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Maxima's Kado lokaalSteeds meer creatieve (wijk)bewoners bieden hun items 
aan in het voorste deel van Maxima's. Tijdens hun 

openingstijden (di-zat tussen 11 en 19 uur) kunnen 

er kaarten voor alle gelegenheden en cadeauartikelen 
gekocht worden voor een sympathiek prijsje. Graag 

contant afrekenen bij de bar van Maxima's en het ca-
deautje kan ter plaatse worden ingepakt.
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Zie hier de legendarische promotiefilm 

voor het wijkfeest op zaterdag 14 mei.
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Afscheid 
Martijn & Inge

 
De Algemene Leden Vergadering van wijkvereniging Leusden was zeer 
geslaagd met een grote opkomst van zo'n 25 
wijkbewoners. Martijn en Inge (op de foto) 
zijn afgetreden als bestuurslid. Nogmaals 
dank voor jullie topinzet voor de wijk! Chris 
en Marc hebben het stokje overgenomen 
als nieuwe bestuursleden. Zij stellen zich 
verderop in deze gaZeT aan je voor. 

Het verslag van de ALV is te lezen op:
www.leusdenzet.nl/alv, of scan de QR-code:

Van 14.00 tot 18.00 uur zijn er diverse activiteiten:
Crea ZeT met diverse creatieve workshops met flowerpower-thema (18+) 

Een stormbaan voor de grotere kids en volwassenen!  

Megahinkelbaan rondom de scholen

Springkussen voor de kleinere kids

Ken-je-wijkwandeling. 
Op pad met de Historische Kring en Fysiotherapie Leusden.nl 

      voor een wandeling in jouw wijk.    
 Start om 14.30 uur en om 16.00 uur vanaf het Máximaplein

De Belle Dame komt interactief met jou megagrote bellen blazen op het plein!

Er staat een toffe Volkswagen-bus op het plein met een photobooth! 

Techlab - Speur als spion door de partymassa naar de persoon met de Microbit in zijn zak!

Schminken bij Humankind en je haren laten vlechten bij Team Kappers

Er is een taartenbakwedstrijd waar je aan mee kunt doen.  
En uiteraard kun je de taarten komen proeven!

Je kunt je uitleven met stoepkrijt

Zo maak je kennis met de wijkvereniging Leusden ZeT & kan je gelijk lid worden.

Tussendoor dorst of zin in wat lekkers gekregen? 
Maxima's en Eten bij Dirk voorzien je graag van wat verkoelends en 

wat lekkers. (Vega)burgers en ijs zijn present op het flowerpower-wijkfeest!!

Deze wijkkrant iedere maand 
ontvangen? 
Word dan gelijk lid van wijkvereniging Leusden ZeT.
Schrijf je in voor maar € 10,- per huishouden per jaar.

Knip dan het formulier uit en vul het inschrijf- en 
incassoformulier volledig in. Doe het formulier daarna 
in de brievenbus van Maxima's of Damreesche Spoor 79. 
We verwelkomen je graag als nieuw lid!

Kom ontmoeten, dansen en genieten tijdens 
het 'Flowerpower'-wijkfeest op zaterdagmiddag 

14 mei op het Maximaplein!`
Love, Peace and Happiness! Alles wordt uit de kast getrokken om er een mooi feest van te 

maken, door en voor de wijkbewoners van Leusden-Zuid en Tabaksteeg. Van een heus 
podium met livemuziek en van quizvragen tot een DJ! En heel veel verschillende leuke 

activiteiten. Kom dus naar het Maximaplein op zaterdag 14 mei!

Het Flowerpower-podiumprogramma:
 » 13.45 uur  The Real Flower Power Warming up (i.s.m. Lariks Leusden Fit)
 » 14.00 uur  Grote opening van het wijkfeest
 » 14.30 uur  Woodstock Quiz
 » 15.30 uur  Lisiduna in Concert
 » 16.30 uur  De Huisband
 » 18.00 uur  Spetterende afsluiting van het wijkfeest! 
   Blijf gezellig nog wat eten en drinken op het plein!

`

Een hele kleine kanttekening: 

bij slecht weer (regen) gaat het 

wijkfeest niet door. 

Uiteraard hebben wij de zon besteld!



 

Lidmaatschapsformulier

Leusden ZeT  
 Damreesche Spoor 79, 3832 KS Leusden 

KvK:  7029 5239, RABO Bank NL61 RABO 0326 0921 02 
ANBI RSIN 8582.42370 

Mijn gezin/ik wil lid worden van wijkvereniging Leusden ZeT. 

MIJN GEGEVENS     (Uw gegevens worden enkel binnen Leusden ZeT gebruikt en niet gedeeld met derden) 
Gewenste aanhef:  □ Familie       □ Mevrouw       □ Meneer       □ Mevrouw /Meneer

Initialen: Achternaam: 

Straatnaam:   Huisnummer: Toevoeging: 

Postcode:   Woonplaats: 

Telefoonnr.: Mobielnr.: 

E-mailadres:

Wilt u een bijdrage leveren aan de activiteiten van Leusden ZeT? 

□ Bestuurslid Bewonersinitiatieven: 

□Wijkfeest Vier de Lente

□ Schoon Máximaplein

□ Brei- en haakcafé

□ Koffie/theemiddag

□ School- en buurtplein

□ Crea ZeT inloopatelier

□ TECHlab

□ Sportpark

□ Pubquiz

□Wandelclub

□ Ruilboekenkast

□ ZeT Filmclub

□Webmaster www.leusdenzet.nl

□ Communicatie:

□ Redactie wijkkrant Leusder gaZeT

□ Bezorging wijkkrant Leusder gaZeT

□ Berichtgeving via Social Media

□ Maken e-mail nieuwsbrieven

□ Organisatie evenementen

□ Nieuw bewonersinitiatief, namelijk:

□ Andere werkzaamheden, passend bij uw wensen en vaardigheden, namelijk:

Het verenigingsblad de ‘Leusder gaZeT’ kunt u in de kernen Leusden-Zuid en Tabaksteeg op twee 
manieren ontvangen: per mail (duurzame optie) of op papier. Woont u buiten dit gebied dan kunt u 

het verenigingsblad alleen per mail ontvangen. Graag ontvang ik de gaZeT per:   □ e-mail     □ post

De minimale contributie is € 10,- per huishouden per jaar. Op het incassoformulier kunt u het door 
u gewenste bedrag aangeven.

Datum: 

Plaats: Handtekening: 

Kom ontmoeten, dansen en genieten tijdens 
het 'Flowerpower'-wijkfeest op zaterdagmiddag 

14 mei op het Maximaplein!



Automatische incasso

Leusden ZeT  
 Damreesche Spoor 79, 3832 KS Leusden 

KvK:  7029 5239, RABO Bank NL61 RABO 0326 0921 02 
ANBI RSIN 8582.42370 

 Achternaam: 

   Nummer: Toevoeging:

 Woonplaats: 

 

 

Hierbij machtig ik Leusden ZeT om jaarlijks de volgende contributie af te schrijven (maak een keuze): 

□ € 10,- (minimale contributie) □ € 15,- □ € 20,- □ Anders, namelijk:  € ___ ,-

Datum: 

Plaats: Handtekening: 

AVG 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft geen concrete bewaartermijnen voor. 
Het uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wat 
noodzakelijk is hangt af van de situatie. Voor de wetgever zijn wij verplicht om bepaalde gegevens te 
bewaren. 

Doorlopende machtiging S€PA 

 Leusden ZeT Naam incassant    

 Damreesche Spoor 79 Adres incassant    

 3832 KS Postcode incassant  Leusden Woonplaats incassant

NL13ZZZ702952390000  Incassant ID  Nederland Land incassant  

 Leusden ZeT Naam incassant    

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Leusden ZeT om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
wegens CONTRIBUTIE overeenkomstig de opdracht van Leusden ZeT. Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
 

__ __ __ __-__ __  

Geen verplicht veld Bij Nederlands rekeningnummer

Initialen: 
Straatnaam: 

Postcode: 

Land: 

Rekeningnummer: 
:IBAN:
Bank identificatie [BIC]: 



Marc Dijksterhuis
Mijn naam is Marc Dijksterhuis, ben 44 jaar en 
al bijna 10 jaar woonachtig in het mooie Leus-
den-Zuid. Ik woon hier samen met 3 dames, 
Reina, Eva en Irene aan de Van Boetzelaerlaan. 
Ik werk bij de Hogeschool Utrecht en ben hier 
verantwoordelijk voor analyse en onderzoek. 
Vogelen is een grote hobby van mij. Je kunt mij 

vaak vinden op landgoed Den Treek waar ik al ruim 10 jaar de trekvogels 
monitor.
 
Toen de wijkvereniging werd opgericht zijn wij direct lid geworden. 
Mijn vrouw en ik zijn allebei in een dorp opgegroeid en houden van 
het kleinschalige gemeenschapsleven. Dit is één van de redenen dat 
ik mij heb aangemeld voor het bestuur van Leusden ZeT. Door zelf 
actiever te worden in onze wijk wil ik een bijdrage leveren aan onze 
mooie gemeenschap. En we hebben de afgelopen jaren al veel bereikt!

In het bestuur ben ik verantwoordelijk voor communicatie. Het is mijn 
doel om wijkgenoten meer met elkaar te verbinden en ik ga op diverse 
manieren proberen om de bewoners van Leusden-Zuid hiertoe te in-
spireren. Hopelijk voel je je aangesproken door de berichten die je ziet 
van Leusden ZeT!
 
Ook ik hoop op het wijkfeest veel nieuwe gezichten te zien, tot 14 mei!

Chris van Bokkum
Mijn naam is Chris van Bokkum en ik ben 
57 jaar. Sinds april 2019 woon ik samen 
met mijn vrouw Riny en onze hond, een 
Heidewachtel, genaamd Sjeng aan de Anna
Aleidalaan. Wij hebben twee kinderen en 
drie kleinkinderen. In het dagelijks leven 

ben ik sinds kort fondsmanager voor de Bakkers in Nederland, 
daarvoor was ik directeur-bestuurder van Platform Talent voor 
Technologie. 
 
Bij de verhuizing is ons gezin destijds gelijk lid geworden van de 
wijkvereniging. Hierdoor en door de Leusder gaZeT ben ik goed op 
de hoogte van wat er in de wijk wordt georganiseerd. 
 
Omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan deze mooie wijk heb ik 
gereageerd op de oproep voor nieuwe bestuursleden voor Leusden 
ZeT.  
 
In het nieuwe bestuur heb ik de rol van voorzitter op mij genomen. 
Ik vind het een grote eer om samen met de andere bestuursleden 
en meer dan 75 vrijwilligers een bijdrage te mogen leveren aan 
onze wijk. 

In de afgelopen 4,5 jaar is er door de inzet van veel mensen een 
mooie wijkvereniging opgebouwd die in de provincie vaak als 
voorbeeld wordt genoemd. Daar mogen we enorm trots op zijn! 
 
Ik wil mij de komende periode inzetten om hierop door te bouwen. 
Naast het organiseren van concrete activiteiten voor en door wijk-
bewoners zie ik leefbaarheid, duurzaamheid, saamhorigheid en 
veiligheid als belangrijke aandachtspunten.

Ik maak graag nader kennis met wijkbewoners en ik ontmoet jullie 
graag op het wijkfeest.

Kom tafeltennissen in 
Maxima’s! 

Elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
speelt een aantal liefhebbers tafeltennis in 
Maxima’s. Op dit moment bestaat het 
groepje uit 50+’ers; jong van geest. Wij zien graag nieuwe gezichten; 
er is plaats voor een paar nieuwe spelers (m/v). Je bent van harte 
welkom.
 
We zijn niet zo competitief en spelen voor de gezelligheid. Speel-
plezier gaat bij ons voor speelniveau, maar we zijn geen beginne-
lingen meer; we spelen al een aantal jaren.

We hebben twee tafels beschikbaar in Maxima’s. Dus lijkt je het wat, 
kom dan eens langs op een vrijdagmiddag voor een kennismaking 
met ons. Bij de balie van Maxima’s weten ze waar we spelen, maar 
je kunt ook gewoon op het geluid van bal en bat afgaan. Graag tot
binnenkort. Wil je nog iets meer weten over data en tijden? Dan kun 
je mailen met Jaap Kampen: kampenj@gmail.com of even met hem 
bellen: 06-20 62 00 26.

Automatische incasso

Leusden ZeT  
 Damreesche Spoor 79, 3832 KS Leusden 

KvK:  7029 5239, RABO Bank NL61 RABO 0326 0921 02 
ANBI RSIN 8582.42370 

 Achternaam: 

   Nummer: Toevoeging:

 Woonplaats: 

 

 

Hierbij machtig ik Leusden ZeT om jaarlijks de volgende contributie af te schrijven (maak een keuze): 

□ € 10,- (minimale contributie) □ € 15,- □ € 20,- □ Anders, namelijk:  € ___ ,-

Datum: 

Plaats: Handtekening: 

AVG 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft geen concrete bewaartermijnen voor. 
Het uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wat 
noodzakelijk is hangt af van de situatie. Voor de wetgever zijn wij verplicht om bepaalde gegevens te 
bewaren. 

Doorlopende machtiging S€PA 

 Leusden ZeT Naam incassant    

 Damreesche Spoor 79 Adres incassant    

 3832 KS Postcode incassant  Leusden Woonplaats incassant

NL13ZZZ702952390000  Incassant ID  Nederland Land incassant  

 Leusden ZeT Naam incassant    

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Leusden ZeT om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
wegens CONTRIBUTIE overeenkomstig de opdracht van Leusden ZeT. Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
 

__ __ __ __-__ __  

Geen verplicht veld Bij Nederlands rekeningnummer

Initialen: 
Straatnaam: 

Postcode: 

Land: 

Rekeningnummer: 
:IBAN:
Bank identificatie [BIC]: 

Meipuzzel 
 
Het puzzeltrio heeft weer een mooie puzzel gemaakt voor deze 
maand. De winnaar mag in samenwerking met onze wijkbewoner 
Sara van www.strijkapplicaties.nl een mooi T-shirt of kussensloop 
met strijkapplicatie samenstellen. Stuur je oplossing voor 20 mei 
naar: gazet@leusdenzet.nl.

Deze maand een cijferpuzzel. Vul de cijfers 1 t/m 9 op de juiste plaats 
in en zorg dat de sommen kloppen. De 1 staat al goed ingevuld.

Wij geven nog 3 hints die met de meimaand te maken hebben.
Vul die in op de juiste plaats en de oplossing is wat dichterbij.
Het lege vakje linksboven = A

Succes!
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ABC B = de dag waar op wij onze vrijheid vieren

DEF F = na de ijsheiligen mogen de zomerplantjes de tuin in, tel
           van de tweede dag de cijfers op en vul dit in bij F 

GHI  G = op deze dag herdenken wij alle burgers en militairen   
  die zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties en  
  bij vredesoperaties

Even voorstellen: 

De oplossing van de aprilpuzzel was: 

 

“Namens het puzzelteam wensen wij alle puzzelaars fijne Paasdagen”.

 
De winnaar is: Marit en Elles van Steeg. We komen binnenkort een 

heerlijke zelfgebakken appeltaart brengen bij jullie. 



Open Sportpark 
en de crossbaan

De afgelopen periode heb je in de Leusder Krant 
wellicht het een en ander vernomen over de 
plannen voor het buitensportpark en de cross-
baan in het parkje in Leusden-Zuid. Inmiddels 
heeft de gemeente en een aantal bewoners de 
handen ineengeslagen om met de hulp van een 
buurtsportcoach gezamenlijk de plannen voor 
het park vorm te geven. 

De plannen hebben betrekking op een speeltuin 
met waterpomp, een hondenuitlaatplek, crossbaan 
en plannen voor een buitensportpark. Allereerst 
is de gemeente van plan om een aantal boom-
stronken in de speeltuin en hondenuitlaatplek 
weg te halen. Daarnaast wordt het pad naar het 
nieuwe groendepot opnieuw aangelegd zodat dit 
depot makkelijker geleegd kan worden.

Uit een inventarisatie van de gemeente bleek dat 
er breed behoefte is aan het herstel van het fiets-
crossbaantje én dat er veel animo is voor de aan-
leg van een buitensportpark. Momenteel werken we 
aan een ontwerp om beide te realiseren. Op deze 
manier kunnen zowel kinderen weer crossen, 
als jong en oud samen sporten op verschillende 
sporttoestellen zoals: roeimachines, evenwichts-
balk en calisthenicstoestel.

We zijn van plan om de toestellen van het buiten-
sportpark verspreid over het gehele park te plaatsen. 
Bent u benieuwd hoe dit eruit kan komen te zien? 
Kom dan vooral naar de voorlichtingsavond op 23 
mei. Zie hiernaast de uitnodiging.  Bent u verhin-
derd maar heeft u vragen of wilt u meedenken? 
Neem dan gerust contact met ons op via: 
sportpark@leusdenzet.nl.

Werkgroep Máximaplein
Tijdens de meedenkavond op 30 september 2021, georganiseerd door Leusden ZeT, 
zijn er ideeën naar voren gekomen voor het verbeteren van het Máximaplein. De mee-
denkavond was georganiseerd omdat er de nodige onvrede leeft onder de bewoners 
van Leusden-Zuid en de Tabaksteeg over het plein. Men ervaart het als winderig en 
onaantrekkelijk en het is geen prettig verblijfsgebied. Het moet een plein zijn dat leeft 
en waar het prettig vertoeven is.
 
Dit was het startpunt van de werkgroep Máximaplein met Esther Leijendekker, Wobby 
Sloot, Cocky van Keulen, Gerdine de Keijzer en Klaas Telgenhof. We zijn voortvarend aan 
de slag gegaan en hebben afgesproken dat we ons niet willen richten op een enkel on-
derdeel van het plein, bijvoorbeeld het plaatsen van een extra vuilnisbak of bloembak, 
maar dat we de inrichting van het hele plein willen verbeteren. 

Wat is er al die maanden gebeurd?
"We hebben meerdere overlegavonden gehad met onze werkgroep:
We hebben de klachten doorgenomen, met elkaar afgestemd wat we wel en niet oké aan 
het plein vinden en waarom we dat vinden. 
Niet oké vinden we: de sfeer (het is ongezellig), te winderig, het is geen plein, het is te ‘hard’ 
(te veel steen), je wilt er niet lang blijven, het is geen ontmoetingsplek, middengebied is te 
hoog en te weinig groen." 
 
"Daarna zijn we gaan bedenken van wat we belangrijk vinden voor een plein als het onze. 
Denk bij die ideeën, naast de reactie op de klachten, ook aan; gevoel, iets wat je trekt naar 
het plein, duurzaamheid, groen, water en de ondernemers. Deze ideeën zijn als het ware onze 
oplossingsrichtingen voor de klachten."
  
"Na dit alles hebben we een gezamenlijk moodboard gemaakt. Een inspiratiemethode waarbij 
we visueel weergeven wat we met diverse thema’s bedoelen en wat we mooi en belangrijk 
vinden. Het wordt niet letterlijk zo, maar voor een ontwerper geeft het wel een duidelijk beeld 
wat onze ideeën zijn. Het moodboard, aangevuld met motiverende teksten, vormt de visie 
waarmee we verder willen richting gemeente Leusden." 

"Wij zijn niet in staat de verandering van het plein zelf te realiseren. Daar is professionaliteit 
en geld voor nodig maar ook de gemeente Leusden moet de plannen omarmen, overnemen. 
Door het persoonlijk contact wat we hebben gehad met de gemeente en politieke partijen 
weten we nu dat de gemeente Leusden open staat voor onze ideeën en aanpak. Ook de 
politiek is heel enthousiast. Daar zijn we heel erg blij mee."
 
Inloopavond
Op maandag 23 mei om 19.30 uur organiseren we een inloopavond voor alle bewoners 
en direct-omwonenden van Tabaksteeg en Leusden-Zuid. Je bent van harte welkom. 
We horen graag de mening van de buurtgenoten en ook beantwoorden we vragen over 
hoe we tot onze visie zijn gekomen. Na deze avond, wellicht met nog wat aanpassingen, 
gaan we de definitieve visie opstellen. Deze visie leggen we voor aan de gemeente met 
als doel hen mee te krijgen, concrete ontwerpen te maken en te realiseren.  

We houden je op de hoogte, maar eerst zien we elkaar graag op 23 mei in Antares!

Wobby, Gerdine, Cocky, Esther en Klaas

Taart bakken of activiteit 
sponsoren? 

Wil je een prijs sponsoren of een taart bakken 
voor de winnaar van de puzzel? Of een activiteit 
sponsoren? Samen voor onze prachtige wijken! 
Neem dan contact op met: gazet@leusdenzet.nl.



Workshop dronebouwen
Ben je nieuwsgierig hoe je zelf een drone kunt bouwen? Wat wel en niet mag met een drone? 
Hoe aerodynamica werkt zodat je weet hoe je een drone het beste kunt laten vliegen? En vind 
je het leuk om dit samen te doen met buurtgenoten? Neem dan deel aan de workshop drone -
bouwen, georganiseerd door het TECHlab Leusden ZeT!

In vijf avonden bouw je samen met de andere deelnemers je eigen fixed-wing die écht kan vliegen. 
De workshop wordt verzorgd door wijkbewoner Lomme van der Hulst die in het dagelijks leven 
docent Aerodynamica is bij de KLM Flight Academy in Eelde. Vanwege de veiligheid is de mini-
mumleeftijd om deel te nemen 12 jaar en tot 16 jaar kun je deelnemen onder begeleiding van een 
volwassene.

Momenteel werken we alle details uit, zowel qua planning als kosten. Zodra we alles rond hebben, 
delen we alle informatie via de communicatiekanalen van Leusden ZeT. Wil je als eerste op de 
hoogte zijn zodat je je meteen kunt inschrijven? Laat dan je contactgegevens achter op:
www.leusdenzet.nl/dronebouwen.

HEEL LEUSDEN BAKT FAIRTRADE
De werkgroep FAIRTRADE LEUSDEN organiseert voor de 2e keer 
de wedstrijd ‘Heel Leusden bakt op fairtrade’. In 2019 bleek dit 
festijn een groot succes.
 
Spelregels:
1.  Maak een creatieve hartige of zoete taart of cake.
2.  Gebruik minimaal 2 fairtrade-producten.
3.  Lever het baksel, met het recept, in bij de fairtrade-kraam  
 tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
 
Een speciale jury beoordeelt alle ingeleverde creaties. 
Ook het publiek kan al proevend en kijkend een oordeel vellen. 
Om 17.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats in de categorieën:
1 prijs voor kinderen t/m 12 jaar.
1 prijs voor tieners 13 t/m 17 jaar.
1 prijs voor volwassenen 18 t/m 99 jaar.
 
Als je niet bakt, maar wel wilt proeven en beoordelen, dan kun 
je bij de fairtrade-kraam 5 verschillende stukjes taart kopen 
voor € 1, en op een geheim formulier je voorkeur aangeven.
  
Voor vragen kun je terecht bij de wereldwinkel in de Hamershof. 
Daar is ook een flyer met de spelregels beschikbaar. En op: 
www.fairtradeleusden.nl vind je de spelregels ook.

Wijkagent aan ZeT
Beste inwoners van Leusden Zuid, Tabaksteeg en de 
Maanwijk, 

Allereerst een warm welkom voor de nieuwe bewoners 
van de Maanwijk. Het grootste gedeelte van de Maanwijk is nu in 
de eindfase en de eerste bewoners hebben hun intrek al genomen 
in de wijk. Daarom is het misschien goed om nogmaals het team 
van wijkagenten aan u voor te stellen en u op de hoogte te houden 
van de laatste ontwikkelingen bij de politie.

Er is inmiddels duidelijk geworden dat de wijkagenten van Leusden 
en ook die van Woudenberg een nieuw onderkomen krijgen in 
de brandweerkazerne van Leusden. Deze gaat nog verbouwd 
worden. Dit betekent concreet dat hier drie vaste wijkagenten 
van Leusden en twee wijkagenten van Woudenberg opstarten 
en vanuit dit bureau hun werkzaamheden doen. Ook zal hier 
onze noodhulpeenheid hun administratie afhandelen en hun 
pauzes genieten. Het is nog onduidelijk wanneer de verhuizing 
zal plaatsvinden. Tot die tijd zitten wij op ons bureau aan de 
Twijnderij 32 te Leusden. Dit bureau is op woensdag geopend 
van 08.30 uur tot 17.00 uur. Wilt u aangifte doen van een misdrijf, 
dan kunt u dit doen via: www.politie.nl of belt u 0900-88 44 voor 
een afspraak op een politiebureau.

Voor de spoedmeldingen staat ons wijkteam voor u klaar. Dit 
wijkteam start op in Zeist en rijdt voor onze gemeente met een 
opvallende auto hier de spoedmeldingen.
 
Uw wijkagenten voor Leusden, Achterveld en Stoutenburg zijn:
 
Thom Hakvoort,
Ed van Kesteren,
Arjan Schelling.
 
Schroom niet om ons aan te spreken als u ons tegenkomt op straat.
 
Voor spoed belt u altijd 112! Maar ook voor een verdachte situatie 
bij u in de wijk mag u 112 bellen!
 
Wij hopen u snel een keer te treffen in de wijk. Wandelclub Leusden ZeT

Wandel mee met de wandelclub in ons mooi buitengebied. 
Iedere dinsdagavond verzamelen we om 19.15 uur op het 
Máximaplein voor Maxima’s voor een wandeling van 1 tot 1,5 
uur. Loop gerust een keer mee. En als je wilt kan je toegevoegd 
worden aan onze wandelapp. Mogelijk gaan we ook weer op de 
zaterdagochtend wandelen. Aanmelden of vragen? Stuur een 
mailtje naar: info@leusdenzet.nl.
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Lid worden?
Wijkvereniging Leusden ZeT groeit! 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
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 mei!

Volg ons ook via
Instagram, Facebook en Twitter

Brei- en Haakcafé
Dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 mei 13:30 - 16:00 uur

Wandelclub
Dinsdagavond vanaf 19:15 uur en zaterdagochtend vanaf 9:30 uur
Deelnemen? Mail je telefoonnummer naar: info@leusdenzet.nl en 
we voegen je toe aan onze whatsappgroep. Start op Máximaplein.

Koffie- en theemiddag
Donderdag 5, 12, 19 en 26 mei 14:00 - 17:00 uur

Coderdojo bij Antares (de laatste voor de zomer)
Zaterdag 21 mei 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.

Rommelmarkt (georganiseerd door Maxima's)
Zondag 22 mei, locatie Máximaplein 

Crea ZeT Inloop atelier
Woensdag 18 mei 19:30 - 21:30 uur
Crea ZeT Inloopatelier in Antares: Een plek om elkaar te ontmoeten, 
inspiratie op te doen en creatief bezig te zijn. Gratis voor leden 
van Leusden ZeT. Niet-leden betalen 5 euro per keer.

Onderhoud school- en buurtplein
Vrijdag 6, 13,20 en 27 mei 8:30-9:30 uur, locatie Máximaplein

ACTIVITEITEN

Het bestuur van Leusden ZeT bestaat uit:
Chris van Bokkum | Peter Nierop | Mariëlle Jansen | Giovanna v/d Ham | Marc Dijksterhuis

Het meisje in de dekenkist
Een waargebeurd verhaal dat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
Leusden afspeelt. Het Joodse meisje Lidy Horowitz is zeven jaar als ze 
vanuit Amsterdam moet onderduiken. Boerderij De Bieshaar in Leusden 
is drie jaar lang haar onderduikadres. 

De schrijfster, Rudy Veenendaal, is de kleindochter van Rijk en Antje van 
Loenen (waar de Rijk van Loenenbaan naar vernoemd is), de onderduik-
ouders van Lidy op boerderij De Bieshaar. Door alle verhalen die ze van 
haar ouders en grootouders heeft gehoord, kreeg ze een goed beeld van 
hoe het leven op de boerderij voor het kleine meisje moet zijn geweest.

Het is speciaal geschreven voor kinderen van de 
hoogste klassen van het basisonderwijs, maar is 
ook voor volwassenen heel boeiend. 

Het is voor slechts € 2,50 via onderstaande link te 
bestellen bij de Historische Kring Leusden en het 
wordt in Leusden gratis thuisbezorgd. 
https://boeken.historieleusden.nl/product/het-
meisje-in-de-dekenkist.

        Schoon-Máximaplein-actie
                 Op 13 mei tussen 14:00-15:30 uur is er weer een actie voor           
  een schoon Máximaplein met een exclusief aanbod! De 
Gouden Grijper komt namelijk onze kant op; de gouden grijper van 
de Zwerfafval-estafette van Opgeruimd Leusden. Wil jij de Gouden 
Grijper ook vasthouden? Dan is dit je kans!
 
Vorige keer waren er meer dan 50 kinderen om mee te helpen. En 
niet alleen kinderen, ook steeds meer volwassenen helpen mee om 
de omgeving van het Máximaplein op te ruimen. Ook fijn dat diverse 
ondernemers van het Máximaplein meehelpen in de vorm van spon-
soring of daadwerkelijk meehelpen. 
 
Heb je ook zin om mee te doen als opruimer of als ondernemer? 
Meld je dan op 13 mei tussen 14:00-15:30 uur bij de kraam voor 
Maxima’s. 

OS NAM FUGIT AESTIS UT PA  POSAM RERUM NI STO  MO L.

Schoon

 

Máximaplein
Opruimactie

Eerste bewoners 
Maanwijk gearriveerd

De eerste zes huizen van de nieuwe Maanwijk zijn opgeleverd en 
de eerste bewoners zijn gearriveerd. Er wordt druk geklust om de 
woningen gereed te maken voor de verhuizing. Eén van de nieuwe 
bewoners is Geralde Schreuder. Zij komt vanuit Amersfoort in de 
Maanwijk wonen. Namens Leusden ZeT hebben wij haar het laatste 
exemplaar van de Leusder gaZeT overhandigd.

Leusden ZeT heet Geralde en alle nieuwe bewoners van harte 
welkom in de wijk en wij hopen elkaar snel te ontmoeten!


