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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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Jong en oud  betrokken

BETROKKEN BURGER

Op 3 juli vond de editie 2019 plaats. 
Er kwamen circa 4.000 mensen en de 
markt werd ook druk bezocht. Bij de 
springkussens ontstonden even rijen, 
maar het bleef gewoon gezellig druk.

Tim woont sinds zijn geboorte 
in 1996 in de wijk. Hij vindt 
Zielhorst leuk, gezellig, mensen 
praten met elkaar en er zijn 
allerlei leuke  activiteiten.

Het Zomerwijkfeest is daar een 
van. Met veel springkussens voor 
de kinderen, maar ook een leuke 
markt voor volwassenen. Vanuit 
Nederseldert, Overseldert en zelfs 
De Koperhorst komt men naar 
het festijn.  Naast de markt zijn 
er dingen te eten zoals patat, ijs 
en suikerspin. Maar er zijn ook 
clowns- en goochelacts en een 
optreden van het Middelpuntkoor.
Ook de jongerenvereniging  So 
What presenteert zich. Onder de 
sponsoren zijn Albert Heijn, Jumbo 
en de Vlasakkers. In totaal zijn het 
er twintig. En er is een bijdrage van 
het Buurtbudget.

Tim Huppertz zorgt met zijn team 
medeorganisatoren voor het jaar-
lijkse Zomerwijkfeest bij ’ t Middel-
punt. Het evenement groeide van 
300 bezoekers in 2013 naar 2500 
tot 3000 nu. Ouders, vrienden, 
vriendinnen  en andere  vrijwil-
ligers helpen mee. En er zijn maar 
liefst twintig sponsors.
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Zielhorst
Toen ik in Zielhorst kwam wonen, in de zomer van 2010, was hij er 
nog, maar kort daarna verdween hij stilletjes van de wijkagenda.

In de jaren daarna werd er vooral door wat oudere Zielhorsters met 
weemoed over gesproken. En die weemoed duurt voort, want hij 

werd en wordt gemist: de Rommelroute Zielhorst. Onlangs werd er 
nog naar gevraagd in de wijknetwerkbijeenkomst.  Kunnen we hem 

geen nieuw leven inblazen?

In andere wijken van Amersfoort wordt nog regelmatig een 
succesvolle rommelroute gehouden. Ook uit andere landen  
kennen we het fenomeen van Tuin- of Kofferbakverkopen. 

Dus zou er toch ook in Zielhorst wel ruimte voor moeten zijn. 

Wie wil er niet af en toe zijn nog bruikbare maar niet meer gebruikte 
spullen (speelgoed, boeken, huishoudelijke spullen, kleding, kleine 

meubels…) kwijt? En dat zonder dat je ze moet meenemen naar 
een kleedjesmarkt of snuffelmarkt in het stadscentrum of 

een winkelcentrum?

De rommelroute voert langs de straten van de wijk, waar bewo-
ners (dus geen mensen van buiten de wijk!) vanuit hun eigen tuin of 
stoepje hun tweedehandsspullen etaleren en verkopen tegen een 

zacht prijsje. 

Natuurlijk is het nodig om afspraken te maken voor een goed verloop 
(denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid en het opruimen van 
de rotzooi achteraf). Ook zal er iets geregeld moeten worden rond 

publiciteit. 

Zijn er een paar wijkbewoners die de organisatie op zich willen ne-
men? Ze kunnen rekenen op steun van het WijkBewonersTeam (en 
mogelijk ook van het Buurtbudget Zielhorst)! Meld je alsjeblieft bij 

wbt@wijkzielhorst.nl of bel met Margriet: 0611 380 349.

Rommelroute



 

Elk jaar worden 
er in Nederland 

ruim  16.000 
mensen getroffen door een hartstilstand. Of die mensen dat over-
leven hangt onder meer af van of het slachtoffer tijdig gereanimeerd 
wordt. Tijdig wil zeggen dat de reanimatie binnen zes minuten moet 
beginnen, liefst met de hulp van een AED. Bij reanimatie zonder AED 
heeft het slachtoffer een overlevingskans van 15%. Met een AED is dat 
ongeveer 70%. De reanimatie moet doorgaan zolang de hulpdiensten 
er nog niet zijn. 

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. De enige kans op over-
leven is als omstanders snel hulp bieden. De eerste 6 minuten bij een 
hartstilstand zijn cruciaal. Als een omstander binnen 6 minuten 112 
belt, start met reanimeren en bij een AED-inzet een schok toedient,  
is de kans op overleven het grootst; elke minuut later defibrilleren 
verlaagt de overlevingskans met 10%. Een ambulance heeft een 
wettelijke aanrijtijd van 15 minuten en is dus zelden binnen 6  
minuten bij het slachtoffer. Het is dan ook van groot belang dat er 
voldoende AED’s beschikbaar en openbaar toegankelijk zijn in de wijk 
– liefst met een onderlinge afstand van niet meer dan een meter of 
300 – op drie minuten loopafstand van elk punt in de wijk (3 minuten 
naar de AED plus 3 minuten naar het slachtoffer = 6 minuten). Open-
baar toegankelijk betekent meestal dat de AED in een buitenkast 
hangt aan een voor het publiek toegankelijke muur. De buitenkast 
is overigens wél afgesloten met een hangslot. 

AED’s 

in 

de 

wijk
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In het geval van een 112-melding 
van een hartstilstand wordt een 
groot aantal Burgerhulpverleners 
in de directe omgeving gewaar-
schuwd: een deel met het verzoek 
om onmiddellijk naar het desbe-
treffende adres te gaan om te 
starten met reanimeren, en een 
deel met het verzoek om eerst een 
bepaalde AED (van een adres in 
de buurt, met vermelding van de 
slotcode) te gaan halen en daarmee 
naar het slachtoffer te gaan. De 
Burgerhulpverleners hebben alle-
maal het Eenheidsdiploma EHBO 
(inclusief Reanimeren en gebruik 
van de AED) van het Oranje Kruis 
en/of het diploma Reanimeren met 
AED van het Rode Kruis en zich 
daarna aangemeld bij ‘Hartslag Nu’. 

Enkele jaren geleden hebben 
het WijkBewonersTeam en de 
Werkgroep Buurtbudget Zielhorst 
besloten prioriteit te geven aan 
de aanschaf van AED’s in de wijk. 
Via het Buurtbudget zijn in de 
afgelopen jaren twee AED’s aange-
schaft. Ook stimuleren we de 
crowdfunding voor AED’s in onze 
wijk zoveel mogelijk (zie kader) en 
de deelname aan de EHBO-cur-
sussen van de EHBO-vereniging 
Zielhorst. En natuurlijk hopen we 
dat mensen hun eerder particulier 
(of door hun bedrijf) aangeschafte 
AED’s zoveel mogelijk buiten willen 
ophangen in een buitenkast.

Dit beleid begint vruchten af te 
werpen. Zoals op de plattegrond 
te zien is, beschikken we nu in 
Zielhorst over maar liefst negen 
openbaar toegankelijke AED’s, 
plus in Winkelcentrum Emiclaer 
nog eens drie. Maar het zijn er nog 
lang niet genoeg voor de maximale 
loopafstand van drie minuten. En 
er zijn nog te veel ‘witte vlekken’ in 
de wijk! We sparen en crowdfunden 
dus verder!

Niet alle AED-eigenaren 
hebben hun AED's aangemeld 
bij HartslagNu. Dus als er nog 
particulieren, bedrijven, scholen 

Crowdfunding

Samen met het Reanimatie 
Netwerk Amersfoort streven we 
naar een zodanig aantal AED’s 
dat iedereen die in Zielhorst een 
hartstilstand krijgt binnen zes 
minuten geholpen kan worden en 
daarmee een goede overlevings-
kans krijgt. Een AED plus buiten-
kast kost ongeveer EUR 2700. 
Wil je ook bijdragen? Je kunt 
geld storten op NL95 RABO 0311 
0900 52 t.n.v. Stichting Reani-
matie Netwerk Amersfoort onder 
vermelding van "Architectenbuurt 
Zuid". Deze vermelding maakt dat 
het bedrag wordt bestemd voor 
de wijk Zielhorst (dus niet alleen 
Architectenbuurt-Zuid).
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Meteen aanmelden voor de Cursus EHBO inclusief reanimeren, 
AED, kinder-EHBO van de EHBO-vereniging Zielhorst?

Download het formulier op: www.wijkzielhorst.nl/ehbo. 
Eerst meer informatie? Mail dan: ehbozielhorst@gmail.com

Cursus (alleen) reanimeren, AED van het RNA: 
www.reanimatiecursus-amersfoort.nl

of verenigingen zijn in de wijk, 
die beschikken over een AED, 
dan hopen we dat zij die willen 
aanmelden op www.hartslagnu.
nl zodat ook die AED’s eventueel 
kunnen worden ingezet. 

Samenwerking EHBO Zielhorst 
en RNA De EHBO-vereniging 
Zielhorst leidt op voor het 
Eenheidsdiploma EHBO van het 
Oranje Kruis (inclusief reanimeren 
en AED) en heeft dan ook een 
aantal Burgerhulpverleners onder 
de leden. De vereniging werkt nauw 
samen met de Stichting Reani-
matie Netwerk Amersfoort, die het 
netwerk van Burgerhulpverleners 
en publiek beschikbare AED's in de 
gemeente Amersfoort beheert en 
onderhoudt. Rikus Hulsman is als 
vrijwilliger de wijkcoördinator voor 
Zielhorst van de Stichting Reani-
matie Netwerk Amersfoort. 

Reanimeren gaat je niet in de koude 

kleren zitten! Wie een oproep krijgt 
van HartslagNu, schrikt in eerste 
instantie. Nou wordt er wat van je 
verwacht! Je reageert snel op het 
Sms’je en gaat zo snel mogelijk met 
de AED naar het opgegeven adres. 
Zodra je daar aankomt kan het zijn 
dat je al politieauto’s, ambulances, 
brandweerwagens ziet staan. Mis-
schien komen er nog meer Burger-

hulpverleners aan, die zijn op-
geroepen door HartslagNu. Als het 
zo druk is, mag je aannemen dat de 
reanimatie al aan de gang is en dat 
jouw hulp dus (gelukkig!) niet meer 
nodig is. Maar als je de eerste bent, 
kom je onmiddellijk in actie zoals je 
het geleerd hebt: je legt de AED aan 
en begint met reanimeren. Mogelijk 
komt er nog een Burgerhulpver-
lener bij, zodat jullie elkaar kunnen 
afwisselen. Je gaat door met reani-
meren tot de hulpdiensten het van 
je overnemen. Daarna kan je weer 
naar huis.

Of je feitelijk hebt gereanimeerd 
of niet, weer thuis duurt het waar-
schijnlijk even voor het adrena-
lineniveau in jouw lichaam weer 
op een normaal peil komt. Reani-
meren is zwaar werk en behoorlijk 
emotioneel! 

Het is daarom van belang dat 
Burgerhulpverleners achteraf hun 
verhaal kunnen doen. Dat kan bij 
de EHBO-vereniging Zielhorst als je 
daar lid van bent, maar ook bij het 
Reanimatie Netwerk Amersfoort 
(RNA). En als je meer hulp nodig 
hebt, kunnen zij je verder doorver-
wijzen.

Op 20 september start een nieuwe 
cursus (op vrijdagochtenden van 
9-10:30 uur in ‘t Middelpunt).
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Waarom ben jij deze lessen 
gaan volgen? 

Ik was thuis al wel aan het ‘knut-
selen’ op de naaimachine van mijn 
moeder, maar ik had er nooit echt 
les in gehad. Ik had meegedaan 
aan een wedstrijd waarvoor ik 
een ‘collectie’ had gemaakt. Ik had 
daar goede feedback gekregen 
en wilde naar aanleiding daar-
van leren hoe ik kleding beter en 
netjes in elkaar kon zetten. Ik wist 
bijvoorbeeld niet hoe ik basisdin-
gen moest doen als knoopsgaten. 
Maar ook de techniek van pa-
tronen tekenen kende ik niet. Die 
dingen leer ik nu wel.

Wat leer je van Inge?  

Je kunt heel veel van haar leren! 
Inge heeft verschillende soorten 
naaimachines en ze leert ons 
bijvoorbeeld welke we moeten 
gebruiken voor verschillende 
stoffen. Wat is een lockmachine en 
waar gebruik je die voor. Naalden 
verwisselen op de naaimachine. 
Verschillende naaitechnieken als 
welke stand van de machine is 
het handigst voor welke stoffen. 
Ze leert ons ook veel over welke 
stoffen goed zijn voor wat voor 
kleding en zo.

Mail deze dan naar: 
communicatie@ 

wijkzielhorst.nl

Wie weet zie jij dan jouw 

foto terug in het Wijknieuw 

Zielhorst of misschien
zelfs op de voorpagina!

Naailessen in �'t Middelpunt 

Enkele dagdelen per week verandert de ‘Grote keuken’ van ’t Mid-
delpunt in een naaiatelier. Op maandagmiddag, dinsdagochtend 
en vrijdagavond geeft Inge de Hoog er les aan verschillende groe-
pen mensen (meestal vrouwen en meisjes, maar mannen zijn ook 
welkom!) die graag (beter) kleding willen leren maken. We gaan in 
gesprek met de jongste deelneemster, Elise Heinhuis. Elise krijgt 

sinds enkele maanden les op de vrijdagavond.

Heb jij een mooie 
foto van de wijk of 
een leuke foto die 
gemaakt is in de wijk?
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Je leert de basisdingen erg goed 
en je kunt lastige dingen oefenen. 
Vooral het goed opmeten van je 
lichaam en hoe de materialen en 
zo allemaal heten. Meetlint, buste, 
taille, vleug en zo. Ik vind het erg 
leuk om zelf kleding te ontwerpen. 
Van Inge krijg ik ook goede tips 
voor hoe ik die ontwerpen dan 
ook kan uittekenen op patroonpa-
pier. 

Wie doen er nog meer allemaal mee 
op de vrijdagavond?

Allemaal gezellige mensen, vooral 
volwassen of ouder. Ik ben de 
jongste (15 jaar), er zijn nog twee 
twintigers. Het is een heel ge-
zellig clubje, waar je rustig kunt 
werken en leuk contact hebt met 
de anderen. Vooral de verschil-
lende leeftijden zijn leuk, want 
we hebben heel veel om over te 
praten met elkaar en mensen 
leren elkaar ook wel leuke trucjes. 
We leren dus ook van elkaar. We 
helpen elkaar verder als we dat 
kunnen, met de naaimachine, met 
uitleg, of even iets voor elkaar 
vasthouden. 

Moeten jullie allemaal dezelfde 
dingen maken? 

Nee, iedereen heeft zijn eigen 
project en wordt daarmee verder 
geholpen: jurken, rokjes, broeken, 
tassen, jassen. Daarmee ga je aan 
de slag en dat laat je ook aan de 
anderen zien. Als dat project klaar 
is, kom je weer met een volgend 
project.  Zelf heb ik bijvoorbeeld 
een jumpsuit gemaakt en een kor-
set voor bij een sjieke broek.

Waarom is deze les op de  
vrijdagavond belangrijk? 

Inge geeft deze lessen al jaren 
overdag, maar dan moet ik naar 
school. Andere deelnemers moe-
ten dan werken, dus daarom is 
voor ons de vrijdagavond een fijne 
uitkomst. Het is ook relaxed om 
na een drukke week lekker iets 
voor jezelf te kunnen doen in de 
naailes. Het zou jammer zijn als de 
lessen op de vrijdagavond moe-
ten stoppen omdat er te weinig 
mensen meedoen, dus ik hoop dat 
ze nog lang doorgaan!

Inge geeft deze lessen (met subsidie 
van Projecten#Indebuurt van de 
gemeente Amersfoort en met steun 
van het Buurtbudget Zielhorst) aan 
mensen die willen leren kleding 
maken of daarmee juist verder 
willen en er hulp bij kunnen gebrui-
ken. Deelnemers betalen een kleine 
eigen bijdrage en zorgen zelf voor 
de materialen voor hun projecten. 
Inge verzorgt de naaimachines, klein 
materiaal en modebladen voor de 
inspiratie. 

Meer informatie of meedoen? 
Neem contact op met Inge de 
Hoog, bandung1948@gmail.com
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Wist jij dat het Buurtbudget Zielhorst elk jaar een 
bedrag reserveert om creatievelingen en onder-
nemers uit de wijk de gelegenheid te kunnen 
geven om een gratis workshop te geven aan 
mede-wijkbewoners? In de afgelopen jaren zijn 
zo bijvoorbeeld de volgende workshops gegeven: 
bloemschikken, kleurenpsychologie, kindercakes 
maken, inleiding familieopstellingen, omdenken, 
stemgebruik, schminken, mindmapping, busi-
nessplan maken.

Workshops voor & door wijkbewoners

Voorwaarden:
• Het mag niet een zuiver-verkooppraatje zijn, de deelne-
mers moeten er echt iets aan hebben. Dus bijvoorbeeld 
geen pyramide-verkoopverhaal! Maar het kan er wel toe 
leiden dat deelnemers zich inschrijven voor een (vervolg)
cursus of iets dergelijks. 
 • De workshop-aanbieder geeft de workshop gratis aan 
12-20 deelnemers.
• Het Buurtbudget betaalt de zaalhuur van ’t Middelpunt 
en (in overleg) de nodige materialen of grondstoffen.
• Het WBT zorgt voor een redelijke mate aan publiciteit 
vooraf om potentiële deelnemers te werven.

Zou jij een dergelijke workshop willen geven? 
 

Neem dan contact op met 
Margriet Guiver-Freeman 

(wbt@wijkzielhorst.nl of 0611 380 349).

13



Burenhulp Zielhorst maakt 
mensen blij die niet alles zelf 
meer kunnen. En daar genieten de 
hulpaanbieders van. Drie vertellen 
erover in dit interview.

Clarine Huizenga begon in 
mei 2018. Ze vindt het nuttig 
om mensen in de buurt te 
helpen. ,,Het kost weinig tijd 
en je doet een ander er plezier 
mee. Vaak woont familie ver 
weg en hebben mensen een 
klein netwerk. Dan wordt hulp 
erg gewaardeerd. Het zijn vaak 
oudere of fysiek beperkte mensen 
die moeite hebben met bepaalde 
klussen.

Welke hulp geeft Clarine? 
,,Ik help in een kleine voor- of 
achtertuin met licht snoeiwerk en 
wied onkruid. Ook help ik soms 
met boodschappen. Dit voorjaar 
bracht ik in een deel van Schothorst 
de nieuwe burenhulpflyer rond. 

Burenhulp: tuinieren, klussen, 
vervoer, digitale en sociale hulp.

En in juli stond ik in de kraam van 
Burenhulp tijdens het wijkfeest. 
Daarnaast ben ik maatje voor een 
praatje voor wie dat prettig vindt, 
voor de gezelligheid.’’ 

Er is veel dat haar stimuleert: ,,Ie-
mand die door fysieke beperkingen 
zijn tuin niet meer kan bijhou-
den, is blij als het gebeurt. In twee 
uurtjes kan er al veel orde in de 
tuin komen.’’ Clarine noemt het een 
kleine moeite om een klus te doen. 

Hulpaanbieder Laurens Bos is 
vooral bezig op technisch vlak. 
Drie jaar geleden begon hij, na een 
oproep in de krant. Wou iets voor 
de medemens doen. ,,Helpen bevalt 
me omdat ik in het dagelijks leven 
conciërge ben en veel onderhoud 
doe.’’ Hij merkt dat wijkbewoners 
blij zijn met een helpende hand voor 
een afzuiger, lampjes of wat maar 
gerepareerd moet worden.

Hoe komt een hulpvraag bij hem 
terecht? Laurens: ,,Op de mail lees 
ik een algemene oproep of een 
directe, vaak technische vraag. Als 
ik een klus gedaan heb, meld ik dat, 
zodat de organisatie die kan afslui-
ten.’’ Een voorbeeld is een lekkende 
buitenkraan. ,,Ik ga kijken en merk 
dat een leertje vervangen niet ge-
noeg is: door vorst in de winter is de 
soldering los gekomen. Na overleg 
en prijsindicatie plaats ik een stuk 



leiding en een nieuwe afsluiter. 
Gevolg: een dolgelukkige mevrouw. 
Ik ben dan ook gelukkig!’’
Mooi werk dus. Wel vindt hij het 
lastig als na een klusje soms nog 
van alles volgt. ,,Maar we zijn geen 
klusbedrijf. Je helpt de buurtbewo-
ners zodat die verder kunnen.’’

Tot slot Hans Smit. Hij zit sinds 2015 
bij Burenhulp Zielhorst, vooral als 
coördinator en ‘matcher’. Hij zegt: 
,,Oudere wijkbewoners kunnen 
langer thuis wonen als wij dingen 
doen die zij niet (meer) kunnen. Wie 
geen professional kan betalen, 
helpen wij. Met tuinieren, klussen, 
vervoer, digitale vragen, sociale 
hulp.’’ Zelf doet hij naast coördinatie 
en matching ook tuinieren.

De werkwijze is als volgt. De 
hulpvraag komt per telefoon, mail 
of app. De matcher matcht die 
met een hulpaanbieder, die naam, 
adres, telefoonnummer van de 
hulpvrager krijgt en een afspraak 
maakt. Dit wordt vastgelegd in het 
systeem.

Als coördinator zit Hans in een 
kernteam van vijf wijkbewoners 
die maandelijks de lopende zaken 
bespreken: welke hulpvragen doe je 
wel, welke niet, welke regels han-
teer je bij het matchen en de uitvoe-
ring van de hulp, hoe kom je aan 
geld om de kosten te betalen, welke 
informatie leg je vast om greep te 
houden.



Al een buurtfeest in jullie straat 
of buurt? Deze zomer waren er in 
Zielhorst verscheidene, zoals in de 
Vlinderbuurt waar ouders uit de  
Argusvlinder het organiseerden. Het 
thema van dit buurtfeest was ‘Een 
iPad-loze zomer’, actueel genoeg 
voor zowel de ouders als de kin-
deren in deze straat en omgeving 
waar veel jonge gezinnen wonen.

Een iPadloos buurtfeest  

in de Vlinderwijk

Vanaf drie uur stond de 
straat vol met kinderspelen. 
Je kon vier op een rij doen, 
blik gooien, bananen grijpen,  
op groot formaat mens-erger-
je-niet spelen, een stapeltoren 
bouwen. Ook van de tennistafel 
en een voetbalspel werd goed 
gebruik gemaakt. Het leuk-
ste spel was wat Niels betreft 
bananen vangen, omdat je dan 
héél goed op moet letten. 
Dominiek vond het leuk dat 
iedereen er weer was: de 
kinderen, van wie velen
elkaars vrienden zijn, en
de grote mensen. 
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Voor de kinderen was er ook een bingo, met een tafel vol 
leuke prijsjes waaruit winnaars iets mochten kiezen.

Als de middag vordert, schui-
ven steeds meer volwassenen 
aan. Zo ook Ria die met haar 
man later in de straat is komen 
wonen en die zich nog altijd ver-
baast over de sfeer: ,,Iedereen 
kent elkaar, er is een straat-app, 
de kinderen voetballen met 
elkaar en als het nodig is, help 
je de ander.’’

Om vijf uur kwamen de spullen 
voor de buurtbarbecue, het 
vuur werd aangestoken en er 
werden zitjes omheen gevormd. 
,,Iedereen heeft plezier, daar 
gaat het om,’’ laat organisator 
Mark Wolffenbuttel genietend 
weten. Als de avond valt, gaan 
de jongere kinderen naar bed. 
Veel volwassenen blijven zitten 
tot het donker is geworden. 
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