmoeten onder het genot van 
koffie of thee. Wekelijks in Maxima's.

Brei- en haakcafé
di van 13.30 tot 15.30 uur
Voor beginners en gevorderden. 
Wekelijks bij Maxima's.

Crea ZeT Inloopatelier
wo 6 en 20 april om 19.30 uur
Elkaar ontmoeten en creatief bezig zijn. 
Gratis voor leden.

Coderdojo
za 9 april om 14.00 uur
Kinderen tussen 7 en 17 jaar leren 
ontwerpen en programmeren.

Onderhoud school- en buurtplein
vr om 8.30 uur
Iedere vrijdag onderhoudt een aantal 
wijkbewoners het school-/buurtplein.

Meer informatie over een activiteit en hoe 
aan te melden vind je op onze website: 
www.leusdenzet.nl/agenda.



Nieuw redactielid
De redactie van de Leusder gaZeT 
is op zoek naar wijkbewoners die 
1x per maand een bijdrage willen 
leveren aan de wijkkrant. We zijn 
blij met elke aanwas, maar voor een 
goede afspiegeling zijn we op zoek 
naar ouders met jonge kinderen. 
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 iets te schrijven, 
medebewoners te ontmoeten 
of te interviewen, een 
verslagje of 
een column te 
schrijven,  neem 
dan contact op met: 
gazet@leusdenzet.nl.

Schooltuinteam
Om het plein mooi 
en netjes te houden, 
onderhoudt een groep 
ouders/wijkbewoners 
elke vrijdagochtend het groen 
op het schoolplein. Aan het einde 
van dit schooljaar stoppen er 3 
vrijwilligers, omdat hun kinderen 
in groep 8 zitten en van school 
af gaan. Vind je het ook fijn als je 
kind op een opgeruimd schoolplein 
speelt? Heb je zin om met je 
handen in de grond te wroeten en 
de tuin netjes te houden, en om 
met andere ouders of wijkbewoners 
een uurtje in de week of twee 
weken te helpen met schoffelen 
of harken? Mail dan naar: info@
leusdenzet.nl.

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 zorgverleners in Tabaksteeg 
een stapeltje neergelegd. De krant 
wordt ook via de e-mail, de website 
en de diverse social media verspreid. 
Wil je adverteren in deze editie? 
Stuur dan een bericht naar: gazet@
leusdenzet.nl of info@leusdenzet.nl. 
Wij sturen je dan informatie over de 
mogelijkheden en kosten. 

Oproepen!Wist je dat Leusden een schaakvereniging heeft? 
Schaakvereniging Leusden is in 1946 opgericht en bestond 
vorig jaar 75 jaar. Hoog tijd voor een interview met jeugdleider 
Ronald Staal. 

Mogen jullie weer?
“Ja! Gelukkig mag er weer geschaakt worden in ‘t Lab van Antares. Er is nu ook ruimte 
voor nieuwe (jeugd)leden.”

Wat is er zo leuk aan schaken?
“Schaken is leuk omdat iedereen het kan doen van 6 tot 80 jaar. Iedereen kan met 
elkaar een leuke wedstrijd hebben. Ons jongste lid is dan ook 6 jaar en ons oudste 
lid is dik in de 70. Schaken is een (h)eerlijke sport om te beoefenen. Je speelt 1 tegen 
1 en er zit geen geluksfactor in schaken. Het is gewoon zo dat wie de beste zetten 
vindt, wint. Als je speelt, ben je verantwoordelijk voor je eigen partij.”

Wanneer ben je een goede schaker? 
“Het helpt om openingstheorie te kennen. Je moet goed ruimtelijk en positioneel 
inzicht hebben. Je moet goed nadenken over de volgorde van je zetten. En geen last 
van zenuwen hebben is ook wel handig, want als een partij lang duurt en iedereen 
met je meekijkt dan geeft dat best wat druk! Verder is een goed geheugen erg 
handig (maar dat kun je juist ook trainen met schaken) en goed vooruit kunnen 
denken, is fijn.”

Zijn er vooroordelen over schakers? 
“Oh ja, zeker. Ook jammer trouwens, want ze kloppen niet. Vaak denken mensen dat 
schakers niet van fysieke sporten houden. Of dat ze geen andere sport kunnen of 
willen beoefenen. Onzin natuurlijk. Er wordt ook wel eens gedacht dat mensen met 
een beperking niet zouden kunnen schaken. Nou, iedereen kan schaken! Ook met 
een beperking dus. Rolstoelers, blinden, doven, mensen met autisme of lichamelijk 
beperkten. Er bestaan ook goede hulpmiddelen voor mensen met een beperking 
trouwens. Soms wordt er wel gedacht dat alleen mannen schaken. Klopt ook niet. 
Schaken is voor vrouwen en mannen. En dan worden schakers ook nog wel eens 
gezien als nerds. Tja… Kom eens een keertje kijken. Dan zie je ook meteen dat dat 
een vooroordeel is.”

Kunnen mensen eens komen kennismaken en meedoen? 
“Zeker! Iedereen mag altijd binnen komen lopen. Je kunt dan gewoon een partij 
spelen. En omdat je heus niet meteen weet of je lid wilt worden, mag je gewoon 3x 
komen kijken. Je hoeft je niet aan te melden hiervoor, maar het mag wel. Ook als je 
vragen hebt natuurlijk. Mail dan even naar: bestuur@schaakverenigingleusden.nl.”

En als je lid bent of wilt worden, wat krijg je dan? 
“Voor de jeugdleden is er op donderdagavond van 18.30-19.30 uur schaakles en een 
interne competitie. Voor de senioren is er op donderdag vanaf 20.00 uur de interne 
competitie. Je speelt dan een partij tegen een gelijkwaardige tegenstander. Een 
partij kan 4 uur duren maar is soms ook eerder klaar, maar dan kan er nog een partij 
gespeeld worden. 
Voor zowel de jeugdleden als de senioren zijn er daarnaast regionale competities 
en/of toernooien. Bij voldoende belangstelling kunnen we ook voor volwassen een 
trainingsgroep starten. Verder hopen we binnenkort weer een schoolschaaktoernooi 
te organiseren.”

Wil je meer weten over deze toffe schaaksport? 
Neem dan gerust een kijkje op de website: 
www.schaakverenigingleusden.nl of neem 
contact op met Ronald Staal: jeugdleider@
schaakverenigingleusden.nl. 

Tot slot heeft de schaakvereniging nog een 
kleine schaakpuzzel aangeleverd. 

Let op: wit is aan zet mat in 2.

Schaakvereniging Leusden in Antares 



Schoonheidsprijs
De puzzel van februari werd 
gewonnen door Marjolein Alblas. 
De Trekpleister had een mooi 
schoonheidspakket klaargemaakt. 
Hier neemt Marjolein met haar 
dochtertje de prijs in ontvangst. 
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Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:

Chris van 
Bokkum

Mariëlle 
Jansen

Marc 
Dijksterhuis

Giovanna 
v/d Ham

Peter 
Nierop

Oplossing maart 
De oplossing van de maartpuzzel 
was: Alles bloeit met liefde. 
De winnaar is: Tiny van Dam, De 
Hank.
Gefeliciteerd! Je mag bij Eten bij 
Dirk een patatje en een snack 
naar keuze ophalen. 

Aprilpuzzel 
Deze maand gaan velen eropuit om eieren te zoeken, daarom dit keer 
voor de liefhebbers een WOORDZOEKER. De thema’s zijn Koningsdag 
en Pasen. Voor de winnaar van de puzzel hebben wij weer een 
overheerlijke zelfgebakken appeltaart! 

Streep horizontaal, verticaal en diagonaal de onderstaande 
woorden door. De overgebleven letters vormen een zin; vul ze in de 
onderstaande vakjes in.

Word lid van Leusden ZeT!
Inmiddels zijn al meer dan 335 
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 mei-editie
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 april!


