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Inmiddels traditie is de 
Kerstlichtjestocht op het 
Landgoed Schothorst. 

Margriet ontving de 
Buurtwetertegel omdat ze zich 
al jaren inzet voor en met de 
bewoners uit Zielhorst.

Het doel is dat So What méér 
wordt dan een ontmoetingsplek.

Het Wijkplan 2019-2020 is 
gepresenteerd!
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In de afgelopen maanden 
waren er wat problemen rond 

de bereikbaarheid van 
’t Middelpunt. Met dit nieuwe 

telefoonnummer zijn die 
hopelijk opgelost.

 
Voor alle contacten rondom 

’t Middelpunt (zaalhuur 
of andere vragen) kunt u 
voortaan overdag bellen 

met 06 - 40 534 203.

Het doel van deze uitgave is 
wijkbewoners informeren over 
zaken die Zielhorst aangaan 
en de betrokkenheid tussen 
bewoners vergroten. 
Naast deze papieren versie 
versturen we ook digitale 
nieuwsbrieven (max. 2 per maand).  
 
Heb je informatie voor 
deze nieuwsbrief of wil je 
je abonneren? Stuur een 
e-mail naar: wbt@wijkzielhorst.nl.

Nieuw tel.nummer 
‘t MiddelpuntZielhorst in contact
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Onze 
buurtnetwerker 

Michel
Vroeger was het zo dat het wel
zijnswerk een divers aanbod had 
van activiteiten waar bewoners aan 
konden deelnemen. Tegenwoordig 
gaat dat anders. Inwoners zijn zelf 
meer aan zet. Zij geven aan waar 
zij behoefte aan hebben en wat 
wensen zijn, maar hebben ook 
meer ruimte om zelf initiatieven te 
nemen en activiteiten te starten. 
Waar nodig met ondersteuning 
van Indebuurt033 en dus van de 
buurtnetwerker. Als u als bewoner 
graag iets zou willen doen, bijvoor
beeld een kookclub met buurtge
noten beginnen, maar u weet niet 
goed waar te beginnen, dan kan de 
buurtnetwerker u daarbij onder
steunen. De buurtnetwerker kan 
u in contact brengen met andere 
bewoners waarvan hij weet dat die 
daar ook interesse in hebben of 
daar al mee bezig zijn. Ook kan de 
buurtnetwerker ondersteunen met 
praktische zaken zoals het zoeken 
naar een geschikte ruimte of 
meehelpen met een subsidieaan
vraag als dat van toepassing is. Ook 
kunnen we samen kijken of het 
initiatief aansluit bij het wijkplan, 
dat in samenwerking met inwoners 
tot stand is gekomen. 

Gebiedsteams
Bij Indebuurt033 werken we 
sinds kort met gebiedsteams. 
Voor Schothorst, Zielhorst en de 
Hoef betekent dit dat alle beroeps
krachten vanuit Indebuurt033 die 
voorheen in Schothorst, Zielhorst 
en de Hoef werkzaam waren nu 
meer gaan samenwerken met de 
beroepskrachten van Liendert en 
Rustenburg en vice versa. In deze 
gebiedsteams zijn alle vakgroepen 
van Indebuurt033 vertegenwoor
digd zoals jongerenwerk, buurt
netwerk of participatiemakelaars, 
Sociaal Juridisch Dienstverlener, de 
Maatschappelijk Dienstverleners 
en mantelzorgmakelaar.  Deze 
disciplines vormen per gebied een 
team op een herkenbaar punt. 
Voor ons is dit de Informatiewinkel 
“Groene Stee”. 
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Deze Informatiewinkel is de 
uitvalbasis voor de werkers die 
van daaruit makkelijk de wijk in 
kunnen. Ook is de Informatie
winkel herkenbaar voor bewoners 
en netwerkpartners in de wijk. Het 
is een laagdrempelige voorziening 
waar burgers met al hun vragen 
op het gebied van zorg, ontmoe
 ten, wonen, geldzaken, hulp bij 
formulieren, aanvragen van voor
zieningen, vrijwilligerswerk en 
mantelzorg terecht kunnen.
In de informatiewinkel werken 
professionals samen met vrijwil
ligers en wordt bekeken hoe de 
burger een antwoord vindt op zijn 
vraag eventueel met (kortduren de) 
ondersteuning van een beroeps
kracht.

Wijkplan 2019
Wijkplannen zijn werkdocumenten 
die in de loop van de tijd worden 
aangevuld en verbeterd door 
bewoners en organisaties die 
in de wijken actief zijn. In de 
afgelopen maanden is er hard 
gewerkt aan het wijkplan Schot
horst/Zielhorst 2019 door 
bewoners en organisaties zoals 
het wijkteam en Indebuurt033. 
Gezamenlijk proberen we na te 
denken hoe we kunnen voort 
borduren op de ingezette weg van 
het huidige wijkplan. In het wijkplan 
staan de doelen en wensen per wijk 
beschreven. Daarnaast zijn deze 
plannen het inhoudelijke vertrek
punt voor een subsidieaanvraag 
van een bewonersinitiatief.

Graag roep ik mensen uit Schot
horst en Zielhorst op om over het 
Wijkplan mee te denken. Wil jij ook 
een bijdrage leveren aan je wijk? 
Wil je graag een bewonersinitiatief 
opzetten en zoek je daar onder
steuning bij of wil je jouw ideeën 
mee laten tellen?
Neem dan contact op.

Iets over mijzelf
Ik heb het afgelopen jaar met veel 
plezier gewerkt als buurtnetwerker 
van Schothorst, Zielhorst en De 
Hoef. Maar zoals u misschien al 
vermoedde na de eerste alinea’s 
van dit stukje: ik ga vertrekken. 
Onder meer de reisafstand vanuit 
OostNederland, waar ik woon, 
werd me te veel. Indebuurt033 gaat 
op zoek naar een nieuwe buurt
netwerker, die hopelijk vanaf begin 
2019 mijn werk kan overnemen. 
Ik wens hem/haar veel succes en 
hoop op een mooie toekomst voor 
Schothorst, Zielhorst en De Hoef.

 
Het ga u goed! 

Michel 
Wesolek
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Beleef het kerstverhaal  opLandgoed Schothorst 
Als Sint Nicolaas Emiclaer 
weer heeft verlaten, barsten 
de kerstactiviteiten los. De 
kerken organiseren natuurlijk 
kerstvieringen, kerstmarkten en 
kerstmaaltijden, vaak ook gericht 
op mensen die normaal geen kerk 
van binnen zien. Maar hoe weet 
je wanneer je welkom bent voor 
welke activiteit? Sinds dit jaar is er 
de website Zindex033, waar alle 
kerken hun activiteiten aanbieden 
en de bezoeker heel snel kan 
zoeken op thema, aanbieder 
en locatie.

Inmiddels traditie is de 
Kerstlichtjestocht op het Landgoed 
Schothorst. Dit jaar verwelkomen 
Romeinse soldaten de bezoekers 
in het rijk van hun keizer Augustus 
op zaterdag 22 december aan 
het eind van de middag. Eenmaal 
‘ingeschreven’, wordt bezoekers de 
weg gewezen via honderden lichtjes. 
Onderweg vertellen personages 
uit het kerstverhaal wat er ruim 
tweeduizend jaar geleden gebeurde 
in Bethlehem. Zo kunnen bezoekers 
kennis maken met de herders en 
hun schapen, een herbergier en 
magiërs uit het oosten. De route 
eindigt bij een levende kerststal. Na 
afloop is er gelegenheid om samen 
Kerstliederen te zingen bij een 
vuurkorf en wordt er chocolademelk 
en glühwein geschonken. 

De kerstlichtjestocht is gratis 
toegankelijk en wordt georgani seerd 
door leden van de kerken 
De Lichtkring (Emiclaer) en De 
Hoeksteen (Schothorst). Doel is 
iedereen in Amersfoort kennis te 
laten maken met het Kerstverhaal in 
een sfeervolle ambiance.
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Beleef het kerstverhaal  opLandgoed Schothorst 
Zaterdag 

22 december  
16:30 tot 19:00 uur 

Landgoed Schothorst.
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Ondernemer in de wijk

Maarten Korten is sinds 2006 
bedrijfsleider van de Jumbo in 
Emiclaer. Daarnaast leidt hij de 
vestiging in Nieuwland.  Jumbo 
steunt de WijkMobiel, door in 
de winkel van Emiclaer de 
rittenkaarten te verkopen.

Jumbo is een familiebedrijf, met
als eigenaar Joost den Blanken.
Met een vaste ploeg van mede
werkers staat de klantvriende
lijkheid in de vestigingen voorop. 
Mensen met een beperking worden 
ondersteund. Er is de wil om te 
helpen. Veel medewerkers wonen 
in de wijk.

Volgens Maarten is er behoefte 
aan vervoer op maat. Waar 
mogelijk wil Jumbo dat vervoer 
stimuleren en faciliteren. Dat is 
belangrijk nu mensen langer op 
zichzelf blijven wonen. Jumbo wil 
een dienstverlenende supermarkt 
zijn.

Jumbo steunt ook andere goede 
doelen. Als je je lege flessen komt 
inleveren, kun je je statiegeld 
doneren aan een goed doel. Dat 
kan bijvoorbeeld iemand in de 
wijk zijn die zich voor dat goede 
doel inzet. Op de kamer waar we 
elkaar spreken hangt een oude foto 
met daarop de oprichters van het 
bedrijf met als spreuk: Het is een 
klant of het wordt een klant.

Wij ondersteunen mensen met een beperking
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Wil je als ZZPer ook een keer in 
de wijkkrant staan? Mail dan naar 
communicatie@wijkzielhorst.nl.  
Je vermelding komt ook gratis op 

de website te staan.

Voor een leuk filmpje over 
de WijkMobiel, zie Kei TV: 
www.youtube.com/user/ 
KEITVAmersfoort/videos

Wie een ritje met de 
WijkMobiel wil maken:

Telefoon 0640 83 16 47, 
tussen 08.00 en 21.00 uur, 
en een dag van tevoren 
reserveren.  
 
Een rit kost €2, en een 
vijfrittenkaart €7,50. 
 
De vijfrittenkaarten zijn 
verkrijgbaar bij: 
 Jumbo Emiclaer,  
 De Koperhorst, 
of bij de chauffeur.

“Ik word er verdrietig van.
Ik heb nog maar drie 
watertjes gehad. 
Botulisme en andere 
ziektekiemen liggen 
op de loer. Zeer 
verontrustend. 
 
Uit de minibieb van 
‘t Middelpunt waar je 
boeken kunt pakken worden boeken 
gehaald en in het water gegooid, op 
het terrein van ‘t Middelpunt vond 
ik tientallen wietzakjes, alcohol 
flessen, chipszakken en andere zooi. 

Morgen weer verder met puin
ruimen. Jammer dat de gemeente 
in dit probleem geen actie onder
neemt. Terwijl rondom ‘t Middelpunt 
drie basisscholen zijn gesitueerd en 
kinderopvang en kinderdagver
blijven zijn waar kleine kinderen in 
aanraking kunnen 
komen met puur 
GIF. Het is te triest 
voor woorden. 
Buiten spelen 
voor kinderen 
moet veilig blijven.”

Martin van der Veen is een wijkbe
woner die al langere tijd zijn best 
doet om de wijk schoon te houden. 
Dat dat af en toe vechten tegen de 
bierkaai is, vertelde hij tijdens de 
afgelopen wijknetwerkbijeenkomst. 
Onlangs is hij weer 'aan het vissen' 
geweest in de wateren van Zielhorst 
en bij Emiclaer. 

3 uurtjes vissen in Zielhorst.
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De Buurtwetertegel is voortge
komen uit het initiatief Buurtweter 
van de G1000 in 2014. De initiatief
groep ontdekte dat er al zoveel 
mensen zijn in Amersfoort, die zich 
inzetten voor hun buren en buurt, 
dat ze besloten hebben om een 
blijk van waardering te ontwikkelen, 
die regelmatig wordt uitgereikt aan 
de echte ‘buurtweters’ van Amers
foort. Om op die manier anderen te 
inspireren de goede voorbeelden 
te volgen. De Buurtwetertegels zijn 
ontworpen en uitgevoerd door 
Anja Claassen, een keramiste 
uit Schothorst.

Margriet ontving de Buurtweter
tegel omdat ze zich al jaren inzet 
voor en met de bewoners uit Ziel
horst. Ze zorgt ervoor dat mensen 
met wensen voor de wijk die kun
nen realiseren, bijvoorbeeld door 
ze de weg te wijzen in de buurtbud
getten en subsidiemogelijkheden. 
Of ze start zelf een initiatief, zoals 
recent ‘Kitchen Delicious’.

Op donderdag 15 november is de 
Buurtwetertegel uitgereikt aan 
Margriet Guiver-Freeman.

Iemand nomineren? 
Ken jij iemand in de buurt die weet 
wat er speelt en vraag en aanbod 
bij elkaar brengt? Bij wie je terecht 
kunt met praktische vragen als  
“Ik heb een leuk idee voor mijn 
buurt of de wijk,’ of ‘Mijn buur
vrouw dreigt te vereenzamen, 
waar kan ik dat melden?’ ” 
 
Je kunt deze meer dan goeie 
buur nomineren voor een 
Buurtweter tegel, door een mail 
met motivering te sturen aan 
buurtwetertegel@bewoners033.nl.

Het gaat Margriet om het ver
sterken van de sociale cohesie, ze 
is een echte verbinder, die mensen 
ook zelf aan de slag laat gaan. 
Kortom een echt voorbeeld van 
een Buurtweter in Zielhorst!

Buurtwetertegel 
voor Margriet 
Guiver-Freeman.
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New Life Computers
Albert Schweitzersingel 303 3822 BV 
Amersfoort
033  457 17 75
info@newlifecomputers.nl 
www.newlifecomputers.nl

New Life Computers
New Life Computers zit al 15 jaar in het hart van Zielhorst 
en is dé specialist in het leveren van nieuwe laptops, 
computers en allerhande randapparatuur. Ons zeer 
ervaren team geeft u een gedegen kosteloos advies.

Wat levert New Life Computers
• Levering van nieuwe laptops, pc’s uit voorraad
• Levering van op maat gemaakte computers
• Levering van printers, cartridges, routers e.d.
• Levering van 2e hands laptops en pc’s (mits voorradig)
• Levering van Data Recovery
• Reparatie van alle merken pc’s en laptops
• Instellen email / overzetten data 
• Aan huis installatie en altijd gratis hulp op afstand

Kom eens vrijblijvend binnen lopen.  
De koffie staat altijd warm.



Jongeren in de wijk

Als je van de basisschool af bent, 
kom dan eens kijken op Spi  netpad 
2, ga de trap op rechts van de 
hoofdingang van wijkcentrum 
’t Middelpunt en ontdek er een 
compleet jongerencentrum waar je 
kunt kletsen, wat kunt drinken en 
anderen ontmoeten. Je kunt je er 
opgeven als vrijwilliger achter de 
bar, je kunt poolen, tafeltennissen, 
je telefoon aan een djset pluggen 
om er je favoriete muziek op te 
laten horen of een potje gamen. 
Nieuwe spellen zijn besteld, zoals 
Fifa 19.

In feite is dat nog niet alles, vertelt 
de 18jarige Joey U’Ren, geboren 
en getogen in Zielhorst en al jaren 
regelmatige gast in het centrum. 
Eerst om er met vrienden te chillen, 
inmiddels aangesteld om – samen 
met jongerenwerker Jelle Maris – 
een heuse jongerenvereniging in 
het pand te vestigen. 

,,Wat we willen’’, zegt Joey, ,,is dat 
So What, de naam van het centrum, 
méér dan een ontmoetingsplek 
wordt, namelijk een club met leden 
en vrijwilligers, waar je voor een 
kleine bijdrage aan allerlei activi
teiten kunt meedoen die je, samen 
met je vrienden, organiseert. Als 
voorbeelden noemt Joey uitstapjes, 
workshops, disco’s maar bijvoor
beeld ook iemand die wordt 

Wat is er voor jongeren te doen in Zielhorst?

ingehuurd om een djcursus te 
geven of een danscursus. Als er 
genoeg draagvlak voor is, zijn dat 
soort activiteiten zeker mogelijk 
en kunnen er ook leuke spellen 
worden aangeschaft. Joey: ,,We 
kunnen er ook samen op uitgaan, 
bijvoorbeeld een excursie ergens 
naar toe, een concert of volgend 
jaar met een groep naar het 
strand.’’

So What bestaat al een hele tijd, 
aldus Joey, maar wordt als vereni
ging van jongeren die er zelf wat 
van willen gaan maken nu nieuw 
leven ingeblazen. ,,Het is trouwens 
nog niet zeker of het huidige pand 
als jongerencentrum kan blijven. 
Maar de vereniging komt er, ook 
al zou dít pand moeten sluiten. We 
vinden samen met wie maar mee 
wil doen dan iets anders waar we 
terecht kunnen.’’

Heb je interesse of wil je meer 
weten? Stuur een mailtje naar 
joey.uren@casema.nl
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Steek je vanaf Het Masker de Vijver van Emiclaer over – prachtig, die 
naam: De Oversteek! –, dan kom je via de Hendrick de Keyserlaan bij 
de Leonardo da Vincistraat, bijna middenin Zielhorst. Rechts in die straat 
ligt een sportveldje van amper 15 bij 30 meter, dat in deze 
wijkkrant aandacht krijgt.

HEt sportveldje aan de Leonardo da Vincistraat 
is bijna altijd in gebruik



Harm zegt dat hij al als kleuter op 
het veld kwam. ‘‘Eerst vond ik de 
piratenboot het leukst. Later ging ik 
voetballen, ook met een vrienden
groepje. Ik vond het mooi omdat 
je er allerlei sporten kunt doen en 
je ook verstoppertje kunt spelen.’’ 
Tegenwoordig traint Harm drie 
avonden in de week rugby in club
verband en komt er van voetbal 
minder. Hij traint ook rugby op het 
veldje. ‘‘Maar zonder bitje mag je 
niet tackelen. Dan doen we daar 
grabtackle of touch rugby.’’

Jari en Douwe gebruiken het veldje 
bijna elke dag, hun hele leven al: 
ze wonen hier al tien jaar. ‘‘We 
voetballen met onze vrienden als 
die komen, en met kinderen uit 
de buurt. Deze zomer deden we 
vaak na het eten nog partijtjes 
met kinderen uit de buurt.’’ Jari en 
Douwe hockeyen ook op het veldje. 
Het is altijd erg plezierig.

Tijn voetbalt vijf keer per week, met 
jongens uit de buurt. ‘‘Ik kijk eerst 
wie er zijn, vaak zijn het dezelfde 
kinderen.’’ Meestal doen ze een 
partijtje, soms afvalrace of tiktak. 
Bij afvalrace scoor je in één doel. 
Als je gescoord hebt ga je naar de 
volgende ronde. Bij tiktak mag je 
de bal maar één keer aanraken. 
Het begint met bieden. Het bod is 
het aantal punten als je begint met 
keepen. De anderen krijgen tien 
punten. Als er gescoord is, gaat 
er een punt af. Als je naast schiet 
of de keeper de bal klem heeft, 
wordt gewisseld van keeper. Wie 
als eerste op nul punten staat, is 
af.’’ Soms hockeyt Tijn ook op het 
veldje met zijn zussen, vader of 
vriendjes uit zijn hockeyteam. ‘‘Ik 
zit op hockey bij HC Eemvallei en 
vind hockey ook leuk op het veldje. 
Dan doen we meestal: wie scoort 
is keeper.’’ Later wil Tijn een goede 
hockeyer worden en in een hoge 
competitie spelen. 

Hier wordt elke dag door jeugd van alle leeftijden gevoetbald – naast 
andere sporten –, overdag en als het al schemert. De felste voetballers 
laten zich ook door een buitje niet wegjagen. We zochten wat gebruikers 
van het grasveldje op: Harm, de broers Jari en Douwe, Tijn, de zussen 
Ashley en Caitlin, Roy en Kate (broer en zus) en – ook uit één gezin – 
Lucas, Sem en Levi. 



Ashley en Caitlin gaan bijna elke 
dag naar het veld, dat ze dichtbij 
en gezellig vinden. Ze zijn er twee 
of drie uur. Ze spreken nooit af. 
‘‘We komen wel kinderen tegen 
die we kennen.’’ Ze voetballen met 
verschillende kinderen, waarbij 
gekozen wordt voor partijtjes doen 
of ‘latje trappen’. Daarnaast hand
ballen ze ook. ‘‘Dat 
is echt onze sport.’’ 
 
Roy van tien komt ook al zijn hele 
leven op het veldje. ‘‘Ik denk vijf of 
zeven keer per week. De groep is
verschillend. We sporten maar
hebben ook lol.’’ Roy’s zus Kate 
komt vier keer per week. Ze vindt 
het leuk met de grote meiden en ze 
halen elkaar op van huis. Roy zegt: 
‘‘We spelen spelletjes die je kan 
doen met voetbal, met iedereen die 
mee wil doen. Kate vult aan: ‘‘Met 
iedereen doen we superbal, bal 
afpakken en Wie scoort is keeper.’’ 
Daarnaast doet Roy trefbal en Kate 
handbal. 

En Lucas, Sem en Levi. Net als veel 
anderen wonen ze dicht bij het 
veldje en zijn ze er vaak elke dag 
wel te zien, twee uur per dag. 
Lucas oefent en doet mee aan 
partijtjes met andere kinderen 
van zijn leeftijd. Bij Sem ligt het 
verschillend en Levi vindt het leuk 
om ‘wie scoort is kiep’ te spelen. 

Al de geïnterviewde sporters 
hebben een mening over het 
veldje. Jari en Douwe: ,,Het is fijn 
gras, niet zo hoog. En de goals zijn 
goed. Een prima voetbalveldje!’’ 
Tijn: ,,Het kunstgras is altijd goed te 
bespelen en je rent erop best op: 
geen kuilen, geen modder. Maar 
achter één goal is het hek laag. Dat 
zou handiger zijn als die ook hoog 
was. Dan hoeven we minder de bal 
te halen.’’ Ashley en Caitlin missen 
lampen, want ,,in de winter is het 
snel donker en dan zien we niks 
meer.’’ Volgens Roy en Kate gaat de 
bal vaak ook op het fietspad of bij 
mensen in de tuin.  Harm zegt nog 
dat de hondenpoep vlak vóór het 
veldje echt vies is. 

Toch overheerst de waardering. 
Met Lucas’ woorden: ,,Het is een 
prachtig veldje, en meestal is 
iedereen ook wel aardig.’’ Levi wil 
trouwens wel netten in de doelen.
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Zo, door dit artikel hebben de 
Zielhorsters een beeld van wie 
er gebruik maken van het sport
veldje. We hadden honderden 
anderen kunnen vragen. Zoals 
jongeren van buiten de wijk, 
moeders met kleine kinderen, 
vaders die hun zoontjes voet
balles geven, oudere jeugd, de 
gebruikers van het basketnet of 
van de speelwerktuigen naast 
het veld. En het publiek erom 
heen, want dat is er soms ook. 
Geen wonder: goede spelers 
trekken kijkers.
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Waarom een wijkplan? 
Elke wijk in Amersfoort moet een 
wijkplan hebben. Hierin staan 
de doelen en wensen per wijk 
beschreven. De wijkplannen zijn 
werkdocumenten die in de loop 
van de tijd worden aangevuld 
en verbeterd door bewoners 
en organisaties die in de wijken 
actief zijn. De plannen zijn het 
inhoudelijke vertrekpunt voor 
het toekennen van subsidies 
door Indebuurt033 namens 
de gemeente Amersfoort. Veel 
Zielhorsters hebben input geleverd 
voor het wijkplan, net als bijna 
alle professionals die actief zijn in 
de wijk. Buurtnetwerker Michel 
Wesolek en het Wijkbewonersteam 
hebben al die inbreng bij elkaar 
gezet in één document. Nu ligt 
het plan bij de gemeente, die het 
uiteindelijk moet vaststellen.

Wat kan gedaan worden om het 
welbevinden van Zielhorsters te 
bevorderen?  
De afgelopen maanden is een 
aantal wijkbewoners samen met 
professionals druk geweest met 
het beschrijven van concrete 
ideeën in het Wijkplan 20192020. 
Het plan werd gepresenteerd aan 
de wijk tijdens een wijkbijeenkomst 
op 15 november. Wat staat erin? 
Een kleine greep: verminderen van 
druk op mantelzorgers, in stand 
houden van jongerencentrum 
So What en verminderen van 
eenzaamheid. De wijkbewoners 
en professionals hebben hun 
best gedaan de plannen zo 
concreet mogelijk uit te werken. 
Om mantelzorgers te ontlasten 
bijvoorbeeld, is bedacht dat 
bestaande activiteiten als Kitchen 
Delicious en de Wijkmobiel 
gecombineerd kunnen worden, 
zodat mensen zich kunnen laten 
vervoeren naar het wijkcentrum 
voor een lekkere maaltijd van de 
jonge koks van Kitchen Delicious.
Een andere wens uit het plan is 
om eenzame mensen meer te 
betrekken bij activiteiten om zo 
een winwinsituatie te bereiken. 
Een leestafel in ’t Middelpunt en 
maatjesprojecten voor kwetsbare 
wijkbewoners staan ook op het 
wensenlijstje.

Wijkplan Zielhorst

Mooie plannen en wensen

Wij repeteren iedere woensdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur
in Wijkcentrum ‘t Middelpunt, 
Spinetpad 2, Zielhorst.

U kunt vrijblijvend kennismaken tijdens een van 
onze repetities. 
Wij doen geen stemtest, iedereen is welkom. Wij doen geen stemtest, iedereen is welkom. 
Samen vinden wij een mooie klank!

Kijk op www.middelpuntkoor.nl voor ons repertoire 
en meer informatie, of bel met 
Rian Monkhorst: 06-12047677.

Voor

IEDEREEN
DIE

GRAAG
WILZINGEN
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‘t Middelpunt actueel
Dag Activiteit Tijd Gegevens

maandag wekelijks King Arthur Groep 8:30 – 17:00 Info: 0646 457 344

Naaigroep 13:00 – 17:00 Info: bandung1948@gmail.com

wekelijks Bridgeclub 13:00 – 17:00 Info: 033 475 9260.

dinsdag wekelijks King Arthur Groep 8:30 – 17:00 Info: 0646 457 344

wekelijks Naaigroep 9:00 – 13:00 Info: bandung1948@gmail.com

wekelijks Project Sociaal Vitaal 9:00 – 13:00 Meer info 0637 433 698

wekelijks Pilatesles 11:00 – 12:00 Info: hzuiderduindevries@sro.nl

wekelijks Tafeltennis 12:30  16:00 Info: kok1980@live.nl

wekelijks Infospreekuur 

Indebuurt033

14:00 – 16:30 Info: michel.wesolek@

indebuurt033.nl

woensdag wekelijks King Arthur Groep 8:30 – 17:00 Info: 0646 457 344

wekelijks Middelpuntkoor 14:00 – 16:00 www.middelpuntkoor.nl 

Info: 0612047677

oneven weken Kinderinstuif 14:30 – 16:00 Info 0621 503 238

wekelijks Keramiekles 19:00 – 22:00 Info 033 480 5184

wekelijks Gospelkoor Testify 19:30 – 22:00 Info: 0615 394 416

donderdag wekelijks King Arthur Groep 8:30 – 17:00 King Arthur Groep 

Info: 0646 457 344

wekelijks TopFit Gymgroep 9:00 – 10:00 Info: hzuiderduin@sro.nl 

wekelijks 50+ Gymgroep 10:00 – 11:00 Info: hzuiderduin@sro.nl

wekelijks Stoelgym voor 60+ 11:15 – 12:00 Info: hzuiderduin@sro.nl

wekelijks Keramiekles 9:00 – 11:00 Info 033 480 5184

wekelijks Ontmoeting voor 

ouderen

14:00 – 16:00 Info cobi.schourmans@

indebuurt033.nl
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Dag Activiteit Tijd Gegevens

2e en 4e vd 

maand

Samen koken bij 

Kitchen Delicious.

17:00 – 19:00 Meer info en aanmelden: 

0611 380 349. Let op: reserveren 

uiterlijk op de dinsdag ervoor! 

(2e donderdag is (hopelijk tijdelijk) 

afgelast.)

2e en 4e vd 

maand

Samen eten bij 

Kitchen Delicious 

19:00 – 21:00 Meer info en aanmelden: 

0611 380 349. Let op: reserveren 

uiterlijk op de dinsdag ervoor! 

(2e donderdag is (hopelijk tijdelijk) 

afgelast.)

wekelijks Jammin (koor) 20:00 – 22:30 Info bestuur@jamminvg.nl

vrijdag wekelijks King Arthur Groep 8:30 – 17:00 King Arthur Groep 

Info: 0646 457 344

wekelijks STOGA, samen eten 

en discussie

19:00 – 22:00 STOGA, inloopspreekuur 

Info 0610 394 913 of 0615 144 405

zaterdag laatste vd 

maand

Muziekcafé Zielhorst 16:00 – 18:00 Info: muziekcafezielhorst@gmail.

com 

laatste vd 

maand

STOGA, samen eten 

en discussie

19:00 – 21:00 Info 0610 394 913 of 0615 144 405

zondag wekelijks Geloofsgemeenschap 

De Aar

08:00 – 12:30 Info: info@ecda.nl

zondag wekelijks Alevitische Bektasi 

Cultuur Vereniging

13:00 – 17:00 

uur

Info abcv.skereter@gmail.com

Wijkcentrum ‘t Middelpunt | Spinetpad 2 | Amersfoort
(T) 0640 534 203

Heeft u vragen rond zorg, wonen, ontmoeten, geldzaken, het invullen van formulieren of 
het aanvragen van voorzieningen en vrijwilligerswerk? Als inwoner van Zielhorst kunt u elke 
dinsdag tussen 14.00 en 16.30 uur terecht in ‘t Middelpunt. Daar wordt u geholpen of naar 
de juiste persoon doorverwezen.

T 0333036420 
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Dag Dagdeel Activiteit Tijd Gegevens

Dinsdag Bijbelstudie Zie verder website

 1e van de 

maand

ochtend Koffie inloop 11.30

 1e van de 

maand

ochtend/

middag

Maaltijd: soep, warme 

maaltijd, toetje voor EUR 

5,00

12.00 Opgeven: 0334619650

 wekelijks middag Seniorenclub 13.45 0334619650

Woensdag ochtend/

middag

Kledingbeurs/inloop 

koffie en thee

09.0013.00

 laatste van de 

maand

avond Ladies night 19.3021.00 Opgeven: 0334619650 

Donderdag ochtend Bijbelstudie 10.00 Zie website voor data 

Opgeven: 0334619650

middag Naaicursus 14.0016.00 Kosten € 20, voor

10 lessen Opgeven:  

0334619650

Wekelijks middag Crea Café: haken, breien, 

kaarten maken en 

kleuren

14.0016.00

Vrijdag ochtend Computerles 10.0012.00 Opgeven: 0334619650

 wekelijks ochtend/

middag

Kledingbeurs/inloop 

koffie en thee

09.3013.30 

3e Zaterdag 

van de maand

middag/

avond

Samen aan tafel. Soep, 

warme maaltijd en toetje

17.00 Kosten € 5,  

Opgeven: 0334619650

Zondag ochtend Samenkomst met 

kindernevendienst

10.00 Voor iedereen

Activiteiten Leger des Heils

Leger des Heils | Albert Schweitzersingel 69 (hoek Trompetstraat) | Amersfoort
(T) 033 46 19 650 | jacqueline.barkmeijer@legerdesheils.nl
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Dag Dagdeel Activiteit Tijd Gegevens

Zondag middag Inlooptijd 14.0016.00 Info: 0334562805

Maandag middag Inlooptijd 14.0016.00 Info: 0334562805

2e en 4e van de 

maand

ochtend Gespreksgroep over 

godsdienst en cultuur

10.0012.00 Francien van Overbeeke

2e en 4e van de 

maand

middag Gratis juridisch 

spreekuur

17.0018.00 Mevr. Van’t Westende  Meeder

Dinsdag ochtend Inlooptijd 10.0012.00 Info: 0334562805

ochtend Wandelgroep 9.3011.00

 2e van de 

maand

middag Activiteit Opgeven: 0334562805

 1e en 3e van 

de maand

eind van 

de middag

Gezamenlijke maaltijd 

Max. 15 pers.

17.45 Informatie en opgave tijdens 

inlooptijd

Woensdag ochtend Inlooptijd 10.0012.00

ochtend Bakkie Kroost, inloop 

voor (groot)ouders 

met (klein)kinderen

8.3010.00

 1e van de 

maand

ochtend Oud papier inleveren 

voor goede doel

9.0012.00 Voor het goede doel bestemd.

Donderdag ochtend Inlooptijd 10.0012.00 Info: 0334562805

middag Yoga op de stoel 13.3014.30 Opgeven: 0334562805

Vrijdag middag Inlooptijd 14.0016.00 Info: 0334562805

2e van de 

maand

ochtend Gespreksgroep Open 

Deur

10.0012.00

Wereldwinkel Ma, di, 

woe, do

Voor Fair Trade 

producten en  

leuke cadeautjes

Tijdens 

inloopuren

Zaterdag  

23 maart (2019)

ochtend/

middag

Tweedehands 

boekenmarkt

10.0014.00

Inloophuis | De Bekroning 2 | Amersfoort
(T) 033 45 62 805 | inloophuis@hetnet.nl

Inloophuis De Ontmoeting
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Sponsoring
Bent u ondernemer in Zielhorst of 
AmersfoortNoord? Sponsor dan deze 
wijkkrant met een advertentie. U kunt 
alvast ruimte reserveren door te mailen 
naar communicatie@wijkzielhorst.nl 

Kosten adverteren: 
1 pagina (A5 – 270mm x 147mm) €150, 
1/2 pagina (A6 – 135mm x 73mm) €80, 
1/4 pagina (A7 – 67mm x 36mm) €45, 

Gluren bij de Buren is hét woonkamerfestival, waarbij woonkamers in heel Amersfoort, dus ook in Zielhorst, worden omgetoverd tot een tijdelijk podium met een wel zeer intiem karakter!
 
Iedereen kan genieten van diverse optredens van lokale 
talenten, van singer-songwriters met een gouden strot, 
tot theatermakers die je verrassen, tot koren die je omverblazen! Elke artiest speelt drie keer een optreden 
van ca. 30 minuten en alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken.

Voor meer informatie: zie www.glurenbijdeburen.nl

Gebruik maken van de WijkMobiel?
 
Telefoon 0640 83 16 47, 

tussen 08.00 en 21.00 uur. 

Een dag van tevoren reserveren.  

 
Kosten: € 2, per rit of  

€1,50 met een vijfrittenkaart.

Uitgave
WijkBewonersTeam Zielhorst

communicatie@wijkzielhorst.nl

Vormgeving
Romy Wolzak  

(Amaroso Media & Communicatie)

Redactie
Joke Bosch, 

Margriet GuiverFreeman, 
Henriëtte Loogman,

Bram Wisse & Romy Wolzak.
 

Fotografie
Frank Drielsma 

Colofon

Volg ons op facebook: Wijk Zielhorst 033
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