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Veranderingen Leusder gaZeT 

M.i.v. het najaar 2022 verschijnt de gaZeT 4 keer per jaar. De eerste gaZeT 

in deze nieuwe cyclus zal in september verschijnen. De komende tijd gaan 

we nadenken hoe wij invulling gaan geven aan de gaZeT in deze nieuwe 

frequentie. De gaZeT zal na de zomer ook selectiever verspreid worden in 

de wijk en niet meer bij Dirk van den Broek neergelegd worden. Dit doen we 

onder andere om de waarde van het lidmaatschap te vergroten.

www.leusdenzet.nlwww.leusdenzet.nl

In deze editie onder andere:In deze editie onder andere:
.. Oproep redactieleden wijkkrant  Oproep redactieleden wijkkrant 
.. Eten bij Dirk; bedankt!  Eten bij Dirk; bedankt! 
.. Vuelta komt door Leusden-Zuid!  Vuelta komt door Leusden-Zuid! 
.. En nog veel meer...  En nog veel meer... 



Vanwege het vertrek van een van de redactieleden zijn we op 
zoek naar betrokken wijkbewoners/redactieleden om mee te 
denken over en mede-invulling te geven aan onze wijkkrant, 
de Leusder gaZeT.

Let op: Je hoeft niet per se (goed) te kunnen schrijven, al is dat 
wel meegenomen natuurlijk.

Want: We hebben een eindredactrice die, waar nodig, de teksten 
corrigeert en inkort.

Als redactielid kun je ook derden benaderen om teksten aan te 
leveren. 

Tijdsbesteding: Zoals je elders in deze wijkkrant kunt lezen zal 
de Leusder gaZeT met ingang van september niet meer elke 
maand, maar eenmaal per kwartaal uitkomen; dat betekent dat 
je voldoende tijd hebt om je bijdrage vorm te geven. 

Als je interesse hebt meld je dan aan via: gazet@leusdenzet.nl. 
Heb je nog vragen over de ‘functie’, werkwijze of iets anders bij 
de gaZeT, mail dan naar dit mailadres of bel met redactielid 
Riny Savelberg: tel. 06-15 45 91 90.

Marco bedankt! 

De afgelopen twee jaar 
heeft Marco van der Werve 
mede het design van de 
Leusder gaZeT bepaald 
en diverse andere 
communicatiemiddelen zoals posters 
ontworpen.

Marco gaat verhuizen naar de Achterhoek 
en stopt daarom per 1 augustus als wijk-
vrijwilliger. Het design van de communi-
catieuitingen van Leusden ZeT heeft de 
afgelopen jaren een mooie ontwikkeling 
doorgemaakt en is mede dankzij Marco’s 
bijdrage steeds professioneler geworden. 
Marco, wij bedanken je hartelijk voor al het 
werk dat je voor Leusden ZeT gedaan hebt. 

Het gaat je goed in de Achterhoek! Het 
bestuur en de gaZeT-redactie van Leusden 
ZeT wensen je alle goeds toe.

OPROEP redactieleden wijkkrant 

Vuelta komt door Leusden-Zuid!
Op 20 augustus zal de internationale Vuelta-wielerwedstrijd 
over de Doornseweg van Leusden komen. Meer informatie vind 
je op: www.lavueltaholanda.com.

In dit weekend zijn er in Leusden ook activiteiten rondom 
de Vuelta. Informatie hierover kun je vinden op de site van 
Leusden Natuurlijk! 

Oproep - Help jij ons mee met de Burendag?!   
Op vrijdag 30 september tussen 14.00 - 17.00 uur organiseren we eerst 
een Schoon Máximaplein-actie met activiteiten voor kids en daarna 
Thee & Taart voor iedereen voor Burendag.

Help je mee? Met opbouw, met taarten bakken, met hand-en-spandiensten? 
Stuur dan een app naar Like op: 06-52 01 87 05. Alle hulp is welkom om 
er samen een mooie Burenmiddag van te maken!

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

Binnen Leusden kennen we het project 
ANWB AutoMaatje: vrijwilligers rijden met 
hun eigen auto naar bijvoorbeeld de fysio, 
tandarts, Meander etc., voor mensen die 
niet meer zelfstandig op pad kunnen. 

Naast de zogenaamde ‘zorgritten’ kunt u 
ook eens een bezoek brengen aan iemand 
die wat verder weg woont. De chauffeurs 
kunnen namelijk ook ingezet worden voor 
langere ritten. Voor nadere informatie kunt 
u bellen met Lariks: tel. 033-303 44 44 
tussen 9.00 en 12.30 uur.

Koffie- en theemiddag

De koffie- en theemiddag biedt de gelegenheid kennis te maken 
met bewoners van Leusden-Zuid en Tabaksteeg. Naast gezellig-
heid biedt het mogelijkheden tot het maken van contact en het 
vinden van een maatje voor het maken van bijvoorbeeld een 
wandeling, fietstocht of museumbezoek. De wekelijks aanwezige 
contactpersoon weet ook de weg in de vele voorzieningen die 
Leusden biedt en fungeert tevens als vraagbaak. Tot ziens op 
donderdagmiddag in Maxima’s!

Winnaar puzzel juni:  

De oplossing was: 1I 2B 3T 4N 5E 6U.
 

De winnaars van de puzzel in het 
juniblad zijn: Co en Gerda Brouwer. 
Zij krijgen binnenkort een lekkere 

appeltaart. 

Eten bij Dirk; bedankt!
Eten bij Dirk sluit deze maand de snackbar. Wij vroegen Dirk waarom hij ermee 
stopt: “Na 44 jaar is het voor mij tijd voor iets anders. Ik heb 10 horecazaken gehad, 
komende zondag word ik 58 en voor de laatste 10 jaar van mijn werkende leven zoek 
ik een nieuwe uitdaging.”

Heb je al iets nieuws gevonden? 
“Zeer waarschijnlijk wordt het een baan in de 
zorg. Een heel nieuwe sector maar het lijkt mij 
erg leuk om te doen. Overigens neem ik niet 
helemaal afscheid van de horeca, Eten bij Dirk 
Catering blijft wel bestaan.”

Wat gaat er nu gebeuren met de snackbar? 
“Kwalitaria neemt de snackbar over. Waarschijnlijk 
gaan ze eerst verbouwen. Wanneer de snackbar 
weer open gaat is nog niet bekend.”

WIl je nog iets kwijt aan de inwoners van
Leusden-Zuid? 
“Iedereen heel erg bedankt voor de klandizie in de 
afgelopen jaren. Het gaat jullie goed en we komen
elkaar vast nog wel eens tegen.”

Dirk heeft veel voor Leusden ZeT gedaan. Vanaf het begin heeft hij de Schoon 
Máximaplein-actie gesteund. Kinderen konden een ijsje of een frietje bij hem 
halen als ze meededen aan de schoonmaakactie. Bij het wijkfeest verzorgde hij 
versnaperingen voor de vrijwilligers. Het gaat je goed Dirk. We zullen je missen! 
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Lid worden?
Wijkvereniging Leusden ZeT groeit! 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.

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 augustus!

Volg ons ook via
Instagram, Facebook en Twitter

ACTIVITEITEN

Brei- en Haakcafé
Dinsdag 5, 12, 19, 26 juli 13:30 - 16:00 uur
Dinsdag 2, 9, 16, 23, 30 augustus 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 7, 14, 21 en 28 juli 14:00 - 17:00 uur
Donderdag 4, 11, 18 en 25 augustus 14:00 - 17:00 uur

Filmclub nieuw leven ingeblazen 
In het najaar wordt de filmclub van Leusden ZeT weer nieuw 
leven ingeblazen door een aantal lieve buurtbewoners. 

Onder het genot van een hapje en een drankje kun je mooie, 
ontroerende, spannende films kijken met je buren. Houd de 
socials dus in de gaten…!

Activiteiten zomervakantie 
In de zomerperiode zijn er veel activiteiten in Leusden. 
Wij kunnen ze niet allemaal benoemen. Maar we weten wel 
een paar sites/apps waar je activiteiten kunt vinden: 

• Leusden Leeft-app
• www.dentreekhenschoten.nl 
• www.leusdennatuurlijk.nl (de oude VVV Leusden)
• www.maximas-leusden.nl/activiteiten/
• www.leusdenzet.nl 
• www.bibliotheekeemland.nl - 
 Hier vind je activiteiten en cursussen.
• www.degroenebelevenis.nl
• www.leusdenfit.nl 

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


