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Eenzaamheid in Leusden op agenda

Wandelen met Ria
Bindels

Lokale
conferentie Kom
Erbij in De Tuin
LEUSDEN - In het hele land
wordt van 25 september tot en
met 4 oktober aandacht besteed
aan het onderwerp ‘eenzaamheid’. De ‘week tegen eenzaamheid’ is een initiatief van Coalitie
Erbij, een landelijk samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die zich ieder
op hun eigen wijze met het onderwerp bezighouden. Ook in
Leusden is een Lokale Coalitie
aan het werk gegaan om aandacht te vragen voor een groot
maatschappelijk probleem.

Eenzaamheid komt in alle lagen
van de bevolking voor. Uit een onderzoek van de regionale GGD
kwam naar voren dat vier op de
tien Leusdenaren van 19 jaar en
ouder zich in meer of mindere
mate eenzaam voelen. Onder de
65-plussers gaf zelfs de helft van
de ondervraagden aan zich eenzaam te voelen. Christine van
Monsjou, medewerkster van Welzijn Leusden, wijt dit onder meer
aan de individualisering van de
samenleving. ,,Veel mensen hebben last van het feit dat ze zich
eenzaam voelen”, zo concludeert
ook de landelijke overheid, die het
onderwerp als één van de speerpunten van haar beleid heeft uitgeroepen.
Leusden behoort tot de koplopers van gemeentes die aandacht
besteden aan de strijd tegen eenzaamheid.
Persoonlijk
vindt

Frits van Breda

door Frits van Breda

Op de foto de ‘Lokale Coalitie’ met Christine van Monsjou, Jonjon Blom, en Antoinette Evertse.
Christine van Monsjou de week
tegen eenzaamheid geen goede
slogan. ‘Te negatief’ zo is haar duidelijke mening. Ze zou het liever
willen hebben over de ‘week van
verbondenheid’. Als mensen meer
oprechte aandacht voor elkaar
zouden hebben creëer je immers
meer verbondenheid, is haar stellige overtuiging.
Landelijk wordt de week geopend met het Nationaal Eenzaamheid Congres. In Leusden wordt
een lokale conferentie, Kom Erbij,
georganiseerd die op 30 september
zal plaatsvinden in De Tuin. Voor

deze bijeenkomst zijn professionals en sleutelfiguren uit het vrijwilligerswerk uitgenodigd. Een
opvallende activiteit is ‘De langste
eettafel van Nederland’ waarbij
iedereen wordt opgeroepen om in
de betreffende week samen te eten
en het thema eenzaamheid (in de
buurt) te bespreken. De vraag is
daarbij vooral mensen uit te nodigen waarvan u het idee heeft dat
ze eenzaam zijn. Meer informatie
hierover is te vinden op www.samentegeneenzaamheid.nl.
De
Leusdense bibliotheek houdt op
donderdag 25 september een bij-

eenkomst over literaire leeskringen en museumgroepen.Voor mensen die zich eenzaam voelen
wellicht een mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Op dezelfde
dag wordt in De Tuin de film The
Lunchbox gedraaid, een hartverwarmende film over twee eenzame
mensen die door toeval met elkaar
in contact komen. Christine van
Monsjou heeft nog één suggestie:
,,Misschien kan er die week ook in
de kerken aandacht besteed worden aan het onderwerp eenzaamheid?” Voor informatie: info@welzijnleusden.nl.

‘Snuffelen aan het muzikale gevoel van toen’
Regionaal
popfestival in De
Laak

door Anne Vernooij
,,Mijn gedachte is om jonge mensen kennis te laten maken met
onze muziek”, vertelt Nijkerkervener en basgitarist Jacques Smulders. Met The Elements had hij tot
eind jaren zestig diverse televisieoptredens in eigen land, België en
Duitsland, met de bekende wijn-

boer Ilja Gort als drummer. Eind
jaren zestig zijn veel bands uit
Amersfoort en omgeving gestopt.
,,Huisje, boompje, beestje hè. We
trouwden jong, en kregen kinderen.” Maar in 1985 was de hang
groot om nog eenmaal samen op
het podium te staan. ,,In de jaren
zestig was de concurrentie onderling groot, tijdens dit festival ontstond opeens veel sympathie naar
elkaar toe. Dat gevoel staat in ons
geheugen gegrift.”
Veel sympathie kwam er dan ook
op de oproep of de bandleden van
toen zich wilden melden. Samen

Eelke Douma

NIJKERKERVEEN - Hèt gevoel van het Back to the Sixties
festival in De Flint van 1985 nog
eenmaal herbeleven, dat is de
vurige wens van organisator Jacques Smulders voor het Back to
the Sixties, old & young generation popmuziek Amersfoort festival op zondag 5 oktober. Dan

treden de oude rotten van toen
samen met hun volwassen kinderen vanaf 14.00 uur op in evenementencentrum De Laak in Nijkerkerveen.

The Sixties Generation, tweede van rechts Jacques Smulders.

met hun kinderen, veertigers inmiddels, treden ze op. Laurie
Huurdeman, dochter van toetsenist en zanger Koos Huurdeman,
zingt speciaal voor deze gelegenheid in haar vaders band Still
Crazy. De populaire band Hamlet
trok in de jaren zeventig volle zalen, de laatste twintig jaar spelen
zij onder de naam Still Crazy.
Zanger René Kuyten, die ook op
de dansvloer vele prijzen won,
speelt samen met zijn vader Ton
Kuyten in Pink Cadillac. Zangeres
Patricia Smit, dochter van sologitarist Dick Smit zingt in de band
The Study Set, ontstaan uit een
vriendengroep van de middelbare
school in Amersfoort. Vijfenveertig
jaar later hebben de vrienden elkaar opnieuw gevonden.
Niet Nix, een echte coverband,
oogstte tijdens ‘Struinen in de Tuinen’ dit jaar veel succes. Als gast
treedt zangeres Hiske Douma op,
de dochter van toetsenist Eelke
Douma. Een van de frontzangeressen van The Jammyband is Monique van Thiel, dochter van sologitarist Flip van Thiel. Deze band
is ongeveer drie jaar geleden begonnen door gewoon een beetje
voor de lol te jammen. The Hotfighters en The Elements, de oudste popgroepen uit Amersfoort,
laten uiteraard weer hun geluid
horen. Zo ook Piet Kikkert, bassist
van The King Beezz, gitarist Gan
Bakker van Ei, Ei en de Klutsers
en Bill Haley imitator Siem Hazewinkel. De oude rotten van The
Sixties Generation treden op als
huisband. ,,Over tien jaar, dan is
er weer een Back to the Sixties,
maar dan moet een van de kinderen het organiseren”, vertelt Smulders vol enthousiasme.
Kaartverkoop: Tabakspeciaalzaak, Neptunusplein 50 in Amersfoort. Info: www.sixtiesgeneration.nl

LEUSDEN - In Leusden is weer volop
gelegenheid om te gaan wandelen
onder leiding van Ria Bindels. De
eerst volgende sportwandeling is op
woensdag 1 oktober. Dan is de start
bij Restaurant Oud Leusden, Vlooswijkseweg in Leusden. Om 09.00 uur
vertrekken de wandelaars vanaf dit
punt. Er wordt in een sportief tempo
gewandeld tot 12.00 uur. De Lage Afstand Wandelingen gaan vrijdag 26
september van start. De route die de
Leusdenaren nu lopen is het Maarten
van Rossumpad een wandeltocht van
Den Bosch naar Steenwijk in totaal
384 km verdeeld over diverse vrijdagwandelingen. Aanstaande vrijdag
wordt de route gelopen van Laag-Soeren naar Ugchelen. De keuzeafstand
op deze dag is 19 of 25 km. In je eigen
tempo loop je dit gemarkeerde Lange
Afstand Pad. Met een touringcar vertrekken we om 08.00 uur uit Leusden.
De onkosten bedragen 30.00 euro inclusief busvervoer, uitgewerkte routebeschrijving, begeleiding onderweg, koffie bij de start en soep op het
eindpunt. Aanmelden of inlichtingen
Ria Bindels 06-15556066 of per mail
riabindels@gmail.com. Op de wandelsite www.midden-nederland.info
vind je meer info, ook over de afgelopen zomer die Ria Bindels op de Camino naar Santiago de Compostela
heeft doorgebracht als pelgrim en als
hospitalera werkend in de pelgrimsherbergen in Spanje.

Gezinsviering in
Achterveld
ACHTERVELD - Op zondagochtend 28
september om 11.30 uur is er een gezinsviering in de St. Jozefkerk Achterveld. Wat is houden van? Houd je alleen van me als ik braaf ben? Kom
luisteren, vieren en beleef het mee
met het verhaal van Alex de Beer.
Ook kinderkoor De Vlindertjes is van
de partij. Jong en oud is van harte
welkom! Er is tevens crèche aanwezig.

Kerk- en
scholendiensten
Marcuskerk
LEUSDEN - ‘Hoor je me roepen?’ is het
thema van de diensten die op 28 september gehouden worden. In deze
vrolijke en veelzijdige diensten verdiepen bezoekers zich in het verhaal
van de roeping van Samuel. De diensten worden voorbereid in samenwerking met de PC-scholen van Leusden. Om 9.00 uur verlenen de
kinderen van de Brink en de Vallei en
gevolg hun medewerking. Om 10.30
uur werken kinderen en leerkrachten
mee van met name de Loysder Hoek,
de Holm en het Kompas. Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn
van harte welkom, samen met hun
ouders, opa’s en oma’s of kennissen.

Bingo in De Til
LEUSDEN - Op vrijdag 26 september
zal er in de Til weer een oergezellige
bingo-avond worden georganiseerd
voor jong en oud. Er zullen negen
ronden worden gespeeld, waarbij erg
leuke prijzen te winnen zijn. De zaal
is open vanaf 19.00 uur. Vanaf 19.30
uur zullen de bingo-balletjes weer
rollen. Het inleggeld voor deze avond
bedraagt 3,00 euro per boekje.

Rectificatie
LEUSDEN - Ten onrechte stond vorige
week in de Leusder Krant dat Daantje’s Fashion geopend is op de Hamershof. Daniëlle Albert-de Heus
opende zaterdag 13 september officiëel de deuren van Daantje’s Fashion
echter op De Biezenkamp 88. Ze richt
zich op betaalbare mode en trendy
kleding voor vrouwen en meisjes.
Tevens was Jasper Bron op de foto te
zien bij het artikel over Academas
Sport en Fysiotherapie, niet Richard
Greving zoals het onderschrift suggereerde.

