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Zielhorst in contact

Het doel van deze uitgave is wijkbewoners informeren over 
zaken die Zielhorst aangaan en de betrokkenheid tussen 
bewoners vergroten. Naast deze papieren kwartaaluitgave 

versturen we ook digitale nieuwsbrieven (max. 2 per maand). 

Heb je informatie voor de digitale nieuwsbrief of wil je 
je abonneren? Stuur een e-mail naar: wbt@wijkzielhorst.nl.
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      Waar:   In ’t MIDDELPUNT 

 het bruisende Wijkcentrum, Spinetpad 2.

Muziek verbindt bij 

Muziekcafe Zielhorst

Elmy Beekhuizen is een van de drijvende 
krachten achter het Muziekcafé dat elke 

laatste zaterdagmiddag van  de  
maand tussen 16.00 en 18.00 uur 

in 't Middelpunt wordt gehouden. 
Samen met Connie Berends 

(financiën) en Roland Wagenaar 
(publiciteit) zorgt ze ervoor dat 

alles op rolletjes verloopt. 
Het team wordt versterkt door 

jongeren, Tim, Kris  en Sophie die 
onder andere audio, licht en de  

plaatsing van de stoelen regelen.

Het Muziekcafé zorgt voor verschillende 
muziekstijlen. Sinds 2015 is er al veel te 

horen geweest. Soms komen er zelfs rond 
de 100 mensen. Maar belangrijker dan het 

aantal is de leuke sfeer en elkaar ontmoeten 
bij live muziek met een hapje en drankje. 

Het Initiatief is voortgekomen uit de G1000 
Amersfoort, een bijeenkomst in 2014 
van ruim 700 Amersfoortse mensen. 
Het ging erom nieuwe ideeën op te 

doen om meer samenhang en 
activiteit in de wijken te brengen. Het 

Muziekcafé is daar een succesvol 
voorbeeld van. Het doel is dat 

je er een prettig gevoel aan overhoudt.
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30 maart: The O’l FOXES

Ierse folk, voor de derde keer, 
enthousiaste groep van zes muzikanten, 

veel fans, en voetjes van de vloer. 

27 april: KONINGSMIDDAG: THE CLOAK

Symfonische rock en blues, treden buiten op, 
we gaan het feest daar voortzetten. 

25 mei: HILLS EN HAMID

Een duo dat traditionele blues met oude 
Perzische liedjes combineert, Hamid 

(bluesmondharmonica, fenomenaal) heeft hier 
eerder bij Stranger Blues gespeeld. 

29 juni: KANADA BLUESBAND

Speelse groep muzikanten die ook vorig jaar 
hebben opgetreden op de heetste dag van het 

jaar, alle deuren open, was groot succes. 

Juli en augustus geen Muziekcafé maar je 
kunt vast oefenen voor je optreden op  
HET OPEN PODIUM op 28 september

           Agenda            



Een vermiste kat, lekkage, 
sneeuwoverlast, kliko-ergernis. 
Nextdoor helpt!

Wie in Zielhorst kent niet de 

internetdienst Nextdoor? Je hebt 

er echt iets aan, en je leert de wijk 

erdoor kennen! Wij gingen via de 

Nextdoor-buurtapp de wijk in en 

dit is wat we tegenkwamen…

Eline had als het regende last 
van vocht in haar auto: druppels 
kwamen via de antenne binnen. 
Op Google las ze dat ze het zelf 
makkelijk kon verhelpen, maar 
omdat ze zelf ,,0.0 verstand 
van auto’s’’ had, vroeg ze of een 
handig iemand in de buurt tijd 
had. Er kwamen reacties, zoals 
van Harold: ,,Met wat kit is dit 
zo opgelost en ik heb wel tijd.’’ 
De tweede reactie kwam van 
Wouter, die het rubber onder de 
antenne als de boosdoener zag. 
,,Als dit uitgedroogd is, kan via 
het rubber water binnenkomen.’’ 
Eline vond het superfijn dat 
mensen wilden helpen! ,,Ik weet 
niet of ik in het weekend kan 
komen?’’ Niet veel later werd het 
probleem opgelost.

Ook Froukje kampte met haar 
auto. Zo schreef ze op Nextdoor: 
,,Hoi iedereen. Mijn v-snaar is 
verdwenen en mijn accu laadt 
niet op. Ik denk dat de snaar mak-
kelijk te vervangen is maar durf 
het niet zelf te doen. Wie is handig 
en wil meekijken of mij leren hoe 
ik dit doe?’’ Froukje kreeg 10 reac-
ties, zoals: ,,Heb je al een vervan-
gende snaar?’’ / ,,Is max 5 minuten 
werk en prima zelf te doen.’’  Twee 
dagen later meldde ze dat het ge-
lukt was, helemaal zelf, bedankte 
voor de tips en aangeboden hulp.
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Dan de vraag van Martijn, over 
een kat die vanaf de Albert 
Schweitzersingel meeliep en 
zijn tuin niet meer verliet. Tips 
volgden, zoals op de site van 
Amidevi, bel de dierenambulance, 
kijk of het dier gechipt is. Tot de 
poes van een meegestuurde foto 
herkend werd, en poes en baasje 
weer werden herenigd. 
 
Anders vergaat het poes Pien. Zij 
is nog niet thuis. De eigenaars 
doen er alles aan om het dier te 
vinden. Tot in de nachten zoeken, 
ze roepen en rammelen met een 
voerbakje. Ook loven ze 150 euro 
vindersbeloning uit…

Een ander voorval ging over je 
stoep sneeuwvrij maken. Niet 
alle Zielhorsters bleken gelijk te 
denken toen Bernadette de Boer 
hen opriep een goede buur te zijn 
en je stoep sneeuwvrij te maken. 
Sommige vonden sneeuwruimen 
onnodig. Iemand had een com-
promis: twee tegels breed vegen, 
dan help je lopers én sleeërs. Inge 
Zwart was streng: je bent wet-
telijk verplicht je stoep vrij van 
sneeuw te houden. Een man aan 
de Hendrick de Keyserlaan bracht 
dat devies in praktijk. Voor zijn rij 
seniorenwoninkjes haalde hij alle 
sneeuw netjes weg.

,,Ik ben benieuwd of er meer 
mensen garnalen houden in een 
aquarium,’’ schreef Miranda de 
Boer, een Zielhorster met een bij-
zondere hobby. Ze heeft kleurrijke 
siergarnalen en hoopte anderen 
in de buurt te enthousiasmeren. 
Reacties volgden ook van buiten 
de wijk. ,,Het is een onderhouds-
vriendelijke hobby,’’ zegt ze.

En Menno Dijkstra. Hij ergerde 
zich aan te vroeg neergezet 
grofvuil, lege vuilkliko’s die niet 
worden teruggehaald en be- 
drijfsauto’s op gewone parkeer-
plaatsen. Hij kreeg instemmende 
reacties. Volgens hem wordt het 
de laatste tijd beter, behalve met 
de bedrijfsauto’s. ,,Misschien iets 
voor de handhavers,’’ aldus Menno. 
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Fotograferen vanuit je hart
In Emiclaer woont afscheidsfotografe Ellie Kuper. Op haar website 
(www.elliekuper-fotografie.nl) is te lezen dat ze vijf jaar geleden werd 
gevraagd het afscheid van haar moeders vriendin te fotograferen. 
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Dat was niet eenvoudig, aldus 
Ellie, want het licht was niet best 
en flitslicht niet wenselijk. ,,Maar 
omdat ik later zag hoe blij mijn 
vriendin met de foto’s was, dacht 
ik: hierin wil ik mij specialiseren.’’  
Eind 2015 las Ellie dat er ergens 
een opleiding afscheidsfotogra-
fie begon. Ze mocht deelnemen 
en sloot hem met goed gevolg 
af. Sindsdien heeft ze een eigen 
onderneming als afscheids-
fotograaf.  Omdat ze wil fo-
tograferen ‘vanuit haar hart’ vindt 
Ellie een klik met de opdracht-
gever belangrijk. ,,Het moet 
wederzijds goed voelen. Je bent 
immers getuige van een intiem 
gebeuren.’’ 
Ook de samenwerking met de 
uitvaartbegeleider is belang- 
rijk. Kort na het overlijden van 
haar eigen man fotografeerde 
Ellie een afscheid waarbij ze de 
begeleider over haar privéver-
lies vertelde. ,,Op een moeilijk 
moment kreeg ik een kneepje in 
mijn hand.’’  Van het afscheid van 
haar eigen man werden foto’s 
gemaakt door een collega. ,,Sta 
je even aan de andere kant. En 
dat is goed.’’ Ze zag op de foto’s 
momenten terug die op de dag 
zelf volkomen langs haar heen 
waren gegaan.

 Wat inspireert je bij je werk?

,,Elk afscheid is bijzonder. Om 
getuige te zijn hoe de nabe- 
staanden het afscheid van hun 
dierbare vorm geven. Ik ben ook 
maar een mens. Ik moet soms 
best even slikken. Als ik mijn 
reportage aflever, het laatste 
contact met de klant en als ik 
hoor dat ze blij zijn met de foto’s.’’ 

Hoe kom je met iemand die van 

je werk gebruik wil maken tot 

een goed concept?

,,Ik word benaderd door de klant 
of uitvaartbegeleider. In een 
voorgesprek peil ik de wensen 
van de klant: wat ze terug willen 
zien en vooral wat ze niet willen. 
Ik vertel wat ik kan bieden en wat 
de kosten zijn. Het voorgesprek is 
altijd vrijblijvend.’’

Kun je zeggen hoe de afhande- 

ling in zijn werk gaat? 

,,Ik maak voor de klant een her-
inneringsalbum van 21 x 21 cm 
met 20 à 25 foto’s, of als de klant 
dat wil, lever ik de foto’s digitaal 
af.’’
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Iedereen kan in een situatie 
terechtkomen waarbij een hel-
pende hand meer dan welkom 
is, bijv. door ziekte, bij het ouder 
worden of wanneer u er alleen 
voor komt te staan. Alledaagse 
dingen kunnen dan moeilijker 
gaan, zoals zware boodschap-
pen dragen of een schilderij 
ophangen. Familie en vrienden 
wonen soms ver weg of doen al 
zóveel voor u, dat u hen liever 
niet vraagt. U kunt bij de Buren-
hulp Zielhorst terecht als u door 
persoonlijke omstandigheden 
even hulp nodig heeft.

Wie zijn Burenhulp 

Zielhorst? 
 

Wij bestaan uit wijkbewoners, 
die als hulpaanbieders in onze 
vrije tijd graag iets voor onze 
medemensen doen. Wij doen 
ons best u te helpen in de tijd 
die ons ter beschikking staat. 
Voor professionele hulp moet u 
elders zijn.

Welke hulp biedt 

deze Burenhulp?
-Tuinklussen, zoals gras maaien, 
snoeien of onkruid wieden.
-Klussen in huis, zoals muur verven 
of het ophangen van een lamp.
-Technische hulp, zoals instellen van 
telefoon, televisie of computer.
-Hulp bij administratie, zoals invullen 
van gemeenteformulieren.
-Verhuishulp, zoals dozen sjouwen.
-Sociale hulp, zoals gezellig praatje 
tijdens een kopje koffie of wandeling.
-Boodschappenhulp.
-Vervoer, zoals een rit naar 
ziekenhuis of dokter. 

De genoemde hulpvragen zijn de 
meest voorkomende hulpvragen die 
wij behandelen.  Zit uw vraag er niet 
bij schroom niet om ons te benaderen. 
Wie weet past uw vraag toch en 
nemen wij die in behandeling.

Schade 

Bij eventuele schade kan 
Burenhulp Zielhorst niet 
aansprakelijk worden gesteld.

Wat biedt de 

hulpdienst niet? 
De Burenhulp biedt geen 
medische of lichamelijk verzorgende 
handelingen. Dus géén zorg die de 
(thuis)zorg biedt. Als uw vraag niet 
geschikt is voor Burenhulp dan wordt 
er met u gekeken waar u met uw 
vraag terecht kunt.

Voor wie is 

Burenhulp 

Zielhorst?
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Vervoer en eventuele andere kosten? 
Onze hulp is belange- en kosteloos, maar gebruikte materialen en benzine-
kosten a €0,19 per km dienen vergoed te worden.  De boodschappen 
betaalt u uiteraard zelf. Het kan zijn dat de hulp anders verloopt dan 
verwacht. Wij vragen u dan toch begrip voor onze goed bedoelde inzet. 
Garantie voor kwaliteit zult u bij een professioneel bedrijf moeten zoeken.

Wat mag u van de Burenhulp verwachten?

Een hulpvraag mag per keer maximaal 2 uur duren. U als hulpvrager mag 
maximaal 5x achter elkaar eenzelfde hulp vragen en deze mag in principe 
niet langer dan een half jaar duren. Heeft u een hulpvraag die vaker en/of 
langer duurt dan kan het zijn dat telkens een andere hulpvrager uw vraag 
overneemt.

Hoe werkt het?

Uw legt uw vraag voor aan de vrijwilliger van de Burenhulp die deze vraag 
aanneemt en bekijkt of de Burenhulp u kan helpen. Als dit mogelijk is 
benadert de Burenhulp voor u een wijkbewoner die zijn/haar hulp heeft 
aangeboden en wordt u met elkaar in contact gebracht. Deze hulpbieder 
neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Na afloop 
wordt aan beiden gevraagd hoe de ervaring was.

Helpt u graag buurtgenoten?

Sluit u dan aan bij het team van hulpaanbieders. Mail of bel ons!
We willen graag met u kennismaken. U kunt zelf bepalen welke klusjes u 
wilt doen en de regelmaat is afhankelijk van de tijd die u beschikbaar hebt.

Kom gerust met uw vraag, wijkbewoners staan voor u klaar!

We zijn telefonisch of via mail bereikbaar. Uw vraag wordt zo snel mogelijk 
in behandeling genomen.

Telefoonnummer: 06 40181255, (U kunt ons ook App-en)

Mailadres: burenhulpzielhorst@gmail.com,

Website: www.wijkzielhorst.nl/burenhulp-zielhorst 

Facebook: www.facebook.com/burenhulpzielhorst
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Kitchen Delicious
Na stagnatie weer vol enthousiasme!

Halverwege het jaar moesten enkele van de leden van de werk-
groep helaas afhaken wegens te drukke werkzaamheden, 

verandering van baan enz. Daardoor ontstond een tekort aan 
volwassen koks. Ondanks vele ‘wervingsacties’ duurde het tot 
eind 2018 voor er weer een volwassen kookgroepje ontstond, 

dat met ingang van 2019 de ‘tweede donderdag van de 
maand’ op zich neemt. Ook de jongerengroep stagneerde 

even toen eind juni de afgesproken periode was afgelopen. 
Maar in september gingen ze weer van start, in een nieuwe for-

matie. De planning is Samen koken en Samen eten op de tweede 
en de vierde donderdag van de maand, dus in totaal 24 keer per 

jaar. Op de tweede donderdag wordt er gekookt door volwas- 
senen, op de vierde donderdag door jongeren (onder de 16).

Door het gebrek aan koks moest in 2018 zes keer de geza- 
menlijke maaltijd worden afgelast. Maar er zijn er toch 18 wél 
doorgegaan. In totaal zijn er 143 maaltijden gekookt door 11 

verschillende koks, waarvan is genoten door 64  ‘unieke’ eters. 
Mensen die komen eten zijn voornamelijk buurtbewoners. 

Maar er komen ook mensen uit andere wijken. 

Begin 2017 is een Werkgroep in onze wijk gestart met 

Samen koken / samen eten onder de titel Kitchen Delicious. 

Ook in 2018 is er gekookt en gegeten in ’t Middelpunt. 

 

De leeftijden variëren van een jaar of zes tot tegen de 
90. Dit leidt tot leuke gesprekken aan de gezamen- 

lijke eettafel. Mensen leren van elkaar wat er allemaal 
gebeurt in Amersfoort en welke initiatieven er ‘spe- 

len’ in Zielhorst en omgeving. Dit heeft ook geleid tot 
meer abonnees van de digitale nieuwsbrief én meer 

bezoekers van enkele andere activiteiten.



Financiën

Dankzij sponsoring door onder 
andere het Buurtbudget Zielhorst 
en uit de kring van de Alevieten, 
maar ook door individuele wijk-
bewoners, hebben we in 2018 de 
kosten van de maaltijden kunnen 
verlagen tot € 6,50 per persoon 
per keer (of € 6,00 met een 
vijfknippenkaart, of € 5,50 met 
een tienknippenkaart). Daarmee 
spelen we ongeveer quitte voor 
wat de ingrediënten betreft en 
af en toe een aanvullende kleine 
aanschaf van inventaris (pannen, 
keukengerei, maar ook een paar 
extra diepe afsluitbare kasten 
voor onze inventaris en voorraad 
in ‘t Middelpunt). De huur van de 
Grote keuken in ’t Middelpunt 
(inclusief gas, elektra e.d.) wordt 
bekostigd uit de subsidie van 
Projecten#Indebuurt. 

In 2019 vroeger 

aan tafel

Met ingang van 
2019 gaan we 
niet meer om 19:00 uur 
aan tafel, maar om 
18:00 uur. Dit kan, 
omdat de nieuwe 
koks wél in de gelegenheid zijn 
om al om 16:00 uur te beginnen 
met koken. Hun voorgangers wa-
ren gebonden aan werktijden en 
konden op zijn vroegst om 17:00 
uur beginnen. We hopen dat dit 
vroegere tijdstip ook meer mee-
eters trekt. We koken altijd een 
driegangenmaaltijd: voorgerecht, 
hoofdgerecht, nagerecht. De koks 
bepalen zelf wat zij koken. Zij pro-
beren dus wel eens recepten uit, 
die voor henzelf ook een 
verrassing kunnen zijn. 
 

Delicious

De menu’s worden aangekondigd in alle 

communicatiemiddelen van Zielhorst: 

de digitale nieuwsbrief, Facebook van de wijk 

én van Kitchen Delicious zelf en vaak op Nextdoor. 

Meer informatie?

Neem contact op met Margriet Guiver-Freeman, 

0611 380 349, of kitchen.delicious@outlook.com
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Mijn naam is Stephanie Niessen.

Sinds 1 februari ben ik de nieuwe 

buurtnetwerker van Indebuurt033 

voor de wijken Schothorst, Ziel-

horst en de Hoef. Voor deze mooie 

nieuwe uitdaging werkte ik al bij 

Indebuurt033 als coördinator van 

de informatiewinkel in Liendert. 

Ik ben 46 jaar, woon in Bennekom, 
ben getrouwd en heb twee leuke 
puberdochters. Voordat ik bij 
Indebuurt033 ging werken, heb ik 
gewerkt als docent gezondheids- 
kunde in het middelbaar onder-
wijs, als preventiefunctionaris in 
de verslavingszorg en de laatste 
jaren in het Sociaal Domein. Op 
het werken in deze sector ben ik 
nog lang niet uitgekeken. Ik houd 
ervan om te ondersteunen bij 
het tot stand komen van mooie 
ideeën, om verbindingen te leg-
gen, te kijken naar wat er nodig is 
in een wijk en op maat zaken aan 
te pakken. En daarvoor hebben 
we elkaar nodig! Vooral jullie, als 
bewoners, weten wat er speelt in 
de wijk en wat de wensen zijn. 
De wijk Zielhorst is mij zeker niet 
onbekend, maar ik roep iedereen 

op mij nog meer te laten zien van 
deze wijk en samen te werken aan 
de sociale doelen voor Zielhorst. 
Heb je een idee voor de wijk, heb 
je daarbij ondersteuning nodig 
of wil je gewoon van gedachten 
wisselen, neem gerust contact 
met me op. Ik werk hierin samen 
met het WBT-Zielhorst. Deze 
groep betrokken bewoners heb 
ik al een aantal keer mogen 
ontmoeten. Wat mooi om zoveel 
energie te zien bij mensen die 
zich inzetten voor hun wijk! 

Past jouw idee in het wijkplan, 
dan kun je subsidie aanvragen 
voor je activiteit. Informatie 
hierover is te vinden op www.
indebuurt033.nl/subsidie. Voordat 
je een aanvraag indient is het ver-
standig eerst contact op te nemen 
met mij of het WBT-Zielhorst via: 
stephanie.niessen@indebuurt033.
nl, tel: 0641545986 of via 
wbt@wijkzielhorst.nl.  

Buurtnetwerker
Stephanie Niessen



Buurtbudget
Amersfoort stelt elk jaar een 
budget ter beschikking aan iedere 
wijk om onder voorwaarden te 
gebruiken voor activiteiten in of 
voor de wijk. Hiervoor is Zielhorst 
aangesloten bij de Stichting BIAN 
(Bewoners Initiatieven Amers-
foort-Noord). BIAN vraagt jaarlijks 
de subsidie aan voor de wijk en 
legt ook achteraf verantwoording 
af aan de gemeente. 

Terugblik op 2018

Op 7 april 2018 vergaderde de 
Werkgroep over de 23 binnenge-
komen aanvragen en over de 
werkwijze voor de aanvragen 
die daarna nog zouden binnen-
komen. In de loop van het jaar 
kwamen er nog vier aanvragen 
bij. 

De gemeente had ons voor 2018 
€ 19.100 toegekend. De 27 
aanvragers vroegen in totaal 
€ 30.434,40 aan. Gelukkig hadden 
we per 1 januari nog ruim € 9.000 
saldo. De werkgroep besloot 
dezelfde criteria te hanteren als 

in voorgaande jaren: 1. de sociale 
cohesie bevorderen, 2. communi-
catie binnen de wijk versterken, 
3. ’t Middelpunt als buurtcentrum 
ondersteunen en 4. de relevantie 
van het project voor Zielhorst, 
c.q. Zielhorsters. Daarbij wilde de 
Werkgroep de fysieke veiligheid 
in de wijk bevorderen door de 
aanschaf van buurt-AED’s en 
deelname aan EHBO- en reani-
matiecursussen te stimuleren. De 
bijdrage voor buurtfeesten kon 
dit jaar weer een beetje worden 
verhoogd ten opzichte van het 
vorig jaar en werd gemaximeerd 
op € 300 per evenement.

Helaas is de subsidie meestal niet 
voldoende om alle initiatieven 
te honoreren. De verantwoorde- 
lijkheid voor het verdelen van het 
buurtbudget ligt in Zielhorst bij 
de Werkgroep Buurtbudget van 
het WBT. Deze werkgroep bepaalt 
de regels voor het aanvragen en 
declareren, vergadert over de 
aanvragen en beslist om ze al 
of niet, geheel of gedeeltelijk, 
toe te kennen. 
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De toekenningen zijn tijdens de 
wijknetwerkbijeenkomst van 17 
april in ’t Middelpunt toegelicht. 
Veel aanvragers waren daarbij 
aanwezig en een deel van hen 
hield een presentatie over hun 
project. De keuzes van de Werk-
groep Buurtbudget bleken breed 
te worden gedragen.  
 
Zoals eigenlijk bijna elk jaar, bleek 
in de loop van 2018 dat een paar 
projecten toch minder geld nodig 
hadden dan begroot. Maar er wa- 
ren er ook die duurder uitvielen. 
Vrijwel alle aangevraagde pro-
jecten waaraan buurtbudget is 
toegekend, zijn gerealiseerd. Eén 
straatfeest is kostenneutraal gere-
aliseerd, dus zonder declaratie bij 
het Buurtbudget.

Declaraties konden worden 
ingediend via een declaratie- 
formulier dat te downloaden 

was via de wijkwebsite. Na con-
trole daarvan en opname van de 
gegevens op het totaaloverzicht 
ging er een betaalopdracht naar 

de Administrateur, die de uitbeta- 
ling verzorgde – meestal binnen 

ongeveer een week. 

In december hebben alle 
aanvragers voor wie nog budget 

uitstond het verzoek gekregen 
om hun declaraties uiterlijk op 

10 januari 2019 in te dienen. 
Op 11 januari is de buurtbud-

getronde van 2018 afgesloten. 
Uiteindelijk was het buurtbud-

getpotje aan het einde van 2018 
helemaal leeg.
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Buurtbudget of 
Projecten#Indebuurt?

Buurtbudget 2019 

Ook voor 2019 is ons weer buurt-
budget toegekend door de ge-
meente – iets minder dan in 2018, 
helaas. Vanaf 18 februari konden/
kunnen wijkbewoners weer bud-
getten aanvragen voor hun initi-
atieven. De voorwaarden die we 
in Zielhorst hanteren, staan op het 
aanvraagformulier, dat te down-
loaden is van www.wijkzielhorst.nl. 
Wie geen computer heeft kan op 
dinsdagmiddagen tussen half 2 en 
half 5 een formulier ophalen in ’t 
Middelpunt. Met dat formulier kan 
men een bijdrage uit het buurt-
budget aanvragen. De Werkgroep 
beoordeelt begin april en begin 
september de aanvragen die op 
dat moment zijn binnengekomen 
en verdeelt het geld dat dan (nog) 
in de buurtbudgetpot zit. De aan-
vrager ontvangt zo snel mogelijk 
na die beoordeling bericht, met het 
verzoek te komen naar de eerstvol-
gende wijknetwerkbijeenkomst, 
waar de verdeling van het buurt-
budget wordt toegelicht. 

Naast het Buurtbudget ken-
nen we de subsidieregeling 
Projecten#Indebuurt, die 
wordt uitgevoerd door 
Indebuurt033. Als uw 
initiatief aansluit bij de 
behoeften van de wijk zoals 
vastgelegd in het Wijkplan 
(zie de wijkwebsite), heeft 
een aanvraag bij de (rui- 
mere) pot van Projecten#In-
debuurt zin. Dat kan op vier 
momenten in het jaar: voor 
1 januari, 1 april, 1 juni en 1 
september. Buurtnetwer- 
ker Stephanie Niessen en 
voorzitter WBT Margriet 
Guiver-Freeman helpen 
u graag met informatie 
hierover. Margriet zit elke 
dinsdagmiddag tussen half 
2 en half 5 in ’t Middelpunt 
(Spinetpad 2) en Stephanie 
sluit daar vaak aan. Loop 
gerust binnen!
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New Life Computers zit al 16 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.

New Life Computers

New Life Computers
Albert Schweitzersingel 303 3822 BV
Amersfoort
033-4571775
info@newlifecomputers.nl
www.newlifecomputers.nl
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‘t Middelpunt actueel

Dag Activiteit Tijd Gegevens

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

wekelijks INLOOP: Handwerken 9:30 - 12:00 Info: wbt@wijkzielhorst.nl

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

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

wekelijks Wandelen in Zielhorst 14:00 - 15:00 Meer info en aanmelden: 

Jkievit@sro.nl / 06-22917863

Kosten: Gratis

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

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

INLOOP: Spelletjes en 

Legpuzzels

9:30 - 12:00 Info: wbt@wijkzielhorst.nl

wekelijks Pilatesles 11:00 – 12:00 Info: hzuiderduin-devries@sro.nl

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

wekelijks Infospreekuur 

Zielhorst

14:00 – 16:00 Info: wbt@wijkzielhorst.nl

Wekelijks UKGR Evangelisch 

centrum

18:30 - 22:00 Info: www.ukgr.nl

wekelijks Kappersopleiding 19:00 - 22:00 Meer info? Loop eens binnen 

bij ‘t Middelpunt

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

INLOOP: Nederlandse 

conversatie

9:30 - 12:00 Info: wbt@wijkzielhorst.nl

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

Info: 0653 429 313

zie agenda 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 Info: 0646 457 344

wekelijks TopFit Gymgroep 9:00 – 10:00 Info: hzuiderduin@sro.nl
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Wijkcentrum ‘t Middelpunt | Spinetpad 2 | Amersfoort
(T) 06-40 534 203 (Tijdens kantooruren) 

Ruimte reserveren? Mail naar middelpuntzielhorst@gmail.com

Dag Activiteit Tijd Gegevens

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 INLOOP: Ontmoeting 

voor ouderen

14:00 – 16:00 Info: 0638138713  

cobi.schourmans@indebuurt033.nl

2e en 4e vd 

maand

Samen koken bij 

Kitchen Delicious.

16:00 – 18:00 Meer info en aanmelden: 

0611 380 349. Reserveren uiterlijk 

op de dinsdag ervoor!

2e en 4e vd 

maand

Samen eten bij 

Kitchen Delicious 

18:00 – 20:00 Meer info en aanmelden: 

0611 380 349. Let op: reserveren 

uiterlijk op de dinsdag ervoor!

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

vrijdag wekelijks King Arthur Groep 8:30 – 17:00 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
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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: 033-4619650

- wekelijks middag Seniorenclub 13.45 033-4619650

Woensdag ochtend/

middag

Kledingbeurs/inloop 

koffie en thee

09.00-13.00

- laatste van 

de maand

avond Ladies night 19.30-21.00 Opgeven: 033-4619650 

Donderdag ochtend Bijbelstudie 10.00 Zie website voor data 

Opgeven: 033-4619650

middag Naaicursus 14.00-16.00 Kosten € 20,- voor

10 lessen Opgeven:  

033-4619650

Wekelijks middag Crea Café: haken, breien, 

kaarten maken en 

kleuren

14.00-16.00

Vrijdag ochtend Computerles 10.00-12.00 Opgeven: 033-4619650

- wekelijks ochtend/

middag

Kledingbeurs/inloop 

koffie en thee

09.30-13.30 

3e Zaterdag 

van de maand

middag/

avond

Samen aan tafel. Soep, 

warme maaltijd en toetje

17.00 Kosten € 5,-  

Opgeven: 033-4619650

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 x 650 | jacqueline.barkmeijer@legerdesheils.nl

22



Dag Dagdeel Activiteit Tijd Gegevens

Zondag middag Inlooptijd 14.00-16.00 Info: 033-4562805

Maandag middag Inlooptijd 14.00-16.00 Info: 033-4562805

2
e
 en 4e van de 

maand

ochtend Gespreksgroep over 

godsdienst en cultuur

10.00-12.00 Francien van Overbeeke

2e en 4e van de 

maand

middag Gratis juridisch 

spreekuur

17.00-18.00 Mevr. Van’t Westende - Meeder

Dinsdag ochtend Inlooptijd 10.00-12.00 Info: 033-4562805

ochtend Wandelgroep 9.30-11.00

- 2e van de 

maand

middag Activiteit Opgeven: 033-4562805

- 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 10.00-12.00

ochtend Bakkie Kroost, inloop 

voor (groot)ouders 

met (klein)kinderen

8.30-10.00

- 1e van de 

maand

ochtend Oud papier inleveren 

voor goede doel

9.00-12.00 Voor het goede doel bestemd.

Donderdag ochtend Inlooptijd 10.00-12.00 Info: 033-4562805

middag Yoga op de stoel 13.30-14.30 Opgeven: 033-4562805

Vrijdag middag Inlooptijd 14.00-16.00 Info: 033-4562805

2e van de 

maand

ochtend Gespreksgroep Open 

Deur

10.00-12.00

Wereldwinkel Ma, di, 

woe, do

Voor Fair Trade 

producten en  

leuke cadeautjes

Tijdens 

inloopuren

Zaterdag  

23 maart 

(2019)

ochtend/

middag

Tweedehands 

boekenmarkt

10.00-14.00

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 
Amersfoort-Noord? 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,- 

Uitgave
WijkBewonersTeam Zielhorst

communicatie@wijkzielhorst.nl

Vormgeving
Romy Wolzak  

(Amaroso Media & Communicatie)

Redactie
Margriet Guiver-Freeman, 

Henriëtte Loogman,
Bram Wisse & Romy Wolzak.

 

Fotografie
Frank Drielsma 

Colofon

Gebruik maken van  de WijkMobiel?
 

Telefoon 06-40 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.

Hulp bij Belastingaangifte 2018 
 

Indebuurt033 biedt inwoners van Amersfoort met een minimuminkomen hulp 
bij het invullen van de belastingaangifte 2018. De praktijk leert dat mensen 
daar vaak moeite mee hebben, waardoor er inkomsten worden misgelopen. 
Het project ‘Aangifte 2018’ is speciaal bedoeld voor inwoners van Amersfoort 
die geen lid zijn van een bond, niet terechtkunnen bij de Belastingdienst en 
een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 30.500 bruto per jaar voor een 

meerpersoonshuishouden en niet hoger dan € 22.500 voor een éénpersoons-
huishouden. Voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2018 kunnen 

inwoners van 5 maart tot en met 26 april 2019 op afspraak terecht bij één van de 
vier Informatiewinkels van Indebuurt033. Voor het maken van een afspraak kunt 

u langskomen bij de Informatiewinkels van Indebuurt033.
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