
De wijkkrant van Leusden-Zuid, Tabaksteeg en Maanwijk.

Agenda

De vitrine

Leusder gaZeT

Coderdojo’s (7 t/m 17 jaar)
za 15 okt. | za 19 nov.

Wandelclub
dinsdagen en zaterdagen

Koffie- en theemiddag
donderdagen van 14.00 tot 17.00 uur

Onderhoud schoolplein
vrijdagen van 8.30 tot 9.30 uur

Brei- en haakcafé
dinsdagen van 13.30 tot 16.00 uur

Bekijk onze actuele agenda op
www.leusdenzet.nl/agenda
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In de vitrine van de Historische Kring 
Leusden bij Maxima’s is onlangs 
een tentoonstelling ingericht over 
het oerbos; in Den Treek werd een 
dennenbos gevonden van 13 duizend 
jaar oud! De informatie en foto’s 
zijn gekregen van archeoloog Jos 
Bazelmans. Als hoogtepunt ligt er een 
echt stukje oerbos.

Heb je de expositie van allerlei 
Leusdense reclame-uitingen op 
voorwerpen gemist? Deze collectie 
van Frans van Loenen staat nu 
tentoongesteld in de vitrine in de 
bibliotheek in De Hamershof. 

Zoals je elders in deze gaZeT kunt lezen 
stopt Ellen Jumelet, pionier en een 
drijvende kracht achter de gaZeT, na 
september als hoofdredacteur.  Wij, Riny 
Savelberg en Elise Piso vormen sinds 
kort samen de redactie van de Leusder 
gaZeT. De eindredactie wordt gedaan 
door Jolanda van der Veen-van Kooten 
en de vormgeving is in handen van Derk 
Reijneker. 

Met ingang van september vinden er 
enkele wijzigingen plaats: zo zal de 
Leusder gaZeT niet meer bij supermarkt 
Dirk liggen om mee te nemen, verschijnt 
hij viermaal per jaar. Abonnees ontvangen 
hem nog steeds naar keuze digitaal of in 
de bus. Ook zal de activiteitenkalender 
niet meer (volledig) vermeld worden. 
Deze kun je vinden op de website. Via 
nieuwsbrieven en sociale media word je 
verder op de hoogte gehouden van de 
actualiteiten binnen de wijk.

Als redactie hebben we veel zin om de 
‘nieuwe’ Leusder gaZeT een “gezicht” 
te geven in onze wijk. De komende 
tijd zal vooral een zoeken zijn naar de 
wijze waarop; verbinden, informeren 

en elkaar leren kennen, zijn hierbij de 
sleutelwoorden.  

Een stukje historie, actuele 
ontwikkelingen in de wijk, of 
ontwikkelingen die eenieder betreffen, 
een wijkbewoner aan het woord, grote 
activiteiten zoals het wijkfeest, allemaal 
onderwerpen die aan bod kunnen komen 
en die voor een breed publiek binnen de 
wijk interessant zijn. Daarbij zouden we 
ook graag bijdragen zien van, voor en 
over jongeren. Een aanzet ligt hier voor 
je. Maar wij kunnen en willen niet met zo 
weinig mensen de gaZeT vullen. Daarom 
zijn wij nog op zoek naar wijkbewoners 
van alle leeftijden die met ons mee willen 
denken. Dat kan als redactielid (graag 
zelfs). Maar ook als klankbord, waarbij je 
ons helpt met ideeën, informatie of een 
artikel. 

Heb je ideeën, wil je iets kwijt over de 
gaZeT, heb je vragen, schroom dan niet 
om ons te mailen. Dat kan via: gazet@
leusdenzet.nl.

Elise en Riny

VAN DE REDACTIE



Op 23 september heeft Leusden ZeT meegedaan  met de Matchbeurs in het AFAS 
Theater. Tijdens de Matchbeurs proberen organisaties en bedrijven uit Leusden el-
kaars diensten en producten te ruilen. Met gesloten beurs. 

Voor Leusden ZeT was de beurs een groot succes! Zo mogen we een keer van het 
AFAS Theater gebruikmaken, krijgen we een workshop TECHlab Lego minds, nieu-
we prikkers en emmers voor het schoolplein, komen er nieuwe buurtborden en nog 
veel meer. 

Met veel dank aan alle deelnemende bedrijven!

Vanaf september bestaat de redactie uit:

• Jolanda van der Veen-van Kooten 
(eindredactie)

• Derk Reijneker (vormgever)
• Elise Piso (redactie)
• Riny Savelberg (redactie) 

Deadline voor kopij decembereditie is 4 
december en de geplande verschijnings-
datum is 16 december 2022

Het nieuwe seizoen is begonnen en er 
zijn weer allerlei activiteiten bij Leusden 
ZeT. Naast de activiteiten die jullie van 
ons gewend zijn willen we komend 
jaar aan de slag gaan met 2 thema's: 
duurzaamheid en veiligheid. In onze 
nieuwsbrief hebben we hier al eerder 
over geschreven. Op dit moment zijn wij 
bezig met de invulling van deze thema’s. 
We willen informatieavonden beleggen, 
kennis in de wijk met elkaar delen en 
praktische tips geven.  

Mochten jullie ideeën hebben over 
duurzaamheid en veiligheid en wat wij in 
onze wijk daarmee zouden kunnen doen 
dan horen we het graag! 

Nieuws van het bestuur

Succesvolle matchbeurs

Dit jaar willen we ook een aantal acties 
organiseren om nieuwe leden te werven. 
Door nieuwe leden te werven houden 
we onze vereniging levend. Eén van de 
acties die we gaan organiseren is: ‘maak 
je buren lid’. We zijn bezig om hiervoor 
een mooie beloning te regelen! Details 
van deze actie volgen later dit jaar.
Dit najaar is het zover: wijkvereniging 
Leusden ZeT bestaat 5 jaar! Met dank 
aan de vele wijkbewoners. Uiteraard 
zullen wij op gepaste wijze bij dit 
jubileum stilstaan. Houd hiervoor onze 
nieuwsbrief in de gaten.

Tot slot zijn we altijd benieuwd naar wat 
er leeft in de wijk. Elk maand komt het 
bestuur bijeen en tips/opmerkingen/
suggesties (bijvoorbeeld voor het 5-jarig 
jubileum) zijn allemaal van harte welkom 
op: info@leusdenzet.nl!

Het bestuur van Leusden ZeT

Redactie-update

Na een lange periode van ongeveer 4 
jaar gaat Ellen Jumelet de redactie van 
de Leusder gaZeT verlaten. Vanaf het 
prille begin van de wijkkrant was Ellen 
betrokken. Ze was als hoofdredacteur 
iedere maand druk in de weer met 
nieuwsberichten verzamelen, interviews 
afnemen, artikelen schrijven en meer. 
Maar ook stemde ze veel af met de overige 
redactieleden, hield ze de mailbox bij en 
had ze contact met de vormgevers van de 
gaZeT. Ellen, de redactie van de Leusder 
gaZeT en het bestuur van Leusden ZeT 
zijn je zeer dankbaar voor al het werk 
dat je voor de gaZeT hebt verricht. Jouw 
grote betrokkenheid en kritische blik 
hebben de wijkkrant en daarmee ook de 
vereniging doen groeien! En daar zijn wij 
heel trots op. Ontzettend bedankt voor 
jouw fantastische inzet!

Ellen, bedankt!



Inmiddels woon ik bijna drie keer zo lang 
in Centrum als in Zuid, waar ik aan de 
Arnhemseweg ben geboren. Toch kun je 
me minstens een keer per week zien op 
het Máximaplein. Ik doe daar, na mijn 
zwemactiviteiten, boodschappen in de 
supermarkt van Dirk. Het doet mij plezier 
mensen uit ZeT (Zuid en Tabaksteeg) te 
ontmoeten, dikwijls oud-bekenden. 
 
Enkele weken geleden maakte een 
vriendelijke maar mij verder niet bekende 
dame een opmerking. Ik was net bezig 
mijn boodschappen in mijn fietstassen te 
stoppen. Zij wees met een bezorgd gezicht 
op mijn tas met zwemspullen. “Weet u dat 
u de rits had laten openstaan? Ik heb hem 
voor u dichtgedaan.” Nu is het inderdaad 
mijn gewoonte mijn badtas gewoon op de 
fiets te laten. Meestal sluit ik de kleppen 
van de fietstas, maar dat was ik dit keer 
vergeten. Heel fijn dus dat mevrouw mij 
hierop attendeerde. Ik begon nog wel 
met: “er zit alleen maar een zwembroek 
in”, maar natuurlijk zou het vervelend zijn 
op een dag zonder zwemspullen te zitten. 
Onder het wegrijden dacht ik nog wat na 
over haar opmerking: “u hebt een groot 
vertrouwen in de mens”.
 
Haast vanzelf kwamen mijn gedachten 
op mijn jeugd aan de Arnhemseweg in de 
jaren vijftig. Melkboer Hienekamp kwam 
dagelijks langs met paard en wagen. 
Mijn moeder zei hem haar bestelling en 
de melk werd vervolgens aan de deur 
afgeleverd. Als we een dagje uit waren 
lieten we op de stoep een briefje achter 
met de gewenste spullen. Later op die dag 
zette Hienekamp de bestelde flessen in 
onze koele gang. Daartoe moest hij onze 
voordeur openmaken. Dat deed hij met 
een zogenaamde loper, een sleutel met 
een baard die op alle dagsloten paste. 
Alleen kort voor het slapengaan ging onze 
voordeur in het nachtslot. Pas dan zat hij 
echt dicht. Volledig vertrouwen in de mens 
was in dat stille, gemoedelijke, dorpse 
Leusden toch ook weer een stapje te ver. 
 
Naast Zuivelhuis Hienekamp - schuin 
tegenover de Dorpskerk - vond je 
richting Woudenberg meer winkels: 

Frans van Loenen maakte ten tijde van de aanleg van Tabaksteeg - maar ook al vroeg 
daarvoor - foto’s van de landerijen rondom de nieuwe wijk. Een mooie gelegenheid om 
zijn foto’s naast de situatie van nu te leggen.

Column

T A B A K S T E E G  V R O E G E R  E N  N U

bakkerij Hilgeman, slagerij Schakel en 
groenteboer Van de Peut. Verder waren 
er -aan de kant van ‘de kerkebuurt’- ook 
twee kruideniers: Van Malkenhorst en 
Veenendaal. Manufacturenzaak Terpstra 
in de Wilhelminalaan en fietsenmaker 
Osnabrugge bij De Mof maakten het 
lokale aanbod compleet. Voor alle andere 
spullen moest je naar Amersfoort fietsen. 
Niet naar Hamersveld, want daar was het 
aanbod zeker niet breder en bovendien 
kwam je daar als kind uit Leusbroek 
slechts een of twee keer per jaar. Wat zou 
je er ook moeten doen? Dat is misschien 
stof voor een volgende keer. 
 
Door Ronald Polak
Historische Kring Leusden



Wellicht verbaast u zich over het feit 
dat een gerenommeerd horecabedrijf 
kan voortbestaan onder de naam DE 
MOF, een naam die zeker na de Tweede 
Wereldoorlog een bijsmaak heeft. 
Hoelang bestaat dit gebouw al en heeft 
het altijd die naam gehad?

Al omstreeks het jaar 1600 in oude 
akten genoemd. Het is duidelijk dat het 
gebouw toen al een brouwer-eigenaar 
kende. In die tijd werd het brouwen 
zeer kleinschalig beoefend – meestal 
door de eigenaar zelf – uitsluitend ter 
voorziening van de eigen behoefte. Ook 
de hoogtepunten in het bestaan zoals 
geboorte, doop, huwelijk en begrafenis, 
werden eerst plechtig of feestelijk 
gevierd in de kerk, waarna men direct na 
de kerkdienst vertrok naar DE MOF om 
daar een feestbier te drinken.

De huidige kaartclub Antares is een 
voortzetting van de kaartclub die in 
de jaren 80 is gestart in de Woelige 
Hoek in Leusden-Zuid. Het gebouwtje 
werd samen met de school de Loysder 
Hoek afgebroken voor nieuwbouw. De 
kaartclub is op dat moment verhuisd 
naar Antares, waar we gastvrij werden 
ontvangen, en is de naam gewijzigd in 
Kaartclub Antares. Daar zijn we gestart 
met 7/8 tafels. Door verhuizing en het 
wegvallen van spelers en door corona 
is het aantal tafels gedaald naar 2/3 
tafels. We zijn dan ook op zoek naar 
nieuwe leden. 

We klaverjassen meestal op de 
derde donderdag van de maanden 
september tot en met mei. We streven 
naar gezellige kaartavonden, waar het 
plezier voorop staat.  Een klein foutje 
wordt soepel door de vingers gezien. 
Beginners zowel als gevorderden zijn 
van harte welkom. 

Het is niet verplicht om alle avonden 
aanwezig te zijn. De kosten bedragen 
5 euro per avond. Een kopje koffie of 
thee en een snackje in de vorm van 
kaas en worst c.q. bitterbal zitten bij 
de prijs in. Verder zorgen we voor een 
paar kleine, maar leuke prijsjes.

Kaartclub Antares

Het komt van het hoog-Duitse woord 
Muff dat zoiets betekent als: knorrepot, 
ongemanierde of niet-spraakzame 
persoon. Rond 1600 ontstond een 
jaarlijkse stroom van seizoenarbeiders 
uit Duitsland naar Nederland. Zij kwamen 
hier te voet en droegen hun schamele 
bezittingen bij zich. Zij werden “Buben” 
genoemd als men vriendelijk wilde zijn 
en men noemde ze “Moffen” als men hen 
liever zag gaan dan komen.

Het restaurant waar we het nu over 
hebben, lag duidelijk op een kruispunt 
van deze “Moffenwegen” en was een 
rust- en verdeelpunt van de vele “Moffen” 
die hier langskwamen. Het gebouw 
veranderde in de loop van eeuwen 
talloze malen van eigenaar. Een paar 
dingen bleven: de naam, het biertje en 
de maaltijden.

D E  N A A M  V A N  D E  M O F



Jullie hebben vast vaker een oproep voor 
vrijwilliger voorbij zien komen, als je de 
oproep leest sta je er misschien even bij 
stil, maar ja… je hebt het al zo druk! 
Je ziet zo gauw niet de meerwaarde 
voor jezelf. Waarom zou je überhaupt 
vrijwilligerswerk doen? Een goede vraag!  
De Leusder gaZeT heeft de vrijwilligers in 
de wijk gevraagd waarom ze vrijwilliger 
zijn en wat hen dat oplevert. 
 
Herken jij jezelf in bovenstaande 
woorden? Doe dan mee! Wij gaan graag 
met je in gesprek om te kijken hoe we 
een goede match kunnen maken tussen 
jou en de wijk. Informatie of aanmelden 
kan via: info@leusdenzet.nl of gazet@
leusdenzet.nl. Of bekijk de vacatures 
hier rechts.

HELPEN OF ONDERSTEUNEN?
Het TECHlab wordt georganiseerd door 
vrijwilligers die het leuk vinden om 
bezig te zijn met techniek en dit graag 
overdragen aan anderen. Vind je het leuk 
om ook te helpen? Leuk! Stuur dan een 
berichtje naar: techlab@leusdenzet.nl. 

Verder worden we gesteund door een 
aantal bedrijven. Wil jij ons ook steunen? 
Stuur ons dan zeker een berichtje.

LEUSDER GAZET
Vind jij het leuk om 4 keer per jaar mee 
te helpen om alle inwoners te informeren 
over wat er speelt in onze wijk? Dan zijn 
wij op zoek naar jou! Samen kijken we 
wat er speelt in de wijk en bepalen we de 
inhoud van de gaZeT. De hoeveelheid tijd 
die je investeert bepaal je voor een groot 
deel zelf. 

Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Stuur dan een mail naar: gazet@
leusdenzet.nl, appen of bellen met Riny 
Savelberg via 06-15459190 kan ook.

Redactielid gaZeT

TECHlab/Coderdojo

W A A R O M  V R I J W I L L I G E R S W E R K ?



De behoefte aan nieuwe woningen blijft  
onverminderd groot, ook in onze regio. 
In dit artikel gaan we in op de plannen 
rondom Tabaksteeg-zuid.

De mogelijkheden om binnen de 
gemeente te bouwen zijn onderzocht. Nu 
heeft de raad in oktober 2020 het gebied 
ten zuiden van de Tabaksteeg aangewezen 
als gebied voor woningbouw. Op deze 
gronden is de Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing. Dit betekent 
dat de eigenaren bij de voorgenomen 
verkoop van de aangewezen gronden 
deze eerst te koop moeten aanbieden 
aan de gemeente. De gemeente is 
bezig om kaders en randvoorwaarden 
te formuleren waarbinnen de 
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. 
Het plangebied hiervoor wordt begrensd 
door Tabaksteeg, de Hamersveldseweg, 
de Arnhemseweg en de Grift. Dat wil 
niet zeggen dat dit hele gebied wordt 
bebouwd, wel dat er een visie op het 
hele gebied wordt opgesteld. De kaders 
en randvoorwaarden gaan onder 
andere over: aantal en type woningen, 
maatschappelijke voorzieningen, 

U I T B R E I D I N G  T A B A K S T E E G - Z U I D

hoeveelheid groen en water, 
duurzaamheid en klimaatadaptatie, 
ontsluiting, etc. Daarover valt op dit 
moment inhoudelijks niets concreets te 
zeggen.

In maart jl. is een intentieovereenkomst 
gesloten tussen de gemeente, Stichting 
De Boom en een aantal grondeigenaren 
in Langesteeg. Met de intentieverklaring 
door de ontwikkelaars, Stichting 
De Boom en de gemeente Leusden 
wordt toegewerkt naar een grondruil 
tussen de ontwikkelaars en Stichting 
De Boom. Die ruil maakt het mogelijk 
om zowel de groene ambities voor het 
Langesteeggebied als de woningbouw 
in het zoekgebied Tabaksteeg-zuid 
te realiseren. De gemeente start 
direct na ondertekening van de 
intentieovereenkomst met het opstellen 
van de kaders en randvoorwaarden, 
waarbinnen de ontwikkeling in 
Tabaksteeg-zuid kan plaatsvinden. 
Een uitgewerkt voorstel daartoe, dat 
door de betrokken partijen getoetst 
zal zijn aan de doelstellingen van de 
intentieovereenkomst, zal t.z.t. aan 
de gemeenteraad voorgelegd worden. 
Daarna kunnen met de partijen nadere 
afspraken over hun rol in de ontwikkeling 
worden gemaakt. Dat alles met de 
bedoeling vanaf 2026 woningen in dit 
gebied op te leveren.



Zoals elders in deze gaZeT te lezen is heeft de gemeente plannen om in het gebied 
ten zuiden van de Tabaksteeg woningen te bouwen. Een aantal van de bewoners van 
Tabaksteeg en Leusden-Zuid van wie de woningen grenzen aan dit gebied, zijn in actie 
gekomen. 

Zij realiseren zich dat woningbouw niet tegen te houden is en willen meedenken bij 
de planontwikkeling.  Het bewonersinitiatief dat zich “Groen langs de Grift’ noemt 
maakt zich sterk voor een groene zone oftewel een stadspark.  Dit park moet een 
ontmoetingsplek bieden voor alle bewoners van Tabaksteeg, Leusden-Zuid, Maanwijk 
en de toekomstige Tabaksteeg-zuid. Denk daarbij aan ontmoeten in de koffiebar, het 
spiritueel centrum of een van de vele speelplekken. Een plek waar tieners de halfpipe 
nemen met hun skateboard of skeelers of waar families naar het openluchttheatertje 
gaan.

Zo maar wat ideeën over hoe het park vorm kan krijgen.  Daarbij ziet het 
bewonersinitiatief graag dat de gemeente en de projectontwikkelaar van de 
uiteindelijke bouw rekeninghouden met het klimaat, bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van nieuwe bouwtechnieken, nadenken over een goed hitteplan, waterregulatie 
en diversiteit van groen.  

De initiatiefgroep is in gesprek met de gemeente en heeft onder andere een concept 
van de plattegrond voorgelegd. (zie afbeelding conceptplan hieronder)

De initiatiefgroep heeft dit plan op 21 september nader toegelicht aan de 
verantwoordelijk wethouder, Wim Vos en de projectleider van de gemeente. Daarbij is 
er o.a. stilgestaan bij de zorgen die bewoners hebben over de ontsluiting van de nieuw 
te bouwen wijk en de behoefte om zorg te dragen voor meer groen en verbinding 
tussen de wijken en wijkbewoners. De initiatiefgroep wordt graag in een vroeg stadium 
betrokken bij de planontwikkeling. Ze biedt de verantwoordelijk wethouder dan ook 

Nadat ze elkaar tegenkwamen bij de 
allereerste inloopavond van Leusden ZeT 
zijn Froukje Heijdt en Mariska Stehouwer 
het Creatief Inloop Atelier gestart onder 
de naam CreaZeT. In het voorjaar en 
najaar zijn ze eens in de twee weken op 
donderdagavond te vinden in het Lab 
tussen 19.30 en 21.30 uur. Iedereen die zin 
heeft om iets creatiefs te doen is welkom. 
Er worden geen workshops gegeven, het 
is echt een Creatief Atelier waar genoeg 
materialen liggen om mee aan de slag te 
gaan. Maar je kunt ook binnenlopen als je 
gewoon een avondje gezellig wilt kletsen. 
Ook als je thuis een creatief projectje 
hebt liggen waar je mee vastloopt, kun je 
langskomen, er is vast wel iemand die je 
weer op weg kan helpen.  CreaZeT start 
weer op 22 september, 6 en 20 oktober, 
3 en 17 november en 1 december zijn de 
volgende avonden. De avonden zijn gratis 
toegankelijk voor leden van Leusden ZeT. 
Een drankje bij Maxima’s betaal je zelf.

Maxima’s ‘Kado lokaal’ & hobbymarkt
Naast het organiseren van het Creatief 
Inloop Atelier vullen Froukje en 
Mariska (samen met Ton en Henk) 
wekelijks de winkel aan in het voorste 
deel bij Maxima’s waar wijkbewoners 
terechtkunnen om een handgemaakt 
cadeautje voor een sympathieke prijs 
te bemachtigen. Samen helpen ze Daan 
van Maxima’s met de organisatie van de 
hobbymarkt die jaarlijks in Leusden-Zuid 
wordt georganiseerd. Door corona heeft 
dat stilgelegen maar afgelopen voorjaar 
werd er een voorzichtige start gemaakt 
met de voorjaarshobbymarkt en nu 
wordt er weer een ‘ouderwets’ gezellige 
hobbymarkt georganiseerd op zaterdag 
12 november. Hier kun je handgemaakte, 
unieke en lokaalgemaakte cadeautjes 
kopen voor de decembermaand.

CreaZeTBewonersinitiatief “Groen langs de Grift”

aan om hen als klankbord te gebruiken. 
Ondanks dat er een constructief gesprek 
plaatsvond blijven er nog de nodige 
vragen.  In de komende edities van de 
Leusder gaZeT zullen de ontwikkelingen 
gevolgd worden.

Wil je meer weten? Kijk dan ook eens 
naar het filmpje: “Groen langs de Grift” 
op Youtube of scan de qr-code hiernaast.



Het is begin 2021 als buurtbewoonster 
Rens Fioole een eerste aanzet geeft om 
mogelijkheden te onderzoeken voor 
het realiseren van een Open Sportpark. 
Sindsdien zijn we anderhalf jaar verder, 
is er op de achtergrond veel gebeurd, 
zijn er plannen omgegooid en zijn we 
teruggegaan naar de basis. Nu ligt er een 
plan waarmee we verwachten snel aan 
de slag te kunnen gaan. De essentie is 
nooit veranderd; jong en oud stimuleren 
om lekker te bewegen in het park. Het 
crossbaantje is terug in het plan, want 
dat was zo leuk en er was veel vraag naar.
 
In een notendop
Weet u het nog? We zouden een prachtig 
sportpark krijgen met allerlei toestellen 
over de hele lengte van het park in 
Leusden-Zuid, ter hoogte van de vijver bij 
het standbeeld van de vosjes. De eerste 
werkgroep heeft hier de schouders 
onder gezet en een plan uitgewerkt met 
beweegtoestellen voor bewoners van 
0-100 jaar. De oorspronkelijk betrokken 
bewoners besloten na intensieve 
gesprekken met de gemeente en media 
het stokje over te dragen aan een nieuwe 
werkgroep. 

S P O R T PA R K  L E U S D E N - Z U I D
En toen?
Vervolgens zijn de toenmalige 
voorzitter van Leusden ZeT Martijn 
Kleppe en de inmiddels aangeschoven 
buurtsportcoach Roel Brinkman met 
de oorspronkelijke plannen van de 
werkgroep naar de bewoners gegaan. 
Tijdens de open inloopavond op 23 mei jl. 
hebben zij de plannen voor een volledig 
sportpark voorgelegd aan de aanwezige 
bewoners. Daar kregen ze positieve 
reacties, maar ook kritische vragen en 
opmerkingen. De voornaamste zorgen 
waren: drukte in het park, een toename 
van hangjongeren en geluidsoverlast 
door sportende mensen. De boodschap 
was helder; het crossbaantje was 
hartstikke leuk, paste goed in het beeld 
van het park, maar men wilde minder 
sportapparatuur dan oorspronkelijk 
gepland.

Wat dan nu?
Omdat de projectgroep dit plan in 
samenwerking met de buurt wil realiseren 
en de opmerkingen serieusneemt, was er 

flink wat om over na te denken. Men ging 
terug naar de tekentafel. Gelukkig stond 
buurtbewoner Niels Timmerman op en 
ging met hernieuwd enthousiasme aan 
de gang. Die crossbaan, daar kun je ook 
heel LEUKE dingen mee. Er kwam een 
ontwerp op tafel voor een pumptrack; 
een crossbaan met veel bochten en 
lage heuvels van maximaal een meter 
hoog. Om te zorgen dat de baan in het 
beeld van het park past, komt er een 
gravel toplaag op in plaats van asfalt. 
Met beplanting tussen de stroken gravel 
valt de baan straks mooi weg. Ook het 
aantal sporttoestellen is flink beperkt en 
er wordt alleen vlak naast de crossbaan 
een calisthenics toestel geplaatst. 
Hiermee kunnen allerlei verschillende 
oefeningen gedaan worden. “Op deze 
manier hebben we echt geluisterd naar 
de zorgen van direct-omwonenden 
tijdens de inloopavond, maar luisteren 
we ook naar het enthousiasme uit de 
wijk over de crossbaan en een openbare 
beweegplek.” Aldus buurtsportcoach 
Roel Brinkman. 

De uitgewerkte plannen zijn bijgevoegd 
bij dit artikel. Daarin onder andere een 
sfeerimpressie van de baan die er komt 
te liggen en een plattegrond van hoe de 
nieuwe ruimte met de crossbaan eruit 
komt te zien. De definitieve begroting 
verwacht de werkgroep in oktober 
rond te hebben. Een deel van de gelden 
is al toegezegd door de gemeente, 
maar een aanzienlijk deel zal nog uit 
fondsenwerving moeten komen. Heb jij 
zin om een bijdrage te leveren aan het 
daadwerkelijk realiseren van de plannen? 

Je bent altijd van harte welkom om 
je aan te sluiten bij het projectteam! 
Stuur dan een mailtje naar: sportpark@
leusdenzet.nl.



Zoals je hebt kunnen lezen in het 
artikel over de aanleg van het 
sportpark in Leusden-Zuid wordt dit 
bewonersinitiatief ondersteund door 
buurtsportcoach Roel Brinkman van 
Lariks, welzijn en zorg in Leusden. 
Wat is een buurtsportcoach en wat 
doet hij zoal? Hieronder volgt een kort 
interview.
 
Wat is jouw taak precies en wat is de 
link met Leusden-Zuid/Tabaksteeg?
Zelf heb ik als buurtsportcoach 
een focus op jongeren, maar dat is 
nog steeds heel breed. Soms is dat 
begeleiding vanuit het jongerenwerk 
en geef ik psycho-fysieke trainingen, 
soms is dat samen met de jeugd 
een Bikepark bouwen of gewoon 
even een potje basketballen. Bij 
Leusden-Zuid ben ik betrokken 
geraakt, omdat de gemeente graag 
een extra impuls wilde geven aan het 
initiatief voor het sportpark. Daar 
heb ik een ondersteunende rol voor 
de projectgroep, zodat die vooral 
enthousiast met ideeën kan komen 
en geen volledige baan krijgt aan 
regelwerk.

Wat is jouw rol m.b.t. het aanleggen 
van het sportpark in Leusden-Zuid?
In Leusden-Zuid help ik met name om 
de samenwerking met de gemeente 
te verbeteren en heb ik straks een 
rol om ook de financiering rond te 
krijgen en we er dus voor gaan zorgen 
dat dit mooie plan ook daadwerkelijk 
gerealiseerd wordt.

Waarvoor kunnen wijkbewoners bij 
jou terecht?
In principe met alle vragen rondom 
Sport en Bewegen! Dat doe ik 
natuurlijk niet alleen, soms zet ik een 
vraag door naar een collega.

Samen pakken we van alles op: 
van projectontwikkeling (zoals 
een sportpark) tot hulp bij 
aangepaste sport, programma’s 
voor sportstimulering (zoals Sjors 
Sportief en het GALM-project) tot 
aan de verenigingsondersteuning en 
wandelgroepen.

Je vindt alle contactgegevens van 
buurtsportcoaches straks op: 
www.leusdeninbeweging.nl.

Buurtsportcoach

Stichting Huiskamer van Leusden 
is er voor inwoners van Leusden,   
Achterveld en Stoutenburg die 
hulp nodig hebben. Wij zorgen 
dat mensen in contact komen 
met vrijwilligersorganisaties of 
fondsen die hen kunnen helpen. 
Daarnaast werken wij intensief 
samen met vrijwilligersorganisaties, 
fondsen, zorginstanties, Lariks 
en de gemeente Leusden om 
oplossingen te vinden voor sociaal-
maatschappelijke thema’s, zoals: 
armoede, eenzaamheid, mantelzorg 
en dementie. Wij zullen regelmatig 
vragen en verzoeken van de Huiskamer 
van Leusden die betrekking hebben 
op onze wijk hieronder vermelden. 
Kijk ook eens op de website van de 
Huiskamer van Leusden of je een 
dienst aan een medebewoner kunt 
leveren: Huiskamer van Leusden-
Coördinatiepunt van informele 
zorgvragen.

Huiskamer van LeusdenHulp gezocht!

Kan jij ons helpen? Neem contact op met info@leusdenzet.nl.

Ouder echtpaar, wonende in Leusden-
Zuid, is al maanden op zoek naar een 
huishoudelijke hulp. Het wil maar niet 
lukken en ze zitten erg omhoog want 
kunnen het echt niet meer zelf. Ze 
zoeken een betrouwbaar, zelfstandig 
werkend iemand die 1 keer per 14 
dagen wil komen schoonmaken. 
Betaling in overleg. Kent u een goede 
hulp die nog ruimte heeft? Mevrouw 
komt graag met u in contact. Tel. 033-
2996768.

zoekt...

opslagruimte
voor onze verenigingsmaterialen...

een 
goed gevoel!

publiciteit 
bij activiteiten

adverteren 
in de gazet

gratis 
lidmaatschap

Wij bieden

±5 m2



Het TECHlab is dit najaar ook weer actief. In oktober en november organiseren de 
vrijwilligers weer een Coderdojo voor kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Tijdens een 
Coderdojo leren de deelnemers te programmeren met verschillende tools. Zo leren ze 
spelletjes te maken met Scratch, programmeren een educatieve robot of ontdekken 
hoe een mini-computer zoals een Micro:bit of Raspberry Pi werkt. Sommige kinderen 
hebben al wat ervaring maar er doen ook altijd kinderen voor het eerst mee. En juist 
die mix aan ervaring is erg leuk. De vrijwilligers zorgen ervoor dat er voor iedereen iets 
is waar je mee aan de slag kunt. Deelname aan de Coderdojo’s is gratis, aanmelding is 
wel verplicht en kan een aantal weken voordat de Coderdojo begint. Leden van Leusden 
ZeT krijgen bericht wanneer de inschrijving geopend is. De volgende Coderdojo’s zijn 
op: zaterdag 15 oktober en zaterdag 19 november van 14.00-16.00 uur in het Lab in 
Antares. Voor meer info, zie www.leusdenzet.nl/techlab/coderdojo/.
 
Heb je een laptop? Neem deze dan mee. Heb je er geen? Geen probleem. Er zullen er 
een paar zijn net als de robots Dash en Ozobot die we kunnen lenen van ‘t Palet. Heb 
je al ervaring? Leuk! Heb je nog nooit iets gedaan met programmeren of robots? Geen 
enkel probleem! Bij een Coderdojo staan vrijwilligers voor je klaar om je op weg te 
helpen.

In totaal kunnen er maximaal 10 kinderen meedoen. Deelname is gratis, aanmelden 
is wel verplicht en kan een aantal weken voor de Coderdojo. Leden van Leusden ZeT 
krijgen bericht als de inschrijving is geopend.

CODERDOJO DIT NAJAAR
Het TECHlab organiseert dit jaar voor 
het eerst een workshop Domotica. Zou 
jij met 1 druk op de knop alle lichten 
in je huis aan of uit willen doen? Of 
de garagedeur automatisch open 
laten gaan als je aan komt rijden? De 
ventilator in de badkamer vanzelf aan 
en uit laten gaan doordat een sensor 
de luchtvochtigheid meet? Dit zijn 
allemaal voorbeelden van Domotica 
waarmee je op een slimme manier 
acties in je huis kunt aansturen.
 
Wijkbewoner Martijn Fennema 
heeft op deze manier zijn huis 
geautomatiseerd met het open 
source systeem home-assistant.io. 
In november legt hij in vier avonden 
uit hoe je dit zelf kunt doen. En dat 
niet alleen, je gaat er ook mee aan de 
slag zodat je na deelname de eerste 
resultaten hebt en zelf verder kunt 
gaan. De workshop vindt plaats in Het 
Lab in Antares op: dinsdagavond 8 
november, donderdag 17 november, 
donderdag 24 november en dinsdag 
29 november, steeds van 19.30-22.00 
uur. Kosten zijn 25 euro voor de vier 
avonden, inclusief koffie en thee. 
Leden van Leusden ZeT krijgen korting 
en betalen 20 euro. Dit is exclusief de 
benodigde materialen. Deze kunnen 
deelnemers rechtstreeks bestellen 
bij onze partner: Elektronicavoorjou. 
Voor meer informatie of inschrijven 
voor de workshop zie: 
w w w. l e u s d e n z e t . n l / t e c h l a b /
domoticaworkshop/.

Workshop domotica

Advertentie



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: 






Colofoon

Lid worden?

 Het bestuur

Redactie
Riny Savelberg
Ellen Jumelet
Elise Piso
Jolanda van der Veen-van Kooten

Vormgeving
Derk Reijneker

Drukwerk
Drukkerijpatria.nl

De Leusder gaZeT is een uitgave 
van wijkvereniging Leusden ZeT.
Damreesche Spoor 79
3832 KS Leusden
Kvk 70295239
NL61RABO0326092102

Wijzigingen en fouten voorbehouden. 

september 2022 www.leusdenzet.nl info@leusdenzet.nl

Het bestuur van Leusden ZeT bestaat 
uit:xw

Chris van 
Bokkum

Peter
Nierop

Mariëlle
Jansen

Giovanna
v/d Ham

Marc
Dijksterhuis

Inmiddels telt onze wijkvereniging 
meer dan 350 huishoudens. Word 
nu ook lid vanaf slechts € 10,- per 
huishouden per jaar. Je ontvangt dan 
vier keer per jaar de Leusder gaZeT en 
de maandelijkse nieuwsbrief. Ook krijg 
je voorrang of korting bij activiteiten. 
Zo blijf je als eerste op de hoogte van 
het wijknieuws. Wil jij dit ook? Ga dan 
snel naar: 
www.leusdenzet.nl/lid-worden/.

P U Z Z E L
Allemaal weer terug van vakantie 
in het prachtige Leusden. Tijd om 
onze topografie te testen. Zoek in 
onderstaande zinnen de verstopte 
plaatsnamen. Heb je ze allemaal 
gevonden? Stuur je antwoorden dan voor 
1 december naar: gazet@leusdenzet.nl. 
Ons kersverse redactielid Elise Piso zal 
de winnaar verrassen met een heerlijke 
zelfgebakken lekkernij.

In het voorbeeld laten we zien hoe je ze 
kunt vinden:

Een bekende leus: denkend aan Holland, 
is het begin van een tv-programma.

1. Het was een prachtig feest. Honderden bloemen daalden over het bruidspaar 
neer.

2. Het was daar erg hoog. Landbouwmachines konden er nauwelijks bijkomen.
3. Is dat Hollandse nieuwe? geintje zeker van verkoper.
4. De stank in de stal is niet te harden. Berggeiten ruiken niet zo fris.
5. Die kat wijkt geen moment van haar pasgeboren jongen.
6. Kom mensen, doorlopen alstublieft. Zo kunnen wij hier niet werken.
7. Ik heb gehoord, dat veel burgemeesters graag een andere standplaats zouden 

hebben.
8. De jongen lag bleek en levenloos op de grond.
9. Je vindt in dat gebied uitsluitend wouden. Bergen zijn er ook genoeg
10. Ik ga vandaag niet naar school, zei Stien. Ik ben ziek.
11. Is dat niet wat mal, meloen als nagerecht?
12. Ik vind het a b c ouderwets, zei Jan. Ze moeten maar iets nieuws verzinnen.
13. Toen de zon ging schijnen, trok de nevel plotseling op.
14. Wil Rob redacteur worden van dat blad? Dat meen je toch niet!
15. Zet die emmer met kalk maar in de hoek.

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 4 december!


