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In de Gezonde Wijkaanpak 
werken we met elkaar samen 
rondom deze speerpunten. 
Er is veel aandacht voor de 
wensen en de talenten van 
wijkinwoners. We hebben  
aandacht voor preventie en 
daarnaast het voorkomen 
van gezondheidsproblemen. 
Voor mooie oplossingen en 
activiteiten die bij de speer-
punten passen is er vanuit de 
GGDrU elk kwartaal subsidie 
beschikbaar voor een initiatief 
van de buurtbewoners. Eerder
is er subsidie gegeven voor 
Beleef Schothorst, Kleding 
maken en Schothorst zingt.

De Gezonde Wijk  
Schothorst, Zielhorst, De Hoef.

De subsidie loopt gelijk op met 
de	subsidies	van	Indebuurt033.	
Per kwartaal is er een subsi-
dieronde. Vóór het begin van 
het kwartaal kunnen de sub-
sidieaanvragen worden inge-
diend	bij	www.indebuurt033.
nl. Wil je meer weten over de 
Gezonde Wijkaanpak in Schot- 
horst, Zielhorst, De Hoef of 
heb je een leuk idee over 
een (gezondheids) activiteit 
in de wijk, bel met Marja 
van Rooijen, coördinator 
GezondeWijk Schothorst, 
Zielhorst, De Hoef. Tel. 
0623413431,	of	mail	naar 
mvanrooijen@ggdru.nl

Ook in de wijken Schothorst, Zielhorst en De Hoef werken buurt-
bewoners, professionals van welzijn, scholen, de sport, GGD en 
huisartsen samen aan de gezondheid van de inwoners in de wijk. 
Gezondheid is meer dan de gezondheid van je lichaam.  
Het	gaat	ook	om	wonen	in	een	fijne	buurt,	lekker	in	je	vel 
zitten en voldoende contacten hebben. 

Uit de gezondheidsmonitor van de GGDrU en wijkonderzoeken 
blijkt dat er ook in deze wijk mensen zijn die zich eenzaam 
voelen. Er zijn mensen met overgewicht. Ook in de wijken 
Schothorst en Zielhorst worden de mensen ouder en blijven 
zij langer in hun huis wonen. Zij lopen meer risico op ziektes 
en hebben meer aandacht en zorg nodig omdat contacten 
wegvallen en de mogelijkheid ‘het zelf te redden’ kleiner wordt. 
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BETROKKEN tiener

Ik heb een tuintje aangelegd

 We hebben in de wijk veel betrokken 
          burgers, maar ook betrokken tieners en                 
 jongeren. Jasper, tien jaar oud, is daar een 
van. Hij woont sinds twee jaar in de Vlinderbuurt. 
Hij vindt het fijn om in Zielhorst te wonen, al mist 
hij een echte schommel. Hij zit in groep zeven van 

De Kosmos in Hoogland.

Jasper is actief in de buurt. Hij haalde afgewaaide 
takken van het fietspad en ontstopte een put. Hij 

is  van plan zwerfvuil weg te halen bij een hangplek 
van jongeren. En of het nog niet genoeg is: hij leg-

de een tuintje aan onder een brug. Jasper mist een  
   plekje om te tuinieren. Hij heeft wel veel planten  
  op zijn kamer. Misschien is het een idee     
 om in Zielhorst een volkstuin te realiseren.  

Voor sierplanten maar ook als moestuin.
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Kom ook een uurtje langs en 
ontdek of je het leuk vindt om 
mee te doen of te denken over 
Zielhorst. Wellicht gaan we 
straks bruisen over jouw idee 
voor de wijk!

Tijdens de bruisuurtjes is  
iedereen welkom en neem 
vooral iemand mee, een  
vriend of vriendin of je
buurman of buurvrouw!
Van harte welkom! 

Aanmelden	is	niet	nodig,	 
maar wil je meer weten, 
neem dan contact op met 
de buurtnetwerker: 

Stephanie Niessen
stephanie.niessen@indebuurt033.nl 

of 0641 545 986. 

Gebruik maken van 
de WijkMobiel?

Een rit kost €2,- en een
vijfrittenkaart €7,50.

De vijfrittenkaarten zijn
verkrijgbaar bij: 

- Jumbo Emiclaer, 
- De Koperhorst,

of bij de chauffeur.

Telefoon 06-40831647,
tussen 17.00 en 21.00 uur,

en een dag van tevoren
reserveren.
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Op 25 november is in ’t Mid-
delpunt weer een gezellige 
gratis workshop gehouden in 
het kader van ‘Voor en door 
wijkbewoners’. Deze keer was 
het	thema	‘Gezond	en	Fit	2020’.	
De workshop werd gegeven 
door Bertine Bouwman, die als 
voedingsconsulente van het 
Cambridge Weight Plan praktijk 
houdt in Zielhorst (Stradivari-
usstraat	133A).

Bertine vertelde haar eigen  
verhaal, maar had ook twee 
succesvolle cliënten meege-
bracht die vertelden over hoe 
zij van hun overtollige kilo’s 
waren afgekomen. Het was een 
lekker praktische workshop. 
Samen bereidden Bertine en  
de deelnemers een aantal 
gemakkelijke en betaalbare 
gerechten. De recepten gingen 
mee naar huis in een leuke 
goodiebag met nog wat  
kadootjes.

Veel deelnemers waren zo  
enthousiast dat ze zich ter 
plekke aanmeldden voor de 
‘Kickstart New You’ – een 
traject van drie maanden dat 
begint op 6 januari, dus snel 
na de (waarschijnlijk ‘zondige’) 
feestdagen. Samen met de 
groep elkaar motiveren in  
bijeenkomsten, naast de  
één-op-één-begeleiding  
door Bertine.  
 

Gezond en Fit 2020 in!

Vol = vol, maar op dit moment is er in het Kickstarttraject nog 
plaats voor een paar extra deelnemers. Neem snel contact  

op met Bertine: 0614 381 898 of bertine@coach-033.nl.
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Naar aanleiding van een 
wijknetwerkbijeenkomst  
in	mei	2019	over	de	sociale	
wijkdoelen is een enthousiast 
groepje inwoners aan de slag 
gegaan met “Bruisen” over het 
wijkdoel: In	stand	houden	van	
de ontmoetingsplekken in de 
wijk. Drie	bruisuurtjes	verder	 
is er een idee geboren en 
wordt er al een plan gemaakt 
voor een Wijksafari! 

Een route door Zielhorst  
langs plekken en initiatieven  
in Zielhorst waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten  
en inspireren en... vooral  
voor nieuwe inwoners,  
maar eigenlijk gewoon voor  
iedereen die wil weten wat 
Zielhorst te bieden heeft! 
Nieuwsgierig geworden?

Mail deze dan naar: 

communicatie@ 

wijkzielhorst.nl

Wie weet zie jij dan jouw 

foto terug in het Wijknieuws 

Zielhorst of misschien
zelfs op de voorpagina!

Heb jij een mooie 
foto van de wijk of 
een leuke foto die 
gemaakt is in de wijk?

Bruis jij ook mee in  ’t Middelpunt  

tijdens de maandelijkse 

bruisuurtjes?
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Een betere locatie voor een 
inloophuis kun je je bijna niet 
wensen: De Ontmoeting aan 
De Bekroning 2 staat vlak naast 
winkelcentrum Emiclaer, op 
de grens van Kattenbroek en 
Zielhorst. In de mooie voortuin 
van het oude huis (ook bekend 
als het burgemeestershuis) 
wappert de vlag een welkom 
aan de wijkbewoners. Wie de 
antieke deur binnengaat, staat 
meteen in de huiskamer van het 
sfeervolle pand. Twee tafel-
groepen, stoelen, boekenrek-
ken en een ruime open keuken 
bieden plaats aan zo’n dertig 
bezoekers. Boven het geluid 
van de stofzuiger uit wordt het 
welkom vanuit de opkamer her-
haald door Sandra van der Werf, 
coördinator van het inloophuis.

‘Bakkie Kroost’ voor jonge 
ouders en hun kleine kinderen, 
‘Yoga op de stoel’ voor ouderen 
die willen bewegen, een juri-
disch spreekuur en verschillen-
de gespreksgroepen. Elke dag 
is De Ontmoeting gedurende 
twee uur open voor deelnemers 
aan een van de activiteiten én 
voor mensen die gewoon zin 
hebben in een kop koffie en een 
praatje. Nieuw is de activiteit 
voor (jonge) mensen met een 
druk en stressvol leven. Sandra 
van der Werf: “Zij moeten zoveel 
ballen in de lucht houden; eens 
per maand kunnen ze hier alle 
ballen laten vallen en met elkaar 
in gesprek gaan. Ik vind het erg 
leuk dat ik ook deze mensen 
met elkaar kan verbinden. Ik 
doe dat niet alleen; er zijn zo’n 
tachtig vrijwilligers waaronder 
een groep ‘gastmensen’: gast-
vrouwen en -heren die zorgen 
voor koffie en thee met aan-
dacht. Zij vormen de basis van 
De Ontmoeting en zijn er echt 
voor de gasten. Als coördinator 
ben ik er vooral voor de vrijwil-
ligers”.

Wat is het verschil tussen het  
inloophuis en een wijkcentrum?

“Niet zo veel, maar misschien 
wel dit: in het wijkcentrum kom 
je voor een activiteit, de be-
heerder serveert er koffie. Bij 

In de huiskamer van de wijk is het altijd gezellig



ons kun je terecht met je 
verhaal en krijg je een luiste-
rend oor. Omzien naar elkaar 
is ons doel. Het is altijd gezellig, 
niks hoeft. Wij willen echt de  
huiskamer van de wijk zijn.  
Er zijn mensen die hier hun  
verjaardag vieren omdat ze  
zich hier gekend weten terwijl  
ze thuis niemand hebben.  
De Ontmoeting staat ook open 
voor mensen die een locatie 
nodig hebben voor hun eigen 
activiteit. Ik coördineer alle  
activiteiten, maar ik voel me 
zeker geen beheerder.”

Wat voel je je wel?

Ze gaat er goed voor zitten, 
zet beide voeten stevig op de 
grond en denkt na. “Toch een 
soort moeder. Tijdens mijn 
sollicitatiegesprek zei iemand 
dat de functie die van moeder 
overste was. Dat wilde ik toen 
absoluut niet zijn, haha. Om dit 
werk te kunnen doen, moet je 
niet de rol van moeder spelen, 
maar helemaal jezelf zijn. En erg 
gemotiveerd, dat ben ik ook. Ik 
heb hart voor mensen en wil 
ze graag met elkaar verbinden. 
Daarom staat de deur van mijn 
werkkamer vaak open. Lastig 
onderdeel van mijn werk is  
wel dat ik zelf de subsidies  
moet aanvragen om alles te 
bekostigen.”

Wie zijn de subsidieverstrekkers?

“Dit jaar hebben we gelukkig 
genoeg gekregen, vooral van 
Indebuurt033 maar ook van 
andere fondsen. Verder hebben 
we inkomsten uit oud papier en 
onze boekenmarkten.”

Wat motiveert je?

Ook voor deze vraag gaat ze 
goed zitten. Na een tijdje: “Ik 
heb hart voor mensen.” Dan: 
“Uiteindelijk komt mijn moti-
vatie voort uit mijn verbinding 
met Boven. Ieder mens wordt 
geboren met kwaliteiten waar-
mee hij de wereld iets mooier 
kan maken. Ik wil graag dat 
mensen ontdekken hoe. Ook 
vanuit mijn coachingspraktijk 
help ik mensen daarbij. Ik krijg 
veel jonge mensen die ongeluk-
kig zijn. Maar geluk zit hem niet 
in grote, maar in kleine dingen. 
In wat je kunt doen voor een 
ander.”

www.InloophuisDeOntmoeting.nl

Openingstijden: ma, vrij en zo 14.00 – 16.00; di, wo, do 10.00 – 12.00.



‘t Middelpunt in Zielhorst is een bijzonder wijkcentrum. 
Eigenaar	is	de	Alevitische	Bektashi	Cultuur	Vereniging	(ABCV),	

maar de hele wijk is er actief.

De	eerste	generatie	Alevieten	kwam	vanaf	eind	jaren	zeventig	als	
gastarbeider naar Nederland, de meesten uit oost-Turkije. Een 

deel	ging	wonen	in	Amersfoort	en	Bunschoten-Spakenburg.	

unieke samenwerkinG  
in ’t middelpunt

Hun komst werd de start van een unieke vorm van 
samenwerking	in	Zielhorst,	want	de	Alevieten	werden	

medegebruiker van wijkcentrum ’t Middelpunt. Tot vijf 
jaar geleden de gemeente alle wijkcentra afstootte (voor 

activiteiten konden wijken wel subsidie krijgen). Op dat 
moment	kocht	de	Alevitische	vereniging	het	gebouw	aan	

het Spinetpad. Dat deed men omdat men een wijkcen-
trum belangrijk vond. Tegelijk konden op die manier veel 
wijkactiviteiten in Zielhorst doorgaan. De afgelopen jaren 

werden die zelfs uitgebreid en kreeg ’t Middelpunt ook 
een wijkfunctie voor bewoners van Schothorst en 

Kattenbroek, die een eigen wijkcentrum missen.

De	situatie	is	nu	als	volgt:	Stichting	ACC	(Alevitisch	Cultureel	
Centrum) is eigenaar van  ’t Middelpunt en voert het beheer. 

Tegelijk wordt samengewerkt met een team vrijwilligers en 

het WijkBewonersTeam denkt ook actief mee.  
,,Het	gaat	fantastisch	zo’’,	zegt	ABCV-

voorzitter Murat Sirin. ,,Vanuit het 
vrijwilligersteam en het WBT Zielhorst 

gebeurt er een heleboel. Tegelijk hebben
wij eigen activiteiten, zoals bijeenkomsten 

in de grote zaal. Soms nodigen  we een 
spreker uit. We praten over schoolkeuze 

voor onze kinderen, over het blijven 
leren van onze moedertaal, over thema’s 

als geweld en over kunst of gedichten.’’
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Men vindt het belangrijk  
als gemeenschap bij  
elkaar te komen, in 
plezierige én verdrietige 
momenten. ,,Samen  
delen in gevoel, kracht,  
normen en waarden.  
Gemeenschappelijk  
uitdragen van onze  
kernwaarden. Onze  
verbondenheid met  
het humanisme, delen 
in vrijheid, staan voor 
waarden zoals beschermen 
van natuur, minder  
bedeelden in de  
samenleving steunen,  
solidair zijn met  
onderdrukten waar 
ook ter wereld in hun  
rechtvaardige strijd.’’

Soms	houdt	de	ABCV	ook	
een Cem: een religieuze 
plechtigheid van circa vier 
uur, waar onder meer 
wordt gebeden en ook 
wordt	gegeten.	Er	zijn	50	 
tot	100	bezoekers. 

Op dit moment leven de 
Alevieten	overal	op	de	
wereld. Hun theologisch/
filosofische	stichter	is	een	
13e-eeuwse	heilige. De	
groep	in	Amersfoort	noemt	
zich	naar	soefi-meester	en	
mysticus Hadji Bektashi. 

Alevieten	bidden	tot	God,	
maar op een eigen manier. 
Velen lezen de koran, 
maar ieder mag de heilige 
boeken – ook de koran - 
zelf interpreteren. Men  
heeft geen moskeeën  
en houdt geen ramadan.  
Alevieten	vinden	geloof	
een individuele `
gewetensverantwoorde-
lijkheid. Hun	met	muziek	
en zang begeleide 
rituelen hebben een  
mystieke belevingssfeer.  
,,Het is een mensgerichte  
levensovertuiging  
waarin  
gelijkheid, 
ook tussen  
man en  
vrouw,  
voorop  
staat.’’
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workshop ‘samenGestelde Gezinnen’
Niemand wordt geboren met 
de wens om een samengesteld 
gezin te vormen, of daarin 
op te groeien. Toch loopt het 
leven soms zo. Je relatie houdt 
geen stand of je komt alleen te 
staan door het overlijden van 
je partner. Na al het verdriet 
ontmoet je een nieuwe liefde 
en lacht het geluk je weer toe. 
Vol liefde besluit je samen een 
nieuwe start te maken. Heb-
ben jij of je nieuwe partner 
al kinderen uit een eerdere 
relatie dan vormen jullie nu 
een samengesteld gezin. En 
jullie zijn niet de enigen. In 
Nederland is één op de vijf 
gezinnen met kinderen in de 
basisschoolleeftijd inmiddels 
samengesteld.

Heerlijk is het om weer een 
nieuwe liefde te vinden en 
gelukkig te worden! Maar in 
de praktijk blijkt het runnen 
van een samengesteld ge-
zin	ook	een	flinke	uitdaging	
te zijn. Tweederde van de 
samengestelde gezinnen valt 
binnen vijf jaar weer uit elkaar. 
Wat maakt het zo ingewik-
keld? Een samengesteld gezin 
is wezenlijk anders dan een 
‘gewoon’ gezin. Want hoe voeg 
je twee verschillende gezins-

culturen bij elkaar? Wat is 
eigenlijk je rol als stiefouder? 
Samengesteld opvoeden, hoe 
doe je dat? Is er nog ruimte 
voor het verdriet over het 
verleden? Wat doe je als jouw 
stiefkind jou niet aardig vindt? 
En hoe ga je om met de invloed 
van de ex-partner? 

Herken je dit en wil je wel 
eens horen hoe je hiermee 
om kan gaan, dan ben je van 
harte welkom bij de workshop 
‘Samengestelde gezinnen’,  
die je gratis wordt aangeboden 
door het Buurtbudget  
Zielhorst. 
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wanneer? 
Woensdag	5	februari	van	19.30	tot	
21.30	uur.	Inloop	vanaf	19.00	uur.
waar? 
’t Middelpunt,  
Spinetpad	2	in	Amersfoort.
door wie? 
Sigrid de Haan, stiefcoach bij 
Stiefgoed	Amersfoort,	moeder	en	
stiefmoeder van een samengesteld  
gezin met negen kinderen.

wat levert het op?  
Nieuwe informatie en 
inspiratie om het thuis (nog)  
leuker te maken.

wil je dit niet missen?  
Meld je dan aan via:  
www.stiefgoed.nl/locaties/ 
amersfoort/ of	stuur	 
een mailtje naar: 
sigrid@stiefgoed.nl.

Pedicure-salon Nailcare biedt 
veel mogelijkheden zoals: 
 
 

- Pedicuren, 
 

- Kalknagels en/of schimmel 
nagels behandeling, 
 

- Cosmetische voetbehandeling,  
 

- Manicuren,  
 

-	Voetreflexmassage,	 
 

- Stress gerelateerde massages,  
 

- Magneetmassage voor een 
betere doorbloeding,  
 

- Fibromyalgie en spierkramp, 
  

-	Allergiebehandelingen.	 
 

- Energetische behandelingen.

Contactgegevens 
 

Telefoon: 
033 455 34 94 
 

Mobiel:  
06 17 03 46 38  

E-mail:  
loes.lerou49@gmail.com 

Website: 
www.pedicuresalon-nailcare.com

Adres: 

Kameelvinder 10, Amersfoort
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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 

dan een  e-mail naar:  
wbt@wijkzielhorst.nl.

2


