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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.

6
SPOREN VAN eeuwenoude 

AAN EMICLAERSEWEG
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Alle energie die in de afgelopen maanden is gestopt in 

’t Middelpunt begint vruchten af te werpen. Het aantal 

bezoekers neemt voelbaar toe. Dank dus aan alle vrijwilligers, 

die zich inspannen om van 9 uur ’s morgens tot ongeveer tien 

uur ’s avonds de bar te bezetten. En die daarvoor cursussen 

hebben gevolgd of nog volgen!

Ook dank aan het bestuur van de Stichting ACC (Alevitisch 

Cultureel Centrum) en aan het Buurtbudget Zielhorst, die 

samen zorgen voor een warm welkom met een gratis kopje 

koffie of thee en iedere dag twee verse kranten.  
Moesten we vorig jaar in de zomer nog een paar weken dicht 

omdat er te weinig vrijwilligers beschikbaar waren...  

deze zomer blijven we open! Bij lekker weer zetten we een 

terrasje buiten. Kom dus lekker voor uw kopje koffie of thee, 
voor een frisdrankje of voor een ijsje,  want ook die verkopen we!

We kunnen overigens nog steeds vrijwilligers gebruiken! 

Man, vrouw, jong, minder jong, iedereen is welkom! 

Wil jij deze zomer helpen? Maak dan een afspraak met 

Margriet Guiver-Freeman, telefoon 0611 380 349, of loop op 

een dinsdagmiddag binnen bij ’t Middelpunt en meld je bij haar!

Een deel van de vaste activiteiten zal doorgaan in de zomer, 

andere houden wel vakantie. En misschien organiseren we 

nog wel wat extra zomerse activiteiten… 
 

We hopen dat de vakantiegangers hun afwezigheid melden bij 

wbt@wijkzielhorst.nl, zodat daarover bericht kan worden in de 

digitale nieuwsbrief. Hebt u nog geen abonnement op de  digitale 

nieuwsbrief Zielhorst (verschijnt 2x per maand)? Stuur een 

berichtje met voornaam, achternaam en e-mailadres naar 

wbt@wijkzielhorst.nl en we zetten u op de mailinglijst. 

Natuurlijk kunt u zich altijd weer gemakkelijk afmelden.

't Middelpunt blijft 
open deze zomer
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De EHBO-vereniging Zielhorst 
leidt op voor het Eenheidsdiploma 
EHBO van het Oranje Kruis. 
Op dit moment is de inschrijving 
open voor een volgende cursus. 
De cursus van twaalf lessen (in-
clusief examen) leidt op voor het 
examen voor het Eenheidsdiplo-
ma EHBO van het Oranje Kruis 
(inclusief kinder-EHBO, re- 
animeren en gebruik van de AED). 
De cursus, die wordt gegeven 
door twee ervaren docenten, kost 
EUR 195,00 en dat is inclusief de 
contributie voor het lidmaatschap 
2019 van de vereniging. 

Er zijn ziektekostenverzekeringen 
die de cursus vergoeden voor hun 
verzekerden. Als jouw verzeke- 
ring dat niet doet is er nog een 
mogelijkheid om de kosten ver-
goed te krijgen, als je tenminste 
in Zielhorst woont en/of werkt: 
De eerste tien deelnemers die hun 
diploma halen en zich vervolgens 
aanmelden als Burgerhulpverlener, 
kunnen de kosten declareren bij 
het Buurtbudget Zielhorst!

De instructeurs zijn bereid om 
overdag óf 's avonds de lessen te 
geven. We denken op dit moment 
aan de donderdagavond of de 
vrijdagochtend (in ’t Middelpunt). 
Maar: er moeten per groep zeker 
acht mensen meedoen! Overigens 
hoeven die niet uit Zielhorst te 
komen. Mensen uit andere wijken 
zijn ook van harte welkom!

Meteen aanmelden?  
Download het formulier via: 
www.wijkzielhorst.nl/ehbo/

Voor meer informatie: 
ehbozielhorst@gmail.com

VERENIGING 
ZIELHORST



Wie in april via de Emiclaerseweg de wijk Zielhorst in fietste, vielen 
links bergen grond op, waar eerder reclameborden attendeerden op 
aangeboden bouwpercelen. De grondhopen markeerden nu een 
archeologisch opgravingsproject dat hier aan de gang was.  

Sporen van eeuwenoude 
boerenhoeve aan 
Emiclaerseweg

Eerst waren dwars door het terrein proefsleuven gegraven, om te 

kijken of er genoeg interessant oud materiaal in de bodem zat. 

Zowel het beginonderzoek als de opgraving zelf werden uitgevoerd 

door het plaatselijk Centrum voor Archeologie.

Archeoloog Mattijs Wijker, 

eindverantwoordelijk voor 

de opgraving, zegt dat op 

basis van vroeger onderzoek 

in de omgeving en vanwege 

de landschappelijke ligging 

van het terrein - zoals een 

lokale hoogte (dekzandrug) 

in het gebied  - al wel direct 

een hoge verwachting 

bestond voor het aantreffen 
van archeologische sporen en 

vondsten. Vier proefsleuven 

die in februari op het terrein 

werden aangelegd, dienden 

om deze verwachting te testen.

En ja…bij dit onderzoek werden (paal)sporen uit 

de 10de en 11de eeuw aangetroffen! 
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De paalsporen zijn restanten van 

houten gebouwen (boerderijen) die 

hier in de Middeleeuwen stonden, 

legt Wijker uit. ,,Ze hebben ertoe 

geleid dat besloten werd het hele 

terrein op te graven om zo het  

archeologisch bodemarchief veilig 

te kunnen stellen. Als meteen hui-

zen gebouwd zouden worden, was 

dit archeologisch bodem archief 

namelijk volledig vernietigd en 

zou niemand ooit nog weten hoe 

hier in het verleden geleefd en 

gewoond werd.’’ Dit laatste is 

volgens Wijker vooral interessant 

omdat uit historische bronnen 

bekend is dat Emiclaer een heel 

belangrijke plaats is geweest in 

de geschiedenis van Amersfoort.  

,,Dit gebied is een van de eerste 

plekken in de streek die werden 

bewoond en van waaruit de plaats 

Amersfoort uiteindelijk kan zijn 

ontstaan. De mensen die hier 

duizend jaar geleden neerstreken, 

kozen als woonplek bewust voor 

de hoge dekzandrug, waar omheen 

moerassig gebied lag. Die keus 

voor kwam wateroverlast voor de 

mensen en hun dieren.’’ 

Wijker stelt zelfs dat Amers-

foort vanuit de lokatie Zielhorst 

is kunnen ontstaan; net zo goed 

trouwens als vanaf de Hof, waar 

in ongeveer dezelfde tijd ook 

een hofstede op dekzand werd 

gebouwd. Die hofstede had 

wel het voordeel dichterbij 

de Eem te liggen, waardoor 

onder andere handelsvoordelen 

konden optreden. 
 

Het Amersfoortse archeologisch 

team dat bij de Emiclaerseweg 

aan het opgraven was, bestond 

uit vier tot zes beroepsarcheo- 

logen. Zij werden ondersteund 

door een grond- en 

verzetbedrijf en 

door diverse 

vrijwilligers 

van het 

Centrum voor 

Archeologie.
 

De zandlaag 

onder de kleine 

nederzetting 

bleek helder geel 

te zijn. Ze ontstond 

zo’n tienduizend 

jaar geleden.
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Ook leuk zijn de donkere 

verkleuringen die in het zand 

zichtbaar waren. Zij wijzen op 

houten palen waarop tot in de 

middeleeuwen verschillen-

de gebouwen hebben gerust. 

Het hout verging uiteindelijk. 

Logisch omdat - anders dan in 

kleigrond - zuurstof het kon 

aantasten.

Bij elkaar werden 

ruim vijfhonderd sporen 

blootgelegd, waaronder 

scherven van aardewerk 

en resten van dieren. 

Maar bijzonderder 

waren de vondst van 

een mes en een ijzeren 

schaar, in combinatie 

met een ronde oven. De 

archeologen houden er 

rekening mee dat in de 

oven ijzer werd gesmeed. 

Mattijs Wijker: ,,Ook dit 

wijst er op dat het een 

voorname hofstede is 

geweest.’’

De vondsten die tijdens het 

onderzoek aan de Emiclaerse-

weg werden gedaan, worden de 

komende maanden bestudeerd 

en in een rapport beschreven. 

Daarna zijn ze op woensdag-

middagen te zien in het Cen-

trum voor Archeologie aan de 

Westsingel 46 in Amersfoort.
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De ZomerPretPas 2019 komt er aan en 

neemt je mee op reis door heel Amersfoort. 

ZomerPretPas is een leuk kinderpaspoort. 

Het is een papieren boekje in paspoortvorm 

vol zomeractiviteiten. De ZomerPret is voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar in Zielhorst en heel 

Amersfoort. Dus… ga mee op reis! 

Een ZomerPretPas voor kinderen tot twaalf jaar

Komende zomervakantie vlieg je 

de ruimte in met de ZomerPret-

PasRaket! Op vijf planeten kun je 

zoeken naar superleuke zomerac-

tiviteiten. Heb je leuke zomerac-

tiviteiten ontdekt? Op vertoon van 

de ZomerPretPas zijn de aange-

boden zomeractiviteiten gratis of 

met korting te bezoeken. Bij elke 

zomeractiviteit krijg je na afloop 
een stempel in jouw ZomerPretPas. 

Wat je met al die stempels kunt 

doen? Dat houden de organisatoren 

nog even geheim. 

gratis ZomerPretPas.

Hoe kom je aan een ZomerPretPas? 

Vlak voor de zomervakantie krijgen 

alle basisschoolkinderen via hun 

school een gratis ZomerPretPas. 

Woon je in Amersfoort maar zit je

op een school buiten Amersfoort, 

krijg je thuisonderwijs of ga je

vanwege een andere reden niet

naar school? 

 

Dan kun je de pas aanvragen via 

info@zomerpretpas.nl zodat je 

op tijd een ZomerPretPas krijgt. 

Tot snel!
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Pieter heeft zijn eigen 
onderneming: Witteman 
Bouw & Advies.

Hij heeft bijna 20 jaar bij een 

gerenommeerde aannemer in 

Amersfoort gewerkt. Daar heeft 

hij ervaring opgedaan in alle fases, 

van leerling tot projectleider en 

alle werkzaamheden die daarbij 

komen kijken. De laatste jaren in 

loondienst was hij projectleider. 

Drie jaar geleden startte hij zijn 

eigen onderneming. Hij werkt 

zowel voor ondernemingen als 

voor particulieren. Het is er 

divers, het kan gaan om zowel 

grote projecten als kleinere 

klussen. Bouwkundig advies, 

projectbegeleiding, opleveringen 

en lekkages. Ook heeft hij affiniteit 
met zonnepanelen waarbij hij 

kan adviseren of aanbrengen. 

Daarnaast kan hij als

brandpreventiedeskundige 

adviseren en meedenken om 

de brandveiligheid van 

gebouwen te verhogen.

ondernemer in de wijk

Zielhorst is 

gemoedelijk

In een zin omschrijft hij; 

“het ontzorgen en besparen 
voor vastgoedeigenaren”

Pieter woont al 20 jaar in 

Zielhorst. Hij vind het een 

prettige en gemoedelijke wijk. 

Alles is in de buurt. Op de fiets 
is de binnenstad makkelijk 

bereikbaar. Zeker met kinderen 

in de basisschoolleeftijd is het

hier prettig wonen. Nu zijn

kinderen ouder zijn is de

binnenstad de wijk die 

als enige kan concurreren 

met Zielhorst.
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Zijn onderneming sponsort

de WijkMobiel. Toen die startte, 

startte ook Pieter met zijn 

bedrijf. De vermelding op het 

karretje betekende een stukje 

promotie van zijn bedrijf. Hij 

vindt het een goed initiatief. 

Momenteel werkt hij ook bij de 

Koperhorst, de thuisbasis van de 

WijkMobiel, en ziet hij van dichtbij 

hoe het reilt en zeilt. Hij ziet niet 

alleen ouderen die veel mobieler 

zijn maar ook vrijwilligers die er 

erg veel energie uit halen, het mes 

snijdt aan twee kanten.

Hij roemt de oprichters en 

vrijwilligers, die met veel plezier 

en enthousiasme hun werk doen.

Contactgegevens:  

0623924828  

pieter@wittemanbouwenadvies.nl  

www.wittemanbouwenadvies.nl

  wie een ritje met de 

WijkMobiel wil maken:
 

Telefoon 06-40 83 16 47, tussen 
08.00 en  21.00 uur. 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.

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

Wil je als ZZP-er ook een 
keer in Wijknieuws Zielhorst staan? 

Stuur  dan een mail naar
communicatie@wijkzielhorst.nl
Je vermelding komt ook gratis

op de website te staan.

11



Mijn naam is 

Nienke Gorter 
en ik ben participatiemakelaar 

bij Indebuurt033 voor de 

wijken Schothorst, Zielhorst 

en de Hoef. 

Als participatiemakelaar zet ik 

mij in voor de wat meer kwetsbare 

bewoners. Samen met hen kijk ik 

wat er te doen is in de wijk en bij 

welke activiteit ze zich aan zouden 

kunnen sluiten. Ook als ze zich in

willen zetten als vrijwilliger denk 

ik graag met hen mee. 

Misschien willen ze wel straatam-

bassadeur worden! Het lijkt me  

fijn wanneer we wat meer om- 

kijken naar elkaar. Dat we weten 

wie onze buren zijn en hen kunnen 

helpen wanneer dat nodig is. Daar 

kunnen straatambassadeurs bij 

helpen. Zij zijn de ogen en oren van 

een straat en zorgen ervoor dat er 

meer samenhang komt. Wanneer 

iemand ziek is zorgen ze voor een 

kaartje. Wanneer er klachten zijn 

over verkeersdrempels zorgen 

zij ervoor dat die signalen bij de 

gemeente terecht komen. In de 

wijk Kruiskamp, waar ik zelf 

woon, hebben we straatambassa-

deurs en ik merk nu al dat de 

buurt hechter wordt.

Ook houd ik  

me bezig met  

ontmoetingsgroepen 

voor mensen die een 

steuntje in de rug nodig 

hebben als het gaat om het 

opbouwen van sociale contacten. 

Zo ondersteun ik een vrienden- 

kring waarin jongeren zitten met 

een licht verstandelijke beperking 

en ben ik op vrijdagavond actief 

in de Koperhorst waar mensen 

met niet aangeboren hersenletsel 

of andere (psychische) kwetsbaar-

heden bij elkaar komen voor 

een gezellige avond.



Kortom;  
Vele plannen voor de wijken 

Zielhorst en Schothorst. 
 

Wilt u meer weten? 
Bel of mail mij gerust.  
 

nienke.gorter@indebuurt033.nl 

06-43707864. 

Pedicuresalon Nailcare

Complementaire

Loes Lerou is sinds 1978 gediplomeerd pedicure en vanaf 1995 met 
haar praktijk gevestigd aan de Kameelvlinder 10. De salon biedt veel 
mogelijkheden om u te laten verzorgen. Door rust en onthaasting te laten 
ervaren tijdens de behandelingen komt je lichaam in een betere conditie, 
zodat je meer in balans door het leven gaat.

Wat heeft Loes u te bieden?
Pedicure en manicurebehandelingen 
met of zonder gelnagellak. Diverse 
massages, waaronder magneet-, 
voetreflex– en Hotstonemassage. 
Anti-pijnbehandelingen op het 
Andullatiematras. Allergiebehandeling 

met gratis allergietest.

Pedicuresalon Nailcare, 
Kameelvlinder 10, 3822 AR, 

Amersfoort.

033-4553494 of 06-17034638 
www.pedicuresalon-nailcare.com 

pedicuresalonnailcare@gmail.com

Mijn 

speciale 

aandacht gaat 

uit naar senioren. 

Vaak wordt hun 

kring van sociale 

contacten kleiner en 

komen ze minder vaak 

hun huis uit. Voor hen 

gaan we kijken of ze een dagje  

terecht kunnen in bijvoorbeeld 

Het Groene Huis, De Ontmoeting 

of ‘t Middelpunt. 
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J
ullie hebben in het vorige 

nummer gelezen over het 

ontmoetingscentrum (waar 

je kunt poolen, tafeltennissen, 

gamen en meer) Het laatste 

nieuws is dat subsidies die waren 

aangevraagd deels zijn toegekend.

Acht enthousiaste jongeren 

vormen samen het bestuur 

dat wekelijks vergadert om de  

activiteiten van de vereniging 

(in samenwerking met andere 

partijen) op gang te brengen. 

Ook hebben ze vorige maand 

een huurcontract voor het 

ontmoetingscentrum (Spinetpad 

4) getekend. De jongeren 

beheren het pand zelfstandig.  

De activiteiten van de 

vereniging  vinden plaats in het 

ontmoetingscentrum, en ook op 

verschillende andere plekken in 

Amersfoort-Noord.

De vereniging wil uitgroeien 

tot een platform/springplank 

voor alle jongeren in 

Amersfoort-Noord die actief 

willen zijn. De jongerenwerker 

van Indebuurt033 ondersteunt 

de jongeren in hun missie.

Wil je lid worden 

van de vereniging?
Neem dan contact op

Wil je lid worden 

van de vereniging?
Neem dan contact op.

Website:www.sowhat033.nl.  Mailadres:secretaris@sowhat033.nl  

Instagram:@_sowhat033  Facebook:So What Amersfoort.

Jongerenvereniging So What is lekker bezig



Jongerenvereniging So What is lekker bezig

Vrijwilligersoproep



Buurtbudget 

verdeeld

De gemeente Amersfoort stelt 

elk jaar een budget ter beschikking 

aan iedere wijk van de stad om te 

gebruiken voor activiteiten voor 

of ten behoeve van de wijk. 

De verantwoordelijkheid voor 

het verdelen van het buurtbudget 

ligt in Zielhorst bij de Werkgroep 

Buurtbudget van het WBT. Deze 

werkgroep bepaalt (binnen de 

gemeentelijke voorwaarden) 

de regels voor het aanvragen 

en declareren, vergadert over 

de aanvragen en beslist om de 

aanvragen al of niet, geheel of 

gedeeltelijk, toe te kennen. 

Het is alweer even geleden, 

maar op 5 april heeft de Werkgroep 

Buurtbudget alle 21 op dat mo-

ment ontvangen aanvragen voor 

het buurtbudget behandeld. Aan 

de volgende bewonersinitiatieven 

is een bedrag uit het Buurtbudget 

toegekend.

De eerste drie toekenningen passen 

vooral in de voortzetting van het 

vorig jaar ingezette streven van 

de Werkgroep Buurtbudget om de 

gezondheid en de veiligheid van de 

wijk te stimuleren:

 

1. Er wordt een AED aangeschaft voor 

de Vlinderbuurt.

2. De EHBO-vereniging Zielhorst mag 

de examenkosten van het Oranje Kruis 

declareren voor een EHBO- 

instructeur (die vervolgens gratis 

zal lesgeven aan de cursisten van de 

vereniging, waardoor de cursus be- 

taalbaar blijft).

3. Mensen die wonen en/of werken 

in de wijk Zielhorst, die na een 
EHBO-cursus bij EHBO-vereniging 

Zielhorst het diploma halen en zich 

vervolgens aanmelden als Burger-

hulpverlener, kunnen de kosten van 
de cursus declareren bij het Buurt-

budget (als zij die tenminste niet 

kunnen declareren bij hun ziekte-

kostenverzekering).

Daarna:

1. Het Zomerwijkfeest dat dit jaar zal 

plaatsvinden op 3 juli 2019.

2. Het Buurtbudget betaalt de twee 

krantenabonnementen van ’t Middel-

punt.

3. De Stichting ACC mag (tot een 

bepaald maximum) de kosten van 

koffie en thee (het gratis eerste kopje 
voor de bezoekers van ’t Middelpunt) 

declareren bij het Buurtbudget.

4. De instandhouding en het up-

to-date houden van de wijkwebsite 

wordt verzorgd door drie enthousiaste 

vrijwilligers en een achterwacht, die 
daarvoor geen vergoeding krijgen. 

Maar technische kosten worden uiter-

aard vergoed – uit het Buurtbudget.
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5. De leden van het WBT krijgen ook 

geen vergoeding voor hun werkzaam-

heden, maar er zijn altijd wel wat 
technische kosten. Ook die worden 

vergoed vanuit het Buurtbudget (dat 

speciaal voor dit doel trouwens een 

beetje is verhoogd door de gemeente).

6. Al enkele jaren reserveren we een 

bedragje voor gratis ‘Workshops voor 

en door wijkbewoners’. Wijkbewo- 

ners die een gratis workshop (op welk 

gebied dan ook: kunst, filosofie, psy-

chologie…) willen geven aan mede-

bewoners, kunnen daarvoor terecht 
bij het Buurtbudget. Het Buurtbudget 

vergoedt de huur van de zaal in ’t 

Middelpunt en de eventuele materi-

alen. Heb je hier een idee voor? 

Neem dan contact op met: 

wbt@wijkzielhorst.nl!

7. De beschildering van de kan-

toorkasten in de Grote keuken in ’t 

Middelpunt is zo mooi geworden, dat 
nu ook een paar andere kasten mogen 

worden bewerkt.

8. Op 16 juni wordt weer een Vijver-

concert georganiseerd bij de vijver 

van Emiclaer. Daaraan dragen zowel 

het Buurtbudget Zielhorst als het 

Buurtbudget Kattenbroek bij.

9. De aanleg van het Groene school-

plein bij basisschool De Zonnewijzer – 

dat ook toegankelijk zal worden voor 

de hele buurt - mag rekenen op een 

mooie bijdrage van het Buurtbudget.

10. De Kinderinstuif (om de week in 

’t Middelpunt) biedt de kinderen van 

Zielhorst later prachtige jeugdherin-

neringen en blijft gesubsidieerd door 

het Buurtbudget.

11. De populaire naaicursus in ’t 

Middelpunt heeft ook subsidie aan-

gevraagd bij Projecten#Indebuurt, 
maar was voor één kwartaal daarvoor 

te laat. Dat eerste kwartaal wordt nu 

vergoed uit het Buurtbudget.

12. Het Buurtbudget draagt (beperkt) 

bij aan een uitstapje van de Zon-

nebloem waaraan ook mensen uit 

Zielhorst deelnemen.

En tot slot zijn er bedragen toegekend 

aan diverse straat- en buurtfeesten.

Eindresultaat: Er was voor 

€ 18.703 aangevraagd. Het budget 
bedroeg € 18.500. Uiteindelijk is ter 
waarde van € 18.204 toegekend. Na 
de sluitingsdatum van 1 april 

zijn er nog een paar aanvragen 

binnengekomen. Deze zullen 

moeten wachten tot de Werkgroep 

ze in september beoordeelt. Eind 

mei is het gedetailleerde overzicht 

geplaatst op: www.wijkzielhorst.nl

De ervaring leert dat in de loop 

van het jaar niet alle toegekende 

bedragen ook werkelijk (helemaal) 

worden uitgegeven. Het valt dus 

te verwachten dat er in september 

toch nog een (klein) budgetje over 

is om nieuwe aanvragen te kunnen 

toekennen.

Het aanvraagformulier downloaden 
kan via: www.wijkzielhorst.nl.
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Zielhorst heeft, samen met Schothorst en De Hoef, een wijkplan 

(net als alle andere wijken en de stad als geheel). Dit plan is te 

downloaden van www.wijkzielhorst.nl. Het wijkplan is de basis 

voor ontwikkelingen in de wijk op het gebied van leefbaarheid, 

ontmoeting en welzijn van inwoners. In het wijkplan staan de 

doelen per gebied. 
  

Voor Zielhorst zijn dat:

Z1-Verminderen druk op mantelzorgers 

Z2-Verminderen van eenzaamheid en bijdragen aan een zinvolle dagbesteding 

Z3-Verbeteren van praktische ondersteuning van kwetsbare inwoners 

Z4-Versterken van inzet en activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren 
Z5-Versterken van de informatievoorziening aan wijkbewoners 

Z6-In stand houden van ontmoetingsplaatsen in de wijk, o.a. ’t Middelpunt, 
Inloophuis De Ontmoeting, Leger des Heils, Jongerencentrum So What 

Z7-De betrokkenheid van de verschillende buurten (=onderdelen van de wijk)                          

in/bij de wijk vergroten 

Deze doelen zijn eind 2018 verder uitgewerkt met het WBT en het 

Wijknetwerk tot een opsomming van mogelijke verdere stappen of 

uitwerkingen (zie Wijkplan 2019/2020). In de Wijknetwerkbijeenkomst 

van mei 2019 hebben we de stand van zaken ten aanzien van die stappen 

geactualiseerd. Dat is vastgelegd in het document Wijkplan Zielhorst 

StaZa mei 2019, dat ook op de website wordt geplaatst. Het zou mooi 

zijn als er nu weer initiatieven ontstaan die tot verdere ontwikkeling 

leiden! Dat kan eventueel met subsidie.

De gemeente Amersfoort heeft namelijk aan de wijkplannen een subsidie 

gekoppeld: Projecten#Indebuurt. Heb je een goed idee voor jouw wijk 

dat bijdraagt aan de doelen die in de wijkplannen beschreven staan, 

dan is er elk kwartaal de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. 
Vraag Buurtnetwerker Stephanie Niessen of WBT-voorzitter Margriet 

Guiver-Freeman om meer informatie of hulp!

Bewonersinitiatieven en subsidie 

Projecten#Indebuurt
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In ons gebied (Schothorst, Zielhorst, De Hoef – voor het gemak 

afgekort tot SZH) zijn in de afgelopen tijd al de volgende initiatieven  

gesubsidieerd vanuit Projecten#Indebuurt. Deze zijn allemaal op de 

een of andere manier te relateren aan het Wijkplan SZH dat gold op het 

moment van de subsidieaanvraag.

2017 Q1: (eerste kwartaal): Buurttuin Zielhorst, HUNTU Amersfoort 

 Vrijwilligersgroep, in groepsverband kleding maken, Middagbridge voor  
 ouderen, Muziekcafé Zielhorst, Oud=Goud, vertelkring 65+, Plan ver- 
 hoging hulp door Burenhulp Zielhorst, Vaste activiteiten Inloophuis  
 Schothorst, Wijkonderzoek Schothorst.
 

2017 Q2: (tweede kwartaal): Dorpsfeest Hoogland, Zomercarnaval,
 Kitchen Delicious.
 

2017 Q3: Activiteiten Inloophuis, Beleef Schothorst, Beleef Schothorst Jeugd en  
 Talent, Burenhulp App, Huiskamer STOGA, WIJ-kaart Schothorst, 
 Wijkwebsite InSchothorst.
 

2017 Q4: Pilates op de Stoel, WijkMobiel.
 

2018 Q1: Burenhulp Zielhorst uitbreiden Schothorst, Muziekcafé Zielhorst, 
 Opa en Oma-ontmoetingsplek Schothorst, Vier buurtinlopen Schothorst.
 

2018 Q2: Kernactiviteiten van Inloophuis Schothorst, Kitchen Delicious,
 Website InSchothorst.
 

2018 Q3: Beleef Schothorst, Haalbaarheidsonderzoek So What, 
 Project Kunstlokaal, Welzijnswerk Middelpuntkoor, 
 Woensdagmiddag Bridge
 

2018 Q4: Anders kijken naar je kind, Communicatie + Publiciteit Zielhorst,  
 Skatetoernooi Park Schothorst, Tweewekelijks SZH in De Stad  
 Amersfoort, Welkom in de buurt-borden Schothorst
 

2019 Q1: Activiteiten So What, Groen Schothorst-markt/Groene Raad S,
 Inloop/Huiskamer voor ouderen STOGA, Integreren en vernieuwen 

 Burenhulp SZ, Kernactiviteiten Inloophuis Schothorst, Muziekcafé  
 Zielhorst, Open huiskamer Schothorst, Videoserie WijkMobiel.
 

2019 Q2: Groene Schoolplein, Kitchen Delicious, Kleding maken, 
 Welzijnswerk Middelpuntkoor, WijkMobiel, Wijkwebsite InSchothorst.
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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

wekelijks 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

wekelijks 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. 

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

Eventuele wijzigingen in de vakantieperiode worden aangekondigd in de digitale 
nieuwsbrief Zielhorst
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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 kostenloos 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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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

2e 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

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

Inloophuis De Ontmoeting

Eventuele wijzigingen in de vakantieperiode worden aangekondigd in de digitale 
nieuwsbrief Zielhorst

23



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

Sponsoring
Bent u ondernemer in Zielhorst of 
Amersfoort-Noord? Sponsor dan 
WijkNieuws Zielhorst  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. 

Colofon

Activiteiten Leger des Heils

Leger des Heils | Albert Schweitzersingel 69 (hoek Trompetstraat) | Amersfoort
(T) 033 46 x 650 | jacqueline.barkmeijer@legerdesheils.nl
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