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Volg het nieuws uit 
de wijk Schothorst 
ook online
InSchothorst.nl is het online  
platform voor activiteiten en  
initiatieven voor en door be- 
woners in de wijk. Volg het  
nieuws via de website en Face-
book. Praat mee en gebruik het 
platform om deelnemers voor 
jouw activiteit en/of initiatief op 
te roepen. Blijf op de hoogte en 
doe online mee, want goed wonen, 
werken en leven in de wijk Schot-
horst doen we samen. 

Blijf op de hoogte,  
praat mee en deel jouw  
activiteit of initiatief  
via Facebookpagina  
en Facebookgroep  
#InSchothorst  
www.inschothorst.nl 

Volg ons op 
instagram

Wijkzielhorst033

Volg ons op 
facebook

Wijkzielhorst033
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INHOUD MAART/APRIL 2021 Hallo Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier
Valt er zomaar een nieuw wijkblad op uw deurmat! De bewoners van  
Zielhorst waren er al aan gewend om vier keer per jaar een blad met  
wijknieuws te krijgen, maar voor de bewoners van Schothorst en  
Hoefkwartier is dit helemaal nieuw. 

Met dit wijkblad blijven wij, WijkBewonersTeam Zielhorst en Wijkraad  
Schothorst, werken aan het contact met en tussen bewoners, ook  
nadat we gestopt zijn met onze publicaties in De Stad Amersfoort.

In deze eerste KijkOpDeWijk staan artikelen die specifiek over een van de 
drie wijken gaan. Zo schrijven de oprichters van de Rozenbuurttuin in Schot-
horst over hun project en vindt u informatie over het Buurtbudget Zielhorst. 
Daarnaast brengen we nieuws dat alle drie de wijken betreft. Al zijn Schot-
horst, Zielhorst en Hoefkwartier verschillende wijken, ze hebben ook veel 
gemeenschappelijk, zoals de wijkboa en de buurtnetwerker. En juist die  
twee komt u in dit eerste nummer tegen.  

Het is de bedoeling dat KijkOpDeWijk zes keer per jaar verschijnt, met in  
elke editie een interessante, kleurrijke mix van wijkgebonden artikelen en 
nieuws uit het hele gebied Schothorst-Zielhorst-Hoefkwartier (SZH). Daar-
naast berichten we natuurlijk over lopende en nieuwe wijkactiviteiten en  
zult u in elk nummer een agenda vinden. 

We streven naar die zes keer, maar dat lukt alleen als we voldoende  
adverteerders vinden. We hebben namelijk niet het gehele benodigde  
subsidiebedrag gekregen dat we hadden aangevraagd bij Indebuurt033. 
Dus… bent u ook blij met dit mooie wijkblad? Meldt u zich dan aan als  
adverteerder. Daarvoor hoeft u geen ondernemer te zijn. Ook andere  
wijkbewoners kunnen KijkOpDeWijk sponsoren met een kort bericht op  
een kwartbladzijde, of - voor één euro per woord - in een ‘Bliekje’ met  
bijvoorbeeld een felicitatie, een ‘te koop’ of ‘gezocht’. De advertentie- 
tarieven staan op de achterpagina. 

We wensen al onze lezers in Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier veel  
plezier met deze eerste KijkOpDeWijk. Heeft u een leuk onderwerp voor  
een volgend nummer of een interessante vraag voor de vragenrubriek,  
laat het ons weten: redactiekodw@gmail.com.

Namens de kernredactie,
Noor Naaborgh (Wijkraad Schothorst) en Margriet Guiver-Freeman (WBT Zielhorst)

Ook de digitale Nieuwsbrief SZH blijft verschijnen (twee keer per maand). 
Nog geen abonnee? Stuur dan een mail met uw naam naar  
wbt@wijkzielhorst.nl, o.v.v. Nieuwsbrief SZH.
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BEWONER IN BEELD: ILONA HEIDOTTING

Half januari ontmoeten we elkaar  
in Het Groene Huis, in normale  
tijden de vaste werkplek van Ilona  
Heidotting. Net als haar collega’s  
werkt ze al maanden vrijwel uit- 
sluitend thuis. Bij binnenkomst  
maakt het gebouw een verlaten  
indruk, maar tijdens het gesprek  
vult de lege ruimte zich al snel met  
de levendige, enthousiaste verhalen 
van Ilona. Zij werkt sinds vier jaar bij 
het Centrum voor Natuur- en Milieu- 
educatie (CNME), dat gehuisvest is  
in Het Groene Huis op Landgoed 
Schothorst. Een prachtige werkplek, 
vindt Ilona.

Doel van het CNME is het beleid  
van de gemeente op het gebied  
van natuur en milieu zó te vertalen  
dat bewoners er zelf mee aan de  
slag willen én kunnen. Vanuit Het 
Groene Huis worden allerlei projecten 
gestart en ondersteund. Daarnaast 
vinden veel Amersfoortse organisaties 
op het gebied van natuur, milieu  
en duurzaamheid onderdak in  
Het Groene Huis.

Ilona houdt zich vooral bezig met  
duurzaamheid. En als het om duur-
zaamheid gaat, moeten we volgens 
haar bij de jeugd starten. Met veel 
plezier denkt ze terug aan de lessen 
over de duurzaamheid van kleding,  

die ze aan groep 8 van een basis- 
school heeft gegeven. In de laatste  
les nam ze kinderen mee naar de  
Middeleeuwse Boerderij op het  
landgoed. Daar hoorden ze hoe  
kleding in de Middeleeuwen werd  
gemaakt, gedragen en eindeloos  
versteld, tot de stof letterlijk tot  
op de draad versleten was. 

Ook vanuit haar eigen huis en tuin  
in Het Gein maakt Ilona reclame voor 
duurzaamheid. Toen ze een paar jaar 
geleden naar Schothorst verhuisde, 
liet ze de regenpijp afkoppelen en 
een wadi aanleggen. Naast de enorme 
regenton trekt ook het bordje met de 
tekst ‘Dit is een klimaatneutrale tuin’ 
bekijks. Voor mensen die bij haar  
aanbellen met vragen over de tuin 
heeft Ilona foldertjes klaarliggen. 

Dat directe contact met wijkbewo- 
ners is het leuke van het werken in 
Het Groene Huis. Het past bij Ilona, 
die graag mensen bij elkaar brengt 
en ze op weg helpt. Bij haar functie 
hoort ook het coördineren van de 65 
vrijwilligers. De meesten van hen zijn 
al heel lang actief op het landgoed 
en eraan verknocht. Met elkaar doen 
ze het complete onderhoud van het 
landgoed. Het is een hechte groep, die 
reikhalzend uitkijkt naar de dag dat ze 
weer met elkaar aan het werk kunnen.

Wonen in Schothorst en werken  

in Het Groene Huis 
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Hoe is het nu voor Ilona, in coronatijd, zonder het directe contact met al  
die vrijwilligers en zonder binnenlopende wijkbewoners? Saai, is het eerlijke  
antwoord. Alle activiteiten staan in de wachtstand. Wat wel kan: online  
bijeenkomsten organiseren en presenteren, zoals een avond over de  
Groenvisie. In de vergaderzaal worden camera’s geïnstalleerd, zodat  
binnenkort ook online lezingen mogelijk zijn. En daar ziet Ilona dan toch  
een voordeel. De natuurlezingen waren altijd snel volgeboekt; als ze online  
zijn, kunnen veel meer mensen ze meemaken. Verder speelt Het Groene Huis  
in op de situatie door voor het gebouw een bak neer te zetten met wandel-
routes, een bomenwandeling en een kabouterwandeling. Daar wordt veel  
gebruik van gemaakt, merkt Ilona. Ze hoopt dat nog veel meer wijkbewoners  
de weg naar het prachtige landgoed gaan vinden. Nieuwe informatieborden 
langs de Schothorsterlaan en op het landgoed zelf zullen daar vast bij helpen. 

Ilona stelt voor foto’s te maken op een geliefd plekje van haar, de Middeleeuwse 
Boerderij. Prima idee, vindt fotograaf Wil Groenhuijsen. Hij blijkt aan de boerderij 
meegebouwd te hebben, 28 jaar geleden. Een vrijwilliger die daar net de dieren 
aan het voeren is, meldt ons de eerste waarneming van een vos op het landgoed. 
En bij wijze van uitsmijter wijst Wil ons op een vrouwtjesfazant, op twee meter 
afstand, geweldig gecamoufleerd.

BEWONER IN BEELD: ILONA HEIDOTTING

NOOR NAABORGH

Ilona Heidotting bij de Middeleeuwse boerderij op Landgoed Schothorst

FOTO: WIL GROENHUIJSEN



In deze kille tijd van afstand houden 
gebeurt er iets hartverwarmends in  
de wijk. Tientallen wijkbewoners met 
een gouden hart zetten zich in om  
de actie Hart onder de Riem tot een 
succes te maken. Middels een pakket-
je vol verrassingen en informatie wordt 
ruim 400 (merendeels) alleenstaande 
70-plussers een hart onder de riem 
gestoken. Een warm gebaar om ze te 
laten weten dat er aan hen gedacht 
wordt. 

Deze actie kan alleen maar tot een 
goed einde komen door de inzet van 
vrijwilligers. Tot mijn verrassing komen 
die vrijwilligers van alle kanten, min 
of meer vanzelf, naar mij toe. Dat is 
een pak van mijn hart, want meer dan 
400 tasjes vullen én uitdelen is een 

Sanja Willems, buurtnetwerker  
Schothorst, Zielhorst, Hoefkwartier

HART ONDER DE RIEM onmogelijke klus in je eentje. Het feit 
dat zo veel wijkbewoners deze actie 
een warm hart toedragen, maakt het 
in goede banen leiden ervan voor mij 
een feestje. Mijn hart stroomt over van 
dankbaarheid voor deze mensen met 
het hart op de goede plaats. 

Ik haal mijn hart op aan de mensen 
die hun tijd en aandacht juist nu willen 
delen met anderen die soms hart-
verscheurend alleen zijn of hartzeer 
hebben door alle beperkende maat- 
regelen en de gevolgen ervan. Mijn 
hart zinkt me zo af en toe in de 
schoenen als ik hoor over mensen  
die vastlopen door alle narigheid  
die het coronavirus ons brengt. 

Met hart en ziel hoop ik dat de 
korte ontmoetingen aan de deur 
als het hart-onder-de-riem-pak-
ketje wordt overhandigd voor een 
van-hart-tot-hart-contactmomentje 
zullen zorgen. Het is mijn harten- 
wens dat zowel de vrijwilligers als de  
mensen die het pakketje ontvangen  
in hun hart worden geraakt. Dat de  
kilte van anderhalve meter afstand  
houden verdreven wordt door de 
warme belangstelling voor elkaar. 

Heb het hart  
eens om het hier  
hartgrondig mee  
oneens te zijn… 

Met hartelijke  
groet, 

 
Deel je activiteit!
KijkOpDeWijk is er niet alleen voor de 
volwassen wijkbewoners. We willen 
ook iets bieden aan de jeugd. Maar 
wat willen kinderen en jongeren in dit 
blad lezen? Wat mis jij in de wijk, buurt 
of straat? Wat vind je leuk en wat is er 
stom? Wat wil je zelf vertellen of laten 
zien? 

Toen de zon nog vaker scheen, zagen  
we op veel plekken in de wijk super-
mooie stoepkrijtkunstwerken. Helaas 
heeft de regen die allemaal doen 
verdwijnen en zitten jullie vaak binnen. 
Waar vermaak je je dan zoal mee? Heb 
je misschien iets moois gemaakt? Of wil 
je zelf wel eens een artikeltje schrijven?  
 
Laat het ons weten door een mail te 
sturen naar: redactiekodw@gmail.com.
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Kayla Kriel (29) is sinds een half jaar 
buitengewoon opsporingsambtenaar 
(boa) in de wijken Schothorst, Ziel-
horst en De Hoef. “Achter onze rug 
worden we wel eens uitgescholden. 
Maar gelukkig zijn er ook mensen  
die hartstikke blij zijn met ons.”

“We worden gestimuleerd om op  
de fiets of lopend de wijk in te gaan. 
Dan ontmoet je veel mensen en krijg  
je leuke gesprekken.” Voor het inter-
view komt Kayla, samen met stagiaire 
Marloes Hardeman (17), met de dienst- 
auto naar winkelcentrum Schothorst. 
We lopen een stuk de wijk in voor de 
fotosessie en praten ondertussen over 
haar werk als wijkboa. “Het mooie van 
dit werk is dat je veel vrijheid hebt. 
Je kiest zelf wat je gaat doen, of je je 
vooral richt op de meldingen of meer 
op het contact met burgers. Soms  
fiets ik lekker door het park, dan  
voelt het niet echt als werk.”

Hotspots
Kayla komt uit Woudenberg, maar  
volgde in Amersfoort de mbo-oplei- 
ding tot beveiliger. “Als beveiliger  
maak je lange dagen, werk je vooral  
alleen en gebeurt er vaak niet zo veel. 
Ik zocht toch wat meer spanning. 
Werken bij de politie heeft me altijd 
aangesproken. Toen ik niet door de 
selectie kwam, dacht ik: ik moet mezelf 
eerst nog verder ontwikkelen. Twee 
jaar terug zag ik een vacature voor  
een boa in Almere. Ik kon intern een  
opleiding volgen. Ik wil ooit nog  
wel als wijkagent aan de slag, maar 
voorlopig heb ik het naar mijn zin.” 

OP PAD MET WIJKBOA KAYLA KRIEL
“Wij zijn het tOezicht van de wijk”

Vorig jaar solliciteerde ze als  
wijkboa in Amersfoort. Na een  
tijdje parkeercontroles uitvoeren  
kreeg ze de vraag of ze interesse  
had voor de wijken Schothorst,  
Zielhorst en De Hoef. “De eerste  
tijd moest ik mij inwerken: wat zijn  
de hotspots, waar gebeurt wat?  
Je moet natuurlijk zelf je draai  
zien te vinden. Dat heeft wel  
even geduurd, maar het gaat nu  
aardig goed. Ik heb regelmatig  
contact met allerlei mensen, zoals  
de gebiedsmanager, de gebieds- 
beheerders, verkeerskundigen  
en de jongerenwerker.”

FOTO’S: JOSÉ VORSTENBOSCH
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Meldingen
Ze werkt vier dagen achter elkaar van 
half vier ’s middags tot half twaalf, of 
van zeven uur ’s morgens tot drie uur. 
Daartussen heeft ze vrij of werkt ze 
thuis. Op vrijdag en zaterdag loopt  
de dienst van zes uur tot twee uur  
’s nachts. Kayla: “Zo’n rooster is  
best pittig. Je raakt je gevoel van  
ritme kwijt en een sociaal leven onder-
houden is soms lastig. Ik probeer naast 
mijn werk wel regelmatig te sporten  
om fysiek gezond te blijven.” 

Op een werkdag die om vier uur  
’s middags begint, neemt ze met  
collega’s eerst de belangrijkste  
zaken door. Daarna worden de  
boa’s ingedeeld op wijk, parkeren of 
milieu. Als ze de wijk in gaat, kijkt ze 
of er meldingen zijn binnengekomen. 
“Dat kan van alles zijn: klachten over 
parkeeroverlast of afval. We geven 
melders altijd een terugkoppeling. 
Mensen die anoniem willen blijven, 
kunnen we helaas niet terugbellen.”

Tussendoor kunnen de boa’s even 
opwarmen op kantoor. “Om tien  
uur ’s avonds doen we vaak nog  
een bakje koffie en dan ga je het  
laatste uur naar buiten. Na elven  
volgt nog een korte bespreking,  
daarna omkleden en naar huis.”

Groepsvorming
Door de coronamaatregelen is het  
takenpakket van de boa uitgebreid. 
“We houden in de gaten of sport-  
en horecagelegenheden dicht  
zijn en of er ergens sprake is van 
groepsvorming. Eigenlijk zijn wij het 
toezicht van de wijk.” Terwijl we door 
Schothorst lopen, wijst Kayla op een 

hotspot voor jongeren: een over-
kapte ingang van een school. “Dat is 
voor hen een ideaal donker hoekje 
waar ze droog kunnen zitten. Er zijn 
trouwens ook speciale jeugboa’s. Zij 
sporen via social media de plekken 
op waar jongeren samenkomen.” 

De laatste tijd rommelt het in  
en rond Park Schothorst, vertelt 
Kayla. “Mensen nemen hun hond 
mee, terwijl dat niet mag. De GO 
Sharingscooters, die zomaar overal 
staan geparkeerd, zijn nu hot.  
Al twee keer is zo’n scooter vernield, 
in de skatekuil gegooid en in brand 
gestoken.” In een speeltuin aan de 
rand van het park brandde rond de 
jaarwisseling een speeltoestel af. 
“Daar maak ik een melding van, de 
gemeente pakt het vervolgens op. 
De vervanging van het toestel gaat 
zeker 30.000 euro kosten.”
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Wijkboa Kayla Kriel met stagiaire Marloes Hardeman:  
“Als boa loop je standaard met z’n tweeën”

Parkeeroverlast
De wijkboa kan niet alles meteen  
oplossen. Als voorbeeld noemt  
Kayla een langlopend probleem `
met parkeeroverlast bij woonerven.  
“Ik heb wel genoeg bewijs verzameld 
om aan te tonen dat er iets moest  
gebeuren. Als ik er zelf niet uitkom,  
moet ik anderen inschakelen. Ik heb 
verkeerskundigen naar de situatie laten 
kijken. Resultaat is dat er nu eindelijk 
paaltjes worden geplaatst. Het is  
mooi dat je dat als wijkboa bereikt.”

Naast leuke ontmoetingen krijgen  
boa’s ook nogal eens te maken  
met vervelende opmerkingen.  
“Dan worden we achter onze rug  
uitgescholden. Mensen roepen  
makkelijk iets naar handhavers,  
omdat ze denken dat wij toch niks  

JOSÉ VORSTENBOSCH

mogen doen. Maar boetes voor 
belediging in het openbaar kunnen 
oplopen tot 700 euro. Fysiek geweld 
heb ik gelukkig niet meegemaakt. En 
mocht er iets gebeuren, dan heb je 
altijd de noodknop om alarm te slaan.” 

“Er zijn ook mensen die hartstikke 
blij zijn met ons”, vervolgt Kayla. “Ze 
geven complimenten of bieden iets 
aan. Helaas mogen wij niets aannemen. 
Leuk is ook dat we worden ingezet 
bij evenementen in de stad, zoals het 
festival Into the Woods. Maar dat is nu 
even niet aan de orde.”

Meldingen 
Een melding van overlast of schade 
in de openbare ruimte kun je doen 
door te bellen naar 14033 en dan  
de gemeente Amersfoort te kiezen 
(tijdens kantooruren), of via de  
website van de gemeente  
(24 uur per dag).

BuitenBeter app
Via de BuitenBeter app kun je snel 
en gemakkelijk een melding doen 
bij de gemeente, bijvoorbeeld over 
straatverlichting die niet werkt of 
een stoeptegel die los ligt. Dat gaat 
in vier eenvoudige stappen: een foto 
maken van de situatie, de locatie 
vastleggen via GPS, een omschrij- 
ving geven van het probleem en tot 
slot de melding verzenden. Via de 
app kun je de status van de melding 
volgen en krijg je vaak een terug-
koppeling over de afhandeling.
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New Life Computers zit al 17 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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NIEUWE SPEELROUTE
Het was even wachten,  
maar nu is het eindelijk zover.  
Bij het Piccolopad, Fagotpad  
en Dwarsfluitpad in Zielhorst  
zijn drie nieuwe speeltuintjes.  
Sterker nog: er is een kleine  
wandelroute, gemarkeerd  
door gekleurde houten palen,  
die aangeeft waar je ze kunt  
vinden. In de speeltuintjes  
staan verschillende klimtoe- 
stellen, evenals kleine infor- 
matiepanelen met leuke  
opdrachten en weetjes over  
het instrument waar de straten 
naar vernoemd zijn.

FOTO’S: ESTHER TERPSTRA
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Schrijven voor KijkOpDeWijk
De redactie wil graag kennis- 
maken met wijkbewoners die  
het leuk vinden om af en toe een  
artikel te schrijven voor KijkOp-
DeWijk. Ben jij een nieuwsgierige 
wijkgenoot met schrijfkwaliteiten? 
Dan horen wij graag van je. Voor 
artikelen die daadwerkelijk ge- 
plaatst worden is een vrijwilligers- 
vergoeding beschikbaar. 

Als je uit Schothorst komt, neem 
dan contact op met Noor Naaborgh 
(nnaaborgh@gmail.com of  
0657 065 391). 

Woon je in Zielhorst, dan is Margriet 
Guiver-Freeman de contactpersoon 
(wbt@wijkzielhorst.nl of 0611 380 349). 

En woon je in Hoefkwartier,  
meld je dan bij Sanja Willems  
(sanja.willems@indebuurt033.nl  
of 0642 495 333).

Leden voor het WBT Zielhorst
Het WijkBewonersTeam Zielhorst 
zoekt uitbreiding. Werkzaamheden 
en tijdsbesteding in overleg.  
Meer informatie: Margriet Guiver 
-Freeman (wbt@wijkzielhorst.nl  
of 0611 380 349), Vanessa  
Sluis (vanessasluis80@gmail.com  
of 0624 506 065), of buurtnetwerk-
er Sanja Willems (sanja.willems@
indebuurt033.nl of 0642 495 333).

Minibieb-bouwer voor  
Inloophuis Schothorst
Inloophuis Schothorst zoekt  
iemand die een minibieb  
(buitenboekenkast) wil maken  
voor in de voortuin. Meer  
informatie: coördinator  
Ineke Opstal (0644 164 824).

Gastvrouwen of -heren voor 
’t Middelpunt Wijkcentrum  
’t Middelpunt (Spinetpad 2)  
zoekt nog steeds enkele vrij- 
willige gastvrouwen of -heren,  
zeker ook voor de avonden  
(van 19 tot 22 uur). Wil je een  
(vast) dagdeel per week helpen? 
Meer informatie of aanmelden:  
middelpuntzielhorst@gmail.com.

Diverse klussen op Sportpark  
Zielhorst Enkele verenigingen  
op Sportpark Zielhorst zoeken  
vrijwilligers voor lichte onder- 
houdstaken zoals lijnen  
trekken op voetbalvelden of  
voor een ontvangstcomité.  
Informatie of aanmelden:  
sportparkmanager Raymond  
Woesthoff (RWoesthoff@SRO.nl  
of 0611 397 463).



Versterking voor kerngroep  
Wijkraad Schothorst
De kerngroep van Wijkraad  
Schothorst wil bewoners  
verbinden en initiatieven van  
bewoners ondersteunen. Op  
die manier proberen we van  
Schothorst een nog prettiger  
en gezelliger wijk te maken.  
Dat doen we in samenwerking  
met buurtnetwerker Sanja  
Willems en andere professionals.  
We zoeken wijkbewoners die  
met ons willen meedenken  
en meewerken. Met name  
65-minners zijn zeer welkom.  
Belangstelling? Mail dan naar  
wijkraadschothorst@gmail.com.

Facebook-beheerder Schothorst
Wijkraad Schothorst zoekt  
vrijwilligers die de Facebook- 
pagina van InSchothorst.nl  
willen beheren. Je wordt  
grondig ingewerkt.  
Meer weten? Mail naar  
wijkraadschothorst@gmail.com.

Penningmeester voor het  
Middelpuntkoor Het Middelpunt-
koor voor senioren zoekt een  
penningmeester voor circa twee  
uur per maand (in overleg).  
Meer informatie: Rian Monkhorst 
(0612 047 677).

Zoekt jouw organisatie  
ook vrijwilligers?  
Stuur dan een berichtje naar  
wbt@wijkzielhorst.nl, dan zorgen wij  
voor publicatie in de eerstvolgende  
KijkOpDeWijk SZH (6 keer per jaar) en  
in de digitale nieuwsbrief SZH (2 keer  
per maand), gratis abonneren via  
http://eepurl.com/cAUAhX).
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Het begon in 2016 met een spontaan 
idee, geopperd tijdens een buurt- 
borrel: een moestuin op de plaats 
van het oude speeltuintje. Vier jaar 
later bevindt zich op de hoek van de 
Roos van Dekemastraat en de Klein 
Klaasjestraat, bij het bruggetje naar 
het Avalonpad, een complete buurt-
tuin. Een tuin waarin de buurtkinderen 
spelen en buurtbewoners elkaar  
ontmoeten, samen klussen, plezier 
maken én tomaten plukken. Hoe is  
de Rozenbuurttuin ontstaan en wat 
heeft dat met de buurt gedaan? 
Mede-initiatiefnemers en zelfbe-
heerders Katinka Groen en Annemarie 
Koelewijn aan het woord

Tijdens de wandelingen langs speel- 
plekken in Schothorst, die de gemeen-
te in 2018 in de wijk organiseerde, 
kwam het idee van een moestuin weer 
in beeld. Mirjam van der Graaf, advi-
seur beheer openbare ruimte van de 
gemeente, vertelde ons dat we met 
een concreet plan moesten komen als 
wij iets met het verwaarloosde stukje 
grond wilden doen. En vooral: daar- 
voor draagvlak creëren in de buurt. 
Met een kerngroep, bestaande uit  
zes buurvrouwen, hebben we toen  
een plan gemaakt en zijn daarmee 
langs alle deuren in de buurt gegaan. 
We vroegen steun voor het plan, 
medewerking bij de uitvoering en  
hulp bij het onderhoud van de tuin. 
Tijdens een inspraakavond zijn de 
plannen nog iets aangepast.

We wisten wat we wilden: een mooie 
ontmoetingsplek met speelgelegen-
heid voor de kleinste kinderen in de 
buurt. Met natuurlijke materialen en 
veel bloeiend groen voor bijen en 

vlinders. Met moestuinbakken en  
fruitbomen. En die tuin wilden we  
met de hele buurt en voor de hele 
buurt maken, een buurttuin voor  
jong en oud. 

Handen uit de mouwen
Ton de Jong, adviseur beheer open-
bare ruimte, en Steven Schipper, 
gebiedsbeheerder van Schothorst 
en Zielhorst, hebben enorm met ons 
meegedacht bij het maken van een 
mooi ontwerp. De gemeente regelde 
vervolgens de aanleg van de basis van 
de tuin, met fruitbomen, een prachtige 
waterpomp, een zandbak en een grote 
klim- en kruipbuis. Voor de verdere in-
richting van de tuin kregen we subsidie 
van Buurtbudget Schothorst en van 
Indebuurt033. Daarna konden we zelf 
de handen uit de mouwen steken:  
elke maand wordt er op een zaterdag- 
ochtend gezamenlijk geklust. Zo is de 
bank het werk van de buurt, milieu-
bewust gemetseld van stoeptegels uit 
de tuin. Ook de wilgenhut en de moes-
tuinbakken hebben we zelf gemaakt. 
De moestuin was trouwens meteen de 
eerste zomer al een groot succes,  
met een hele lading tomaatjes en  
verse kruiden. Tijdens de super- 
gezellige klusochtenden is iedereen 
welkom, klussers en niet-klussers.  
Er zijn altijd buren die voor koffie  
en zelfgebakken koek zorgen. Maar  
gewoon komen buurten is ook prima. 

Een kijkje in de Rozenbuurttuin
“De tuin heeft de buurt in beweging gebracht”

“Tijdens de supergezellige  
klusochtenden is iedereen  
welkom”



Verbinding
De tuin heeft de buurt in beweging 
gebracht. We hebben elkaar leren  
kennen en maken veel sneller een 
praatje met elkaar. Vorig jaar hebben 
we Koningsdag gevierd met een  
Oranje Bingo, waar  iedereen vanuit 
zijn eigen voortuin aan meedeed.  
In september hadden we tijdens  
Struinen in de Tuinen, coronaproof, 
een geweldig leuk optreden in onze 
eigen Rozenbuurttuin. Dit jaar doen we 
daar zeker weer aan mee, net als aan 
Burendag, ook zo’n succes vorig jaar. 

Door al deze contacten is het veel 
gemakkelijker geworden om elkaar 
in deze coronatijd hulp te vragen, 
bijvoorbeeld om een boodschap te 

halen of om zoiets als een ladder te 
lenen. Zeker ook heel fijn nu zoveel 
winkels dicht zijn. En nu we door de 
verscherpte coronamaatregelen even 
helemaal niets meer organiseren in de 
Rozenbuurttuin, wordt er gezwaaid 
naar elkaar, gebeld of een kaartje bij 
iemand in de bus gedaan. Kortom: we 
zien elkaar. Nu maar hopen dat we  
de Rozenbuurttuin dit jaar feestelijk 
kunnen openen, met burgemeester 
Lucas Bolsius erbij. 

Onze ervaringen delen we graag met 
andere buurten. Heeft u vragen over 
de Rozenbuurttuin? Stuur dan een mail 
naar rozenbuurttuin@gmail.com. En 
kom gerust een kijkje nemen. U bent 
van harte welkom! “Tijdens de supergezellige  

klusochtenden is iedereen  
welkom”

Katinka Groen en Annemarie Koelewijn

NOOR NAABORGH

FOTO: WIL GROENHUIJSEN
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Door kantoren te transformeren in woon-
complexen en nieuwe appartementen te 
bouwen, verandert De Hoef in een wijk 
waar niet alleen gewerkt wordt maar ook 
gewoond. Comfortabel en duurzaam wonen 
met de “natuur binnen handbereik”. “Wie 
weet woon jij straks wel op 7 minuten van 
de binnenstad van Amersfoort, tegenover 
het Waterwingebied en naast het station.” 
Zo prijst gebiedsontwikkelaar BPD nieuwe 
appartementen in het Hoefkwartier aan op 
een verkoopwebsite.

Nieuwe appartementen in Hoefkwartier

Naast de inmiddels bewoonde huurwo- 
ningen in een voormalig kantoorcomplex 
komen in De Lichtpen twee gebouwen  
met 98 koopappartementen. Borden aan 
het begin van de wijk laten zien waar de 
bewoners zich op kunnen verheugen.  
“Op de begane grond van De Lichtpen 
komt een verrassend horecaconcept. Dit 
wordt de plek voor een lekkere lunch of 
een gezellige borrel op vrijdagmiddag.”

Wil jij ons op de hoogte  
houden van ontwikkelingen  
in het Hoefkwartier? 

Stuur dan een mail naar de  
redactie van KijkOpDeWijk:  
redactiekodw@gmail.com. 

FOTO’S: JOSÉ VORSTENBOSCH
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De gemeente Amersfoort stelt elk jaar aan iedere wijk een budget ter  
beschikking om - onder voorwaarden - te gebruiken voor activiteiten  
voor of ten behoeve van de wijk. Voor dit doel zijn de wijken Schothorst  
en Zielhorst aangesloten bij de Stichting BIAN (Bewoners Initiatieven  
Amersfoort-Noord). Het Hoefkwartier is door de gemeente ‘ondergebracht’ 
bij Zielhorst.

Helaas is de subsidie van de gemeente meestal niet voldoende om alle  
initiatieven te honoreren. De verantwoordelijkheid voor het verdelen van  
het buurtbudget ligt in Zielhorst bij de Werkgroep Buurtbudget en in  
Schothorst bij de Buurtbudgetcommissie. Deze werkgroepen bepalen zelf 
de regels voor het aanvragen en declareren, vergaderen over de aanvragen  
en beslissen of de aanvragen, geheel of gedeeltelijk, worden toegekend.  
De eerste controle op de facturen en declaraties ligt ook bij de werkgroe- 
pen. Bij akkoord van de werkgroep doet BIAN de feitelijke betalingen. 

Met dit artikel voldoet de Werkgroep Buurtbudget Zielhorst aan de ver-
plichting om verantwoording af te leggen over het buurtbudget Zielhorst/
Hoefkwartier van 2020.

Verantwoording 2020 Zielhorst/Hoefkwartier
In 2020 was in Zielhorst/Hoefkwartier voor het  
buurtbudget € 21.605 beschikbaar voor in totaal  
34 posten en aanvragen die samen € 31.420 bedroegen.  
Een paar ‘posten’ staan elk jaar vast: een bedrag voor de  
administratie- en bankkosten en een bedrag dat door het WBT  
zonder overleg met de werkgroep besteed mag worden. Van de overige 31 
aanvragen waren er 3 ‘doorgeschoven’ uit 2019 en werden er door de werk-
groep 3 afgewezen omdat ze niet of onvoldoende voldeden aan de voor-
waarden. Uiteindelijk is in april 2020 € 16.670 toegekend aan 21 aanvragers 
plus de vaste posten . 

In september bleek dat een deel van de toegekende bedragen niet zou 
worden gebruikt vanwege corona. Dat maakte dat in de tweede ronde  
nog eens 10 aanvragen konden worden gehonoreerd, voor een bedrag  
van samen € 5.910. Ook van deze toekenningen is uiteindelijk een deel  
niet gebruikt vanwege corona.

Enkele posten worden doorgeschoven naar 2021, deels omdat het budget 
specifiek was toegekend voor de periode tot en met 31 maart 2021, en 
deels in de hoop dat het betreffende project dan wél kan doorgaan. 

Buurtbudget
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Samengevat (onder voorbehoud goedkeuring administrateur Stichting BIAN):
Per 1-1-2020 feitelijk beschikbaar voor Zielhorst/Hoefkwartier € 21.605,81
Totaal aangevraagd in 2020     € 38.455
Totaal toegekend in 2020      € 22.580
Totaal uitgegeven in 2020     € 14.790,70 *)
Feitelijk saldo Zielhorst/Hoefkwartier per 31-12-2020  € 11.395,40
Waarvan al gereserveerd (verhuisde toekenningen 2020,  
krijgen een nieuw BBZ21-projectnummer)    € 3.209,91 

*) De uitgaven zijn gegaan naar: Beschildering kasten Kitchen Delicious; hosting  
en onderhoud wijkwebsite; workshops voor/door bewoners; verf, aankleding  
en vernieuwen vloer Huiskamer Middelpunt; bijdrage aan kantine HVSA; zomer- 
wijkfeest Zielhorst; enkele buurt- of straatfeesten; krantenabonnementen, koffie  
en thee ’t Middelpunt; een AED; Kinderinstuif Zielhorst; Plantenbieb; Biljart- en  
dartmaterialen; stemmen piano ’t Middelpunt; kast t.b.v. Iraans koken; wenskaart SZH.

Aanvragen buurtbudget 2021 Zielhorst en Hoefkwartier
Aanvragen van een buurtbudget Zielhorst en Hoefkwartier gaat aan de hand van  
het aanvraagformulier, dat staat op de wijkwebsite www.wijkzielhorst.nl (in de  
rechterkolom op de homepage onder ‘Nuttige downloads’). Je kunt het formulier 
ook aanvragen bij buurtbudget@wijkzielhorst.nl. De voorwaarden die gelden voor 
Zielhorst en het Hoefkwartier staan op het formulier. Stuur het formulier in vóór 1 
april, respectievelijk 1 september 2021.

De Werkgroep Buurtbudget  
Zielhorst beoordeelt elk jaar  
begin april en begin septem- 
ber de aanvragen die op dat  
moment zijn binnengekomen  
en verdeelt het geld dat dan  
(nog) in de buurtbudgetpot zit.  
De aanvrager ontvangt zo snel  
mogelijk na die beoordeling  
(dus in april, respectievelijk  
september) bericht. 

MARGRIET GUIVER-FREEMAN

De beschilderde kasten van Kitchen Delicious

FOTO: MARGRIET GUIVER-FREEMAN
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“Wat is 2020 een raar jaar geweest! 
Wie had bij de aanvraag in maart 
van dit jaar kunnen bedenken dat de 
wereld er nu zo anders uitziet. Onze 
buurtbarbecue heeft dit jaar op een 
andere manier plaatsgevonden.  
We hebben, door Covid-19, moeten 
kiezen voor een kleinschaliger aan-
pak. We komen regelmatig in kleinere 
groepjes bij elkaar op het parkeer-
terrein. We spreken (mede door de 
buurmannen-appgroep) af wat we 
voor elkaar kunnen betekenen.  
Voorbeeldje: één van onze buurman-
nen is op uitzending naar het buiten-
land en wij stemmen met elkaar af 
hoe onze buurvrouw met haar twee 
kinderen geholpen kan worden als  
er even een manspersoon nodig  
is voor technische klussen e.d. Ik  
weet het, heel rolbevestigend en  
stereotiep, maar het wordt ervaren  
als erg fijn. Ook wanneer één van  
de buren corona zou krijgen of  
anderszins ziek wordt staan we  
met elkaar klaar om praktisch bij  
te springen (eten koken, op de kin- 
deren passen, dat soort dingen”.)

“Ik wil graag aangeven dat we  
zeer dankbaar waren voor het toege-
kende buurtbudget, maar dat de om-
standigheden rondom corona en het 
gevoel bij de buurt bij het organiseren 
van iets gezamenlijks ons hebben doen 
besluiten dit jaar de buurtbarbecue 
niet te organiseren. We gaan er vol-
gend jaar graag weer voor!”

Buurtbudget Schothorst
De werkwijze voor het aanvragen 
van een buurtbudget in Schot-
horst is iets anders geregeld dan 
in Zielhorst. In principe kun je in 
Schothorst het hele jaar door  
een aanvraag indienen voor een 
activiteit die de sociale cohesie 
of de leefbaarheid in de wijk  
of buurt bevordert. Aanvragen 
worden beoordeeld door de 
Buurtbudget-commissie Schot-
horst (BBC Schothorst), bestaan-
de uit Nico Schaefers, Hubert 
Swarts, Daggett Vrede, Winfried 
Laane en José Vorstenbosch. De 
commissie toetst de aanvragen 
aan de gestelde criteria en vraagt 
indien nodig om aanvullende in-
formatie. De aanvrager ontvangt 
zo snel mogelijk bericht over de 
toekenning van het budget.

Op de website www.buurtbud-
get-schothorst.nl vind je onder 
meer de criteria, de spelregels, het 
aanvraagformulier en voorbeelden 
van activiteiten die (mede) uit het 
buurtbudget zijn gefinancierd.  
In het volgende nummer van 
KijkOpDeWijk lees je meer over 
Buurtbudget Schothorst.

Buurtbudget en corona:  
enkele reacties bij de declaraties 
(Zielhorst) 
 

Nog vragen? Mail ze naar  
buurtbudget@wijkzielhorst.nl.

De Werkgroep Buurtbudget  
Zielhorst bestaat uit:  
Henny van Beest, Joke Bosch,  
Bianca Flohr, Margriet Guiver-Freeman, 
Alfred Jonker en Diana Wouters.
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ONLINE ACTIVITEITEN
Online is er veel te ontdekken voor kinderen en jongeren, maar je moet het wel kunnen 
vinden. Zolang we nog rekening moet houden met coronamaatregelen, kun je misschien 
wel wat inspiratie gebruiken. Daarom hebben we hier een aantal leuke, grappige of  
interessante online activiteiten op een rijtje gezet. 

YouTube Kids
Kinderen moeten soms nog beschermd  
worden tegen wat er allemaal op sociale  
media en internet te vinden is. Gelukkig  
zien sommige platforms dit ook zo. Zo kun  
je bij de ‘normale’ YouTube-filmpjes veel  
geweld of reclames tegenkomen, maar niet  
bij YouTube Kids! YouTube Kids is de kind- 
vriendelijke versie, met een aanbod  
speciaal voor kinderen. 

VOOr Ouders & kinderen 

Kidsproof.nl/Amersfoort
Op de website Kidsproof.nl staan veel  
gezellige en leuke gezinsuitjes in de  
omgeving. Momenteel kun je er enorm  
veel tips vinden om kinderen te vermaken, 
zowel binnen als buiten. Dus mochten de 
ideeën inmiddels op zijn, niet getreurd: op  
dit platform vind je genoeg inspiratie. Kids-
proof is ook geschikt voor opa’s en oma’s.
 
Leukekinderactiviteiten.nl
Van Dierenquiz tot Dobbelen en  
Bewegen, op deze website vind je  
gegarandeerd leuke uitdagingen.  
Ook voor de allerkleinste wijkbewoners 
(0-4 jaar) staan er activiteiten tussen.

Mamaliefde.nl
Op de website Mamaliefde.nl vind je veel 
informatie rondom ouderschap en kinderen.  
Het is een veelzijdige blog, geschreven 
door een moeder van drie kinderen. Ze 
behandelt de meest uiteenlopende thema’s, 
van zwangerschap tot online activiteiten 
voor kinderen. 

Online gaming
Er zijn online spellen die goed met vrienden  
te spelen zijn. Indien je een simpel spel  
zoekt dat je met meer dan zes mensen  
moet spelen, kun je via de Google Play  
Store of de App Store het spel Among Us  
downloaden. Wil je een spel spelen met  
een kleinere groep? Hier een lijstje van  
spellen die je via het platform Steam kunt  
spelen op je computer of laptop: 

- Don’t Starve Together - Survival
- ARK: Survival Evolved - Dino Survival & Shooter  
- Borderlands - Shooter 
- Destiny - Alien Shooter 
- The Jackbox Party Pack (meerdere humorspellen)  
- Tabletop Simulator (bordspellen maar dan online, 
   inclusief Tableflip-functie) 
- Overcooked! (kookspel voor 1 tot 4 spelers)
- MMORPG (online rollenspellen met  
   heel veel andere spelers)

VOOr jOngeren

Discord 
Whatsapp kan soms omslachtig zijn,  
maar Skype voelt ouderwets. Wat kun je  
dan gebruiken om met vrienden online  
iets te spelen en met elkaar te praten? 
 
Discord is een applicatie die ervoor zorgt 
dat je zowel één op één als met een groep 
kunt communiceren tijdens een spel. Een 
echte aanrader! Wil je geen vreemde 
mensen hebben die jou benaderen? Dan 
kun je gewoon je eigen server maken en die 
delen met je vrienden. Wil je juist mensen 
opzoeken die bijvoorbeeld een online spel, 
bitcoins of dieren leuk vinden? Dan kun je 
zelf zoeken naar een server. Zo kom je in 
een groep terecht met mensen die dezelfde 
interesses hebben. Nog een handig weetje: 
Discord is zowel op je computer als op je 
mobiel te gebruiken.

ESTHER TERPSTRA
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Afvallen en méér genieten van eten!

• 1 op 1 coaching 
• groepscoaching 
• sportvoedingsadvies

Paulien Rinsema-Jansen
Voedingscoach | Leefstijlcoach

Voor een eetpatroon dat bij jou past.
www.geniet-meer.nl |  paulien@geniet-meer.nl
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Waar in de wijk?
Op deze pagina zie je twee foto’s, 
een uit Schothorst en een uit Ziel-
horst.Weet jij waar één van deze 
plaatjes gemaakt is?  
 
Stuur je antwoord dan vóór 5 maart 
2021 naar redactiekodw@gmail.com.  
Vermeld in je reactie ‘foto 1’ of 
‘foto 2’ en de straat waar de foto 
genomen is, evenals je eigen naam en 
adres. Onder de goede inzendingen 
verloten we een leuke verrassing. 
Bewoners van de twee straten waar 
deze tuinversieringen zich bevinden 
zijn uitgesloten van deelname. 

FOTO 1

De redactie van KijkOpDeWijk zoekt  
winkels of bedrijven die deze rubriek  
een of meerdere keren willen sponsoren  
door een leuke attentie (in natura of in  
de vorm van een bon) ter beschikking  
te stellen. Uiteraard levert dit een  
vermelding op in dit magazine.  
 
Interesse?  
Stuur een mail naar  
redactiekodw@gmail.com.  

FOTO 2

FOTO: ESTHER TERPSTRA

FOTO: HERMAN VIJLBRIEF

Lezers schrijven/vragen
Een tijdschrift is niet compleet zonder de mogelijkheid voor lezers om te reageren  
of een vraag te stellen. Stuur je reactie, vraag of antwoord op een vraag naar  
redactiekodw@gmail.com. Wil je dat jouw bijdrage of vraag geplaatst wordt zonder 
naamsvermelding, dan moeten je naam en adres wel bekend zijn bij de redactie.

Groene schoolpleinen
Lezersvraag van mevrouw X (naam en adres bekend bij de redactie): Er wordt steeds 
meer gewerkt aan groene schoolpleinen. In Zielhorst bijvoorbeeld bij de basisscholen 
De Zonnewijzer en De Kameleon. In hoeverre zijn deze schoolpleinen openbaar? Geldt 
dat voor alle groene schoolpleinen of zijn er verschillen?

Welke lezer kan deze vraag beantwoorden?  
Stuur je reactie naar redactiekodw@gmail.com.
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VASTE ACTIVITEITEN IN SCHOTHOTST, ZIELHORST & HOEFKWARTIER  
(onder voorbehoud van coronamaatregelen)

LOCATIES:
Hs = De Hoeksteen:  Klaartje Donzepad 59 (033 480 7898) 
IS = Inloophuis Schothorst: Lancelotpad 18 (033 480 1902) 
LH = Leger des Heils: Albert Schweitzersingel 69 
Mp = ’t Middelpunt: Spinetpad 2 (033 887 6296)  
Om = De Ontmoeting: De Bekroning 2 (033 456 28 05) 
SW = Jongerenvereniging So What: Spinetpad 4
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AGENDA MAART/APRIL 2021 
(onder voorbehoud van coronamaatregelen; zie de digitale Nieuwsbrief SZH  
of bel de locatie voor de laatste informatie!)

De informatie over activiteiten en de agenda kunnen alleen maar kloppen als de  
organisatoren de redactie informeren! Stuur wijzigingen of informatie over uw  
(incidentele) activiteiten dan ook a.u.b. zo vroeg mogelijk naar wbt@wijkzielhorst.nl.
De websites www.wijkzielhorst.nl en www.inschothorst.nl worden overigens ook  
heel regelmatig bijgewerkt met de nieuwste gegevens.
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U heeft er ongetwijfeld over gehoord: 
we moeten van het aardgas af. De  
Gemeente Amersfoort is druk bezig 
met plannen maken. Wellicht bent u 
naar één van de bijeenkomsten van  
de gemeente geweest waarin het  
plan voor een warmtenet werd  
voorgesteld. Wat heeft WarmteStem 
hiermee te maken? Wel, onze missie  
is duidelijk: 

WarmteStem is een groep bewoners in 
Schothorst die zoveel mogelijk zeggen-
schap wil als de wijk aardgasvrij wordt. 
Niemand kent de huizen, straten en 
buurten van Schothorst zo goed als 
haar bewoners. Het is dus niet meer 
dan logisch dat wij zoveel mogelijk te 
zeggen krijgen over wat er in onze  
omgeving verandert.

WarmteStem helpt Schothorstenaren  
bij de energietransitie

WarmteStem is een coöperatie,  
iedereen kan er lid van worden en 
meedenken en -doen. Als eerste  
actie is een brochure gemaakt:  
Schothorst-Zuid van het aardgas af.  
In deze brochure worden een warm-
tenet en alternatieven zoals een 
warmtepomp uitgelegd en vergeleken. 
Daarnaast bevat de brochure bespa- 
ringstips, informatie over isolatie en  
gaat deze in op vragen als: kunnen  
we waterstof gebruiken, is een ener-
gieneutraal huis mogelijk en bespaart 
biomassa CO2? Wij hopen daarmee 
bewoners te helpen bij het kiezen van 
de beste oplossing voor hun situatie. 
En misschien kunnen we samen gaan 
werken aan die oplossingen. 

De brochure is te downloaden van  
de website: www.warmtestem.nl.

Favoriete plek in de wijk
De meeste kinderen hebben een plek waar ze graag zijn, in  
huis of ergens buiten. In KijkOpDeWijk willen we kinderen portret-
teren op hun favoriete plek. Bij de foto plaatsen we dan een kort 
vraaggesprekje. Waar is de plek? Waarom kom je er graag? Ben je 
daar meestal alleen of met anderen? Enzovoort. 

Heb jij een zoon of dochter in de basisschoolleeftijd die graag  
zijn of haar favoriete plek laat zien? Stuur dan een mail naar  
redactiekodw@gmail.com met als onderwerp ‘Favoriete plek’. 
Vergeet niet naam, adres en leeftijd van je kind te vermelden,  
evenals je telefoonnummer.
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Full colour wijkblad op A5-formaat  Oplage: 9500

Verschijnt zes keer per jaar (aan het einde van elke even maand).
Wordt huis-aan-huis verspreid in Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier en  
is af te halen op een aantal vaste punten: Albert Heijn, Albert Schweitzersingel;  
’t Middelpunt, Spinetpad 2; Jumbo, winkelcentrum Schothorst. 
 
Adverteren in dit magazine?
Achterpagina € 300, binnenkant voor- of achterpagina € 250.  
Binnenwerk: 1/1 pagina € 200; 1/2 pagina € 110; 1/4 pagina € 60. 
Bliekje: voor felicitaties, gezocht, aangeboden e.d.: € 1,00 per woord of 
telefoonnummer. 

Een advertentie in elk nummer?
6 x achterpagina € 1700; 6 x binnenkant voor- of achterpagina € 1300. 
Binnenwerk: 6 x 1/1 pagina € 1020; 6 x 1/2 pagina € 540; 6 x 1/4 pagina € 300.  
 
Er wordt geen BTW berekend.

Stuur je advertentie(opdracht) naar: communicatie@wijkzielhorst.nl  
met een cc naar redactiekodw@gmail.com.

Colofon
Uitgave: Buurtbestuur SZH (WijkBewonersTeam  
Zielhorst en Wijkraad Schothorst) 

Redactieadres: redactiekodw@gmail.com
 
Kernredactie:  
Margriet Guiver-Freeman (wbt@wijkzielhorst.nl)  
Noor Naaborgh (wijkraadschothorst@gmail.com)  
José Vorstenbosch (hoofdredactie) 
Sanja Willems (sanja.willems@indebuurt033.nl)  
Romy Wolzak (communicatie@wijkzielhorst.nl) 

Vormgeving:  
Romy Wolzak (Amaroso Media & Communicatie) 

Met bijdragen van:  
Herman Koolstra  
Esther Terpstra  

Advertentietarieven KijkOpDeWijk SZH
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