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Een nieuw seizoen in Zielhorst, Schothorst en
Hoefkwartier
Beste lezers,
Een nieuw seizoen staat voor de deur. Wij hebben, net als u, uitgekeken naar een
tijd waarin weer veel mogelijk is. Die tijd lijkt nu aan te breken. Zo hebben de ontmoetingscentra allerlei bekende én nieuwe activiteiten op hun programma staan.
Ook de WijkMobiel rijdt weer.
In dit nummer kijken vooruit en terug. Het artikel ‘Een boom met een verhaal’ gaat
over de geschiedenis van het gedenkteken aan Nijenrode en over de herdenking
op 3 oktober. Protestantse gemeente De Hoeksteen in Schothorst bestaat in september vijftig jaar. Wat betekent de kerk voor de wijk en hoe kijken leden naar de
toekomst? Verder kunt u lezen over de bouwplannen in Het Hoefkwartier: hoe gaat
deze woonwijk eruit zien? Ook maakt u kennis met een nieuwe professional van
Indebuurt033 met een nieuwe functie: Preventiemedewerker Jeugd Ivana Benko.
Niet nieuw, maar wel alle aandacht waard, is Park Schothorst. Wat boffen we toch
met de nabijheid daarvan! Je kunt er heerlijk op eigen houtje wandelen, ontspannen
tijdens de meditatieve wandelingen van Mind-Walk of starten met een seizoenswandeling van de Groene Raad.
Wat gewoon zo blijft: het plezier en het enthousiasme waarmee de redactie en
de gastschrijvers aan KijkOpDeWijk werken. En ook uw reacties, tips en ideeën en
bijdragen blijven van harte welkom!
We wensen u veel leesplezier en een mooie nazomer!
Namens de redactie,
Margriet Guiver-Freeman, WBT Zielhorst
Noor Naaborgh, Wijkraad Schothorst

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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Bewoners in beeld
“Wij

willen de Turpijnplaats nog mooier maken”

Het eerste contact tussen de Wijkraad en drie bewoners van de Turpijnplaats
werd gelegd nadat één van hen een bericht op Nextdoor had geplaatst. Met z’n
drieën hadden ze rond de flat een schoonmaakactie gehouden. Een prachtige
actie en een goede aanleiding om met de dames in gesprek te gaan.
Op een mooie zomeravond praat ik
met Saskia, Michelle en Christa van de
Turpijnplaats in Schothorst. Enthousiaste vrouwen die midden in het leven
en in de maatschappij staan. Alle drie
zijn ze werkzaam in een sociaal beroep.
Saskia heeft twee volwassen dochters,
Michelle is moeder van een zesjarige
tweeling. Christa is naast haar werk
mantelzorger. Alle drie zijn ze actief
betrokken bij alles wat er op en rond de
Turpijnplaats gebeurt.

“We merken dat opruimen
preventief werkt”
Leuke reacties
Zodra we elkaar buiten voor het
gebouw treffen, merken ze op dat
het weer tijd wordt voor een tweede
schoonmaakactie. Initiatiefneemster
Saskia: “De eerste keer kregen we veel
leuke reacties. Wie weet lukt het om
bij een volgende actie méér bewoners
mee te krijgen. We merken trouwens
dat opruimen preventief werkt. Een hele
tijd zagen we nauwelijks zwerfvuil.” De
Turpijnplaats heeft een leuke speelplek,
waar veel kinderen komen. Ook voor
hen is het fijn dat rondzwervend afval
regelmatig wordt opgeruimd.
Een van de pluspunten van de Turpijnplaats, zeggen de vrouwen, is al het
groen eromheen. Christa geniet van de
bomen langs de Paladijnenweg, waar
zij vanaf haar balkon aan de achterkant
een mooi zicht op heeft. Toen ze laatst
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zag dat men daar een boom ging omzagen, stapte ze er meteen op af om te
vragen waarom dat nodig was. Het zou
fijn zijn, zegt ze, als buurtbewoners van
tevoren ingeseind worden over plannen
om bomen te rooien. Inmiddels heeft
de gemeente, mede op voorspraak van
een andere actieve bewoner, aan de
voorkant van de Turpijnplaats enkele
nieuwe bomen geplant.
Renovatie
Dit najaar wordt het flatgebouw gerenoveerd. Alle appartementen krijgen
kunststof kozijnen en triple glas. De plafonds van de bergingen op de begane
grond worden geïsoleerd. Een hele
operatie, ook voor de bewoners. Op
het dak komen zonneboilers. Verder zal
de afzuiging sterk verbeterd worden,
waardoor er een einde komt aan de
vochtproblemen in badkamers.
De renovatie, die drie maanden in
beslag zal nemen, levert een opwaardering van label G naar label B op, vertelt Michelle. Echt de moeite waard dus,
zegt ze. Als voorzitter van de Vereniging van Eigenaren is zij uitstekend op
de hoogte. Ze heeft geregeld dat er
tijdens de werkzaamheden in de bergingen afvalcontainers geplaatst
worden. De verwachting is namelijk
dat veel bewoners hun berging grondig gaan opruimen, zodat ze daarna
weer ruimte voor hun fietsen hebben.
Nu worden veel fietsen langs de gevel
van het flatgebouw gestald. Dat wordt
straks dus een heel ander gezicht.

FOTO: WIL GROENHUIJSEN

Michelle en Saskia bij de speelplek op de Turpijnplaats

Mooie wensen
Michelle, Saskia en Christa wonen alle drie al jaren met veel plezier op de Turpijnplaats. Wel vinden ze het jammer dat het verloop zo groot is. Daardoor kennen veel
bewoners elkaar niet. Het contact tussen de mensen die er langer wonen is prima.
Alles bij elkaar genomen is de Turpijnplaats een fijne plek om te wonen: mooie, ruime
en lichte appartementen met een groot balkon, een rustige omgeving met veel groen
en heerlijk dicht bij het centrum.
Wat kan de Wijkraad voor ons doen, vraagt Saskia aan het einde van het gesprek.
Wat zouden jullie willen, vraag ik. De eerste wens: een tuintje rond de afvalcontainers, zodat mensen ontmoedigd worden daar rommel neer te zetten. En de tweede:
een paar bloembakken bij de ingang van de flat. En ja, voor de planten willen ze
best zelf zorgen. Mooie wensen die de Wijkraad graag wil doorgeven aan Marianne
Stolwijk, adviseur leefomgeving, en aan wijkbeheerder Steven Schipper. Wie weet
kan en wil de gemeente helpen om deze wensen te realiseren. Het begin is er: een
groepje bewoners dat zich ervoor wil inzetten de Turpijnplaats nog mooier te maken.
“Bewoners die willen meedenken, zijn welkom”, zeggen Christa, Saskia en Michelle.
“Ze weten ons vast wel te vinden.”
Een melding doen van rommel rond de containerplaatsen kan via:
https://www.amersfoort.nl/bericht/melding-doen-1.htm

NOOR NAABORGH, WIJKRAAD SCHOTHORST
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Waarnemen
35 foto’s kreeg ik toegestuurd. Prachtige momentopnames gemaakt door collega
en fotograaf Suzanne Toussaint. Ik mocht zelf kiezen welk kiekje dé foto zou worden
op de nieuwe website van Indebuurt033. Daar keek ik dan 35 keer tegen mijn eigen
gezicht aan. En op elk beeld zag ik iets anders. Gek is dat. Als ik een willekeurige
inwoner van de wijk had gevraagd naar de portretten te kijken dan had hij/zij 35 keer
dezelfde persoon gezien. Mijn wederhelft die de plaatjes ook bekeek, zag 35 keer zijn
lief – op de ene beeltenis wat leuker, mooier of herkenbaarder vastgelegd dan op de
andere. Eén van onze kids hield het op een kort maar krachtig “je kijkt veel te blij” en
toonde alleen enthousiasme over de achtergrond bij een van de prenten.
Bijzonder is dat. We zien hetzelfde en nemen toch iets anders waar. Zo gaat dat natuurlijk ook in de wijk. De een ziet het mooie groen, de variatie in architectuur, de
pracht aan diversiteit, de vriendelijke mensen, het ruime aanbod van activiteiten. De
ander ziet de parkeeroverlast, het zwerfvuil, het gebrek aan een wijkontmoetingscentrum in Schothorst, de hangjongeren. Nog iemand anders neemt vooral z’n eigen vier
muren en daarmee de eenzaamheid waar. Terwijl een buur, dichtbij of verder weg,
helemaal gelukkig is met huisje, boompje, beestje en zodoende het leven door een
roze bril bekijkt. Fascinerend, toch?! Het is er allemaal. Het een is niet meer waar dan
het ander.
Een foto legt het beeld van één moment in de tijd vast. Hoe wij daar naar kijken en er
betekenis aan geven maakt dat zelfs een statisch beeld dynamisch kan worden. Mijn
wens voor de wijk en mijzelf is dat we met een open blik kijken naar elkaar en onze
omgeving. Ontvankelijk voor het vele goeds en moois dat er is én mogelijkheden zien
hoe het ook anders kan.
Inmiddels is mijn keuze gevallen op onderstaande afbeelding. Mooie foto, hè?
Of zie jij iets anders? :-)

Sanja Willems, buurtnetwerker
Schothorst, Zielhorst, Hoefkwartier
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Vijftig jaar De Hoeksteen

“Onze

activiteiten worden meer gewaardeerd”
FOTO: JOS STÖVER

Niet iedereen in Schothorst weet dat
er achter de Jumbo een kerkgebouw
staat. Dit werd gebouwd in 1988, maar
wijkgemeente De Hoeksteen bestaat al
vijftig jaar. Wat betekent de kerk voor
de leden zelf en voor de wijk? En hoe
ziet de toekomst eruit? Drie betrokken
leden aan het woord.
“Toen Schothorst werd gebouwd, is er
geen rekening gehouden met een kerk.
Omdat er amper ruimte over was, staat
het gebouw half in de vijver.” Herman
Koolstra verhuisde in 2008 van het Brabantse Best naar Schothorst in Amersfoort. Hij sloot zich aan bij De Hoeksteen
– van oorsprong Nederlands Hervormd
en nu PKN - en zette zich vooral in voor
het contact met de wijk. Een van de initiatieven is Beleef Schothorst, een markt
voor allerlei organisaties uit de wijk, van
gymclub tot Groene Raad. “De eerste
keer vond dit plaats in de kerk, in 2019
was de markt in het winkelcentrum.
Vorig jaar is Beleef Schothorst vanwege
corona niet doorgegaan, hopelijk kan
het dit najaar wel.”

Minder argwaan
Historicus Gerard Raven woont in Kattenbroek, maar is al dertig jaar actief
lid van De Hoeksteen. “Lang niet al
onze leden wonen in Schothorst. Er zijn
mensen die verhuisd zijn en nog steeds
naar De Hoeksteen komen. Of mensen
die zich niet zo kunnen vinden in het
oecumenische karakter van Het Brandpunt.”
Toch is er vanaf het eerste uur een band
tussen De Hoeksteen en de wijk. “In de
beginjaren was er in Schothorst een
maatschappelijk werker voor de nieuwe bewoners, die goed contact had
met de kerk. Toen de wijk vorm kreeg,
was de samenwerking tussen kerk en
welzijnswerk niet meer zo nodig en
zijn ze elkaar uit het oog verloren. De
laatste jaren is er veel minder argwaan
ten opzichte van kerken en worden
onze activiteiten weer gewaardeerd. De
samenwerking is hartelijk.”
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Volgens Gerard heeft De Hoeksteen
zelfs een centrale rol in de wijk gekregen. “Het was heel pijnlijk dat wijkcentrum De Trefhorst dicht moest, maar
daarna kwam De Hoeksteen meer in
beeld. Daar waren we wel blij mee, ook
omdat de verhuur inkomsten oplevert.”
De kerk biedt ruimte aan allerlei organisaties, soms gratis, zoals voor de
Wijkraad, soms voor een vriendentarief.
Herman: “Verenigingen van eigenaren en de winkeliersvereniging houden
hun vergaderingen in De Hoeksteen,
de gemeente organiseert hier voorlichtingsbijeenkomsten. Maar ook een
groep moslimvrouwen en een landelijke
vluchtelingenkerk vinden onderdak bij
ons. Door met vrijwilligers te werken
houden wij de huurprijs laag.”
Omzien naar anderen
Bijna alle betrokken leden van De
Hoeksteen zijn actief als vrijwilliger. Dat
geldt zeker voor Marja den Hond, die
vanaf haar derde in Schothorst woont
en volledig binnen de wijkgemeente is
opgegroeid. Voor haar is dat vanzelfsprekend, maar dat gold niet voor haar
vader. “Hij is zonder geloof opgevoed.
Op zijn zestiende kocht hij een bijbeltje en heeft toen bewust voor de kerk
gekozen.”
Marja trad - op haar eigen manier - in
de voetsporen van haar vader, die
onder meer voorzitter van de kerkenraad was. “Als kind hielp ik al mee met
acties voor het nieuwe kerkgebouw.
Later was ik betrokken bij het opzetten
van de jeugdsoos en heb daar mijn man
ontmoet.” Ze begeleidde ook kindernevendiensten en was ruim tien jaar de
spil van de kinderkerkmusical. “Mooi
was dat er ook kinderen van buiten de
kerk meededen. Zoiets moet je met
heel je hart doen, want het is veel werk.
Op een gegeven moment vonden mijn
kinderen het niet meer leuk en ben ik
gestopt.”
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Maar het bloed stroomt waar het
niet gaan kan. Ondanks haar fulltime
baan als juf op evangelische basisschool De Parel is ze nu diaken. “Ik
help mensen uit de wijk die niet rond
kunnen komen. Mijn kinderen heb ik
ook heb geleerd om naar anderen om
te zien. Dat is niet per se christelijk,
maar vanuit mijn geloof wil ik dat wel
meegeven.”

“Hele volksstammen komen
naar de Kerstlichtjestocht in
Park Schothorst”
Beschuit met muisjes
“De Hoeksteen wil graag ‘Kerk in de
Wijk’ zijn, met een open uitstraling
naar de buurt en haar bewoners”,
aldus de website. Om de kerk meer
zichtbaar te maken, is bij de verbouwing in 2018 de Open Huiskamer
gerealiseerd. In een nieuwe uitbouw
met veel ramen kwam een ruimte
waar mensen welkom zijn voor koffie
en een gesprek. Ook kunnen mensen
eind november in de kerk een kaarsje
aansteken voor overledenen. Marja:
“Dat wordt door wijkbewoners zeer
gewaardeerd.”
Tijdens de Kerstlichtjestocht, die De
Hoeksteen jaarlijks samen met andere
kerken organiseert in Park Schothorst,
stond ze verkleed als Bijbelse figuur
of smeerde beschuit met muisjes vanwege de geboorte van Jezus. “Met dit
initiatief wordt echt naar verbinding
gezocht.” Gerard: “Hele volksstammen
komen er naartoe. Juist voor mensen
die niet kerkelijk zijn is het een mooie
manier om iets van het kerstverhaal
mee te krijgen.”

Vergrijzing
Bij het jubileum wil De Hoeksteen niet alleen terugkijken. Gerard: “Een speciale
commissie buigt zich over de toekomst. De bedoeling is dat alle leden daarover
meepraten. Men denkt wel eens dat de kerk morgen het licht moet uitdoen. Volgens
mij valt dat wel mee, ook al zal het zeker anders worden.”
De Hoeksteen begon als jonge gemeente in een jonge wijk. Inmiddels is de wijk –
en ook de kerk - nogal vergrijsd. Maar Schothorst is ook aantrekkelijk voor nieuwe
mensen. Herman: “In bijna elk huis dat hier leeg komt te staan trekt een jong gezin.
Misschien zijn daar mensen bij die geïnteresseerd zijn in de kerk.” Wel is hij benieuwd
of hij de ‘oude’ leden na de coronatijd allemaal weer zal zien. “Blijven mensen voor
de tv of computer zitten, of komen ze terug? Door de passieve online bijeenkomsten
zijn er mensen afgehaakt.”
Ook Marja ziet in dat de kerk
krimpt. “Vroeger zaten er twintig à
dertig kinderen in de kindernevendienst, nu mag je blij zijn als het er
tien zijn. De maatschappij verandert, toch denk ik niet dat de
kerk volledig zal verdwijnen. Op
zondag naar de kerk gaan is voor
mij net zo vanzelfsprekend als
ademhalen en eten. Mijn dochter
heeft ook belijdenis gedaan, maar
mijn zoon twijfelt nog. Daar moet
je respect voor hebben.”

Drie generaties actieve leden: Wim Lamme,
Marja den Hond-Lamme en Desiree den Hond

Alle drie hopen ze in ieder geval op een mooi jubileumfeest. Gerard: “Ook
oud-leden worden uitgenodigd. Mensen vinden het leuk om elkaar weer te
zien.” Herman: “We hopen dat het een leuk feestje wordt waar we zonder
mondkapje met elkaar kunnen jubelen.”

Jubileumboek
Meer weten over de geschiedenis van De Hoeksteen? In september verschijnt een boek met bijdragen van gemeenteleden en veel foto’s. Eindredacteur Gerard Raven: “Ik heb vijftig mensen laten schrijven over vijftig
onderwerpen. In het boek wordt ook vooruitgekeken. Een van de standaardvragen was: wat is je wens voor de toekomst?”

Verbinding – Vijftig jaar De Hoeksteen 1971-2021

Het boek kost € 15,-. Info over bestelling: gerardraven@gmail.com.

JOSÉ VORSTENBOSCH
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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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Portret van een bewoner
“Ik gooi de luiken open”
Richard van der Pol is vader van vijf kinderen en sinds kort opa van een zevende
kleinkind. Drie jaar geleden moest hij afscheid nemen van zijn geliefde vrouw
Adriana. Door open te staan voor anderen, lukt het hem nieuwe contacten
op te bouwen.
“Vijf jaar geleden verhuisden we van
een grote woning in Rustenburg naar
seniorencomplex Overseldert in Zielhorst.
We moesten veel ruimte inleveren, maar
er waren ook voordelen. De woonkamer
is best groot en heeft als verlengstuk
een mooi balkon. In het gebouw wordt
elke dag wel iets georganiseerd. En bij
’t Middelpunt aan de overkant is ook
veel te doen.
Ik werkte bij de Koninklijke Luchtmacht
als administrateur voor bewegingswetenschappers. Zelf heb ik 36 marathons gelopen, allemaal binnen 3 uur. Ik nam ook
deel aan wedstrijden van 60 kilometer,
die liep ik in 4,5 uur. Als je veel hardloopt,
ken je op een gegeven moment je plaats
in het peloton. Je gaat de strijd met jezelf
aan en moet weten te doseren. Dan kan
het zijn dat je een tweede adem krijgt, zodat je vóór de finish nog kunt versnellen.
Mijn vrouw steunde mij door dik en dun.
Na een lange training was het bad gevuld
en stond het eten klaar. Bij sport gaat het
om discipline, volharding en motivatie.
Als je zwaarder wordt, zoals ik rond mijn
vijftigste, gaat je motivatie achteruit. Een
sporter kan het niet verdragen als hij van
de 25e naar de 80e plaats zakt. Toen
ben ik overgestapt op wandelen. Mijn
vrouw wilde ook gaan sporten, maar ze
had geen conditie. We trainden elke dag
samen, ze werd steeds sterker en kreeg

er plezier in. In het begin haalde ze met
moeite 10 kilometer, na een half jaar liep
ze met gemak 40 kilometer.
Drie jaar geleden is mijn vrouw mij
helaas ontvallen. We waren 43 jaar
getrouwd, elke dag was een feest. Ze is
tot het eind toe sterk gebleven. Bij haar
overlijden zei ze: ik ben tevreden en
dankbaar. Als ik er niet meer ben, moet
je een netwerk van vrouwen hebben.
Ga met een vrouw in gesprek alsof
het je zus is, dan vind ik het prima. Dus
gooide ik de luiken open en probeerde
zo veel mogelijk vriendschappelijke
banden met vrouwen te krijgen. Wonderwel ging dat heel goed.
Bij ’t Middelpunt voelde ik me al snel
thuis. Ik werd gevraagd om een ouderengroep te begeleiden. In de groep
zaten vrouwen die niet goed Nederlands spreken. Ik zei: dat kan me niets
schelen, ik zoek de overeenkomsten.
Op een gegeven moment brachten ze
lekkere hapjes mee. Door samen te eten
kom je met elkaar in contact en daaruit
kunnen vriendschappen ontstaan.
Wie is je naaste? Dat zijn niet alleen je
familie en je buurman, dat is in feite iedereen. Natuurlijk heb je je voorkeuren.
Maar als je de ander met openheid en
interesse tegemoet treedt, gaat er een
wereld voor je open.”
JOSÉ VORSTENBOSCH
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Luisterjuf Ivana Benko

Ondersteuning voor kinderen
en ouders
Er zijn enkele nieuwe gezichten van Indebuurt033 verschenen in onze wijken.
Eén daarvan is dat van Ivana Benko. Door haar eigen ervaringen als vluchteling uit Bosnië kan ze zich goed verplaatsen in kinderen en hun emoties. De
gesprekken beginnen altijd met luisteren.
Officieel heet haar functie ‘Preventiewerker Jeugd’ voor de wijken Schothorst,
Zielhorst, Kattenbroek en Hoogland. Dat is een gevarieerde baan, niet alleen
vanwege het uitgebreide werkgebied van verschillende wijken met uiteenlopende problemen. Ivana werkt 36 uur per week bij Indebuurt033, 4 dagen van
9 uur. Voor een deel is ze haar rol nog aan het invullen, zoals kennismaken met
allerlei partijen in het onderwijs en met de wijkteams, en opzetten van samenwerkingsstructuren.
Vertrouwelijke gesprekken
De Preventiemedewerker Jeugd werkt met kinderen tussen de vier en twaalf
jaar bij de kindergroepen ‘Piep zei de Muis’ en/of ‘Billy Boem’. Maar Ivana is
ook één dag in de week sociaal werker op basisschool De Kameleon in Zielhorst. Dan voert ze wel vijf tot zeven gesprekken op een dag. Eén op één met
leerlingen. Die gesprekken beginnen altijd met luisteren naar wat de kinderen
te vertellen hebben, over wat er in hun leven gebeurd is, waar ze thuis of op
school tegenaan lopen, welke emoties ze kwijt willen. En zo zijn de leerlingen
van De Kameleon haar al snel ‘de luisterjuf’ gaan noemen. Ivana is ook één dag
in de week als preventiemedewerker op De Zevensprong en De Weesboom in
Schothorst.
De werkwijze is op alle scholen gelijk. Ivana bespreekt met het kind hoe het
kan omgaan met de emoties en de situaties waar die emoties uit voortkomen.
Eventueel kan ze doorverwijzen naar de preventiegroepen van Indebuurt033,
zoals ‘Piep zei de muis’, of naar relevante externe organisaties. De gesprekken
met de kinderen zijn altijd vertrouwelijk. Alleen als de kinderen dat goedvinden,
zal Ivana het met anderen over hen hebben. De kinderen geven zelf aan wat ze
wel of niet mag doorvertellen.
Niet belerend
Leerlingen kunnen zelf een afspraak met haar maken op haar vaste weekdag op
school. Ivana kan ook door de teams van andere basisscholen worden opgeroepen. Dat gebeurt vaak op verzoek van een leerkracht, de Intern begeleider of de schoolverpleegkundige.
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Maar ook ouders die stress ervaren of opvoedkundig advies willen, kunnen bij
Ivana terecht. Ze komt dan bij de mensen thuis of ze maken een afspraak ergens
anders. Belangrijk is dat Ivana nooit alleen met de ouders of de leerkrachten
praat. Ze gaat altijd in gesprek met het kind of de kinderen en komt uiteindelijk
tot een goed advies. Ze is niet belerend, maar geeft de ouders tips en handvatten op het gebied van opvoeding. Vooral ondersteunt ze zowel kinderen als
ouders in het versterken van hun eigen oplossend vermogen.
Ervaringsdeskundige
Wat maakt Ivana zo geschikt voor deze functie? Ze is bij uitstek een ervaringsdeskundige. Ze is als zevenjarige vluchteling uit Bosnië in Nederland terechtgekomen en heeft hier een aantal héél moeilijke jaren meegemaakt in diverse
asielzoekerscentra. Desondanks heeft ze zich de Nederlandse taal perfect
eigengemaakt en hier een mooie opleiding afgerond met een mastertitel. Door
haar ervaringen kan ze zich uitstekend verplaatsen in de emoties van de kinderen
met wie ze te maken krijgt. De gesprekken verlopen daardoor heel natuurlijk en
dat voelen de kinderen. Die voelen zich dus door haar gezien en gehoord en
geven haar het nodige vertrouwen.
Ouders kunnen een afspraak maken via ivana.benko@indebuurt033.nl of
06 53 57 94 98. Een verwijzing is daarvoor niet nodig.

MARGRIET GUIVER-FREEMAN
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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.
De redactie van KijkOpDeWijk kreeg de
volgende vraag:
In Winkelcentrum Schothorst staat sinds
juni een bord met informatie en de tekst
‘Welkom in Schothorst!’ Hoe is dit bord tot
stand gekomen?
Ine de Laat geeft namens de Groene
Raad en de Wijkraad Schothorst antwoord op deze vraag.

Hopelijk zullen nu steeds meer mensen
de bestaande bewonersorganen in de
wijk, de Groene Raad en de Wijkraad
Schothorst, leren kennen. Voor en door
bewoners!
FOTO: WATZE DE HAAN

Het begint met een idee van de Wijkraad om bij de invalswegen van Schothorst informatie/welkomstborden te
plaatsen. De middelbare scholen in de
wijk zeggen hun medewerking toe: zij laten hun leerlingen een tekening voor het
bord maken. Uiteindelijk blijft één ontwerp over, dat van Vincent van Dijk, inmiddels ex-leerling van het Farel College.
Hij maakte de illustratie onder leiding van
zijn docent beeldende vorming Charlotte
Vester.

De eerste stappen zijn nu gezet, maar
hiermee zijn we er nog niet. De gemeente blijkt geen toestemming te
willen verlenen voor het plaatsen van
de borden. Ondertussen is een werkgroep druk bezig met de plannen voor
het vergroenen van het Winkelcentrum
Schothorst. Omdat ook bij deze groep
de wens ligt een informatiebord te
plaatsen, gaan we het ontwerp daarvoor combineren. Nu krijgen we gelukkig wél toestemming. Met subsidie van
Buurtbudget Schothorst kan een goed,
duurzaam bord gekocht worden. Begin
juni 2021 is het zover, het bord wordt
geplaatst!

BLIEKJE

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.
Gezocht: voor binnen schilderwerk zoek ik
een (ex) schilder, (gepensioneerd?) die b.v.
twee dagdelen per week wil werken. Huis in
Hoogland. Tijden in overleg. Tel: 06 10 40 30 29.
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Vincent van Dijk maakte de illustratie op
het welkomstbord in Schothorst

Een boom met een verhaal
Veel bewoners van Schothorst kennen het kleine, sobere monument aan Nijenrode,
tegenover nummer 137. Het staat daar als gedenkteken voor de twee mensen die
op 3 oktober 1944 op die plek door de Duitsers zijn gefusilleerd: Jacobus Petrus
Bunnik en Gerardus Cornelis van Hoften. Het betrof een represaille voor de moord
op een NSB’er, die de dag daarvoor op dezelfde plek was neergeschoten.
Jacob Bunnik en Gerard van Hoften waren bekende Amersfoorters. Ze werden in
de nacht van 2 op 3 oktober uit hun huis gehaald en de volgende ochtend omgebracht. De 46-jarige Jacob Bunnik had een houthandel aan de Heiligenbergerweg;
hij liet een vrouw en zes kinderen achter. Gerard van Hoften, 47 jaar, was arts en
directeur van de GGD van Amersfoort. Hij had een vrouw en twee kinderen.
Het monument, onthuld op 3 oktober 1946, was een gift van het koor van de Henricusparochie in het Soesterkwartier, waarvan Jacob Bunnik lid was. De oude knotels, die in de jaren veertig midden tussen de weilanden van Hoogland stond, is nog
steeds markant aanwezig. Met het aanleggen van de wijk Schothorst kwamen boom
en gedenkteken tegenover de nieuwe huizen op Nijenrode te staan; sindsdien
horen beide bij onze wijk.
Eind april 2021 is naast de boom een lessenaar geplaatst, waarop het verhaal achter
het gedenkteken verteld wordt. Dit is een initiatief van Mark Cremers, kleinzoon
van Jacob Bunnik. In samenwerking met de gemeente kon zijn plan gerealiseerd
worden.
FOTO: HERMAN VIJLBRIEF

Zondag 3 oktober is het 77 jaar geleden
dat Jacob Bunnik en Gerard van Hoften
op deze plek gestorven zijn en 75 jaar
geleden dat het monument werd geplaatst. Op die dag vindt bij het monument een herdenking plaats, waarbij de
lessenaar onthuld zal worden. Zodra wij
meer weten over de herdenking, zullen
we dat via de wijkwebsites en de digitale nieuwsbrief bekend maken.
Het gedenkteken en de boom hebben
een warme plek in het hart van veel
wijkbewoners. Verschillenden van hen
hebben in het verleden over de geschiedenis van het gedenkteken geschreven. Dat het verhaal bij de boom
van nu af aan voor iedereen te lezen is,
verheugt ons oprecht.

WIJKRAAD SCHOTHORST
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Mind-Walk: ontspannen in de buitenlucht
Op een vrijdagochtend in juli spreek ik af met Ineke en Carolien in Park Schothorst.
Ineke heeft deze ochtend haar wekelijkse Mind-Walk gegeven. Op mijn vraag waarom ze heeft gekozen voor Park Schothorst antwoordt ze dat daar de meeste variatie
is in vergelijking met andere locaties die ze heeft onderzocht. Allereerst is er natuurcentrum Het Groene Huis. De deelnemers vinden de sfeer van de middeleeuwse
boerderij prachtig en wandelen tijdens de lessen veel door de bloementuin met de
zonnewijzer. In de schitterende rozentuin worden regelmatig oefeningen gedaan en
dan geniet iedereen van de vele kleuren en geuren. We lopen ook wel eens het park
uit omdat de omgeving eromheen veel te bieden heeft.
Pas op de plaats
Carolien heeft al 26 keer meegedaan
aan Mind-Walk. Ze vindt het lastig om
rust te vinden en zocht een activiteit
die wat ontspanning geeft naast haar
baan. Daarnaast vindt ze het prettig als
de activiteit in de buurt is en houdt ze
veel van natuur. Mind-Walk geeft haar
handvatten om meer in balans te komen.
Carolien vertelt dat ze er de eerste les
blanco ingestapt is. Ze wilde het drie
of vier keer uitproberen “en als ik er blij
van word, dan ga ik door”. Zij vindt het
een goede activiteit voor mensen die
druk zijn. Het is voor haar iedere keer
een pas op de plaats.

In de schitterende rozentuin
geniet iedereen van de vele
kleuren en geuren
Elke les komt een ander thema aan
bod. Zo worden er bijvoorbeeld balansoefeningen gedaan. Mind-Walk is een
combinatie van rustig wandelen, yoga,
Qi Gong, ontspanningsoefeningen,
meditaties en ademhalingsoefeningen.
Iedere les volgen we een andere route
en deze variatie maakt het niet saai. Je
leert het park, het bos en de ruimte er
omheen echt kennen. Ook elk seizoen is
anders. We zien veel van de natuur en
delen dat met elkaar.
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Eigen grenzen bewaken
Mind-Walk is goed voor lichaam en geest
en meedoen is laagdrempelig. De lessen
zijn geschikt voor alle leeftijden, zowel
mannen als vrouwen. Momenteel zijn er
deelnemers van eind dertig tot zeventig-plus. Iedereen doet mee naar eigen
kunnen, zo kun je je eigen grenzen bewaken. Soms heeft iemand last van veel
vermoeidheid of een depressie. De lessen
zijn ook heel geschikt voor mensen die
corona hebben gehad. De ademhalingsoefeningen geven veel lucht en ontspanning.
Ineke is nu bijna drie jaar Mind-Walktrainster. Ze vindt het fijn om actief te blijven
na haar pensioen en heeft er zelf ook baat
bij. Na jarenlang werken in het onderwijs
vindt ze het prettig om mensen iets aan
te reiken. Ineke inspireert graag met mooie
teksten die bij het thema passen, op mooie
plekjes in het park. Aan het eind van de les
is er vaak een korte meditatie ter afsluiting.
Nieuwsgierig
Misschien heb je Ineke wel eens zien lopen
met haar Mind-Walkrugzak. We komen
vaak wandelaars tegen. Ze zien ons oefeningen doen en worden nieuwsgierig. Zo
staat iemand soms van een afstandje te
kijken naar een oefening of stelt een vraag.

Pedicuresalon Nailcare biedt
veel mogelijkheden:
- Pedicuren, manicuren
- Kalknagel- en/of schimmelnagelbehandeling
- Lijfkracht-Herstel voor rugen 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

Wil je ook een keer een les ervaren? Ineke start iedere week (met uitzondering van
de schoolvakanties) op vrijdagochtend om 10:00 uur en op maandagavond om 19:00
uur bij Het Groene huis. Een les kost € 6,- en kan per keer betaald worden. Voor
meer informatie en aanmelding: Ineke van der Aalst, www.mind-walkamersfoort.nl,
06 18 86 55 94.

CLARINE HUIZENGA, ENTHOUSIASTE DEELNEMER (RUIM 2 JAAR)
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Youtuber Bas Grolleman filmt in de wijk
Jij ziet vast ook wel eens iemand op
straat lopen met een super-de-luxe
camera, statief en andere interessante
foto- en filmdingen. Deze bewoner van
Zielhorst is iemand die je zo tegen zou
kunnen komen. Bas Grolleman maakt
namelijk video’s voor YouTube over
motivatie en productiviteit, en over
online tools. Hij doet dit ook buiten,
samen met zijn zoon. Zo legt hij de
verbinding tussen spelletjes, motivatie
en productiviteit, en hoe kun je dat
nou beter doen dan bijvoorbeeld op
een speelplaats?
Hij is ooit begonnen met zijn YouTubekanaal ‘Tools on Tech’. Later ging
hij (vaak Engelstalige) video’s maken
over het programma Notion. Voor de
mensen die dit niet kennen: je kunt het
zien als een digitale manier van lijstjes
verzamelen. De producties van Bas
worden goed bekeken. Het gaat vaak
over Notion, maar ook steeds meer
over productiviteit en hoe kinderen en
jongeren tijdens het opgroeien tegen
allerlei hindernissen en problemen
aanlopen.

ven heb je nou eenmaal tools nodig
om verder te komen in je werkleven.
Door dit te vergelijken met games
hoop ik jongeren wat betere inzichten
te geven in wat hen te wachten staat
en ze te motiveren zichzelf te blijven
ontwikkelen.”
Hoe is hij in Zielhorst terechtgekomen?
“Ik heb vroeger in Kattenbroek gewoond en heb daar veel leuke herinneringen aan. Daarna woonde ik
een tijdje in Barneveld, maar ik miste
Amersfoort. Alle faciliteiten zijn hier
dichtbij en door handige apps als
Greenwheels en MyWheels heb ik zelfs
mijn auto weg kunnen doen. Alles is
heerlijk op loopafstand en mooi groen.
Daarnaast gebeurt er altijd wel iets in
de buurt, dat heb ik vooral tijdens de
pandemie gemerkt.”

“Net als in een videospel als Zelda of
Mario moet je eerst ‘levelen’ om naar
de volgende ronde te mogen.” Bas legt
uit: “Als je als jong persoon nieuw op
de werkvloer komt, moet je nog veel
dingen leren en uitzoeken. In games
zijn dit vaak de ‘tools’ om de eindbaas
mee te verslaan. Ook in het echte le-

Ben je benieuwd waar Bas zoal filmt? Bekijk zijn video’s YouTube, bijvoorbeeld:
Over productiviteit bij kinderen: https://youtu.be/iRCpK3l2P2E. Een trailer
die hij samen met zijn zoon gemaakt heeft: https://youtu.be/r42ptdzl-Rc.

ESTHER TERPSTRA
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Tuintips van de Groene Raad
De leden en kennissen van de Groene
Raad hebben samen vele jaren aan
groene ervaring. Hoogste tijd om die
kennis te delen. Binnenkort is de rubriek
met (moes)tuintips terug te vinden op de
website van de Groene Raad. Hier alvast
een voorproefje.

Een van de leden van de Groene Raad
kreeg het tuinieren met de paplepel
ingegoten. Hoewel het wat jaren duurde voordat het ook echt aansloeg, was
de liefde voor de tuin al vroeg terug
te vinden in de groene vingers van
oma, tante en moeder. Aangezien een
bloementuin vroeger een luxe was en de
focus op de moestuin lag, was er geen
geld om aan sierplanten te besteden.
De (stoute) oplossing van oma? Als ze
ergens langs liep en ze zag een mooie
struik dan brak ze daar stiekem een
stukje van af. Aangezien ze op löss
tuinierde, sloegen de meeste van deze
stekjes al aan door ze alleen in de grond
te steken. Nou is het moraal van dit verhaal niet om Schothorst af te struinen
en stekjes te gaan stropen uit de voortuinen, maar het geeft wel een idee hoe
je zonder geld uit te geven aan nieuwe
struiken en planten kan komen.
GROENE RAAD SCHOTHORST

Stekken kan op verschillende manieren,
de juiste of beste manier is afhankelijk
van het soort plant. Zo kunnen er nietbloeiende takjes van struiken opgepot
worden om te laten wortelen. Dit kan
bijvoorbeeld bij fuchsia’s, vlinderstruiken en hortensia’s, maar ook bij eetbare
planten als rozemarijn, salie en bessen.
Veel vaste planten zijn te stekken door
de moederplant op te delen. Vaak zitten
er aan de zijkanten nieuwe scheuten die
vrij eenvoudig met een scherp schepje
losgemaakt kunnen worden. Dit kan
onder meer goed bij vaste geraniums
en herfstanemonen.
De makkelijkste manier om planten te
vermeerderen is echter de natuur het
werk te laten doen. Diverse planten
maken jaarlijks (vele) nakomelingen.
Denk hierbij aan hibiscussen, helleborus
(kerstroos) en vergeet-mij-nietjes. Als je
een wat lossere tuinierder bent en dus
niet altijd met de schoffel paraat staat,
kun je op deze manier ook goed succes
boeken. De grootste kunst is dan het
identificeren van deze kleine plantjes,
want ze zijn makkelijk te verwarren met
onkruid.
Bekijk gedetailleerde omschrijvingen van
vermeerderingsmethodes en andere tuintips
op onze website groeneraadschothorst.org.
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Bouwplannen in Het Hoefkwartier
Het werd de mooiste kantorenwijk van Nederland toen De Hoef in de jaren
tachtig ontwikkeld werd. Maar tijden veranderen: De Hoef-West wordt nu de
mooiste ‘woon- werk- en leerwijk’ met veel groen en waterpartijen en heet
voortaan Het Hoefkwartier. Geleerd wordt er al heel lang, en inmiddels ook al
een tijdje gewoond: drie bedrijfspanden zijn omgebouwd tot appartementen.
Op het verdwijnen van bedrijven na is er in de wijk verder niet veel veranderd,
maar er zijn wel veel plannen gemaakt. De verwachting is dat er zo’n 2.500 à
3.000 woningen komen: veel appartementen, meest middelhoog, met groen
om en op de gebouwen.
Maak er maar eens een ommetje. Ga vanuit de fietsenstalling bij Station Schothorst rechtsaf, meteen links is de Plotterweg. Bij de eerste kruising is linksaf
de Hoefseweg (die eerder gewoon de Liendertseweg heette) en rechtsaf de
Liendertseweg. Hier staan links en rechts grote borden die laten zien wat er op
het lege parkeerterrein gaat gebeuren.
De Lichtpen
Het mooie witte gebouw aan de overkant heet De Lichtpen (zie ‘Pionieren in
het Hoefkwartier’ in het vorige nummer
van KijkOpDeWijk). Op het parkeerterrein komt op de hoek een woontoren
met elf verdiepingen en verderop
langs de Plotterweg een lager gebouw,
samen goed voor 98 appartementen.
Daarnaast is er voldoende parkeerruimte gepland, een hub voor deelauto’s en
voor ‘buitenzitters’ leenfietsen. Horeca
met terras gaat zorgen voor een levendige buurt. Waarschijnlijk start de bouw
begin volgend jaar. Het zijn de eerste
nieuwe gebouwen in de wijk.
Kop van de Hoef
Langs de spoorlijn en de Hoefseweg
komen vier grote appartementengebouwen met samen zo’n 500 woningen. Het terrein heeft de vorm van
een lange driehoek met als basis het
begin van de boomschorshandel. De
Hoefseweg en het spoor zijn de zijden
van de driehoek die elkaar bijna raken
waar de Hoefseweg over de ringweg
gaat. De vier groepen woongebouwen
zijn gescheiden door dwarsstraatjes die
20

FOTO: HERMAN VIJLBRIEF

toegang geven tot het vele groen in de
binnentuinen, dat ongetwijfeld uitnodigt
om naar buiten te gaan. Parkeren doe je
aan de kant van het spoor om ruimte te
houden voor groen. 500 appartementen

Impressie van de Hoefse Hout

lijkt misschien wat veel voor een niet
al te groot stuk grond, maar er kan natuurlijk omhoog gebouwd worden.
Hoefse Hout
De Hoefse Hout ligt tegenover de Kop
van de Hoef aan de andere kant van de
Hoefseweg. De Printerweg loopt er omheen. Drie groepen appartementengebouwen, in totaal 250 woningen, worden
voor 80 procent gemaakt van hout. De
gebouwen staan rond groene hoven met
waterpartijen en wandelpaden. Ideaal
voor een spijsverterend wandelingetje en
een praatje met de buren: ontmoeten is
één van de kernwoorden bij het ontwikkelen van deze wijk.
Op internet is veel informatie te vinden
over de genoemde projecten. De gemeente organiseert regelmatig een Hoef
Café om kopers, bewoners en omwonenden bij te praten. Eerdere bijeenkomsten kun je terugkijken via YouTube. Het
volgende Hoef Café is op 29 september.
Of het een digitaal café of eindelijk weer
een echte bijeenkomst wordt, zullen we
moeten afwachten. Houd daarvoor de
berichten van de gemeente in De Stad
Amersfoort in de gaten.
HERMAN VIJLBRIEF
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FOTO: JOSÉ VORSTENBOSCH

WAAR IN DE WIJK?
Op deze pagina zie je een foto uit
Schothorst, Zielhorst of het Hoefkwartier. Weet jij waar deze gemaakt
is? Stuur je antwoord dan vóór 1 oktober 2021 naar redactiekodw@gmail.
com. Vermeld in je reactie de plaats
waar de foto genomen is, evenals
je naam en adres. Onder de goede
inzendingen verloten we een leuke
verrassing. Bewoners van de straat
zelf zijn uitgesloten van deelname.
De winnaar van de prijsvraag in het
vorige nummer, Yvonne Renes, heeft
een cadeaubon ontvangen van
Floating Center Nederland (www.floatingcenternederland.nl).

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
het magazine. Interesse? Stuur een mail naar redactiekodw@gmail.com.

(NIEUWE) ACTIVITEITEN VANAF SEPTEMBER
Dagelijks Inloop in ’t Middelpunt
Vanaf september is de Huiskamer van ’t Middelpunt elke werkdag open van 9:00 tot 16:30 uur
en van 19:00 tot 22:00 uur voor Inloop (vrije toegang, eerste kopje koffie of thee gratis, gratis
krant, ontmoeting, praatje, televisie, spellen, puzzels). Op sommige dagdelen worden tijdens
de Inloop (meestal op verzoek van bezoekers) activiteiten georganiseerd. Hieraan kunnen
bezoekers gratis meedoen, maar meedoen is natuurlijk niet verplicht. Kijk voor de vaste activiteiten in de agenda op pagina 25-27.
N.B. Helaas heeft ’t Middelpunt te kampen met personeelstekorten. Daardoor kan het gebeuren dat de Huiskamer gesloten is op dagdelen dat er geen ruimtes gehuurd of activiteiten gepland zijn. Wil jij helpen dat probleem op te lossen? Meld je dan aan als vrijwilliger bij
Margriet Guiver-Freeman (wbt@wijkzielhorst.nl of 06 11 38 03 49).
Keramieklessen
Op 2 september start Giny Mooren weer met haar keramieklessen in ’t Middelpunt, elke
donderdagochtend van 9:00 tot 11:00 uur. Bel Giny voor meer informatie: 033 480 51 84.
Creatief met Tante Sel
Met ingang van 15 september gaat Juselle Valks elke woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00
uur kinderen uit het gebied SZH creatief bezighouden in ’t Middelpunt (maximaal 12 deelnemers). Eigen bijdrage € 1,- per keer. Zie ook Facebook: huntu/samen creatief met tante sel.
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Workshop Domotica
Domotica, ook wel huisautomatisering genoemd, staat voor alle elektronische toepassingen
in de woning om bijvoorbeeld je verwarming, ventilatie en verlichting te besturen, maar ook
allerlei diensten uit de woonomgeving. Technische toepassingen die worden gebruikt om
het leven - niet alleen van ouderen en hulpbehoevenden - gemakkelijker of comfortabeler te
maken. Studenten en een docent van ROC Midden-Nederland komen hierover een workshop
geven, bedoeld voor wijkbewoners vanaf ongeveer vijftig jaar. We hopen veel tips te krijgen
voor prettig en veilig thuis wonen.
Gratis workshop op vrijdag 17 september van 10:00 tot 12:00 uur in de Huiskamer van ’t Middelpunt. Aanmelden hoeft niet, loop gewoon binnen vanaf 9 uur. Bovendien is het eerste kopje
koffie of thee gratis.
Elke vrijdagochtend zijn er bijeenkomsten in het kader van ‘Leuker ouder worden’. Één keer
per maand wordt er een themabijeenkomst georganiseerd met een workshop of demonstratie.
Thema’s die aan bod komen: gezonde voeding, bewegen, zelfstandig wonen (ook voor jongeren interessant), voor jezelf (leren) zorgen en zo lang mogelijk zelf de regie blijven houden.
De gratis bijeenkomsten worden ingevuld naar de wens en behoefte van de deelnemers. Af en
toe kunnen we een deskundige of een leverancier uitnodigen om wat dieper op een relevant
onderwerp in te gaan.
Muziekcafé Zielhorst
Op de laatste zaterdag van de maand september hopen we weer een Muziekcafé te kunnen
aanbieden: van 16:00 tot 18:00 uur in ’t Middelpunt. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Op 25 september staat een optreden gepland van Ritmo Ahi. De band
bestaat ruim tien jaar en is geformeerd rond de Cubaanse zangeres Daisy Garcia. Ze heeft de
muziek met de paplepel ingegoten gekregen en met het ‘Ritmo Ahi sausje’ wordt het meteen
Fiesta! Op 30 oktober neemt de vierkoppige band KanadaBluesBand je mee terug in de tijd
naar de oude klassiekers uit de jaren zeventig. Voor de derde keer in Muziekcafé Zielhorst!

Seizoenswandelingen
In augustus zijn de seizoenswandelingen van de Groene Raad
van start gegaan. Het thema
van dit jaar is ‘water’. Tijdens de
wandelingen worden mooie en
markante natuurplekken in en om
landgoed Schothorst opgezocht.
Vertrek vanaf het Groene Huis.
Woensdag 8 september – 19:00
uur: Hoog en droog op de akker.
Vooraf aanmelden niet nodig.
Zondag 10 oktober – 14:00 uur:
Paddenstoelenwandeling.
Vooraf aanmelden via
groeneraad@inschothorst.nl.
Meer informatie:
www.groeneraadschothorst.org.
Bomenwandeling in 2020
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Vrijwilligers gezocht
Redacteur Sociale Media
Schothorst en Zielhorst zoeken iemand die de sociale media (Facebook, Instagram)
van beide wijken wil bijhouden: regelmatig berichtjes en foto’s/plaatjes plaatsen. Je
wordt ‘gevoed’ door de redacties van de wijkwebsites, KijkOpDeWijk en de digitale
nieuwsbrief SZH, en door de organisatoren van activiteiten in de wijken. Daarnaast zou
het heel mooi zijn als je ook zelf op zoek gaat naar berichten die interessant kunnen zijn
voor de bewoners van Schothorst, Zielhorst en het Hoefkwartier. Dus: heb jij oog voor
nieuwtjes, ben je creatief en houd je van schrijven? Dan komen we graag met jou in
contact! Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Belangstelling?
Meld je bij Margriet Guiver-Freeman (wbt@wijkzielhorst.nl of 06 11 38 03 49).
Gastheren of -vrouwen voor ’t Middelpunt
’t Middelpunt kan nog hulp gebruiken op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend van
8:30 tot 13:00 uur, op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 17:00
uur en op alle avonden van 18:30 tot 22:00 uur. Heb jij een dagdeel (of twee) per week
over voor dit (onbetaalde) vrijwilligerswerk? Meld je dan bij vrijwilligerscoördinator
Margriet Guiver-Freeman (wbt@wijkzielhorst.nl of 06 11 38 03 49).
Zoekt jouw organisatie ook vrijwilligers? Stuur een berichtje naar wbt@wijkzielhorst.nl,
dan zorgen wij voor publicatie in de eerstvolgende KijkOpDeWijk 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).

Week van de Ontmoeting
In de Week van de Ontmoeting worden er in de stad activiteiten georganiseerd,
waarbij verbinding en elkaar ontmoeten centraal staan. De Week van de Ontmoeting is
onderdeel van de landelijke campagne Week tegen Eenzaamheid (30 september tot en
met 7 oktober), waarin gemeenten en organisaties extra aandacht vragen voor mensen
die zich eenzaam voelen. Meer informatie en tips tegen eenzaamheid vind je op de
website www.eentegeneenzaamheid.nl onder het kopje ‘Dit kun jij doen’.
Om eenzaamheid tegen te gaan, kun je van alles bedenken.
Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan doen of proberen de
banden met verwaterde contacten aan te halen. De
redactie van KODW is benieuwd naar ideeën en
ervaringen van lezers. Heb jij een gouden tip tegen
eenzaamheid? Laat het ons weten: redactiekodw@gmail.com.
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VASTE ACTIVITEITEN IN SCHOTHOTST, ZIELHORST & HOEFKWARTIER

(onder voorbehoud van coronamaatregelen; zie de digitale Nieuwsbrief SZH of bel de locatie voor de laatste info)

Locaties: * FZ = Fidelitas, Sportpark Zielhorst 8, SZ * GH = Groene Huis, Schothorsterlaan21, S * 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,
Spinetpad 2, (033 887 62 96) Z * MS = ’t Middelpunt, ingang Stradivariusstraat, Z * Om = De Ontmoeting, De Bekroning 2 (033 456 28 05), Z * SW = Jongerenvereniging 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

25

26

AGENDA SEPTEMBER/OKTOBER 2021

Voor de laatste agendaplanning, zie de digitale nieuwsbrief SZH.
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.
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Uitgave: Buurtbestuur SZH (WijkBewonersTeam
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Noor Naaborgh (wijkraadschothorst@gmail.com)
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Sanja Willems (sanja.willems@indebuurt033.nl)
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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
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.
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