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WijkzielhOrst033

Voor alle bewoners van Schothorst,
Zielhorst en Hoefkwartier
Het is wel spannend, een wijkblad starten. We waren echt blij
met al uw positieve reacties op het eerste nummer. We gaan
dus vrolijk verder: hier is nummer 2.
Leuk om te melden dat verrassend veel mensen gereageerd
hebben op de rubriek ‘Vrijwilligers gezocht’. Fijn ook dat de
redactie versterking krijgt van schrijvende medewijkbewoners.
Kortom: mooi dat zó veel bewoners zó betrokken zijn bij
hun wijk.
Naast de vaste rubrieken maakt u in dit lentenummer kennis
met Sonny Brons, buurtsportcoach voor Zielhorst en Schothorst, en leest u over vergroening van de wijk. Plannen voor
een straatfeest of buurttuin in Schothorst? Grote kans dat u
geld kunt aanvragen bij het buurtbudget. Zo realiseerde
Stephan van Gent een heuse ontmoetingsplaats voor
hondenbezitters.
Blijf vooral uw lezersvragen en tips voor interessante onderwerpen insturen. Die vragen proberen we te beantwoorden
en uw tips nemen we ter harte. Voor korte berichten proberen
we altijd een plekje te vinden. Zeer welkom zijn natuurlijk
advertenties. Mocht u ons op het spoor van een potentiële
adverteerder kunnen zetten, heel graag.
We wensen u weer veel leesplezier!
Namens de kernredactie,
Noor Naaborgh (Wijkraad Schothorst) &
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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BUURTSPORTCOACH SONNY BRONS

Een leven lang bewegen voor iedereen
FOTO’S: WIL GROENHUIJSEN

Sonny Brons is sinds eind 2019
buurtsportcoach in Zielhorst en
Schothorst. Zijn taak: ervoor zorgen
dat er in onze wijken een compleet
en divers aanbod van sportactiviteiten is. Een heel belangrijke taak. Want
bewegen is niet alleen belangrijk voor
je lichamelijke gezondheid, maar geeft
ook energie en ruimte in je hoofd.
Voor iedereen, van jong tot oud, moet
er een geschikte activiteit zijn. Dat
voor elkaar krijgen is een hele uitdaging. De buurtsportcoach heeft immers
niet alleen te maken met bewoners
die heel sportief ingesteld zijn, maar
ook met mensen die een duwtje nodig
hebben om in beweging te komen.
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“Bewegen is goed voor
lichaam én geest”
De missie van Sonny is duidelijk:
een leven lang bewegen, voor
iedereen, ook voor mensen met
een kleine beurs. Aan die missie
werkt hij door als een spin in het
web onder meer sportverenigingen en sociaal-maatschappelijke
organisaties in de wijk met elkaar
te verbinden. Door de programma’s goed op elkaar af te stemmen
en door zelf te organiseren wat
nog ontbreekt. Een heel breed
werkterrein dus – en juist dat is
het aantrekkelijke van zijn functie,
vindt Sonny.

“Steeds meer verenigingen
worden zich bewust van
hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid”
Naschoolse activiteiten
Elk gebied in de stad heeft een eigen
buurtsportcoach; daarnaast heeft
elke coach een specialiteit die Amersfoort-breed wordt ingezet. Voor Sonny
zijn dat onder meer de naschoolse
sportactiviteiten. In samenwerking
met scholen voor voortgezet onderwijs worden er met de leerlingen
naschoolse activiteiten georganiseerd. Hij vindt dat belangrijk: naast
de reguliere gymlessen op school
moeten jongeren de gelegenheid
krijgen met elkaar hun eigen sportprogramma te bedenken, te organiseren en zo hun talenten te ontwikkelen. Sport betekent immers veel
meer dan alleen lichamelijke ontwikkeling.
Sonny werkt ook samen met Sportivate, een organisatie die zich richt op
sportactiviteiten voor onder meer leerlingen van de basisschool. Kinderen uit
groep 6, 7 en 8 worden opgeleid tot
‘speelbazen’. Ze leren hun denkkracht
en creativiteit in te zetten om buurtkinderen met elkaar te laten spelen en in
beweging te krijgen. Zo wordt buiten
spelen weer op de kaart gezet.

Beweegstraat
Sonny boft, zegt hij, met zijn werk in
Zielhorst en Schothorst: we hebben
hier heel veel sportverenigingen.
Steeds meer verenigingen worden
zich bewust van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Door bijvoorbeeld laagdrempelige activiteiten
aan te bieden kunnen sportverenigingen veel voor wijkbewoners betekenen. Sonny speelt daar graag
en goed op in.
Uiteraard loopt ook hij aan tegen de
beperkingen die corona met zich
meebrengt. Dat betekent voortdurend
schakelen en plannen bijstellen. En
ondertussen steeds kijken naar wat
nog wél kan. Gelukkig is er inmiddels
weer meer mogelijk. Zo heeft Sonny
samen met collega’s een ‘Beweegstraat’ georganiseerd op het terrein
van voetbalclub VVZA, een circuit
met vier stations, met op elke plek
andere oefeningen. In groepjes van
vier kunnen mensen op anderhalve
meter afstand het circuit afwerken.
Een laagdrempelige activiteit in de
open lucht die iedereen op zijn eigen
niveau kan doen en die meteen leidt
tot sociaal contact.
Aanstekelijk enthousiasme
Wandelen (of hardlopen) kan
altijd. Sonny maakt graag reclame
voor de Beweegrondjes, bewegwijzerde, veilige looproutes in de
buurt. Er zijn al beweegrondjes in
Zielhorst (start bij ’t Middelpunt) en
het Hoefkwartier (start bij station
Schothorst). Binnenkort is er een derde
rondje klaar, door Park Schothorst.
Zo’n rondje kun je alleen lopen, maar
ook met meer mensen.
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De grote kracht van Sonny is zijn aanstekelijk enthousiasme. Hij weet dat
hij daarmee veel kan bereiken, bij organisaties en bij individuele bewoners.
Inmiddels ligt er voor het komende seizoen een prachtig en divers aanbod klaar.
Mocht u in beweging willen komen en heeft u vragen? Weet u niet goed hoe of
wat? Neem dan contact op met Sonny (SBrons@sro.nl, 06-34 94 16 74). Aarzel
daarbij niet: hij zal u enthousiast op weg helpen.

De flyer met het actuele aanbod voor Schothorst en Zielhorst is te vinden op de
wijkwebsites: www.wijkzielhorst.nl en www.inschothorst.nl (zoek op ‘buurtsportcoach’).

NOOR NAABORGH

Lezers schrijven of 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.

De vraag uit het vorige nummer:

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?

We kregen antwoord van een lid van de
MR van De Zonnewijzer en van de directeur van De Kameleon. De antwoorden
komen hierop neer: Tijdens de schooltijden (tussen 8:00 en 14:30 uur)
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zijn de groene schoolpleinen van
De Zonnewijzer en De Kameleon niet
openbaar. Buiten de schooltijden, in het
weekend en in de schoolvakanties zijn
ze toegankelijk voor (buurt)kinderen.
Het plein van De Zonnewijzer tot uiterlijk
22:00 uur, dat van De Kameleon tot
20:00 uur.
Tussen alle enthousiaste reacties op
het eerste nummer van KijkOpDeWijk
zat één kritische vraag over het papier
waarop het blad gedrukt is: Moeten er

voor deze (overdreven) papierkwaliteit niet
vele bomen gekapt worden?

De drukker heeft ons laten weten dat hij
papier gebruikt met een FSC-keurmerk.
Dat wil zeggen dat het voor dit papier
gebruikte hout afkomstig is uit een
verantwoord beheerd bos.

(On)geduld
Bij ons in de achtertuin staat een vijgenboom. Op het moment dat ik dit
schrijf ziet hij er kaal en te grondig gesnoeid uit. Als ik uit het raam van
mijn werkkamertje kijk, zie ik ‘m onverstoorbaar staan. “Laten we hopen
dat-ie dit jaar wél lekker veel vijgen geeft”, verzucht ik tegen mijn
wederhelft. Vorig jaar waren we te laat met snoeien en leverde dat ons
slechts een struik vol bladeren en welgeteld één rijpe vijg op.
Over een paar maanden zullen we weten wat de opbrengst van de
boom dit jaar zal zijn. In gedachten zie ik me al in het zonnetje in de
tuin zitten. Kop koffie erbij, gluren tussen de overvloedige bladeren,
met enig ongeduld de vruchten ‘rijp kijken’ en tellen hoeveel vijgen
we kunnen plukken. Deze prachtig paarse, zoete vruchten zijn pas rijp
tegen eind augustus. Nog even geduld dus.
Dat geduld van mij wordt aardig op de proef gesteld. Dit heeft niks te
maken met mijn armetierige vijgenboom, maar alles met het gebrek aan
leven in de brouwerij in onze wijken. Nu er vanwege de voortdurende
lockdown niet of nauwelijks sociale activiteiten in de wijk plaatsvinden,
lijkt het wel of ik naar een kale, te grondig gesnoeide boom zit te kijken.
Wanneer kunnen we opnieuw de vruchten gaan plukken van alle inzet
van betrokken wijkbewoners?, vraag ik me af. Ik kan niet wachten tot ik
weer groepen mensen zie naaien, koken, biljarten, tafeltennissen, dansen, zingen, koffiedrinken, workshops bijwonen en simpelweg genieten
van ontspannen bij elkaar zijn.
Terwijl ik binnen zit met een kop koffie, valt mijn oog
op de vijgenboom in de tuin. Wacht eens even…,
zie ik daar een minuscuul knopje? En daar nóg een?
Jawel! De eerste tekenen van wat hopelijk een
overvloedige oogst gaat worden, dienen zich aan.
Over een paar maanden gaan we smullen van rijpe
vijgen. Tegen die tijd genieten we vast ook weer van
het elkaar treffen bij verschillende activiteiten in de
wijk. Geduld is een schone zaak, houd ik mezelf voor.
Wie rustig afwacht, wordt beloond.

Het wordt een mooie zomer!

Sanja Willems, buurtnetwerker
Schothorst, Zielhorst, Hoefkwartier
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New Life Computers
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
Albert Schweitzersingel 303
3822 BV Amersfoort
033-4571775
info@newlifecomputers.nl
www.newlifecomputers.nl
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FOTOWEDSTRIJD ZOMER 2021
De fotowedstrijd van vorig jaar smaakte
naar meer, zeiden deelnemers, jury en
bezoekers van de tentoonstelling. En dus
organiseert het WijkBewonersTeam Zielhorst er dit jaar wéér een, met als thema:

HERWONNEN VRIJHEID
na de corona-lockdowns
Hoe ziet die herwonnen vrijheid er voor
jou uit? Waar droom je van? Vang dat in
een mooie foto! Op de foto mag van
alles te zien zijn, als het maar te maken
heeft met dit onderwerp.
Dit zijn de regels:
* De wedstrijd is bedoeld voor
amateurfotografen uit Schothorst,
Zielhorst of het Hoefkwartier.
* Maak je foto(‘s) in Schothorst,
Zielhorst of het Hoefkwartier.
* Je mag met maximaal 4 foto’s meedoen.
* Stuur je foto in jpg-formaat naar
fotowedstrijdszh@gmail.com.
Elke foto graag in een aparte mail,
met de volgende informatie:
1. Een korte tekst (maximaal 50
woorden) over de foto en hoe die jouw
‘herwonnen vrijheid’ belicht.
2. Op welke locatie de foto is gemaakt.
3. Wanneer de foto is gemaakt.
4. Naam, adres en telefoonnummer.
5. Of je wilt deelnemen aan de publieksjury (in de week van 23–27 augustus).
* Met je deelname geef je toestemming
voor publicatie van de foto(’s) in communicatie-uitingen van het Buurtbestuur SZH
(WBT Zielhorst en Wijkraad Schothorst) en
eventueel voor het openbaar tentoonstellen van de foto(s’).
* Zorg ervoor dat je toestemming hebt van
de mensen (of eigenaren van dieren) op de
foto(’s) voordat je ze instuurt.

Jury en prijzen
In de week van 23–27 augustus krijgen
alle fotografen de mogelijkheid de
ingezonden foto’s te bekijken. Als je
je opgeeft voor de publieksjury kun je
dan ook je stem uitbrengen. Daarnaast
zal een onafhankelijke vakjury de foto’s
beoordelen.
Natuurlijk zijn er prijzen (cadeaubonnen
van bol.com) te winnen! Er zullen in
ieder geval twee eerste prijzen zijn:
één van de vakjury en één van de
publieksjury. Daarnaast kunnen de
beide jury’s de organisatie adviseren
om meer prijzen toe te kennen.

Uiterste inzenddatum:
15 AUGUSTUS 2021
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Een bloeiende wijk
FOTO: NAN VAN DER PLAATS

Een bloemenrijke berm bevordert de biodiversiteit

De lente is in volle gang. In maart werd
je al vrolijk van de vele krokussen langs
de Holkerweg. Op het kale stuk grond
bij de beeldenrij heeft de gemeente
afgelopen herfst ook bloemen gezaaid.
Dit voor de fleurigheid verderop in het
jaar, maar ook om de biodiversiteit te
ondersteunen. Dergelijke bezaaide
gebieden zijn inmiddels op meer plekken in de stad te vinden. Vlinders, bijen
en hommels vliegen op een zonnige
dag al uit en zullen deze nieuwe plekjes
straks ongetwijfeld vinden.
Vergroening Winkelcentrum Schothorst
Na twee jaar voorbereiding - door de
Gemeente Amersfoort, de Groene Raad
Schothorst, buurtbewoners en winkeliers - is op 22 maart gestart met de
vergroening van Winkelcentrum Schothorst. Over het middelste parkeervak is
een pergola gerealiseerd van drie meter
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hoog, die zal worden aangekleed
met wintergroene bloeiende klimmers.
Zo ontstaat er in de zomer schaduw
voor de geparkeerde auto’s. Verder
worden de groene struikjes onder de
omliggende bomen vervangen door
rozen en bloeiende planten. Aan de
kopse kanten van de vier parkeervakken komen meer bomen en bloemen.
Ook zal op het pleintje vóór de Lidl een
bloembak worden geplaatst waarin
diverse soorten bloeiende vaste planten
en siergrassen komen. Een zithoekje
maakt dit pleintje compleet.
Het resultaat: minder hittestress, een
betere opvang van regenwater, een
mooier beeld voor bezoekers en
passanten en meer leefruimte voor
insecten. Een aantrekkelijker en
groener winkelcentrum dus.

DRIE GENERATIES IN ZIELHORST
Zielhorst bestaat nog helemaal niet zo
lang. Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar tot halverwege de jaren
tachtig van de vorige eeuw was heel
Zielhorst nog gewoon weiland!
Wij spraken met een bewoner die de
wijk vanaf het begin heeft zien ontstaan:
Frans Slag. Samen met zijn vrouw is hij
indertijd in één van de eerste woningen
van Zielhorst komen wonen. Dat beviel
hem prima en dus bleven ze. Van het
een kwam het ander, en zo werd hier
zijn dochter Gitty geboren. Ook zij heeft
Zielhorst een plekje in haar hart gegeven en woont hier nog altijd. Sterker
nog, ze wil mensen helpen en is als balanscoach aan de slag gegaan in de wijk.

Wellicht vraag je je nu af: maar waar
is de derde generatie dan? Nou, Joey
U’Ren, zoon van Gitty en voorzitter
van jongerenvereniging So What in
Zielhorst, hebben wij in december al
geïnterviewd. Zo kennen we dus drie
generaties van één familie, die het
enorm fijn vinden om hier te wonen.
Ben je benieuwd naar hun volledige
verhalen? Volg ons op Facebook:
Wijkzielhorst033 en zie daar binnenkort
de uitgebreide interviews verschijnen.
Ben je meer van Instagram?
Ook daar zijn wij te vinden.
Heb jij ook een leuk verhaal
te delen? Neem gerust
contact met ons op via:
redactiekodw@gmail.com.

ESTHER TERPSTRA

In eigen beheer
Met een beetje lentezon krijg je vanzelf
zin om ook je omgeving op te fleuren.
In je eigen tuin of op je balkon, maar
ook in de buurt kun je iets doen. Zie
je een verwaarloosd of saai stukje
gemeentegroen? Zie je mogelijkheden
voor een betegeld terrein? Of zelfs
bij de ruimte rondom een boom, de
‘boomspiegel’? Samen met buurtgenoten kun je zo’n stukje in eigen beheer
krijgen. Op verschillende plekken in de
wijk is dat al gebeurd: kijk bijvoorbeeld
eens bij de Abraham Blankaertsingel en
de Rozenbuurttuin. Daarvoor kun je een
aanvraag doen bij de gemeente. Er is
subsidie mogelijk en je kunt eventueel
hulp krijgen bij het ontwerp en de uitvoering. Ook bij de Groene Raad kun je
terecht voor tips.

Actie Steenbreek
In het kader van de actie Steenbreek
hebben bewoners van Schothorst
Noord begin april een flyer en een
zakje zaad ontvangen. Onder het
motto ‘tegels eruit, groen erin’
werden ze uitgenodigd om ideeën
voor vergroening bij de gemeente
aan te leveren. We hopen dat er veel
voorstellen gedaan zijn.
Kortom, de komende tijd wordt Schothorst weer een stuk groener!
Doet u mee?

www.groeneraadschothorst.org

NAN VAN DER PLAATS, GROENE RAAD SCHOTHORST
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VRIJWILLIGERS

GEZOCHT
Nieuwe leden Projectgroep
van De Ontmoeting De projectgroep zoekt nieuwe leden om
mee te denken over en het organiseren van maandelijkse activiteiten zoals lezingen, uitjes en workshops. Neem op dinsdag of donderdag contact op met coördinator
Sandra (033-456 28 05 of
info@inloophuisdeontmoeting.nl).

Hulp bij Oud Papier Actie van
De Ontmoeting Iedere eerste
woensdag van de maand kan van
9 tot 12 uur oud papier ingeleverd
worden bij De Ontmoeting. Op
deze woensdagen is extra hulp
welkom, met gezellig koffiedrinken
tussendoor! Meer info/aanmelden:
info@inloophuisdeontmoeting.nl.

Penningmeester voor het Middelpuntkoor Het Middelpuntkoor voor
senioren zoekt een penningmeester
voor circa 2 uur per maand (in
overleg). Meer informatie: Rian
Monkhorst (06-12 04 76 77).

12

Vrijwilligers voor De Koperhorst
De Koperhorst is altijd op zoek
naar vrijwilligers die regelmatig
een bezoekje willen brengen aan
een bewoner of samen met de
bewoner een wandeling willen
maken. Informatie: Wilma Pol,
coördinator vrijwilligers en
welzijn (033-472 62 14 of
W.Pol@koperhorst.nl).

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 naar
wijkraadschothorst@gmail.com.

Leden voor het WBT Zielhorst
Het WijkBewonersTeam Zielhorst zoekt uitbreiding. Werkzaamheden en tijdsbesteding
in overleg. Meer informatie:
Margriet Guiver-Freeman
(wbt@wijkzielhorst.nl of
06-11 38 03 49), Vanessa Sluis
(vanessasluis80@gmail.com
of 06-24 50 60 65) of buurtnetwerker Sanja Willems
(sanja.willems@indebuurt033.nl
of 06-42 49 53 33).

Gastvrouwen of -heren
voor ’t Middelpunt
Voor als we weer open kunnen
zoekt wijkcentrum ’t Middelpunt
(Spinetpad 2) nog steeds enkele
vrijwillige gastvrouwen of -heren,
zeker ook voor de avonden (van
19 tot 22 uur). Wil je een (vast)
dagdeel per week helpen?
Meer informatie/aanmelden:
Margriet Guiver-Freeman
(middelpuntzielhorst@gmail.com
of 06-11 38 03 49).

Diverse klussen op Sportpark
Zielhorst Enkele verenigingen op
Sportpark Zielhorst vragen vrijwilligers voor lichte onderhoudstaken,
lijnen trekken op voetbalvelden
of een ontvangstcomité. Info/
aanmelden: sportparkmanager
Raymond Woesthoff
(RWoesthoff@SRO.nl of
06-11 39 74 63).

Zoekt jouw organisatie ook
vrijwilligers?
Stuur een berichtje naar
wbt@wijkzielhorst.nl, dan
zorgen wij voor publicatie
in de eerstvolgende KijkOpDeWijk SZH en in de digitale
Nieuwsbrief SZH (twee
keer per maand, gratis
abonneren door een mail
met je naam te sturen naar
wbt@wijkzielhorst.nl,
o.v.v. Nieuwsbrief SZH).
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Openluchtbuurthuis
voor hondenuitlaters
FOTO: WIL GROENHUIJSEN

Stephan van Gent (links) en de andere hondenbezitters hebben dagelijks contact
Voor iemand die geen hond heeft, is het even zoeken: de plek ligt verstopt
achter een heuveltje langs het Jazzpad, tegenover de Berninistraat, op de
grens tussen Schothorst en Zielhorst. Daar komt bij aardig weer al jaren een
groep hondeneigenaren bij elkaar. Ze kennen elkaar goed, zo langzamerhand, en wisselen van alles uit. Nieuwtjes uit de buurt en gebeurtenissen
rond huis en haard. Het uitlaten van je hond is zo een welkome gelegenheid
geworden om dagelijks medewijkbewoners te ontmoeten. Kortom: een
‘buurthuis’ in de open lucht.
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Twee thermoskannen
Een openluchtbuurthuis mét koffie.
Eén van de hondenuitlaters, Stephan
van Gent, eigenaar van een rasechte
Leonberger, heeft er thuis twee grote
thermoskannen voor klaar staan. Dat
maakt het ‘buurten’ nog gezelliger.
Een tafel met zitruimte zou de ontmoetingsplek helemaal af maken,
dacht Stephan. Een picknickbank
dus, met plaats voor de mensen die
tijdens hun wandeling graag even
willen zitten en een tafel voor
koffiekannen en bekertjes.
Prima locatie
Voor het realiseren van zo’n idee heb
je allereerst een vergunning nodig
en vervolgens een subsidie. Stephan
legde in het najaar van 2020 contact
met de gemeente. Adviseur leefomgeving Marianne Stolwijk en gebiedsbeheerder Steven Schipper bekeken
samen met hem de mogelijkheden van
een picknickbank op de bewuste plek.
Een prima locatie, vonden ze alle drie:
het fietspad op veilige afstand, geen
woningen in de directe nabijheid, wel
een sloot (lekker voor de honden!).
De vergunning was snel geregeld. De
gemeente benaderde een groenbedrijf
dat een mooie, robuuste picknickbank
op voorraad had. En die bank, waaraan
in gewone tijden zes en in coronatijd
vier mensen kunnen zitten, staat sinds
eind januari op de ontmoetingsplek.
Met dank aan Buurtbudget Schothorst
voor de financiering en tot groot
genoegen van de hele groep.

Oogje in het zeil
Stephan is tevreden. Natuurlijk moet je
zelf wel even in actie komen; zo’n bank
komt niet vanzelf aanwaaien. En nu hij
er staat, loopt hij er regelmatig langs
om een oogje in het zeil te houden.
De bank wordt ook door anderen
gebruikt. Prima toch? Je moet een
beetje groot denken, vindt hij.

“Zo’n bank komt niet
vanzelf aanwaaien”
Deze actie past helemaal bij hem.
Sinds hij als kok in de bedrijfscatering boventallig is geworden, kookt
hij twee keer per week bij Birkhoven
Park voor een groep mensen met
dementie. Als Inloophuis Schothorst
straks weer wekelijks maaltijden aanbiedt, gaat hij daar in de kookgroep
meedraaien. Dankbaar werk, zegt hij,
net als het regelen van de picknickbank en het dagelijkse contact met
de andere hondenuitlaters. Zet je hart
open, zegt Stephan, en je krijgt er veel
voor terug.
Tijdens de fotosessie rennen de
honden achter elkaar aan, terwijl hun
baasjes koffie drinken en met elkaar
kletsen. “Het is hier altijd gezellig”,
zegt één van hen. “Nu nog een
kraantje voor de honden.” Ach, er
moet altijd iets te wensen overblijven.

NOOR NAABORGH
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Waar in de wijk?
Op deze pagina zie je twee foto’s, een uit Schothorst en een uit Zielhorst. Weet jij
waar één van deze plaatjes gemaakt is? Stuur je antwoord dan vóór 1 juni 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 inzenFOTO 1
dingen verloten we een leuke verrassing. Bewoners
van de twee straten waar deze vogelhuisjes
zich bevinden zijn uitgesloten van deelname.
De redactie van KijkOpDeWijk zoekt
FOTO 2
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.
De winnaar van de prijsvraag in het vorige
nummer is Brenda van Hemert. Zij ontving
twee geschilderde bloempotjes met inhoud
van de plantenbieb Schothorst.
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Ananashuis
De buren zijn op vakantie in eigen land en ik pas op het huis, de planten en Vis. De
kom glijdt uit mijn handen als ik hem wil gaan verschonen. Vis van de grond geraapt
en zolang even in de gootsteen gedaan. Vis beweegt niet. Shit, de gootsteen loopt
leeg, net op tijd gezien. Vis even in een theeglas gedaan. Emmer zoeken. Alle kasten
opengetrokken, een houten theedoos valt op mijn hoofd. Emmer gevonden in de
fietsenschuur. Eerst vijf fietsen verwijderd waarbij de grasmaaier van zijn haak van
de muur viel, zo even vragen of mijn andere buurman dat repareert.
Vis in de emmer en zowaar, hij wappert alweer iets met zijn staart. Nog niet echt
overtuigend maar een mooie start. Snel naar de dierenwinkel op de fiets.
‘De vissenkommen zijn op, maar we hebben nog wel glazen accubakken, helaas
alleen in de grootste maat.’
‘Prima, geef maar hier en ook siersteentjes, vijftig waterplantjes, tien zakken
zuurstofblokjes en een kasteel.’
‘De kasteeltjes zijn uitverkocht, maar ik heb nog wel een onderwater ananashuis.’
‘Prima!’
Accubak past niet in fietstas. Met de bus terug.
Vier uur en zesenzeventig euro verder en Vis zwemt
nu lustig zijn onderwater ananashuis in en uit, rommelt
tussen de plantjes, speelt met de steentjes en
maakt zelfs pirouettes. Ik ben trots op hem.
Ik maak nog drie weken zijn bak schoon en
Vis beloont me met zijn kunsten.
De buren nu al vertellen dat de design
vissenkom niet meer is of…?
Ach, ik leg wel een briefje neer.
Welkom thuis!
Vis zwemt in een accubak omdat hij zo veel
meer zuurstof krijgt én hij heeft nu een ananashuis, dat is helemaal in zei de meneer van
de dierenwinkel en ik weet dat jullie trendgevoelig zijn. Jullie hebben nu allemaal
vetplanten, dat scheelt veel tijd in jullie
drukke bestaan.
P.S. Ik heb niet aan de computer gezeten.

SYLVIA TOEBAK
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BEWONER IN BEELD: ROMY WOLZAK

OPGROEIEN IN
ZIELHORST
Waar zou u Romy van kunnen
kennen? Nou, ze is niet geboren,
maar wel getogen in Zielhorst. Ze
kwam hier als baby wonen met haar
ouders, heeft de wijk dus ervaren
vanaf de nieuwbouw en is samen
met Zielhorst volwassen geworden.
Circus Bongo
Net als elke nieuwe wijk was ook Zielhorst in haar jeugd heel kinderrijk. Er
werd veel buiten gespeeld, op straat
(dat kon toen nog) en op de schoolpleinen: “Er was eigenlijk altijd wel
iets te doen.” Ook werd er best veel
georganiseerd. Zo kwam Circus Bongo
jaarlijks langs op het grasveld aan het
Balalaikapad. De voorloper van het
Zomerwijkfeest, het Waterspektakel,
werd altijd goed bezocht. En ook
toen al waren daar gangmakers Tim
Huppertz en zijn moeder Jannie bij
betrokken!

“Er mag wel wat
meer kleur en kunst
in de wijk komen”
Maar zoals dat gaat: kleine kinderen
worden groot. Veel van de eerste
wijkbewoners vertrekken naar elders.
Dan wordt het stiller in de wijk, tot er
weer nieuwe gezinnen met baby’s en
jonge kinderen komen wonen, tussen
de ‘plukjes oudere garde’. Zo ontstaat
er een nieuwe dynamiek.
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FOTO: MIENEKE VERSTAY

Ontwerpen en maken
Romy bleef hier wel wonen met haar
ouders, maar sloeg haar opleidingsvleugels uit. Ze was een echte knutselaar, maakte vogelhuisjes en dergelijke,
en wilde van zoiets haar werk maken.
Een introductiedag bij de middelbare school X11 Media en vormgeving in
Utrecht overtuigde haar snel: dát
wilde ze! De brede introductie in het
vakgebied maakte de latere keuze
voor ‘mediamanagement’ gemakkelijk:
de combinatie van ontwerpen en
maken. Dus ging ze daarna naar het
Grafisch Lyceum in dezelfde stad.
Na die opleiding werkte Romy als zzp’er
bij een uitgeverij voor medische vakbladen. Daar kreeg ze de gelegenheid om
van alles te doen: van het ontwerpen
van huisstijlen, advertenties en relatiegeschenken tot het organiseren van
congressen en cursussen.

Meegroeien
Helaas kwam er een eind aan dat
werk. In de afgelopen anderhalf jaar
heeft ze naast haar zzp-klussen een
baan aangenomen om meer onder de
mensen te zijn. Een half jaar geleden is
ze ingegaan op het aanbod om fulltime
te komen werken bij een retailzaak met
grootse plannen. Daar kan ze meegroeien met het bedrijf. Het ondernemerschap moest daardoor wel worden
teruggebracht tot wat ze doet voor
onze wijken.
Romy werkt al een paar jaar mee aan
de communicatie van Zielhorst en is
eind vorig jaar ook ‘meegekomen’ naar
de redactie van KijkOpDeWijk. Ze is
verantwoordelijk voor de vormgeving
en regelt de contacten met de drukker
en de bezorgers.

Wijkbrede activiteiten
Terug naar de wijk: is er in al die jaren
veel veranderd? En wat zou er mogen
veranderen? Daar hoeft Romy niet
lang over na te denken: Zielhorst is
niet zo veel veranderd. Ja, veel huizen
hebben een extra verdieping gekregen
en het is met het volwassen worden
van de bomen en struiken wat groener
geworden.
Wat nog anders zou mogen worden:
meer kleur en meer kunst. Daar hebben
we niet veel van in de wijk. Leuke initiatieven, zoals jaren geleden de kindertekeningen op bordjes (waarvan later
de kubus bij de sporthal is gemaakt)
en de kleur op de trottoirtegels,
hebben de laatste tijd geen navolging
gekregen. Zou er bijvoorbeeld niet een
wijkbewoner zijn die een kunstroute in
de wijk kan maken – een beetje vergelijkbaar met de wandelingen rond het
Groene Huis in Schothorst?
Romy zou ook graag meer wijkbrede
gezamenlijke activiteiten zien zoals het
Zomerwijkfeest: breder dan alleen de
eigen straat of het eigen buurtje. En als
er dan een groot feest uit voortkomt
waarbij Schothorst, Zielhorst én Hoefkwartier samenkomen, zoveel te beter.
Onlangs is Romy verhuisd naar het
Eemkwartier. Niet omdat ze Zielhorst
beu was, maar omdat er voor haar
leeftijdscategorie gewoon geen
betaalbare woonruimte te vinden
is. Haar drie chihuahua’s zijn bij haar
ouders in Zielhorst blijven wonen.
Een goede reden om regelmatig
terug te komen!

MARGRIET GUIVER-FREEMAN
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Individuele kOOkles van
Kitchen DeliciOus
Het ziet er naar uit dat mijn vader meer
moet gaan koken maar zijn gevoel voor
koken is zacht gezegd niet zo goed. Dus
zouden mijn vader (80 jaar) en moeder
(76 jaar) eens een keertje met jullie
samen kunnen koken?

Deze vraag kwam binnen bij Kitchen
Delicious. Eerder kregen we al eens
een dergelijke vraag van de ouder van
een student die op kamers zou gaan.
Helaas is de opzet van het Samen
Koken/Samen Eten op donderdagen
van Kitchen Delicious hier niet geschikt
voor. Maar we wilden toch iets doen
met dit verzoek.
Koken voor twee
Kitchen Delicious geeft op afspraak op
maandag-, dinsdag- of woensdagochtend

in de Huiskamer van ‘t Middelpunt
kookles aan maximaal twee individuele
deelnemers. We koken dan tussen 10
en 12 uur samen een eenvoudige, gezonde maaltijd. Deze kunt u na afloop
in ’t Middelpunt opeten óf mee naar
huis nemen. U krijgt het recept mee.
Op uw verzoek koken we hetzelfde
gerecht voor twee keer, zodat u een
extra maaltijd mee kunt nemen.
U kunt aangeven wat u graag zou willen (leren) koken. We houden zo veel
mogelijk rekening met speciale wensen
(gerechten, dieet e.d.). Kitchen Delicious zorgt voor de uitwerking van de
recepten. Het gaat daarbij om gewone
dagelijkse maaltijden, geen liflafjes of
feestbuffetten!
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De kookles is gratis en alleen voor
inwoners van Zielhorst, Schothorst en
het Hoefkwartier. Een vrijwillige bijdrage in de spaarpot van de Huiskamer
is altijd welkom. Mensen mogen vaker
een kookles aanvragen, maar bij grote
belangstelling krijgen nieuwe aanvragers voorrang. Naast de kookles gaat
de inloop in de Huiskamer gewoon
door, er zullen dus waarschijnlijk meer
mensen in de Huiskamer aanwezig zijn.
Die mogen meeluisteren, maar niet
meekoken of -eten.
Hoe werkt het?
1. U belt Margriet (06-11 38 03 49) en
spreekt een ochtend af voor de les.
U bent dan welkom vanaf 9 uur voor
koffie en een praatje. De kookles
begint om 10 uur.
2. U geeft aan of u alleen komt of
iemand meebrengt.
3. U krijgt wat vragen over uw keuken
(welke apparatuur is er?) en over uw
kookervaring.
4. U bespreekt het te koken menu. Kies
uit de recepten van Kitchen Delicious
of vertel wat u graag zou willen koken.
Misschien heeft u zelf een recept?
5. De recepten zijn altijd voor 2 personen, maar u kunt aangeven of u 2
maaltijden (of één voor 4 personen)
wilt klaarmaken.
6. U reserveert de betreffende ochtend. De kookles is gratis, behalve als
u zonder tijdige afmelding niet komt
opdagen: dan moet u 10 euro betalen!

Bliekjes
7. U krijgt zo snel
mogelijk een boodschappenlijstje. U doet
zelf de boodschappen
en brengt deze op de
afgesproken dag mee
naar ’t Middelpunt. Zorg
voor wat kleine voorraadbakjes of -zakjes
voor de restjes.
8. Voor de extra maaltijd krijgt u een bak van
Kitchen Delicious voor in
de koelkast of diepvries.
Deze kan (zonder deksel) in de magnetron of
oven (tot 185 graden)
om de maaltijd opnieuw
op te warmen.
N.B.: Mensen boven de
65 mogen nu al een
afspraak maken. Andere
leeftijdsgroepen moeten
wachten tot ’t Middelpunt weer open mag
van het kabinet!

Kleine advertenties, voor felicitaties,
gezocht, aangeboden en dergelijke:
€ 1,00 per woord, datum of telefoonnummer. Er wordt geen BTW gerekend.
Ook een Bliekje plaatsen? Stuur je tekst
naar wbt@wijkzielhorst.nl. Je krijgt een
Tikkie voor de betaling.

* Elise, hartelijk gefeliciteerd met jouw
verjaardag op 19 mei! – oma
* Eid Mubarak / Prettig Suikerfeest!
(Einde Ramadan op woensdag 12 mei,
in de avond) – Buurtbestuur SZH
* Oud papier? Je kunt het kwijt bij
De Ontmoeting (De Bekroning 2)
op 5 mei of 2 juni! – WBT Zielhorst
* Oude (trottoir)tegels over?
’t Middelpunt/King Arthur Groep
kunnen ze gebruiken voor de patio!
middelpuntzielhorst@gmail.com
* Tuinset(s) over? In ten minste
redelijke staat? ’t Middelpunt
/King Arthur Groep kunnen
ze gebruik en voor de patio! –
middelpuntzielhorst@gmail.com
* Sandra van Dongen heeft 15 jaar
de Kinderinstuif gerund in ’t Middelpunt en stopt daar nu mee. Het WBT
Zielhorst bedankt haar hartelijk voor haar
jarenlange inzet en haar bereidheid om
incidenteel te blijven helpen bij evenementen in de wijk.
* Wijkraad Schothorst complimenteert
de bewoners van de Turpijnplaats met
hun schoonmaakactie rond het flatgebouw
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Buurtbudget Schothorst

Van barbecue tot buurttuin
“Het buurtbudget is een geweldige
kans om in je straat of buurt iets te
organiseren, zonder dat de financiën
een belemmering hoeven te zijn.”
Winfried Laane, sinds 25 jaar bewoner van Schothorst, is lid van de Buurt
Budget Commissie (BBC) in zijn wijk.
Waar wordt zoal geld voor aangevraagd en hoe gaat dat in zijn werk?
Winfried vertelt hoe hij acht jaar
geleden lid werd. “Ik zat in de
organisatie van een buurtfeest. Op
dat moment lag de commissie op z’n
gat en konden we geen geld aanvragen. Ik dacht: dat gaat ons niet gebeuren! Toen ben ik er zelf ingestapt.”
Vier keer per jaar beoordeelt hij samen
met de andere vier commissieleden
de binnengekomen aanvragen. Daarnaast onderhoudt hij de website van
BBC Schothorst. “Alles bij elkaar geen
enorme inspanning. En het is leuk om
eraan bij te dragen dat bewoners iets
kunnen organiseren.”
Mager jaar
De aanvragen die via de website binnenkomen, worden door de commissie
getoetst aan een aantal criteria. Daarbij
gaat het vooral om bevordering van
de sociale cohesie, draagvlak voor de
activiteit en een eigen bijdrage in de
vorm van geld of inspanning. Meestal is snel duidelijk of de aanvraag
aan de criteria voldoet, soms is meer
informatie nodig en af en toe volgt
de beoordeling pas na een discussie
binnen de commissie.
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Over het algemeen gaat het om aanvragen voor buurtfeesten, straatbarbecues, kinderactiviteiten of het
aanleggen en opknappen van buurttuinen. De aanvraag kan komen van
bewoners, maar ook van organisaties.
Zo organiseerde de Wijkraad Schothorst begin 2020 met behulp van het
buurtbudget een nieuwjaarsbijeenkomst in de Koperhorst. Het woonzorgcentrum zelf heeft ook vaker een
beroep gedaan op het buurtbudget
voor de financiering van maandelijkse
optredens.
Door de coronamaatregelen was 2020
een wat mager jaar voor buurt- en
wijkactiviteiten. Het goede nieuws is
volgens Winfried dat het geld dat vorig
jaar niet is uitgegeven dit jaar nog
beschikbaar is. Er is dus een aardige
pot om – corona volente – in de zomer
of in het najaar los te gaan.
Feestelijke ontmoetingen
Toch waren er vorig jaar initiatieven
die wel doorgang vonden. Inloophuis
Schothorst bedacht een alternatief
voor de zomeractiviteiten in de vorm
van een tropische verrassing. Door een
bijdrage van het buurtbudget konden
bezoekers en vrijwilligers op een mooie
zomerdag een ijsje komen halen in de
tuin aan het Lancelotpad. In het najaar
gingen bewoners van Boelestein gezamenlijk aan de slag met het opknappen van de buurttuin, die onder meer
had geleden van de droogte. Om de
tuin weer een boost te geven vroegen
ze geld aan voor bodembedekkers,

Een tropische verrassing bij Inloophuis Schothorst
bloembollen en bloeiende planten.
De jaarlijkse barbecue van de Edelingenstraat werd in 2020 op straat
gehouden, zodat er voldoende ruimte
was om afstand te houden. Volgens
de organisatoren waren alle bewoners
van de partij en was de barbecue een
“geslaagd feestelijk moment van ontmoeting”. In oktober namen tientallen
kinderen van de Ferguutplaats en
Gaweinplaats deel aan een Halloween-activiteit. Ze trokken verkleed
langs de deuren en genoten daarna
van allerlei leuks en lekkers in een
passend versierde tent.
Uit ervaring weet Winfried dat een
buurtfeest helpt om mensen te leren
kennen. “Je ziet niet meer alleen
vreemde koppen als je door de straat
fietst. Je moet er wel zin in hebben
om samen met anderen iets te organiseren. Voor het geld hoef je het in
ieder geval niet te laten.”

Buurtbudget aanvragen
BBC Schothorst vergadert vier
keer per jaar (februari/april/
juni/oktober) over de ingediende aanvragen. Voor een
aanvraag vul je het webformulier in met een specificatie van
de kosten. De criteria en spelregels staan ook op de website. Zo is voor het plaatsen van
objecten in de openbare ruimte
goedkeuring van de gemeente
nodig, en moeten de kosten
binnen drie weken na de activiteit gedeclareerd worden.

www.buurtbudget-schothorst.nl

JOSÉ VORSTENBOSCH
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Padel33

Op een winterwandeling over de Schothorsterlaan hadden we al iets nieuws,
iets geels zien staan bij het terrein
van korfbalvereniging Mia. ‘Iets geels’
bleken lichtmasten te zijn van de nieuwe
sportvereniging Padel33 (klemtoon op
het tweede deel als in rebel). Wat zou
dat zijn?
We maakten een afspraak met Bart
Metze, de motor van de club, die ons
eerst liet weten dat we achterliepen: in
mei 2020 had er al een artikel in De Stad
Amersfoort gestaan. Dan denk je: geen
smoezen verzinnen, je hebt gewoon
niet opgelet. Ondanks deze blunder
werden we hartelijk ontvangen met een
beker koffie uit het verenigingsgebouw,
waar nog druk aan gewerkt werd. Deze
mensen denken strategisch: eerst een
koffiemachine neerzetten en dan een
gebouw eromheen.
Padel speel je als dubbelspel (twee
tegen twee), met een padelbal en een
padelracket. De padelbaan is een kooi
van 10 bij 20 meter, omringd door glaswanden en hekwerk, met in het midden
een net zoals bij tennis. De harde
wanden spelen een rol bij het spel.
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Padel is zo’n zestig jaar geleden bedacht in Mexico, groot geworden in
Midden- en Zuid-Amerika, overgewaaid
naar Spanje, in 2006 door Guus Hiddink
bij PSV geïntroduceerd en in 2007
zijn de eerste banen in Nederland
gebouwd. Bart Metze heeft in Spanje kennisgemaakt met de sport en in
Amersfoort Padel33 opgericht. Met
gemeentelijke subsidie en crowdfunding is het snel van de grond gekomen.
Er wordt inmiddels op drie banen gespeeld.
Enthousiast of nieuwsgierig geworden?
Ga eens kijken bij Padel33, Schothorsterlaan 5. Op internet is veel over deze
sport te vinden, bijvoorbeeld de spelregels en hoe een baan of een racket
er uitzien. Je kunt ook een wedstrijd
bekijken. Nog steeds enthousiast? Vind
een maatje, reserveer een baan en als
het een beetje lukt, doe dan mee aan
de laddercompetitie.

www.padel33.nl
HERMAN VIJLBRIEF

VASTE ACTIVITEITEN IN SCHOTHOTST, ZIELHORST & HOEFKWARTIER
(onder voorbehoud van Coronamaatregelen)
Locaties:
* FZ = Fidelitas: Sportpark Zielhorst 8
* Gr = Gymzaal Reinaartpad: Reinaartpad 25
* Hs = De Hoeksteen: Klaartje Donzepad 59 (033-480 78 98)
* IS = Inloophuis Schothorst: Lancelotpad 18 (033-480 19 02)
* LH = Leger des Heils: Albert Schweitzersingel 69
* Mp = ’t Middelpunt: Spinetpad 2 (033-887 62 96)
* Om = De Ontmoeting: De Bekroning 2 (033-456 28 05)
* SW = Jongerenvereniging So What: Spinetpad 4
* VB = Veld Balalaikapad
* VK = Veld Koning Karelpad
* VS = Veld Schothorsterlaan (achter Parkschool)
* VV = Voetbalvereniging VVZA: Hoolesteeg 6

Elke maandag:
9:00-12:00

Mp

10:00-16:00
13:00-16:00
13:00-17:00
14:00-16:00
14:00-16:00
14:00-15:00

Mp
Mp
Mp
IS
Om
Mp

15:00-16:30

VK

19:00-21:30
SW
In de even weken:
17:00-18:00
Om

Open Huiskamer Inloop/ontmoeting, met voor wie dat wil: mandala’s.
Eventueel van 10 tot 12 uur: Kitchen Delicious Koken voor Twee
(reserveren 06-11 38 03 49).
King Arthur Groep 06-41 11 40 92
Foyer Inloop/ontmoeting, met voor wie dat wil: sjoelen.
Naaigroep (bandung@gmail.com)
Inloop
Inloop 033-456 28 05
Samen Actief - Wandelen in viertallen op 1,5m afstand (gratis). Verzamelen bij ’t Middelpunt. Aanmelden: sbrons@sro.nl of 06-34 94 16 74.
Buurtsport/Sportivate 6 t/m 12 jaar (gratis).
Verzamelen op de Gaweinplaats.
Inloop 12-2 jaar www.sowhat033.nl
Juridisch (telefonisch) spreekuur Mr. Veleda van
’t Westende Meeder 033-455 06 75 of vwm@vwma.nl

1e maandag van de maand:
10:00-12:00
Om
Gespreksgroep ‘Open Deur’ o.l.v. Louise Boone.
info@inloophuisdeontmoeting.nl
Elke dinsdag:
9:00-12:00
Mp
Open Huiskamer Inloop/ontmoeting, 10 tot 11:30 uur
speciaal voor jonge ouders. Eventueel van 10 tot 12 uur
Kitchen Delicious Koken voor Twee (reserveren 06-11 38 03 49).
9:00-13:00
Mp
Naaigroep (bandung@gmail.com)
9:00-11:00
Om
Wandelgroep 033-456 28 05
10:00-12:00
Hs
Open Huiskamer
10:00-12:00
IS
Inloop
10:00-12:00
Om
Inloop 033-456 28 05
10:00-16:00
Mp
King Arthur Groep 06-41 11 40 92
10:30-11:30
Mp
TopFit Pilatesles (hzuiderduin@sro.nl)
12:30-16:30
Mp
Tafeltennis (kok1980@live.nl)
13:00-16:00
Mp
Open Huiskamer Inloop/ontmoeting - Infospreekuur
Zielhorst (wbt@wijkzielhorst.nl)
15:00-16:00
VV
Samen Actief – Fitness (gratis). Bij slecht weer online.
Aanmelden via (sbrons@sro.nl)
19:00-21:30
SW
Inloop 12-23jr www.sowhat033.nl
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Elke woensdag:
8:30-10:30
Om
			
9:00-12:00
Mp
			
9:30-10:15
Online!
9:30-10:45
Mp
10:00-12:00
IS
10:00-12:00
LH
10:00-16:00
Mp
13:30-16:30
Hs
14:00-16:00
Mp
14:30-15:30
VB
14:30-15:30
VS
14:30-15:30
Gr
14:30-16:30
Mp
19:00-21:30
SW
In de even weken:
14:00-16:00
Om

Bakkie Kroost, inloop voor (groot)ouders met kleine kinderen
(niet op de 1e woensdag van de maand)
Open Huiskamer Inloop/ontmoeting. Eventueel van 10 tot 12 uur
Kitchen Delicious Koken voor Twee (reserveren via 06-11 38 03 49).
Gym rondom de stoel. Aanmelden via seniorensport@sro.nl.
TopFit Stoelgym € 12,50 per maand (hzuiderduin@sro.nl)
Inloop
Kledingverkoop
King Arthur Groep 06-41 11 40 92
Informatiewinkel Indebuurt033
Middelpuntkoor
Sportivate 6 t/m 12 jr (gratis)
Sportivate 6 t/m 12 jr (gratis)
Buurtsport 6 t/m 12 jr (gratis) - speelveld Reinaartpad bij de gymzaal
Privé biljartclubje
Inloop 12-23jr www.sowhat033.nl
Brei- en haakcafé (gratis) Janneke Bouwman 06-44 93 44 15

Elke donderdag:
9:00-9:45
Mp
TopFit Gym € 3,20 (hzuiderduin@sro.nl)
10:00-11:00
Mp
TopFit Gym € 3,20 (hzuiderduin@sro.nl)
10:00-12:00
Om
Inloop 033-456 28 05
10:00-16:00
Mp
King Arthur Groep 06-41 11 40 92
11:15-12:00
Mp
TopFit Stoelgym € 3,20 (hzuiderduin@sro.nl)
13:00-16:30
Mp
Open Huiskamer Inloop/Ontmoeting, van 14:00–16:00 speciaal
			
voor ouderen. Richard van der Pol: 06-11 25 86 18.
14:00-16:00
IS
Inloop
15:30-16:30
Om
Yoga op de stoel (deels online)
17:30-18:30
FZ
Streetdance 4 t/m 11 jaar. € 2,00 per les.
			
Aanmelden sbrons@sro.nl. Bij slecht weer via Zoom.
19:00-21:30
SW
Inloop 12-23jr www.sowhat033.nl
19:00-22:00
Mp
Biljartvereniging Middelpunt
2e en 4e donderdag van de maand:
16:00-18:00
Mp
Samen koken bij Kitchen Delicious.
			
Info/aanmelden: 06-11 38 03 49 of kitchen.delicious@outlook.com.
18:00 		
Mp
Kitchen Delicious: ophalen van de (uiterlijk dinsdag ervoor,
			
via 06-11 38 03 49 of kitchen.delicious@outlook.com)
			gereserveerde maaltijden!
3e donderdag van de maand:
19:30-21:30
Om
Alle ballen even laten vallen: inspiratie en ontspanning! (gratis).
			Info/aanmelden: info@inloophuisdeontmoeting.nl.
Elke vrijdag:
10:00-12:00
LH
10:00-16:00
Mp
14:00-16:00
Om
14:00-16:00
IS
16:00-19:00
Mp
17:00-18:00
Mp
			
19:00-21:30
SW
19:00-22:30
Mp
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Kledingverkoop
King Arthur Groep 06-41 11 40 92
Inloop 033-456 28 05
Inloop
Iraans koken
Iraans koken: ophalen van de (uiterlijk donderdag ervoor 19:00 uur, 		
via 06-86 19 40 39) gereserveerde maaltijden!
Inloop 12-23jr www.sowhat033.nl
Naaigroep (bandung@gmail.com)

In de even weken:
13:30-14:30
Om
Kuierclub: wandelen in heel rustig tempo, onder begeleiding
			033-456 28 05
2e vrijdag van de maand:
19:30-22:00
Mp
Inloop/Ontmoeting alleengaanden
3e vrijdag van de maand:
19:30-12:00
Mp
Helpdesk ICT – loop gewoon binnen!
Elke zaterdag:
16:00-18:00

Mp

Muziekcafé Zielhorst

Elke zondag:
8:00-12:30
14:00-16:00
14:00-16:00

Mp
IS
Om

Geloofsgemeenschap De Aar (info@ecda.nl)
Inloop
Inloop 033-456 28 05

AGENDA MEI/JUNI 2021
(onder voorbehoud van coronamaatregelen; zie de digitale Nieuwsbrief SZH of bel de locatie
voor de laatste informatie)
3 mei
10:00-12:00
Om
Gespreksgroep Open Deur
5 mei
8:30-10:30
Om
Geen Bakkie Kroost
5 mei
9:00-12:00
Om
Oud papier inzameling
11 mei
13:30-16:30
Om
Uitstapje naar de Grebbelinie. Eigen bijdrage € 6,00.
				Aanmelden: info@inloophuisdeontmoeting.nl.
12 mei
19:30-21:00
Om
Leeskring: De Rode Stoeltjes (Edna O’Brien). Meer weten
				
of meedoen? Janneke Bouwman: 06-44 93 44 15 of
				jannekebouwman@yahoo.com.
20 mei 19:30-21:00
Om
Alle ballen even laten vallen. Thema: voeding en stress.
30 mei middag		
Online
Gluren bij de Buren (tuineditie) - www.glurenbijdeburen.nl
2 juni
8:30-10:30
Om
Geen Bakkie Kroost
2 juni
9:00-12:00
Om
Oud Papier inzameling
7 juni
10:00-12:00
Om
Gespreksgroep Open Deur
16 juni
19:30-21:00
Om
Leeskring
17 juni
19:30-21:00
Om
Alle ballen even laten vallen.
				
Thema: je hebt gedachten, je bent ze niet.
’t Middelpunt zal een Agenda publiceren in de Digitale Nieuwsbrief SZH zodra het wijkcentrum weer open kan!

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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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 (eindredactie)
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Vormgeving:
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Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door
onze adverteerders en door een subsidie van de
gemeente Amersfoort/Indebuurt033.

Advertentietarieven KijkOpDeWijk SZH
Full colour wijkblad op A5-formaat

Oplage: 8500

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.
28

