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In deze editie onder andere:
• Ontmoet de bewoners van Maanwijk
• Terugblik op het wijkfeest
• En nog veel meer...

Lid, nee-neesticker en toch de gaZeT?

Heb je een nee-neesticker en wil je als lid wel een gaZeT in je 
bus tijdens de huis-aan-huisverspreiding in maart en september? 
Vraag dan de: ‘Ja-ik-wil-de-gaZeT-wel-graag-ontvangensticker’ 
aan door te mailen naar: info@leusdenzet.nl. 



Wijkvereniging Leusden ZeT kijkt terug op een geslaagd wijkfeest voor de bewoners 
van Leusden-Zuid, Tabaksteeg en Maanwijk. Ruim 500 mensen bezochten op 14 mei 
het Máximaplein, waar diverse activiteiten en optredens plaatsvonden.
Met het mooie weer en een feestelijk aangekleed plein kwam de sfeer er al snel in. 
Het thema van het feest, Flower Power inspireerde diverse bezoekers en vrijwilligers 
tot een prachtige uitdossing. Kinderen en volwassenen konden deelnemen aan: een 
warming-up door Lariks LeusdenFit, de bakwedstrijd Heel Leusden Bakt Fairtrade, 
een wandeling georganiseerd door Fysiotherapie Leusden.nl en de Historische Kring, 
creatieve activiteiten van CreaZeT, het TECHlab en de Woodstock Quiz. Verder waren 
er onder meer: een stormbaan, springkussen, een reuzehinkelbaan,
Volkswagen-photobooth, schminken door Humankind, haarvlechten door Team 
Kappers en reuzebellenblazen door BelleDame. Tussendoor genoten de bezoekers 
van optredens van: Lisiduna, eveneens in Flower Power-stijl, en De Huisband. De
verkoelende drankjes, het ijs en de burgers werden verzorgd door Eten bij Dirk en 
Maxima’s. Johan Oudshoorn verzorgde de kleurrijke bloemen op het terras.

Arna de Jong, namens het organisatiecomité van het wijkfeest: “Met
het wijkfeest willen we bezoekers niet alleen een leuke middag bezorgen, maar
ook de onderlinge verbinding in de wijk stimuleren. En dat is gelukt! De sfeer
was gezellig en ontspannen en veel mensen waren druk met elkaar in gesprek. Het
mooie weer was natuurlijk een cadeautje. We zijn er trots op dat we dit, mede door 
de inzet van vele fantastische vrijwilligers voor elkaar hebben gekregen.”

Het feest werd mede mogelijk gemaakt door sponsoring door:
Rabobank Eemland, AFAS, het Oranje Fonds, Maxima’s, Eten bij Dirk, Dirk van den 
Broek en Trekpleister Leusden.

Verslag wijkfeest 2022

(ook) Schminken en 
vlechten tijdens Flower 

Power-wijkfeest een groot 
succes!

Jullie hebben het vast wel gezien… 
de lange wachtrijen voor het 
schminken en het harenvlechten. 
Geheel belangeloos hebben 
medewerkers van Humankind de hele 
middag staan schminken. Vanaf 13.45 
uur tot en met het einde van het 
feest was de belangstelling enorm. Er 
was zelfs geen tijd om snel even naar 
het toilet te gaan. 

Ook het vlechten door Team Kappers 
was zeer geliefd. In de volle zon 
urenlang staan en dan nog volle 
aandacht voor de wensen van de 
dametjes die hun haren gevlochten 
wilden hebben, petje af! Als dank 
heeft de organisatie van het wijkfeest 
een aantal vlaaien gebakken en die 
bij Humankind en Team Kappers 
langsgebracht. Niet alleen werd dat 
zeer gewaardeerd, maar ze waren 
ook vol lof over deze mooie dag. En 
alweer vol plannen voor het wijkfeest 
van volgend jaar. Hoe leuk is dat!

Leuke reacties tijdens 
inloopavond Máximaplein en sportpark
Veel mensen in onze wijk hebben ideeën om de buurt nog mooier te maken. 
Momenteel zijn er twee bewonersinitiatieven actief die werken aan concrete ideeën. 
Allereerst een groep die nadenkt over hoe het Máximaplein aantrekkelijker kan 
worden gemaakt. Daarnaast werkt een club bewoners aan een buitensportpark 
in Leusden-Zuid. Omdat we alle bewoners willen betrekken bij dit soort plannen 
konden wijkbewoners op maandag 23 mei meer horen tijdens een inloopavond in 
Maxima’s. Ruim dertig bewoners maakten gebruik van die mogelijkheid.

Bij de tafel met de ideeën over het Máximaplein konden zij moodboards bekijken en 
meer horen over de plannen. Wobby Sloot, één van de initiatiefnemers was positief 
over de reacties: “Veel mensen willen meedenken en hebben leuke ideeën voor het 
plein. We gaan nu verder om te bekijken wat mogelijk is en gaan daarover in gesprek 
met de gemeente.”

Voor meer informatie over het sportpark konden bewoners onder andere terecht bij 
Buurtsportcoach Roel Brinkman die meehelpt met de plannen. “We merkten dat er 
veel vragen waren over de toestellen en de plekken waarop ze ingetekend zijn. En 
daarom organiseerden we ook deze avond, heel fijn dat mensen wilden meedenken. 
Met deze feedback gaan we nu bekijken hoe we de plannen kunnen aanpassen.” 
Bij de plannen voor het sportpark speelt mee dat de oorspronkelijke initiatiefnemers 
zijn gestopt. Daarom wordt nu bekeken wat wel mogelijk is om te realiseren. Mocht 
je willen meedenken over het sportpark, mail dan gerust naar: 
sportpark@leusdenzet.nl.

Check de aftermovieHartelijk dank ook aan het wijkfeestteam, bestaande uit: Sara Dirkse, Riny 
Savelberg, Arna de Jong, Berlinda Harkink, Mirthe Razenberg, Giovanna 
van den Ham, Nadia van Gelder, Derk Reijneker en Monique Disseldorp



WhatsApp-buurtpreventie
Nu de zomervakantie eraan komt, is het goed om stil te staan 
bij de veiligheid in onze wijk. In Leusden-Zuid en Tabaksteeg 
bestaat de WhatsApp-buurtpreventie al een aantal jaren.

Wie zijn de mensen achter de WhatsApp-buurtpreventie? 
Jessica en Robert: “In 2011 hebben we een woning gekocht 
in Tabaksteeg. Inmiddels zitten onze 2 kinderen op school 
in de wijk en is Robert werkzaam als fysiotherapeut in het 
gezondheidscentrum.” 

Hoe is de WAB ontstaan? 
“De WhatsApp-buurtpreventie is gestart door een 
politieagent die woonachtig was in Tabaksteeg. Toen hij de 
wijk verliet heeft hij ons gevraagd het stokje over te nemen 
en de appgroep te beheren.” 

Wat is het doel van de WhatsApp-buurtpreventie? 
“Preventie en waarborgen van veiligheid. Vooral in de 
vakantieperiode en de winter zijn er verdachte situaties. 
Met verdachte situaties wordt bedoeld (poging) tot auto-/ 
woninginbraak of vandalisme. Middels deze app hebben wij 
korte lijntjes met de buurtbewoners.” 
 
Hoe werkt de WAB? 
“Er zijn 3 WhatsApp-buurtpreventiegroepen met totaal bijna 
400 deelnemers. Als er in een appgroep een melding wordt 
gedaan, kijken de beheerders naar de prioriteit hiervan. 
Mocht deze ‘hoog’ zijn dan wordt de melding naar de andere 
groepen doorgezet.” 

Waarom is het belangrijk dat mensen zich aanmelden? 
“Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe meer ogen situaties 
kunnen waarnemen die een bedreiging kunnen zijn voor de 
veiligheid in onze wijk.” 

Wat is de belangrijkste boodschap aan de wijkbewoners?
“Wij streven ernaar dat de app puur zakelijk gebruikt wordt. 
Mocht je twijfelen over een melding, neem dan eerst contact 
op met de beheerders. Ook verzoeken wij de bewoners niet 
onnodig te reageren op berichten. Dit om te voorkomen dat 
mensen de app verlaten.” 

Wat willen jullie verder nog vermelden in deze wijkkrant?  
“Meld verdachte situaties eerst bij de politie (0900-8844) 
en bij spoed of levensbedreigende situaties bij 112. Dit 
in verband met de aanrijdtijd van de hulpdiensten. Denk 
daarnaast bij verdachte situaties altijd aan je eigen 
veiligheid. We denken momenteel na over hoe Maanwijk een 
plek krijgt in de WAB.” 
 
Hoe kunnen mensen zich aanmelden?  
“Mensen kunnen elkaar aanmelden bij de beheerders. Zij 
ontvangen dan het reglement.”

Kent u niemand die bij de WhatsApp-buurtpreventie van
Leusden-Zuid of Tabaksteeg is aangesloten? Stuur dan een 
bericht naar: info@leusdenzet. Dan koppelen wij u aan Jessica 
en Robert.

Wie zijn jullie?
"Benjamin en Merel van Brakel, 39 en 32 
jaar oud, dit jaar 5 jaar getrouwd. Ik werk 
als Owner van het Klantreizigersteam 
bij Coolblue in Rotterdam en Benjamin 
is accountmanager bij Facility, een 
facilitair detacheerder in Amersfoort. We 
houden van ultieme vakanties plannen 
(de vakantie begint bij de voorpret), die 
reizen dan dus ook uitvoeren, uit eten 
gaan en als coronahobby ben ik dus 
begonnen met mijn website (zie boven)."

Waar komen jullie vandaan?
"We zijn beiden geboren en getogen 
Amersfoorters. Echte stadsies. Vandaar 
dat de switch naar de mooie groene 
Maanwijk wel even wennen zal worden, 
maar we kijken er erg naar uit!"

Vanwaar de keuze Leusden en 
Maanwijk?
"We zijn starters op de woningmarkt 
en waren al lang op zoek naar een 
koopwoning. Na veel pogingen in 
Amersfoort zijn we breder gaan 
oriënteren en dus ook naar Leusden 
gaan kijken. Toen we over Maanwijk 
lazen, dachten we: dit is echt een mooi 
plan en ook heel toekomstbestendig. 
Bij alle jaren '30-huizen die we 
bezichtigden, bekroop ons toch steeds 
een gevoel dat het op de lange termijn 
een behoorlijke taak zou worden om 
van het gas af te gaan. En daarnaast 
moesten we vaak veel verbouwen. Bij 
nieuwbouw konden we alles precies zo 
maken zoals we wilden én zijn we direct 
klaar met een supersonisch future-proof 
duurzaam huis."

Wat is jullie band met Leusden?
"Ik heb tijdens mijn middelbare school 
in Leusden gewoond toen ik nog 
thuis woonde! We woonden toen in 
winkelcentrum de Hamershof. Hier heb 
ik ook 7 jaar als vrijdagavondbijbaantje 
gewerkt bij de Bruna. Benjamin is nieuw 
in Leusden!"

Welke straat gaan jullie wonen?
"Op Apollolaan."

Wat is het mooiste stukje van 
Leusden-Zuid?
"De Maanwijk natuurlijk! ;) En ik denk 
tot nu toe onze tuin, die zijn we namelijk 
nooit gewend sinds we samenwonen. 
Maar, zonder gekheid: dat is voor 
ons Leusden-rookies nog een beetje 
een lastige vraag. Wat we zo heerlijk 
vinden is dat het bos zo dichtbij is. 
We skaten graag en straks kunnen we 
met 5 minuten tussen de reeën staan. 
We maken wel vaker een rondje rond 
zonsondergang van ons huidige huis 
naar Maanwijk, om dan door het bos 
terug te gaan. De reeën-count staat tot 
dusver op 14!" 

Benieuwd naar de regels? Check dan:
https://www.wabp.nl/wat-is-wabp-whatsapp-buurtpreventie/
huisregels/
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Aanleveren kopij zomereditie
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 juni!

Word lid van Leusden ZeT!
Inmiddels zijn al meer dan 345
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.

Junipuzzel 
Deze maand geen gewone puzzel, 
maar een echte puzzeltocht! Ga lekker 
wandelen of pak de fiets. Ontdek 
en geniet op alle leuke terrasjes in 
Leusden-Zuid & Tabaksteeg. Zoek bij elk 
terras de juiste aanwijzing en je vindt 
vanzelf de goede oplossing. 
Stuur deze voor 20 juni naar: 
gazet@leusdenzet.nl en win een 
heerlijke zelfgebakken appeltaart. 

Oplossing meipuzzel 
De oplossing van de puzzel in de 
meikrant was: 

A = 7 B = 5 C = 8 D = 9 E = 6 F = 3 G = 
4 H = 1 I  = 2. 

De winnaar is Christa van Egdom. Zij 
mag bij www.strijkapplicaties.nl een 
t-shirt of kussensloop samenstellen. 

Struintuin geopend!
De struintuin van de Groene Belevenis aan de Hamersveldseweg is weer open om 
samen lekker buiten te spelen. Van april tot en met oktober zijn er speelochtenden 
en -middagen, soms met een extra activiteit. 

Peuters in het groen
Tijdens de peuterochtenden kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar spelen
in het groen. De entree bedraagt € 2,50 voor kinderen vanaf 1 jaar en wordt aan
de kassa in de Struintuin voldaan. Voor volwassenen is de toegang gratis. Vies 
worden in de Struintuin is heel gewoon. Neem daarom een extra kledingsetje mee.
Informatie over data en aanmelden kan via: https://www.degroenebelevenis.nl/
struintuin/peuters-in-het-groen/.

Spelen in de Struintuin; op ontdekkingstocht voor alle leeftijden
Kinderen gaan op zoek naar waterdiertjes in de poel, bouwen een hut of klauteren 
over de boomstammen en spelen verstoppertje tussen het groen. Of ze bakken een 
zandtaart in de modderkeuken. De entree bedraagt € 2,50 voor kinderen vanaf 1 
jaar en wordt aan de kassa in de Struintuin voldaan. Voor volwassenen is de toegang 
gratis. 

Meer info, alle data en aanmelden kan via:
https://www.degroenebelevenis.nl/struintuin/.


