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SCHOTHORST, ZIELHORST & HOEFKWARTIER

Kijk op de wijk



Op de hoogte blijven van 
activiteiten en initiatieven 
voor en door bewoners?  

Volg het nieuws uit de 
wijken ook online:

InSchothorst.nl  
Wijkzielhorst.nl

Volg ons op instagram

WijkzielhOrst033

Volg ons op FacebooK
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Hierbij al weer de derde KijkOpDeWijk. Fijn dat in onze wijken zo langzamerhand 
weer meer te beleven is. De deuren van ’t Middelpunt staan wijd open. De Groene 
Raad organiseert interessante zomer- en najaarswandelingen. Rond Park Schothorst 
is een nieuw Beweegrondje uitgezet en twee bewoners uit Schothorst werken aan 
een fietsroute langs de mooiste plekjes van onze wijken. Over dit alles leest u in dit 
zomernummer. 

Verder een gesprek met Sandra van Dongen, die in Zielhorst jarenlang activitei- 
ten voor kinderen organiseerde. Inloophuis Schothorst bestaat 35 jaar en een van 
onze gastschrijvers sprak daar met bezoekers en een vrijwilliger. Ook bij de ge-
meente werken mensen met hart voor de wijk. In dit nummer stellen gebieds- 
manager Olaf de Koning en adviseur leefomgeving Marianne Stolwijk zich voor en 
leest u wat zij voor de wijk betekenen. Gerard Schulten van Gapph Vastgoedbeheer 
vertelt over gemengd wonen in Hoefkwartier. Mooi dat ook enkele medebewoners 
in de pen zijn geklommen en beschrijven waar zij mee bezig zijn.

We blijven ons best doen om elke twee maanden een aantrekkelijk en interessant 
wijkblad te maken. Dat kan niet zonder uw input. KijkOpDeWijk is immers een blad 
vóór en dóór wijkbewoners. Dus: heeft u tips of ideeën voor een volgend nummer? 
Wilt u zelf een artikel of een bericht aanleveren? Laat het ons vooral weten! 
 
Ten slotte: heel plezierig dat ook het tweede nummer positief ontvangen is. Er zijn 
zelfs mensen die vinden dat de bezorgers van KijkOpDeWijk de brievenbussen 
met een NEE-NEE-sticker niet moeten overslaan. Dat kan echter niet zomaar. In de 
rubriek Lezers schrijven of vragen kunt u lezen welke oplossing wij bedacht hebben. 

We wensen u veel leesplezier en een heel mooie zomer!  

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

Aan al onze lezers in Schothorst, Zielhorst  
en Hoefkwartier 

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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Inloophuis Schothorst

Inloophuis Schothorst is er voor 
mensen die behoefte hebben aan 
contact. En wie heeft dat nu niet? 
Zeker in deze tijd is een plek waar 
je anderen kunt ontmoeten van 
grote waarde. Wat zoeken en vinden 
mensen in het Inloophuis? Esther: 
“Je kunt hier je verhaal kwijt.”

Corrie kwam in Amersfoort wonen 
en wilde graag mensen ontmoeten, 
het liefst buiten haar ‘eigen bubbel’. 
Ze vertelt: ”Mensen die ik anders 
niet tegenkom, relativeren mijn eigen 
bestaan. Ik probeer mensen te zoeken 
die andere ideeën hebben. Dat scherpt 
mijzelf. Ik kan met genoegen luisteren 
naar verhalen van mensen die heel 
anders zijn dan ikzelf. Ik verander daar-
door. Mijn manier van denken en leven, 
mijn normen en waarden worden door 
deze ontmoetingen beïnvloed. Ik be-
weeg mee met de verhalen die ik hoor, 
ik laat me verrassen en hoop mijzelf te 
ontwikkelen. Ik kom in het Inloophuis 
voor de mensen.”

Ontmoeting, inspiratie en gezelligheid

Koffie na de wandeling
Frans heeft als documentalist gewerkt 
en is nu met pensioen. Hij had geen zin 
om de hele dag thuis te zitten. Iemand 
vertelde hem over het Inloophuis, waar 
een wandeling werd georganiseerd. 
Frans houdt van wandelen en hij wilde 
wel meedoen. “Die eerste keer was 
best moeilijk”, zegt hij. Zomaar er-
gens binnenstappen waar je niemand 
kent, dat vraagt moed. En toch doen 
mensen het!

Frans vertelt verder over de koffie na 
de wandeling en een praatje met de 
mensen die er waren. “Het gaat over 
van alles.” Hij geniet vooral van de tips 
die mensen elkaar geven. “Iemand 
vertelde mij over Park Schothorst. 
Ik kende dat niet, terwijl ik er vlakbij 
woonde. Ik was vaak druk met mijn 
werk en familiebezoek in het weekend. 
Nu loop ik daar regelmatig. Iemand zei 
dat hij uilen zulke mooie dieren vond. Ik 
kon toen vertellen dat er uilen in Park 
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Inloophuis Schothorst

Randenbroek zaten. Je brengt elkaar 
op ideeën.” Ook bij het Inloophuis kan 
Frans ‘buiten’ zijn: in de zomer geniet 
hij van de tuin die bij regen overdekt is.

Gezelligheid en sfeer
Esther kwam via een vriendin in het 
Inloophuis. “Ik zei dat ik alleen zou 
gaan als zij meeging.“ Ook Esther vond 
het spannend om naar een onbeken- 
de plek te gaan. In het begin zorgde 
ze steeds dat ze er vijf minuten voor 
het Inloophuis openging al was. “Dan 
word je niet overvallen door zo’n grote 
groep onbekende mensen”, vertelt ze. 
Nu maakt dat haar niet meer uit omdat 
ze meer mensen kent en gewend is.

Esther geniet van de gezelligheid, de 
mensen en de sfeer. Over de sfeer 
zegt ze: ”Je kunt jezelf zijn. Je mag 
hier komen ongeacht wie je bent. Je 
kunt je verhaal kwijt en het is leuk met 
om z’n allen aan tafel te zitten.” De 
gesprekken gaan over de actualiteit, 
eigen ervaringen en ze sluiten aan bij 
eigen belevenissen. Esther vindt het 
heel fijn dat er vertrouwen is in elkaar. 
“Wat we vertellen, blijft onder ons.”

Activiteiten voor de wijk
Esther houdt van spelletjes als scrabble 
en organiseert wel eens een spelletjes- 
middag in het Inloophuis. Coördinator 
Ineke Opstal geeft aan dat het Inloop- 
huis er ook is voor mensen die iets 
willen organiseren voor de wijk. Dat 
hoeven geen grote evenementen te 
zijn, zo’n spelletjesmiddag is eenvou- 
dig en leuk. Een fietstocht naar een 
landwinkel en daar iets drinken kan 

ook. Of vraag en aanbod koppe- 
len, bijvoorbeeld iemand zoeken 
om mee te wandelen. Daarnaast 
behoort workshops geven of een 
leuke lezing organiseren tot de 
mogelijkheden. En sinds kort staat 
er in de voortuin een minibieb. 
Kortom, er is voor iedereen iets te 
doen in en rond het Inloophuis.
  
Inloophuis Schothorst is te vinden 
op Lancelotpad 18. Voor meer 
informatie en openingstijden: 
www.inloophuisschothorst.nl.
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verhalen die ik hoor”
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ESTHER TERPSTRA

Vorig jaar ontstond er een groen initia- 
tief in de buurt: een plantenbieb. Deze 
heette toen Plantenbieb Schothorst, 
maar na veel wikken en wegen is de 
naam veranderd in Plantenbieb Ziel-
schot. Dit jaar ging de plantenbieb open 
met een kleine stickerspeurtocht.

Wat is een plantenbieb?
Een plantenbieb is een plek waar 
mensen hun stekjes en zaadjes kunnen 
ruilen voor iets anders. Ook tuinspullen 
zoals gereedschappen en binnen- en 
buitenpotten zijn welkom in de planten-
bieb. Het is een echte ruilplek geworden 
van allerlei groene spulletjes.

Waarom een plantenbieb?
Er zijn veel planten die je makkelijk kunt 
stekken, denk maar eens aan de grasle-
lie of de pannenkoekplant. Als je daar 
inmiddels (te)veel van hebt, is het leuk 
om deze stekjes te kunnen ruilen. Vaak 
geef je ze weg aan familie en vrien-
den, maar nu is er ook een plek in de 
wijk waar je ze kunt delen en eventueel 
ruilen.

Waarom is dit project gestart?
Plantenbieb Zielschot is gestart met 
het idee dat het delen van groen goed 
doet. Mensen hadden de laatste tijd 
weinig plekken waar ze heen konden 
gaan en veelal werden mensen eenzaam 
of verveelden zich. Wat is er leuker dan 
naar nieuwe plantje en stekjes uit te  
kijken én nieuwe plantenfans te ont- 
moeten? Daarnaast hoef je geen 
plantjes die jij niet meer leuk vindt weg 
te gooien, maar kun je ze achterlat-
en en/of ruilen voor iets anders. Het 
ultieme doel van Plantenbieb Zielschot 
is dan ook om de groene vreugde te 
delen!

 
Ook voor zieke planten?
Ook ‘kneusjes’ worden aangenomen. 
Kneusjes zijn plantjes die last hebben 
gehad van beestjes, er niet mooi uitzien 
en gewoon meer dood dan levend lijken. 
De plantenbieb neemt deze aan en gaat 
proberen ze op te lappen. Soms lukt dit, 
soms niet, maar weggooien is zonde. 

Voor wie is de plantenbieb?
Iedereen met een passie voor groen is 
welkom. Ben je nog niet zo zeker van je 
groene vingers, maar zoek je toch iets? 
Dan is dit een leuke plek om te beginnen.

Zijn er nog meer plantenbiebs?
Zeker! Alleen al in Amersfoort zijn er drie 
plantenbiebs. En er is een stekjesroute 
door heel Nederland en België. De plan-
tencommunity is erg vriendelijk en open. 

Nieuwsgierig naar de plantenbieb?
Dat is goed te begrijpen. Wanneer het 
weer het toelaat is de plantenbieb ge-
opend van maandag tot en met vrijdag 
van 10:00 tot 22:00 uur. Zaterdag en 
zondag gaat de bieb open van 12:00 - 
22:00 uur. 

Op de hoogte blijven?
Instagram: Plantenbieb_Zielschot 
Facebook: Plantenbieb Zielschot

Groene vreugde delen bij Plantenbieb Zielschot
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Sanja Willems, buurtnetwerker  
Schothorst, Zielhorst, Hoefkwartier

Indolent
Ik wist niet dat het zo’n indrukwekkende naam heeft. Met dank aan 
de dokters Google en Van Dale (die van het woordenboek) weet ik nu 
wat er aan de hand is: ik ben indolent. Zo’n chique naam maakt mijn 
hedendaagse aandoening eerlijk gezegd een stukje dragelijker.   

De laatste tijd ben ik niet op mijn best. Ik ben een sloom, traag, suf, 
landerig mens geworden. Het afgelopen jaar kon er vanwege corona 
zoveel niet. Mooie plannen werden on hold gezet, er was geen ruimte 
voor grootschalige ontmoeting, de coronamaatregelen zorgden ervoor 
dat veel leuke dingen geen doorgang konden vinden. En daar verlepte 
ik een beetje van. Terwijl ik normaal gesproken vleugels krijg van actie, 
reuring, mensen ontmoeten, nieuwe ideeën uitwerken en onderweg 
zijn, zit ik nu al maanden vooral achter mijn laptop te werken. En dus 
komt er steeds minder uit mijn handen. Klusjes die niet stante pede 
afgehandeld hoeven te worden, blijk ik vakkundig van werkdag tot 
werkdag door te kunnen schuiven. Het is duidelijk geworden dat mijn 
werktempo een grote schakering bevat van vliegende vaart (vroeger) 
tot ui-ter-ma-te traag (nu). En het is ongekend hoe lamlendig langzaam 
een werkdag soms verstrijkt zonder afspraken buiten de deur. 

O… wat mis ik het om volop aan het werk te zijn, om over van alles en 
nog wat betreffende de wijk mee te denken en te praten, tig kopjes 
koffie en thee weg te drinken in het live gezelschap van actieve wijkbe-
woners of mede-wijkprofessionals en me iets te hard fietsend naar de 
volgende afspraak te reppen. 

Overigens ben ik niet de enige die indolent is. Mijn 
laptop heeft ook last van deze kwaal. Voor mijn 
trage werkcomputer is dat niks nieuws onder de 
zon. Vanwege een extra beveiligde werkomgeving 
en enigszins verouderde programma’s is dat heel 
gewoon. Ik wil  echter vlot genezen van deze staat 
van indolentie! Tegen de tijd dat u deze column 
onder ogen krijgt, hoop ik weer opgeknapt te zijn. In 
de tussentijd ben ik in mijn nopjes met het feit dat ik 
een mooi, nieuw woord geleerd heb.  
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Gebiedsmanager Olaf de Koning en ad-
viseur leefomgeving Marianne Stolwijk 
zien zichzelf als een vooruitgeschoven 
post van de gemeente. Zij willen voor 
de bewoners van onze drie wijken ‘het 
gezicht’ van de gemeente zijn. Tijdens 
een gesprek in ’t Middelpunt vertellen 
zij wie ze zijn en wat ze doen. “Korte 
lijntjes helpen om snel iets te regelen.”

Olaf de Koning werkt sinds begin 2020 
bij de gemeente Amersfoort. Hiervoor 
heeft hij ruim twintig jaar in Almere ge- 
werkt, onder meer als gebiedsmanager. 
Marianne Stolwijk heeft sinds 1999 
verschillende functies bij de gemeente 
gehad. De stad zelf kent ze ook goed; 
ze woont in het Leusderkwartier.

Weten wat er speelt
Veel afdelingen van de gemeente 
hebben hun eigen werkveld. Denk aan 
de groenvoorziening, de veiligheid en 
de energietransitie. Dat geldt ook voor 
andere organisaties die in de wijk actief 
zijn, zoals de woningcorporaties. Het is 
belangrijk dat al die partijen elkaar vin-
den. Daarnaast is het van belang dat zij 
hun aanpak afstemmen op wat elke wijk 
nodig heeft. Dat gaat vaak goed maar 
vraagt soms enige aansturing. Olaf en 
Marianne zorgen daarvoor. Zij kijken en 
denken ‘wijkgericht’, hebben een brede 
blik en zijn goed op de hoogte van alles 
wat er in de wijken speelt. 

doordringen tot in de haar-
vaten van de wijk
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Adviseur leefomgeving Marianne Stolwijk en gebiedsmanager Olaf de Koning

8



Hoe weten ze dat? Ze hebben veel  
contact met instanties en professio- 
nals in de wijk: het sociaal wijkteam, de 
woningcorporaties, de wijkagenten, de 
buurtnetwerker en de jongerenwerker. 
En eens in de paar weken vergaderen 
zij met al deze professionals samen: het 
kernteam Schothorst, Zielhorst en De 
Hoef/Hoefkwartier. Olaf: “Tijdens die 
vergaderingen komen alle belang- 
rijke zaken aan de orde en wisselen 
we informatie uit. We proberen begin-
nende probleemsituaties in de wijk tijdig 
te signaleren en aan te pakken. Ook 
kijken we naar kansen die bewoners of 
professionals in de wijk zien. Vervolgens 
trekken de professionals daarin ge-
zamenlijk op. ”
 
Ruggengraat van de wijk
Marianne en Olaf komen graag in de 
wijk om bewoners te ontmoeten. Tijdens 
de coronapandemie was dat minder 
vaak dan ze wilden, maar ze wáren er 
wel. Zo hebben beiden in februari een 
aantal hart-onder-de-riemtasjes aan 
alleenwonende senioren uitgedeeld. 
Met hun wijkgerichte benadering en 
hun zichtbaarheid in de wijk willen ze 
het ‘wijkgevoel’ versterken. Dat doen 
ze via de bewoners, want die zijn ‘de 
ruggengraat van de wijk’, zoals Olaf 
het uitdrukt. Daarom hebben Marianne 
en hij regelmatig contact met Wijk-
BewonersTeam Zielhorst en Wijkraad 
Schothorst. Daarom ook denken ze 
graag mee als bewoners met ideeën 
komen om het leefklimaat in de wijk te 
verbeteren. Ze leggen dan zo nodig de 
verbinding met collega’s in het stadhuis. 
Denk daarbij aan aanpassingen in de 
openbare ruimte, zoals het plaatsen van 
een picknicktafel of het zelfbeheer van 
een stuk groen in de straat. Marianne: 
“De korte lijntjes helpen daarbij om snel 
iets te regelen.”

Marianne en Olaf kijken uit naar méér 
inbreng van bewoners. Ze willen niets 
liever dan samen met hen werken aan 
mooie wijken, waar het fijn wonen is. 
Marianne: “Prachtig dat bewoners zich 
in willen zetten voor hun eigen wijk of 
buurt.”

Drie wijken, één gebied
We stellen Marianne en Olaf de vraag 
die we vaak van bewoners krijgen: 
waarom zijn Zielhorst, Schothorst en 
Hoefkwartier eigenlijk één gebied? Het 
antwoord: de gemeente heeft de stad 
voor de overzichtelijkheid in negen 
gebieden verdeeld. Elk gebied bestaat 
uit twee of meer aan elkaar grenzende 
wijken. Binnen zo’n gebied werken 
dezelfde gebiedsmanager en advi-
seur leefomgeving, maar ook dezelfde 
buurtsportcoach, wijkagenten en boa’s. 
Verder delen de wijken van zo’n gebied 
onder meer de buurtnetwerker en jon-
gerenwerker van Indebuurt033 en het 
sociaal wijkteam.

“Elke bewoner kan bijdragen 
aan een plezierig woon- 
klimaat”

Schothorst en Zielhorst passen goed 
bij elkaar, vinden Olaf en Marianne. Het 
zijn twee mooie wijken, met veel ruimte, 
groen en voorzieningen, zoals winkels, 
scholen en openbaar vervoer. Je kunt 
hier rustig en plezierig wonen – en dat 
op kleine afstand van het stadscen-
trum. Qua ligging sluiten de wijken op 
elkaar aan, met Park Schothorst en het 
NS-station als verbindende schakels. Dat 
station vormt ook de verbinding met de 
derde wijk, het Hoefkwartier, de interes-
sante woonwijk-in-wording. 
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      VRIJWILLIGERS   GEZOCHT
Werver(s) van adverteerders  
en sponsoren  
De gratis verspreiding van dit mooie 
wijkblad kan alleen maar worden volge-
houden als we – naast de subsidie van 
de gemeente Amersfoort/Indebuurt033 
– genoeg advertenties kunnen plaatsen. 
Ben jij commercieel ingesteld en wil je 
tegen een vrijwilligersvergoeding op  
zoek gaan naar adverteerders en/of 
sponsoren voor KijkOpDeWijk? Stuur je 
reactie naar redactiekodw@gmail.com. 

Beheerder en gastvrouwen/-heren voor 
’t Middelpunt
We zijn weer open en gelukkig komen er 
steeds meer bezoekers! Daarom zoekt 
Wijkcentrum ’t Middelpunt (Spinetpad 
2) een beheerder voor de ochtenden en 
een beheerder voor de avonden (werk-
dagen). Ook zoeken we gastvrouwen of 
-heren die de beheerders een paar uur 
per week willen assisteren bij het ontvan-
gen van gasten. Wil jij helpen? Meer info 
of aanmelden: Margriet Guiver-Freeman 
06 11 38 03 49 of middelpuntzielhorst@
gmail.com. 

Zoekt jouw organisatie ook vrijwilligers? 
Stuur een berichtje naar wbt@wijkziel-
horst.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).

MARGRIET GUIVER-FREEMAN &  
NOOR NAABORGH

Durf te vragen
Wat willen Olaf en Marianne 
onze lezers meegeven? Olaf: 
“Alleen samen kunnen we 
ervoor zorgen dat het voor alle 
bewoners fijn wonen blijft in 
Schothorst, Zielhorst en Hoef- 
kwartier. Daarvoor is het nodig 
dat we doordringen tot in de 
haarvaten van de wijk, zodat we 
te weten komen welke mensen 
hulp nodig hebben en wat 
bewoners missen in de wijk. 
Buurtgenoten kunnen hierin 
veel doen. Bel gewoon aan bij 
mensen in je straat en vraag: 
hoe is het met je? Een heel 
simpele actie, eigenlijk.” Vanuit 
WBT Zielhorst en Wijkraad 
Schothorst sluiten we ons daar 
graag bij aan: durf te vragen! 
Met z’n allen krijgen we dan 
veel voor elkaar.
Het advies van Marianne: 
“Bedenk dat elke bewoner op 
zijn eigen wijze een bijdrage 
kan leveren aan een plezierig 
woonklimaat in de wijk. Een 
kopje koffie drinken in een 
ontmoetingsruimte, een praatje 
maken met een wijkgenoot, een 
beetje betrokkenheid tonen, 
dat maakt al zo’n verschil.”

Met de betrokkenheid van Olaf 
de Koning en Marianne Stolwijk 
zit het in elk geval wel goed! En 
mocht ú na het lezen van dit 
artikel een idee hebben voor 
de wijk, stuur dan een mail 
naar WBT Zielhorst, Wijkraad 
Schothorst, of naar Marianne 
Stolwijk zelf: m.stolwijk@amers-
foort.nl. Wie weet leidt dat tot 
iets moois.
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Onlangs zijn in Nieuwland en Schot- 
horst twee nieuwe beweegrondjes 
gerealiseerd. Daarmee komt het aantal 
beweegrondjes in Amersfoort op 10, 
variërend van 3 tot 9 kilometer. Deze 
autoluwe wandel- en hardlooproutes 
zijn tot stand gekomen op initiatief van 
Marathon Amersfoort, in samenwerking 
met de gemeente, buurtsportcoaches 
en gezondheids- en welzijnsinstellingen. 
Stichting Marathon Amersfoort wil met 
dit netwerk bijdragen aan een beweeg- 
vriendelijke stad en mensen prikkelen 
om te gaan lopen.

Het beweegrondje in Schothorst (3,7 
km) is eigenlijk niet echt nieuw. De 
route bestond al, maar een deel van de 
bewegwijzering op lantaarnpalen was 
verdwenen. Met een helder routebord 
bij atletiekvereniging Altis en ‘punaises’ 
op het wegdek is het looprondje nieuw 
leven ingeblazen en in lijn gebracht met 
de andere routes in de stad. De punai- 
ses langs de route geven de gelopen 
afstand per honderd meter aan. Waar 
de eerder gebruikte markeringen van 
thermoplast al na enkele jaren vervaag-
den, gaan de metalen punaises zo’n 
twintig jaar mee. 

BEWEEGRONDJE SCHOTHORST
Naast de route van 3,7 kilometer rond 
Park Schothorst is er voor kinderen een 
rondje uitgezet van 1,5 kilometer. Of je 
nou een mooi ommetje dicht bij huis 
wil maken, lekker een stuk wil joggen 
of je record op Strava wil verbeteren, 
het beweegrondje is geschikt voor alle 
lopers. Vind je 3,7 kilometer te weinig? 
Neem dan gewoon het Beweegrondje 
Zielhorst (3,2 km) erbij en ga eventueel 
door naar De Hoef voor een rondje van 
4 kilometer. Nog niet genoeg getraind? 
Ga terug naar Start en begin opnieuw.

www.marathonamersfoort.nl/
beweegrondjes

      VRIJWILLIGERS   GEZOCHT
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Routebord van het Beweegrondje Schothorst

Punaises langs de route

JOSÉ VORSTENBOSCH
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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



Levend in een tijd van regels, beper- 
kingen, spanningen en onzekerheden 
vanwege het heersende virus en wel-
licht getroffen gezins- of familieleden, 
snakken wij allen naar The Good Old 
Days. De tijd waarin niemand had 
kunnen bedenken wat ons te wachten 
stond en waarin wij nog gevrijwaard 
waren van de ingrijpende gevolgen van 
een agressief en onbekend virus. De 
tijd ook waarin velen enkel de beelden 
kenden van Aziatische mensen, ver 
weg, die een mondmasker droegen als 
een dagelijks bijbehorend kledingstuk.

Daar waar de meesten snakken naar 
die zorgeloze tijd, zijn er in deze 
hectische tijd mensen die niet alleen 
snakken naar die vrijheid maar ook 
naar zuurstof. Voor velen van hen is 
het dragen van een mondmasker een 
extra belasting, naast de ziekte die 
zij ongevraagd toebedeeld hebben 
gekregen. Ik heb het over de om en 
nabij één miljoen Nederlanders met 
een van de vele longziekten. Menigeen 
heeft het niet alleen in deze periode 
benauwd, maar altijd en iedere dag.

Nu de vaccinatietrein op gang is 
gekomen, verheugen we ons erop 
dat er weer in gezelschap genoten 
kan worden van een mooie zomer 
waarin de barbecues, grills, vuurkorven 
enzovoort worden uitgepakt, gecon-
troleerd en opgepoetst. Na de APK 
wordt óók de vaste plek in de tuin of 
op het balkon opgeruimd en vrijge-
maakt voor deze feestelijke appa-
ratuur, symbool van gezelligheid en 
saamhorigheid.

Snakken naar vrijheid én zuurstof
Hoezeer gegund en begrijpelijk wil ik, 
juist vanwege de benauwde tijd, toch 
ook uw aandacht vragen voor die 
mensen die iedere dag de strijd moe- 
ten aangaan om de benodigde zuur-
stof te ontvangen. Zij moeten tussen al 
die rookluchten nog harder werken om 
te kunnen ademen en met mooi weer 
regelmatig en noodgedwongen binnen 
zitten tot de rook letterlijk en figuurlijk 
is opgetrokken. Vanaf deze plek vraag 
ik u vriendelijk zo nu en dan ook met 
hen rekening te houden. Zij, wij, zijn u 
allen dankbaar.

JOHN LINCKENS
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Afscheid van de Kinderinstuif in ‘t Middelpunt

14

Ruim tien jaar heeft ze de Kinderin-
stuif ‘gerund’: Sandra van Dongen. 
Honderden kinderen uit Zielhorst, en 
soms ook de omgeving, hebben heer- 
lijke woensdagmiddagen doorgebracht 
in ’t Middelpunt. Nu, na de gedwongen 
coronasluiting, heeft Sandra besloten 
ermee te stoppen. Een goede aanlei- 
ding om haar te interviewen. 

Sandra is eind jaren negentig in Ziel-
horst komen wonen. Ze kende de wijk 
toen al, omdat haar schoonouders er 
woonden: mooie, ruime huizen, scholen 
en de bieb in de buurt. Dan krijg je kin-
deren en zoals dat gaat: eerst ga je  
naar de moeder-en-baby/peuteroch- 
tenden in ’t Middelpunt, later help je op 
school, je gaat eens mee op schoolreis-
je, je helpt ook in de bibliotheek en bij 
kinderactiviteiten in de wijk zoals het 
circus en het zomerspektakel. Zo leer  
je steeds meer mensen kennen, ont- 
staan vriendschappen en “groei je in  
de gemeenschap van de wijk”.

Attenties regelen
Daarnaast had Sandra ook betaald werk. 
Ze heeft 32 jaar ‘in de mode’ gezeten, 
maar is – nadat die sector het door 
corona zo lastig kreeg – anderhalf jaar 
geleden overgestapt naar de zorg. Bij 
FoKus Wonen kreeg ze een interne 
opleiding en daar draait ze nu wis-
selende diensten. Haar creativiteit werd 
al snel herkend bij de nieuwe werkgever: 
ze kreeg de teamtaak om de attenties te 
regelen voor collega’s en cliënten.

De vrije tijd naast haar baan en de 
kinderactiviteiten brengt Sandra graag 
door met haar vriendinnen. Ze spre-
ken vaak af voor creatieve bezigheden, 

Bewoner in beeld: Sandra van Dongen

samen een ommetje lopen of simpelweg 
bijkletsen. Ook haar ouders en verdere 
familie krijgen regelmatig bezoek. En 
natuurlijk vragen haar man en hun twee 
inmiddels volwassen zoons, die beiden 
een beroepsopleiding volgen, de 
nodige aandacht. Ze gaat vaak kijken bij 
hun handbalwedstrijden bij Fidelitas.

Kast vol materialen
De Kinderinstuif was oorspronkelijk  
een van de activiteiten in het wijkcen-
trum die werden aangeboden door de  
Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) van 
de gemeente. Aan die activiteiten werk-
ten toen al verschillende wijkbewoners 
mee als vrijwilliger. Rond 2010 moest 
SWA zich van de gemeente Amersfoort 
gaan terugtrekken uit de wijken en pro-
beren zoveel mogelijk over te dragen 
aan wijkbewoners. In mei 2010 namen 
Sandra en haar buurvrouw Kyra samen 
de organisatie van de Kinderinstuif over. 
Ze beperkten hun activiteiten niet tot 
de Kinderinstuif, maar werkten ook mee 
aan de organisatie van Circus Bongo in 
de wijk.

Een startkapitaaltje voor de Kinderinstuif 
kwam dat jaar van de opbrengst van de 
Rommelroute Zielhorst, waarbij wijkbe-
woners spulletjes te koop aanboden 
vanuit hun voortuin. Daarvan en later 
van bijdragen van het Buurtbudget Ziel-
horst konden allerlei materialen worden 
aangeschaft en waar nodig in de loop 
van de tijd aangevuld en vervangen. Er 
staat een hele kast vol in ’t Middelpunt 
en Sandra heeft nog een en ander thuis 
liggen. Overigens betaalden de deelne-
mende kinderen ook een kleine bijdrage 
per keer.

FOTO: WIL GROENHUIJSEN
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Koekjes bakken
Dat er behoefte was aan de Kinderin- 
stuif was wel duidelijk: omdat de ruimte 
in ’t Middelpunt niet van elastiek was, 
konden er maximaal twintig kinderen 
per keer meedoen. Jarenlang zat het 
elke woensdagmiddag vol met flinke 
aantallen deelnemers, die ook graag 
terugkwamen als dat mocht. Ze deden 
er van alles. Zo werden er een keer per 
jaar koekjes gebakken voor mensen in 
de buurt. Dan kon je die middag veel 
moeders met bakplaten zien lopen – op 
weg naar hun oven thuis, en later weer 
met koekjes terug naar ’t Middelpunt. 
De kinderen hebben meegewerkt aan 
de tekeningen op de ‘Kubus van Ziel-
horst’. In december maakte de groep 
kerststukjes. Regelmatig hield Sandra 
een bingo met leuke knutselprijsjes en 
af en toe werden er ’echte’ workshops 
georganiseerd, met demonstraties en 
‘les’ van echte kunstenaars en experts 

uit Sandra’s uitgebreide netwerk. Gelukkig 
kreeg ze hulp van vrijwilligers, al waren er 
veel wisselingen in de groep begeleiders. 
De laatste tijd liep het aantal deelnemers 
wel terug, waarschijnlijk (mede) veroor-
zaakt door de invoering van het continu- 
rooster op scholen en de toenemende 
sportactiviteiten. 

Afwisseling in activiteiten
De deelnemende kinderen hebben in 
de loop van de jaren veel geleerd bij de 
Kinderinstuif, zoals allerlei technieken en 
omgaan met verschillende gereedschap-
pen. Door de grote afwisseling in activitei- 
ten werden ze geoefend in het toepassen 
van ruimtelijk inzicht. Ze mochten er vies 
worden. Ze leerden er durven, instructies 
lezen en hun fantasie gebruiken. En vooral 
ook: omgaan met tegenslag, als iets soms 
niet meteen lukte, en hoe fijn het is als het 
na een moeilijke start (opeens) wél lukt.

FOTO: WIL GROENHUIJSEN

Onder leiding van Sandra maakten kinderen tekeningen voor de ‘Kubus van Zielhorst’



Buurtpluktuin Zielhorst
In mei hebben de vrijwilligers van de buurtpluktuin bij ’t Middelpunt in Zielhorst 
weer onderhoud gepleegd, zoals het weghalen van grassen, boomopschot, grote 
stukken dood hout en brandnetels. Mooie wilde planten laten we staan, omdat ze 
de bodem bedekt houden en zo droogte tegengaan. En omdat ze waardplanten zijn 
voor de rupsen van vlinders en dus de biodiversiteit bevorderen. We hebben ook 
afval opgeruimd, vooral pal naast de vuilnisbak. Het onkruid op de bestrating hoort 
niet bij het onderhoud van de pluktuin, dat is de taak van de gemeente. We hebben 
wel een stukje voorgedaan, zodat de gemeente kan zien hoe het moet/zou kunnen 
zijn… 

In de pluktuin kunnen kruiden - onder meer munt, bieslook, lavas/maggikruid en 
look zonder look - aardbeien, bessen en bloemen geplukt worden. Alles met beleid 
natuurlijk. Er is geen toezicht, we gaan uit van vertrouwen en gezond verstand.

Het besluit te stoppen met de Kinderin- 
stuif heeft Sandra best wat moeite 
gekost. Ze heeft er lang over moeten 
nadenken, want ze heeft er al die jaren 
ook heel veel plezier in gehad. Maar het 
is nu tijd om het stokje door te geven. 
Namens het WijkBewonersTeam Zielhorst 
bedanken we Sandra voor haar jaren-
lange enthousiaste organisatie van de 
Kinderinstuif en de begeleiding van de 
kinderen in de wijk. We horen regelmatig 
van jongeren uit de buurt dat ze met veel 
plezier terugkijken op hun deelname.

Als er iemand is die de organisatie van 
de Kinderinstuif wil overnemen, of iets 
vergelijkbaars zou willen opzetten in 
’t Middelpunt, dan horen we dat graag. 
Zoals gezegd: er zijn nog een heleboel 
bruikbare spullen.

Neem contact op met 
buurtnetwerker Sanja Willems: 
sanja.willems@indebuurt033.nl of 
06 42 49 53 33.

MARGRIET GUIVER-FREEMAN
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Kofferbridge
Graag wil ik u vertellen over een nieu-
we hobby die mijn vrouw en ik hebben 
gevonden. Afgelopen jaar zijn er veel 
activiteiten stilgevallen en konden we 
een langgekoesterde wens in ver-
vulling laten gaan: we wilden leren 
bridgen. Vele kaartspellen hadden we 
inmiddels onder de knie: van klaver-
jassen tot skat en van hartenjagen tot 
rikken, maar het was er nog nooit van 
gekomen om ons het bridgen eigen te 
maken. We hadden geluk, want in onze 
straat vonden we een echtpaar dat ons 
in deze coronatijd op sleeptouw wilde 
nemen. Na 25 gezellige en leerzame 
avonden zijn we zelfs overgestapt op 
een fenomeen dat ik helemaal nog niet 
kende: kofferbridge. Dit is een echte 
aanrader om het spel thuis helemaal 
coronaproof met elkaar te spelen.

Als inwoner van Zielhorst haal je een 
koffertje op in je eigen wijk en een dag 
later breng je de koffer weer terug. 
Zo’n koffer reist in feite langs 17 huis-
kamers. In iedere koffer zitten 24 voor-
gespeelde spellen met uitslagen. Na 
ieder gespeeld spel schrijf je op wat er 

geboden is en welk contract behaald is 
met eventuele overslagen of downsla-
gen. Verder kun je ook zien wat andere 
spelers op dit spel gescoord hebben. 
Tenslotte krijg je per mail een uitslag 
toegestuurd, als de koffer in 17 huis-
kamers is gespeeld. Die uitslag wordt 
uitgedrukt in percentages van alle 
gespeelde spellen.

Het beste paar van zowel Noord-Zuid 
als Oost-West krijgt een VVV-bon. 
Voor slechts vier euro per keer ben 
je op deze manier verzekerd van een 
gezellige avond én speel je, bijna on-
bewust, mee in een competitie; zonder 
enige tijdsdruk, gewoon gezellig met 
twee paren.

Enige voorwaarde is dat je het bridge-
spel in principe al beheerst, want het 
is niet geschikt om via deze route het 
spel te leren. Dus wie al een tijdje zit te 
wachten tot de bridgevereniging weer 
start, moet deze vorm van Kofferbridge 
zeker eens proberen door een mailtje 
te sturen naar miekebenk@gmail.com 
of te kijken op www.koffer-bridge.nl. 

THEO HOOGENBOOM
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PIONIEREN IN HET HOEFKWARTIER
Gapph Vastgoedbeheer is zich, naast 
het beheren van vastgoed, door de  
jaren heen ook gaan richten op tijde- 
lijke verhuur en is tevens gespecia- 
liseerd in gemengd-wonenprojecten. 
Projectleider Gerard Schulten over 
initiatieven in het Hoefkwartier: “We 
proberen bewoners te stimuleren 
elkaar te helpen.”

“Mijn dagelijkse taken hangen af van 
het gebouw dat wij beheren en de be-
woners ervan.” Gerard Schulten vertelt 
over De Lichtpen in het Hoefkwartier, 
een gebouw van De Alliantie in Amers-
foort. “Gapph Vastgoedbeheer zorgt 
voor het dagelijkse beheer. Ook ben ik 
het aanspreekpunt voor de bewoners, 
ondernemers, zorgpartijen en stake-
holders. Een heel belangrijke taak: be-
woners en ondernemers motiveren om 
hun ideeën en wensen te realiseren. 
Daarnaast controleren wij de gemeen-
schappelijke ruimtes en spreken de 
gangmakers aan, onze ogen en oren in 
het pand. Zij zorgen op hun beurt weer 
voor het reilen en zeilen op de etage.”

Wie zijn de bewoners van de Lichtpen?
“In de linkervleugel wonen in totaal  
85 jongeren tot 28 jaar, verdeeld 
over ‘vragende’ en ‘dragende’ bewo- 
ners. Per etage delen zij de keuken, 
woonkamer, toiletten en douches. De 
vragende jongeren hebben ambulante 
begeleiding en worden geholpen bij 
het laatste stukje om uiteindelijk zelf-
standig te kunnen wonen. De dragende 
jongeren zijn zelfstandige huurders die 
geen begeleiding nodig hebben en in 
staat en bereid zijn om een ander op 
weg te helpen.”

Wat doen jullie zoal voor bewoners?
“Bij de start van een project organi- 
seren wij een groot openingsevent. 
De nieuwe bewoners van het pand en 
van de omliggende woonwijk zijn dan 
van harte uitgenodigd om een kijkje te 
komen nemen. Bij de informatieavond 
over De Lichtpen waren maar liefst 150 
genodigden aanwezig. Op 1 november 
2018 hebben de eerste bewoners hun 
sleutel gekregen. Daar hebben we een 
klein feestje van gemaakt, met confetti, 
ballonnen en taart. Door het organi- 
seren van activiteiten zorgen wij er 
ook voor dat de bewoners van iedere 
etage elkaar leren kennen. We probe- 
ren ze vooral te stimuleren om elkaar 
te helpen. Misschien heeft de één wat 
hulp nodig bij een Nederlandse les en 
de ander bij het boren om bijvoorbeeld 
een gordijnrail op te hangen. Ik wil ze 
ervan bewust maken dat ze ook dingen 
aan elkaar kunnen vragen.”

Er wordt goed gekeken naar wat de 
doelgroep nodig heeft. Zo heeft De 
Lichtpen een aantal kantoorruimtes 
voor de zorgbegeleiders en sinds kort 
een weerbaarheidcentrum/boksschool 
in huis.

Hoe komen deze jongeren in contact met 
anderen?
“Normaal gesproken organiseren wij 
regelmatig een evenement voor of met 
bewoners. Denk aan een open dag 
voor gemeenten en wooncorporaties 
of een bezoek aan de Tweede Kamer. 
We hebben met bewoners ook wel 
eens een brainstormsessie gehouden 
met een hapje eten erbij. Dat leverde 
een mooi draaiboek op om zelf evene- 
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ESTHER TERPSTRA

PIONIEREN IN HET HOEFKWARTIER

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

* Gratis op te halen: Boeken 
voor docenten Engels, vooral 
tweetalig en Cambridge.  
Bel 06 10 93 09 63.

* Gezocht: gebruikte stoepte-
gels voor een borderrand. 
Bel 06 40 34 35 01.

menten te organiseren. Indebuurt033  
is al meerdere malen betrokken ge- 
weest en heeft ons zeker op weg ge-
holpen. Een van de zaken die nog op 
stapel staan, is het aanleggen van een 
groentetuin. We proberen de bewoners 
echt alle tools te geven om verder te 
komen. Maatschappelijk verbonden zijn 
en blijven is één van onze doelen.”

Hoe zie je de toekomst van deze wijk?
“De gemeente is druk bezig met de 
transformatie van Hoefkwartier. Wij 
zijn er trots op om hier als pionier de 
opbouw helemaal mee te maken. Het 
kan een verschrikkelijk mooie wijk 
worden, met een grote diversiteit aan 
doelgroepen en verschillende soorten 
woningen en woonvormen.”

FOTO: JOSÉ VORSTENBOSCH
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Vlinders in de wijk
Duurzaam: hoort u het woord ook 
vaak? Duurzaam gaat over het even- 
wicht dat er moet zijn tussen alles wat 
de aarde te bieden heeft en het geb-
ruik dat wij, mensen, daarvan maken. 
De aarde waarop we mogen wonen 
is als een grote winkel; alles wat de 
bewoners wensen is te verkrijgen. De 
bewoners zijn tevreden en blij als de 
schappen steeds gevuld zijn. Het is 
naar en vervelend als een leeg schap 
niet snel bijgevuld kan worden of als 
een product helemaal niet meer te krij-
gen is. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe 
kunnen wij ervoor zorgen dat de winkel 
niet leeg is? Hoe zorgen we ervoor dat 
de aarde niet uitgeput raakt?

De aarde heeft diverse gebruikers die 
met elkaar delen wat de aarde biedt. 
Die gebruikers zijn mensen, planten en 
dieren. De vlinder is er ook één van. 
Afbeeldingen van het diertje zien we 
op menig huis als versiering op de 
muur. We zien de vlinder ook als een 
kunstwerk op het appartementencom-
plex De Vlinder nabij station Schot- 
horst. De bewoners van dat gebouw 
willen graag hun steentje bijdragen aan 
de zorg voor onze aarde en namen al 
een paar maatregelen.

- Het elektriciteitsverbruik hebben 
we sinds 2018 flink omlaag gebracht 
door LED-verlichting te gebruiken in 
de gezamenlijke hal en voor de lift. Dat 
leverde ook nog een kostenbesparing 
op. 

- We hopen in 2021 ten minste hon-
derd zonnepanelen op het dak te 
plaatsen om zodoende de energie van 
de zon te benutten (en ook hiermee 
onze energierekening te verlagen). 

- We deden onderzoek naar maatre-
gelen om de warmte uit ons huis te 
houden tijdens zeer warme zomers 
en om wateroverlast te voorkomen bij 
zware regenbuien:

* Het regenwater vasthouden in  
bijvoorbeeld regentonnen helpt 
wanneer er veel regen valt. Het wa-
ter kan dan later worden afgevoerd 
en daarmee wordt overbelasting 
van het riool voorkomen. Het op-
gevangen regenwater is eventueel 
ook te gebruiken voor planten.

* Zonwering aan de buitenzijde  
van ons pand helpt om de  
warmte buiten onze woonruim- 
tes te houden. We verkennen  
of we in ons complex verder willen 
vergroenen op de nu bestaande  
verharding.

In de wijk rondom het appartemen-
tencomplex kan de hitte op de straten 
beperkt worden door minder verhar- 
ding en meer bomen, struiken en 
planten. Daarom hebben we ons 
aangemeld voor de Actie Steenbreek 
van de gemeente. Het plan is dat 
tegels uit de brede stoep rondom ons 
pand verwijderd worden en planten en 
struiken de ruimte krijgen. Ze zorgen 
ervoor dat het op hete zomerdagen 
nét iets minder warm is. We hopen dat 
onze aanvraag geselecteerd wordt en 
u als wijkbewoner straks kunt meege- 
nieten van het groen. 
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CORA KONING, BEWONER VAN WOONCOMPLEX DE VLINDER

Pedicuresalon Nailcare biedt  
veel mogelijkheden:

- Pedicuren, manicuren
- Kalknagel- en/of schimmel- 
   nagelbehandeling
- Lijfkracht-Herstel voor rug-  
   en nekklachten, Fibromyalgie 
- Voetreflexmassage 
- Hotstone massage 
- Magneetmassage voor een  
   betere doorbloeding 

Loes Lerou 
Kameelvlinder 10 / Amersfoort

T:  033 455 34 94
M: 06 17 03 46 38 
E:  loes.lerou49@gmail.com
W: www.pedicuresalon-nailcare.com

Met het vergroenen van onze 
omgeving door planten en 
struiken ontstaat ook meer 
leefruimte voor bijvoorbeeld 
vlinders. Ze leggen eieren op 
bladeren van planten. Een 
deel van de rupsen die daaruit 
ontstaat verandert in vlinders, 
een ander deel is weer voedsel 
voor dieren zoals vogels.

Zo bieden we ruimte aan alle soorten die 
nodig zijn voor een evenwicht tussen de 
aarde en haar bewoners. Zo blijft de winkel 
gevuld. Wat zou het leuk zijn als we er met 
elkaar voor kunnen zorgen dat de vlinder 
het symbool wordt voor het verduurzamen 
van onze wijk. Als u ideeën hebt voor een 
wijkactiviteit rondom vlinders, laat het 
weten: duurzaamheiddevlinder@gmail.com. 
Dan gaan we (duurzame) plannen maken!
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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 augustus 2021 naar redactiekodw@gmail.com. Vermeld in je reactie ‘foto 1’  
of ‘foto 2’ en de straat of plaats waar de foto genomen is, evenals je eigen  
naam en adres. Onder de goede inzendingen verloten we een leuke verrassing. 

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.  

De winnaar van de prijsvraag in het vorige nummer is Nico Doeswijk.  
Hij won een gratis maaltijd bij Kitchen Delicious in ‘t Middelpunt.

Fietstocht SZH 
Wist u dat Herman en Louise, twee mensen uit Schothorst, een fietstocht uitzetten in 
Schothorst, Zielhorst en de Hoef? Veel bewoners van Schothorst en Zielhorst heb-
ben het plekje dat zij het mooist vinden al aan hen doorgegeven. De fietstocht wordt 
eerst uitgeprobeerd door een aantal bewoners en daarna op de beide wijkwebsites 
gezet. Voor mensen die niet ver kunnen fietsen is er een mogelijkheid om de route in 
twee delen te splitsen. Wijkbewoners die een leuk of mooi plekje weten en nog niet 
hebben gereageerd, kunnen mailen naar Louise de Haart, louise-45@live.nl.
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GROENE RAAD SCHOTHORST

Seizoenswandelingen in Schothorst
Na het succes van de zomerwandelin-
gen in 2020 organiseert de Groene 
Raad Schothorst ook dit jaar weer 
wandelingen met een gids. We hebben 
besloten er seizoenswandelingen van 
te maken, waarbij we ook in de herfst 
wandelingen willen aanbieden. Hoewel 
de exacte planning in verband met de 
coronamaatregelen nog niet vastligt, zijn 
we al druk bezig met de organisatie. De 
bedoeling is om net als vorig jaar wan-
delingen te organiseren met thema’s als 
vogels, bomen en natuur en geschiede-
nis van Schothorst. De vogelwandelingen 
worden weer gegidst door leden van 
de Vogelwacht Utrecht, de bomenwan-
delingen door de Groene Raad zelf en 
de geschiedenis- en natuurwandelingen 
door het IVN. 

Dit jaar willen we ook wandelingen 
aanbieden met de focus op korstmos-
sen in het park en de wijk, vleermuizen 
in de wijk en paddenstoelen in het 
park. Vooral het plannen van die pad-
denstoelenwandeling wordt spannend, 
want de natuur doet wat ze zelf wil. Het 
verschijnen van paddenstoelen is voor 

een groot deel afhankelijk van het weer: 
soms is het de ene week te droog, 
maar zie je een week later, na een frisse 
regenbui, opeens overal paddenstoelen. 
Houd de planning dus goed in gaten. 

Mocht je het zelf leuk vinden om 
wandelingen te helpen organiseren of 
mee te denken over groen in de wijk 
en mensen enthousiast te maken? De 
Groene Raad kan altijd enthousiaste 
leden gebruiken!
Kijk voor alle informatie over de wan-
delingen op de website: 
www.groeneraadschothorst.org

Over de wandelingen van vorige zomer:
Noor: “Ik vond het een prachtige en 
gezellige wandeling op een mooie 
zomeravond. Ik wist niet dat er zoveel 
bijzondere bomen in Schothorst staan! 
Na zo'n wandeling kijk je met andere 
ogen naar je wijk."

Spaanse Betty: “Loved it!! Ik deed aan 
boogschieten tegenover het Groene 
Huis maar had nog nooit in het park 
gewandeld. The guide knows the stuff. 
Very nice.”
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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.

In het vorige nummer stond geen vraag, 
maar tussendoor bereikten ons verschil-
lende vragen die op het volgende neer-
kwamen:  
 
Jullie vermelden dat de KijkOpDeWijk hu-
is-aan-huis wordt verspreid. Maar ik heb er 
(weer) geen gekregen! Hoe komt dat? 

Helaas blijkt dat deze vragenstellers  
een NEE-NEE-sticker op hun brievenbus 
hebben. Dan mogen onze bezorgers er 
geen KijkOpDeWijk afleveren. De Rijks- 
overheid hierover:  
- Een NEE-NEE-sticker betekent dat u 
geen (ongeadresseerd) reclamedruk-
werk en geen huis-aan-huisbladen in uw 
brievenbus wenst te krijgen. 
- Er is een alternatief, namelijk een 
NEE-JA-sticker: daarmee krijgt u geen 
reclamedrukwerk in uw brievenbus, maar 
wel huis-aan- huisbladen.  

KijkOpDeWijk valt onder de  
huis-aan -huisbladen, dat betekent  
dat we klachten kunnen krijgen als  
we bij een brievenbus met een  
NEE-NEE-sticker toch een wijkblad  
bezorgen.

Natuurlijk gunnen we iedereen dit mooie 
blad. Onze eerste reactie is dan ook: 
vervang de NEE-NEE-sticker snel door 
een NEE-JA-sticker! En voor wie dat niet 
wil doen: er zijn verschillende plaatsen in 
ons gebied waar we na de bezorging een 
stapeltje KODW’s mogen neerleggen. 
Daar kun je een exemplaar meenemen, 
zoals bij de Jumbo en The Read Shop in 
Winkelcentrum Schothorst, Albert Heijn 
aan de Albert Schweitzersingel, Wijk-
centrum ’t Middelpunt en Inloophuis De 
Ontmoeting.

Maar we hebben nóg een optie: wij kun-
nen je een sticker ‘SZH’ aanbieden die je 
naast de NEE-NEE-sticker kunt plakken. 
Daardoor weten onze bezorgers dat ze 
in die brievenbus wél een KijkOpDeWijk 
mogen bezorgen.

Een dergelijke sticker kun je afhalen in de 
Huiskamer van ’t Middelpunt (Spinetpad 
2, Zielhorst). Vraag ernaar bij de be-
heerder of vrijwilliger. Mensen voor wie 
de afstand naar ’t Middelpunt te lastig is, 
kunnen even bellen met buurtnetwerker 
Sanja Willems (06 42 49 53 33).
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Locaties: 
* FZ = Fidelitas, Sportpark Zielhorst 8, SZ * Gr = Gymzaal Reinaartpad, Reinaartpad 25, S * Hs = De 
Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 (033 480 78 98), S * IS = Inloophuis Schothorst, Lancelotpad 18 
(033 480 19 02), S * LH = Leger des Heils, Albert Schweitzersingel 69, Z * Mp = ‘t Middelpunt, Spi- 
netpad 2, (033 887 62 96) Z * MS = ’t Middelpunt, ingang Stradivariusstraat, Z * Om = De Ontmoeting, 
De Bekroning 2 (033 456 28 05), Z * PS = Grasveld Park Schothorst-Zuid (t.o. Parkschool Stadspark), 
S * Rb = Regenboogschool, Reinaartpad 1, S * SR = Speelveld Reinaartpad, S * SW = Jongerenvereni-
ging So What, Spinetpad 4, Z *  VB = Veld Balalaikapad, Z * VK = Veld Koning Karelpad, S * VS = Veld 
Schothorsterlaan (De Kuil achter Parkschool), S * VV = VVZA, Hoolesteeg 6, S * WE = Wielervereni- 
ging Eemland, Sportpark Zielhorst 2, SZ

VASTE ACTIVITEITEN IN SCHOTHOTST, ZIELHORST & HOEFKWARTIER  
(onder voorbehoud van coronamaatregelen; zie de digitale Nieuwsbrief SZH of bel de locatie voor 
de laatste informatie)
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De hier verstrekte informatie kan alleen maar kloppen als de organisatoren de redactie informeren! Stuur 
wijzigingen dan ook a.u.b. zo snel mogelijk naar wbt@wijkzielhorst.nl. De websites www.wijkzielhorst.nl 
en www.inschothorst.nl worden overigens ook heel regelmatig bijgewerkt met de nieuwste gegevens.

Voor de laatste agendaplanning, zie de digitale nieuwsbrief SZH.

AGENDA JULI/AUGUSTUS 2021 
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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 en The Read Shop, 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 (eindredactie) 
Sanja Willems (sanja.willems@indebuurt033.nl)  
Romy Wolzak (communicatie@wijkzielhorst.nl) 

Vormgeving:  
Romy Wolzak (Amaroso Media & Communicatie)

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt  
door een subsidie van de gemeente Amersfoort/ 
Indebuurt033 en bijdragen uit het Buurtbudget 
Zielhorst en Schothorst. 
 

Advertentietarieven KijkOpDeWijk SZH
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