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Met dit vijfde nummer van KijkOpDeWijk SZH luiden we het jaar 2021  
alweer uit. De redactie heeft weer met plezier aan dit nummer gewerkt, 
met ook veel dank aan de gastschrijvers en -fotografen. 

Wat is er dit jaar veel gebeurd in onze wijken! Deels achter de schermen, 
omdat het door de verplichte coronamaatregelen niet ‘openbaar’ mocht. 
Gelukkig kan er nu wél weer veel, al of niet met de coronacheck. De 
Muziekcafés Zielhorst van eind september en eind oktober, bijvoorbeeld, 
waren weer bijna als vanouds gezellig. En de herdenking begin oktober bij 
de boom met een verhaal aan Nijenrode, waarover we in het vorig nummer 
schreven, was indrukwekkend.

In dit nummer blikken we nog even terug op het vertrek van Wilma Pol, de 
vrijwilligerscoördinator van De Koperhorst en van de WijkMobiel. Niets ten 
nadele van haar opvolger Simone van Ree, maar Wilma wordt nu al gemist.
Kees Smulders legt uit hoe de veiligheid in zijn buurt wordt verhoogd 
met een whatsappgroep. Misschien ook iets voor uw buurt?
Verder berichten we over de uitslag van de Fotowedstrijd SZH van  
deze zomer en maken we nader kennis met Theo Hoogenboom, Judith 
Kelderman en Gert van Erk, allen op hun eigen wijze zeer actief in onze 
wijken. En dat is nog maar een deel van de artikelen uit deze KijkOpDeWijk. 

We wensen u veel leesplezier en graag tot het eerste nummer van 2022! 
Uw tips, ideeën en bijdragen blijven ook daarvoor van harte welkom.

Namens de redactie,

Margriet Guiver-Freeman, WBT Zielhorst
Noor Naaborgh, Wijkraad Schothorst

AAn 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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Bewoner in beeld

“In principe is iedereen muzikaal”
Theo Hoogenboom is musicus. Hij begon als leraar, maar toen de muzieklessen 
werden wegbezuinigd richtte hij zich op koren. Naast het Middelpuntkoor en 
kinderkoor De Kiezeltjes leidt hij nog verschillende andere koren. In de muziek én 
in zijn geloof ervaart hij verbondenheid met mensen over de hele wereld. 

In Zielhorst en Schothorst kennen we 
Theo vooral als de dirigent van het 
Middelpuntkoor en van het recent 
opgerichte kinderkoor De Kiezeltjes, 
maar hij leidt nog een stuk of vijf an-
dere - heel verschillende - koren. Hij 
is gelovig, houdt van kerkmuziek, dus 
het is niet verwonderlijk dat een deel 
van die koren thuishoort in een van de 
kerken uit de omgeving. Maar hij houdt 
van alle muziek die kwaliteit heeft: strak, 
gelijk, verstaanbaar gezongen, of “goed 
verpakt in muziek en acteren” (opera). 
Het repertoire van alle koren samen is 
dan ook heel afwisselend, van klassiek 
tot christelijke liederen, van gregoriaans 
via Ierse volksmuziek tot de van vroeger 
bekende schoolliederen als ‘de Wiele-
waal’.
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Pythagorese komma
De laatste anderhalf jaar is ook Theo’s 
leven door corona behoorlijk op zijn 
kop gezet. Bij kerkdiensten mochten 
maximaal vier mensen zingen. Dat is 
maar een heel klein deel van een koor, 
dus moest er iedere keer met een ander 
groepje gerepeteerd worden. Dan ging 
er iemand in quarantaine en kon je weer 
opnieuw beginnen. Nu de beperkingen 
langzamerhand worden opgeheven, 
krijg je het volgende probleem: vrijwel 
alle organisaties moeten achterstallige 
vergaderingen inhalen, waardoor de 
repetitieruimte vaak niet beschikbaar is 
voor de koren.

Theo Hoogenboom: “Er zit zoveel kracht in muziek”

4



5

MARGRIET GUIVER-FREEMAN

Het Middelpuntkoor heeft de tijd waarin ze niet mochten zingen anders ge- 
bruikt: ze kwamen met kleinere groepen wél bijeen, maar repeteerden niet. Ze 
hebben de tijd besteed aan muziekgerelateerde lezingen en muziektheorie. 
Ooit gehoord van de Pythagorese komma? Leden van ’t Middelpuntkoor weten 
nu wat dat begrip inhoudt. Ook hebben ze bijvoorbeeld verschillende stijlen 
leren herkennen in vioolmuziek. Op deze manier bleef een ander belangrijk 
aspect van het Middelpuntkoor in stand: ontmoeting en onderlinge verbinding, 
aandacht voor elkaar – ook in deze moeilijke tijd.

Muzikale gevoeligheid
Hij is via zijn vrouw Mariëtte in Amersfoort terechtgekomen. Theo studeerde 
schoolmuziek en cello aan het conservatorium in Hilversum, was daar wel 
sociaal, maar niet economisch gebonden en kon dus geen huis krijgen. Toen 
hij en Mariëtte wilden trouwen, werd een huis in Amersfoort mogelijk, omdat 
Mariëtte hier economisch gebonden was.

Theo zelf is als muziekleraar gestart aan een middelbare school en merkte toen 
dat veel kinderen de muzikale boot gemist hadden. Peuters zijn heel gevoelig 
voor ritmes, legt hij uit. Vanaf de onderbouw van de basisschool ontstaat de 
gevoeligheid voor melodieën en vanaf de bovenbouw voor meerstemmigheid. 
Als er in die periodes geen of te weinig aandacht aan zingen en muziek wordt 
besteed, raken de kinderen deze gevoeligheid kwijt en die komt niet meer 
terug. Hij stapte over naar een basisschool, tot daar tot zijn spijt de zang- en 
muziekles werd wegbezuinigd. Toen is hij zich gaan richten op koren.

Verbondenheid
Helaas wordt behalve in de koren nauwelijks meer gezongen. Daarom is Theo 
ook zo blij met het recent opgerichte kinderkoor De Kiezeltjes. Het enthousi-
asme en de spontaniteit van de kinderen is heerlijk! 

Toch, zegt Theo, is in principe iedereen muzikaal. En vrijwel alle emoties van 
mensen zijn gerelateerd of te relateren aan muziek. Er zit zoveel kracht in 
muziek. Die kracht is niet altijd te beredeneren, net als het geloof. Theo ervaart 
in de muziek én in zijn geloof een enorme verbondenheid met mensen over 
de hele wereld. Denk je eens in: het kerkelijke ochtendgebed, de Lauden, 
wordt door groepen van allerlei geloven en stromingen over de hele wereld 
op hetzelfde tijdstip gebeden of gezongen.

"Peuters zijn heel gevoelig voor ritmes"



Vrijwilligers gezocht
Kerk in Actie zoekt collectanten
Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie de landelijke huis-aan-huis-
collecte. Het doel van de collecte is, net als vorig jaar, vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze 
zijn daar - soms helemaal alleen - gekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, 
op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onder-
wijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. Hiervoor zoeken 
we collectanten. Doe jij mee? Meld je aan bij de collectecoördinator Nancy de 
Vries (nansdevries@gmail.com, 06 18 39 19 61), bij het landelijk collecteteam van 
Kerk in Actie (030 880 17 01, collecte@kerkinactie.nl) of via kerkinactie.n/huis- 
aanhuiscollecte.

Beheerders voor ‘t Middelpunt
Een gezellige groep gastvrouwen en -heren zoekt een ondernemende vrijwilliger 
die vijf dagdelen per week wijkcentrum ’t Middelpunt wil beheren. Samen maken 
we van ’t Middelpunt het bruisende centrum dat onze wijk verdient! Voor de 
beheerder is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Informatie: vrijwilligers- 
coördinator Margriet, middelpuntzielhorst@gmail.com of 06 11 38 03 49.

In aanloop naar de verkiezingen

In het volgende nummer van KijkOpDeWijk (verschijning eind februari) willen  
we aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. 
Daarom is de redactie op zoek naar bewoners van Schothorst, Zielhorst en Hoef- 
kwartier die op de een of andere manier betrokken zijn of zich betrokken voelen 
bij de verkiezingen. Het gaat niet om een artikel over politieke voorkeuren, maar 
wel over de betrokkenheid van bewoners bij de gemeentepolitiek en de relatie 
tussen stads- en wijkbelangen.  

Wil jij hieraan meewerken? Stuur een reactie naar redactiekodw@gemail.com.

Vrijwilligers voor KoffiePlus      
Voor KoffiePlus, een laagdrempelige activiteit voor ouderen, zoeken we een 
warme, hartelijke persoonlijkheid die mensen verbindt en met enthousiasme 
zorgt voor een fijne, veilige plek. In overleg met de deelnemers, samen met een 
andere vrijwilliger bied je activiteiten aan die passen bij deze groep. We zoe- 
ken vrijwilligers voor de vrijdag in inloophuis De Ontmoeting (Zielhorst), en voor 
woensdag in de Fonteinkerk (Leusderkwartier).

Geniet jij ervan om een groep senioren een gezellige ochtend of middag te 
bezorgen? Dan zijn we op zoek naar jou! Het gaat om oudere wijkbewoners die 
niet makkelijk uit zichzelf activiteiten ondernemen. Je onderhoudt contact met 
de deelnemers en houdt in de gaten hoe het met hen gaat. Daarover heb je re-
gelmatig overleg met de professional. Zie jij dit vrijwilligerswerk wel zitten en ben 
je nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor meer informatie naar Wilma Stafleu, 
contactpersoon KoffiePlus, 06 42 62 37 47 of Wilma.stafleu@indebuurt033.nl.
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Ik heb een nieuwe liefde. Gisteren stond-ie voor de deur. Of eigenlijk: hij werd af- 
geleverd door een bezorger van Post NL. En nu ben ik in het trotse bezit van een 
slowcooker. Een slowcooker is een elektrische pan waarin je op een lage temperatuur 
urenlang voedsel laat garen. In feite een moderne variant van het oude petroleum- 
stelletje. 

Meteen na het ontbijt stond ik al groente en tofu te snijden. Volgens de instructie 
hoef ik die alleen maar in de slowcooker te doen, wat specerijen en kokosmelk erbij, 
deksel op de pan, timer instellen en aan het einde van de werkdag hoef ik slechts wat 
rijst te koken en kunnen we aan tafel. Ideaal! 

Tijdens deze thuiswerkdag loop ik zo nu en dan naar beneden voor koffie of thee en 
elk bezoekje aan de keuken wordt een groter feestje. Wat ruikt het steeds lekkerder. 
Volgens de lovende verhalen op internet is slowcooking het helemaal. Het is gemak-
kelijk, tijdbesparend, gezond en lekker. Dat klinkt heel goed.

Terwijl ik vanmorgen de rode ui, paprika en bleekselderij sneed, bedacht ik me 
opeens dat zo’n slowcooker precies een van de leukste aspecten van mijn baan 
weergeeft. Net zoals ik de ingrediënten allemaal bij elkaar in de slowcooker doe, 
dan de timer instel op heel wat uurtjes langzaam garen om vervolgens vanavond het 
deksel op te lichten om dan te genieten van heerlijke geuren en smaken, zo gaat dat 
ook in het echte leven. Breng mensen bij elkaar (net als de groente en de tofu), laat 
ze ideeën uitwisselen (lekker sudderen in de pan), gaandeweg komt er steeds meer 
enthousiasme en energie vrij (de heerlijke geuren in mijn keuken gedurende de dag) 
en uiteindelijk kun je aanschuiven bij een nieuwe activiteit in de wijk (het verrukkelijke 
gerecht op mijn bord vanavond).

De komende tijd zal de slowcooker veel staan te pruttelen in onze keuken. Het ene 
uitprobeersel zal een blijvertje worden, het andere niet. Net als verschillende initia- 
tieven in de wijk. Heerlijk dat experimenteren. 

Aan tafel iedereen! We gaan eten en mooie plannen maken.

Aan tafel

Sanja Willems, buurtnetwerker  
Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier

E: sanja.willems@indebuurt033.nl
M: 06 42 49 53 33
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Tien jaar lang was Wilma Pol de enthou-
siaste vrijwilligerscoördinator van woon-
zorgcentrum de Koperhorst in Schot- 
horst. Op 17 september nam ze afscheid. 
Ze vertrekt naar een nieuwe werkkring  
in Wageningen. Wilma gaat haar grote 
liefde achterna, zeiden haar collega’s. 
Maar, zegt Wilma, tijdens een gesprek  
in haar laatste werkweek, mijn hart ligt 
nog steeds bij de Koperhorst. En dat 
betekent een dubbel gevoel tijdens  
deze periode van afscheid. 

In die tien jaar heeft Wilma het aantal 
vrijwilligers in de Koperhorst zien groei- 
en van tachtig naar tweehonderd. Ze 
helpen mee in de keuken, achter de bar, 
in het restaurant en begeleiden bewoners 
die voor onderzoek naar het ziekenhuis 
moeten. Wilma vertelt enthousiast hoe- 
veel betrokkenheid ze bij haar vrijwilligers 
ontmoette. Die betrokkenheid is weder-
zijds. “In de Koperhorst is veel aandacht 
voor persoonlijk contact, ook met vrijwil-
ligers. Samen met hen zoeken we naar 
werk dat bij hen past, waar ze plezier en 
voldoening aan beleven.” Ze heeft mee-
gemaakt dat vrijwilligers via hun werk in 
de Koperhorst konden doorstromen naar 
een betaalde baan.

Uit eigen keuken
Openstaan voor wijkbewoners hoort bij 
de missie van de Koperhorst én bij die 
van Wilma. Zo is er in het woonzorgcen-
trum een dependance van Bibliotheek 
Eemland, waar ook wijkbewoners boeken 
kunnen lenen. Op maandag-, woensdag- 
en vrijdagochtend zijn er vrijwilligers in 
de bieb, die klaar staan voor uitleg en 
een praatje. 

Helaas moest de Koperhorst vanwege 
corona de deuren een tijd lang gesloten 
houden voor wijkbewoners. Inmiddels 
zijn ze weer welkom voor een warme 
maaltijd in het restaurant. En, dat mag 
best vermeld worden, die maaltijd 
komt uit de eigen keuken! 

Aan alle activiteiten die de Koperhorst 
organiseert, kunnen wijkbewoners  
deelnemen. Op de website staat het 
hele programma. Het is echt de moei- 
te waard dat eens te bekijken. Even 
binnenlopen bij de Koperhorst en een 
programma vragen bij de receptie is 
zeker ook een optie. Die receptie, zegt 
Wilma, is het kloppende hart van de 
Koperhorst. 

WijkMobiel
De gerichtheid op de wijk blijkt ook uit 
Wilma’s betrokkenheid bij de activiteiten 
van de Wijkraad Schothorst. Zo was er in 
januari 2020 een nieuwjaarsontmoeting 
voor de hele wijk in de Koperhorst. De 
gastvrouw: Wilma natuurlijk. En van het 
allereerste begin werkte ze enthousiast 
mee aan het project WijkMobiel. Dat 
startte als een initiatief van bewoners 
van Zielhorst en Schothorst, maar werd 
al snel door de Koperhorst omarmd en 
binnengehaald. Ook letterlijk binnenge-
haald: de WijkMobiel staat immers bij 
de Koperhorst gestald. Bij de receptie 
komen de reserveringen binnen en 

Afscheid Wilma Pol

“De Koperhorst is een warm en liefdevol huis”

“Wijkbewoners zijn  
weer welkom voor  
een warme maaltijd”
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NOOR NAABORGH, WIJKRAAD SCHOTHORST

Wilma coördineerde de groep vrijwillige 
chauffeurs. Prachtige mensen, zegt ze. 
Ze hoopt dat die chauffeurs inmiddels 
weer veel bewoners vervoeren, ook 
naar activiteiten in de Koperhorst. 

Gevraagd naar andere mooie ervarin-
gen noemt Wilma Beleef Schothorst, 
de jaarlijkse wijkmarkt waar allerlei 
organisaties en activiteiten uit de wijk 
zich presenteren. Wilma stond daar 
altijd met een kraam van de Koperhorst 
en sprak dan met veel betrokken en 
actieve wijkbewoners. Dat was echt 
een belevenis. Want het allermooiste in 
deze tien jaar waren al die contacten 
met al die mensen, binnen en buiten de 
Koperhorst, die zich met enthousiasme 
en passie inzetten voor anderen. Als 
Wilma dit zegt, straalt ze. Het komt recht 
uit haar hart. 

Prachtige wijk
En dan de toekomst. Het  
afscheid is moeilijk, maar  
Wilma kijkt ook uit naar haar  
nieuwe leven. En de toekomst  
van de wijk en de Koperhorst?  
Ze hoopt dat wijkbewoners die  
behoefte hebben aan contacten of  
activiteiten, de stap gaan zetten om  
die te vinden. Schothorst is immers  
een prachtige wijk, waar van alles te 
doen is, zegt ze. En haar wens voor  
de Koperhorst? Dat de Koperhorst  
meegroeit met mooie ontwikkelingen  
en daarbij blijft wat die nu is: een  
warm en liefdevol huis, waar heel  
veel mensen gelukkig zijn.

Wilma, we wensen je veel geluk. Dank voor je enthousiasme en  
voor alles wat je voor de Koperhorst en de wijk hebt gedaan!

www.koperhorst.nl
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Zeemanskoor zoekt  
nieuwe leden

“Afgelopen jaar zijn er extreem veel 
leden afgevallen door verhuizing, ziekte 
of overlijden. Doordat we stil lagen 
vanwege corona, werd het aantal ook 
niet meer aangevuld.” Zeemanskoor de 
Eemvaarders is hard op zoek naar nieuwe 
leden. Voorzitter Ab Koenders: “Met 
de muzikanten erbij zitten we nu op 20 
mensen. Ons streven is 35 leden. Niet 
meer, want het moet wel een gezellig- 
heidskoor blijven.”

Avondje uit
In zijn woning in Schothorst vertelt Ab 
enthousiast over de Eemvaarders. “Toen 
ik voor het eerst naar een repetitie 
ging, zat ik na afloop in de auto nog te 
zingen. Ik ben nu zeven jaar lid. Ik heb 
altijd in het verenigingsleven gezeten. Zo 
organiseerde ik dansavonden en heb ik 
een tennisvereniging helpen oprichten. 
Dan weten ze je snel te vinden voor een 
bestuursfunctie.” Hij wil het koor er koste 
wat kost weer bovenop helpen. “Het is te 
gezellig om te laten vallen.”

Het repertoire van de Eemvaarders 
bestaat grotendeels uit Nederlandstalige 
smartlappen van de zee, en enkele Duitse 
en Engelse meezingers. Ze repeteren 
elke dinsdagavond onder leiding van een 
bevlogen dirigent in het clubhuis van de 
zeeverkenners. Penningmeester Frank 
Aerts, ook bewoner van Schothorst, 
geeft aan dat gezelligheid en kwaliteit 
hand in hand gaan. Er zijn geen strenge 
eisen voor deelname. “Mensen denken 
vaak dat ze niet kunnen zingen, maar als 
ze meedoen ontdekken ze dat ze het wel 
kunnen.” Hij wijst ook op de sociale func-
tie van het koor. “Voor sommige leden is 
de repetitie het enige avondje uit.”

Andere stofjes
Sinds kort treedt het koor weer op,  
onlangs nog in de tuin van woonzorg-
centrum Nijenstede. Ab: “Dat was mooi 
en dankbaar om te doen.” Hij kijkt ook uit 
naar het najaarsconcert op 7 november in 
de Mannenzaal. Al met al is het koor voor 
hem als een familie. “Heb je een rotdag 
achter de rug, sta je ’s avonds weer lekker 
met z’n allen te zingen. Dan krijg je andere 
stofjes in je hoofd. Na afloop drinken we 
samen een borreltje. Geen zuippartijen, 
daar houden we niet van.”

Omdat de gemiddelde leeftijd vrij hoog is 
- drie koorleden zijn ruim boven de tachtig 
- mikken ze op de doelgroep van vijftig 
tot zeventig jaar. Mannen wel te verstaan, 
maar als de nood hoog blijft kan het zijn 
dat ook vrouwen in de toekomst welkom 
zijn. Ab: “Mannen die geïnteresseerd zijn, 
kunnen gewoon een keer mee komen 
zingen.” Na de coronatijd moesten ze wel 
even op gang komen, maar in no time 
klonk het als vanouds. “Ik ben enorm blij 
dat het weer kan. We gaan er met z’n allen 
tegenaan.”
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JOSÉ VORSTENBOSCH

Optreden bij De Eemgaarde

Een keer meezingen met de Eemvaarders? Elke dinsdag is er tijdens de oefenavond 
vanaf 20:00 uur een open repetitie in het gebouw van de Karel Doormangroep, 
De Stuw 3 in Amersfoort. Bel of mail even van tevoren: info@eemvaarders.nl; 
06 50 54 99 96 (Ab Koenders). 

www.eemvaarders.nl

Lezers schrijven of vragen
Een tijdschrift is niet compleet zonder de mogelijkheid voor lezers om te rea-
geren 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 Zielhorst wordt dit najaar de bestrating op verschillende plekken vervangen door  
beplanting. Volgend jaar komt onder meer Schothorst-Noord aan de beurt voor  
vergroening in het kader van de Operatie Steenbreek (zie pagina 18). Een mooi  
initiatief, maar wie gaat deze prachtige perken onderhouden?

Hilde Goedegebuure, projectleider Operatie Steenbreek bij de Gemeente 
Amersfoort, geeft antwoord:

Bewoners konden aangeven of ze willen helpen met de aanleg en het onder-
houd. Het eerste jaar is het onderhoud in handen van de uitvoerende partij, 
die ook de beplanting heeft verzorgd. Die kan dat samen met bewoners doen, 
als zij dat willen. Zo krijgen ze meer informatie en sturing en leren ze hoe ze 
de perken moeten onderhouden. Andere plekken komen na een jaar in het 
reguliere wijkonderhoud terecht.
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Elk buurtje in Schothorst een veiligheidsapp? Als het aan Kees Smulders ligt 
wel. Het draagt bij aan de veiligheid in de buurt en versterkt het gevoel van 
veiligheid. Voor wie ook zo’n whatsappgroep wil starten, heeft Kees een 
handleiding klaarliggen.

Rond 2016 vatte Kees het plan op om in zijn eigen buurt, de Rondeelstraat, een 
whatsappgroep te starten. Hij bracht een brief rond waarin hij zijn buurtgenoten 
vroeg of zij wilden meedoen. Sindsdien hebben de Rondeelstraat en de aangren-
zende huizen van de Sara Burgerhartsingel een zogenoemde veiligheidsapp. Zo’n 
80 procent van de buurbewoners doet eraan mee. Kees is de beheerder. Hij let 
erop dat de app gebruikt wordt zoals die bedoeld is.

Verdachte situaties
Wat houdt dat in, zo’n veiligheidsapp? De mensen in de groep waarschuwen 
elkaar via de app bij verdachte situaties in hun buurt. Anderen reageren daarop 
door even poolshoogte te nemen. Dan blijkt meestal dat het loos alarm is. Maar 
het kan ook voorkomen dat men het niet vertrouwt en de politie wordt inge- 
schakeld. 

Kees Smulders is ervan overtuigd dat een veiligheidsapp veel voor bewoners 
kan betekenen. De veiligheid in de buurt en het gevoel van veiligheid worden 
versterkt. Je weet dat je buren ook opletten en een seintje geven bij ongewone 
situaties. In de tweede plaats werkt een whatsappgroep preventief door de 
bordjes die geplaatst worden. Bovendien krijgen alle huizen een sticker met 
dezelfde tekst op de voor- en de achtergevel. 

Meer contact
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de app alleen gebruikt wordt in geval van 
mogelijk onveilige situaties. Wel kan zo’n veiligheidsapp ertoe leiden dat deelne-
mers ook over alledaagse zaken meer contact met elkaar willen. Dan wordt soms 
besloten een ‘gewone’ groepsapp te starten.  

Attentie! Buurtpreventie!

meer veiligheid met een 

buurtwhatsapp

12



NOOR NAABORGH

De gemeente en de politie stimuleren het gebruikt van veiligheidsapps. Wijk-
agent Tonny Poelman zou het liefst zien dat er in heel Schothorst, Zielhorst en 
Hoefkwartier dit soort whatsappgroepen zijn. Kees werkt daar graag aan mee. In 
overleg met gebiedsmanager Olaf de Koning heeft hij om te beginnen contact 
gelegd met de beheerders van de whatsappgroepen in Schothorst. Zij bespreken 
met elkaar hoe ze nog meer buurtbewoners bij hun groep kunnen betrekken. De 
bedoeling is ook in Zielhorst en Hoefkwartier zo’n overleg tussen beheerders van 
whatsappgroepen te starten. 

Starten en beheren
Veel mensen denken dat deelname aan zo’n groep betekent dat je om de 
haverklap een bericht op je telefoon krijgt. Dat is echt niet zo. Kees gaat het 
tijdens ons gesprek even na: het laatste appje kwam maanden geleden binnen. 
En ja, de taak van de beheerder is wel om in de gaten te houden dat bewoners 
geen andersoortige berichten op de app zetten.

Kees Smulders geeft graag advies aan wijkbewoners die in hun buurtje een 
veiligheidswhatsappgroep willen starten. Als consultant heeft hij veel ervaring. 
Zijn specialiteit is om samen met betrokkenen de dingen zó te organiseren 
dat alles maximaal soepel loopt. Voor het starten en beheren van een whatsapp-
groep heeft hij een handleiding met kant-en-klare brieven klaarliggen. Met deze 
ondersteuning is het opzetten van een prettig werkende whatsappgroep echt 
goed te doen. 

Zou zo’n buurtpreventie-app ook iets voor uw buurt zijn? Neem dan eens contact 
op met Kees Smulders: cjg.smulders@gmail.com, 06 52 05 75 48.
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Kees Smulders beheert de veiligheidsapp in zijn buurt
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New Life Computers zit al 17 jaar in het hart van Zielhorst en 

is dé specialist in het leveren van nieuwe laptops, computers 

en allerhande randapparatuur. Ons zeer ervaren team geeft 

u een gedegen kostenloos advies 

Wat levert New Life Computers

- Levering van nieuwe laptops, pc’s uit voorraad

- Levering van op maat gemaakte computers

- Levering van printers, cartridges, routers e.d.

- Levering van 2e hands laptops en pc’s (mits voorradig)

- Levering van Data Recovery

- Reparatie van alle merken pc’s en laptops

- Instellen email / overzetten data

- Aan huis installatie en altijd gratis hulp op afstand

Kom eens vrijblijvend binnen lopen.

De koffie staat altijd warm.

New Life Computers

New Life Computers
Albert Schweitzersingel 303 
3822 BV Amersfoort
033-4571775
info@newlifecomputers.nl
www.newlifecomputers.nl
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Mensen denken soms dat yoga zweverig 
is. Ze vragen zich af hoe beoefenaars in 
yoga rust vinden en er beter van worden. 
Judith Kelderman uit Zielhorst geeft al  
jaren yogales, in haar studio aan de rand 
van de vijver van Emiclaer en bij mooi 
weer ook buiten in Park Schothorst. Ze 
vertelt over haar passie en wat die haar 
gebracht heeft. 

“Zo’n vijftien jaar geleden werd ik plotse- 
ling ziek. Wekenlang lag ik in het ziekenhu-
is en ik werd zieker en zieker. Het voelde 
als een vrije val in de diepte. Nadat ik uit 
het ziekenhuis kwam wilde ik mijn conditie 
weer opbouwen, en kwam ik in aanraking 
met yoga. Op dat moment kon ik veel nog 
niet, maar het was fijn om te doen wat ik 
wél kon. Na de les voelde ik me vaak open 
en zat ik goed in mijn vel. Het vertrouwen 
in mijn lichaam nam weer toe, de onrust 
in mezelf werd minder. Ik ervaarde meer 
stabiliteit. Er was niks zweverigs aan, yoga 
deed me juist meer gronden en vanuit dat 
veilige gevoel kon ik weer gaan leven. 

Iedereen maakt van alles mee in z’n leven, 
mooie momenten maar ook gebeurte- 
nissen die pijn en verdriet oproepen. Dat 
alles brengt gevoelens en emoties teweeg 
en deze hebben effect op ons ademritme. 
Vaak raken we ergens in ons leven ons 
natuurlijke ademritme kwijt. Het is een 
verademing als dat door yoga weer 
tevoorschijn kan komen. 

Het verlangen ontstond om zelf een yoga- 
opleiding te gaan volgen. Het werd de 
vierjarige opleiding bij Saswitha Opleiding 
voor Yoga & Wijsbegeerte. Daar ben ik 
gestart, naast mijn werk op kantoor en de 
gedeelde zorg met mijn ex-partner voor 
mijn twee jonge kinderen. Mijn ouders  
vingen de jongens op in de weekenden 
waarin ik opleiding had. Zo heb ik de 
opleiding kunnen voltooien. 

ESTHER TERPSTRA

Inmiddels laat yoga mij niet meer los. 
Het is een geschenk in yoga een manier 
gevonden te hebben om steeds weer 
terug te keren naar die oase van rust 
en ruimte in mezelf. Je voelt je weer 
prettig in je lijf, ontspannen en veer-
krachtig. Hierdoor handel je liefdevoller 
naar jezelf, naar een ander en naar alles 
wat je omringt. Yoga is een manier om 
je aandacht naar binnen te brengen. 
Om verbinding te maken met je adem 
en werkelijk te voelen wat je goed doet, 
wat je voedt. Dat is nodig in een wereld 
vol prikkels, afleidingen en reclames die 
onze zintuigen voortdurend naar buiten 
trekken. Waardoor het zomaar kan zijn 
dat je het contact met jezelf verliest en 
maar blijft zoeken buiten jezelf naar dat 
wat je gelukkig maakt, steeds verder 
wegdrijvend van jezelf. Het pad van 
yoga brengt je terug én doet je voort-
gaan, het schenkt werkelijk geluk. 

Tijdens een stedentrip in Londen zag ik 
op een sloopgebouw een spreuk staan 
die me erg aansprak: There is a crack 
in everything, that’s how the light gets in 
(Leonard Cohen).”

www.pranayogaamersfoort.nl

“Yoga herstelt het natuurlijke ademritme”
Portret van een bewoner



FOTOWEDSTRIJD 2021

Vorig jaar is door fotografen en wijk-
bewoners heel enthousiast gereageerd 
op de fotowedstrijd voor Schothorst, 
Zielhorst en Hoefkwartier. De geluiden 
in de trant van ‘voor herhaling vatbaar’ 
waren talrijk. Dus is ook in 2021 weer 
een wedstrijd georganiseerd. De wijk is 
geïnformeerd met dezelfde regelmatig 
herhaalde publiciteitsuitingen als vorig 
jaar. Maar met de versoepeling van de 
coronamaatregelen kwamen voor veel 
mensen kennelijk andere bezigheden 
in beeld en nam het enthousiasme voor 
de fotowedstrijd behoorlijk af. Uitein-
delijk ontvingen we dit jaar slechts vijf 
inzendingen.

Vanwege het kleine aantal heeft de 
organisatie afgezien van het houden van 
een tentoonstelling en het inschakelen 
van de publieksjury. De vakjury heeft 
zich op 26 augustus gebogen over de 
foto’s. De jury bestond, net als vorig 
jaar, uit de fotografen Roxane Kramer 
en Suzanne Toussaint. Zij vonden alle 
vijf inzendingen prijswaardig. De toch 

wel feestelijke prijsuitreiking heeft op 
16 september plaatsgevonden in ’t 
Middelpunt, waarbij alle inzenders naast 
een mooie afdruk van hun foto en het 
commentaar van de jury een cadeau-
kaart van bol.com kregen. Op deze 
pagina’s ziet u de vijf ingezonden en 
tevens winnende foto’s.

Reinier Dorgelo: Wandelend beeld langs de Holkerweg (Schothorst) 
1 

Theo Hoogenboom: Koningsdag en  
herwonnen vrijheid, genomen in de  
Panfluitstraat (Zielhorst)

2
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MARGRIET GUIVER-FREEMAN

Tijdens de uitreiking hebben we be-
sproken dat we door het magere aantal 
inzendingen geen aanleiding zagen 
om volgend jaar weer een wedstrijd 
te organiseren, wat door alle aanwezi-
gen heel jammer gevonden werd. Wel 
organiseren we zeer waarschijnlijk een 
workshop fotografie onder leiding van 
de juryleden, met een praktijkwandeling 
door de wijken. En misschien leidt dit 
toch nog tot een wedstrijd…

Reinier Dorgelo: Libel in  
de tuin in de Rondeelstraat  
(Schothorst)

Kirstin Meerbeek-Paauw:  
Pimpelmeesje in de achtertuin  
aan het Fagotpad (Zielhorst)

3 

4

Peter Laseur: Paper Art in  
museum CODA Apeldoorn

5
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Operatie Steenbreek
‘Tegel eruit, groen erin’ is niet alleen 
een boodschap aan bewoners van 
Amersfoort. De gemeente wil er zelf 
in de openbare ruimte ook werk van 
maken. Een van de activiteiten om de 
stad klimaatbestendig te maken en 
de biodiversiteit te vergroten is de 
Operatie Steenbreek Openbare Ruimte 
(2019-2022). Het doel daarvan is het 
vervangen van overbodige bestrating 
door groen. 

In het najaar worden op 24 locaties 
in Zielhorst, Kattenbroek en Liendert 
tegels vervangen door groene be- 
planting. Daarna komen ook de andere 
wijken aan de beurt. Op dit moment 
beoordeelt de gemeente de locaties 
die eerder dit jaar door bewoners van 
en Schothorst-Noord en Kruiskamp 
Koppel zijn aangedragen. De geschikte 
locaties worden daar in 2022 aange-
legd.

Bewoners kunnen ideeën en locaties 
voor vergroening aandragen, de ge-
meente toetst deze op haalbaarheid. 
Daarbij gaat het om uitvoerbaarheid, 
beheersbaarheid, veiligheid en het 
benodigde budget. De gemeente komt 

met een ontwerp voor de betreffende 
locatie, waarop wijkbewoners mogen 
reageren. Vervolgens wordt het defini-
tieve ontwerp uitgevoerd. Projectleider 
Hilde Goedegebuure beantwoordt
enkele vragen over de Operatie 
Steenbreek (zie ook de lezersvraag 
op pagina 11).

Meer groen is goed voor de grond-
waterstand en vermindert schade aan 
bomen, planten en gebouwen, vermeldt 
de website van de gemeente. 
 
Kunt u dat uitleggen?
“Meer groen zorgt voor een betere  
waterberging omdat de grond open  
is. Na hoosbuiten kan het regenwater 
makkelijker weglopen in de bodem,  
dat is beter voor de grondwaterstand 
en vermindert schade. Schade bij 
bomen en planten kan ontstaan door 
droogte, of juist door overvloedig water 
waardoor de wortels gaan rotten. En 
wateroverlast kan op allerlei manieren 
schade veroorzaken aan gebouw-
en. Meer groen zorgt ook voor meer 
schaduw en verlaagt de temperatuur 
in de wijk, waardoor de leefomgeving 
wordt verbeterd.”

Hoe komt de keuze voor 
de locaties tot stand? 
“Alle locaties zijn 
aangedragen door 
bewoners en deels  
ook gecombineerd  
met de wensen van 
professionals. We zien 
dat daar veel overlap 
in zit.”

FOTO’S: JOSÉ VORSTENBOSCH

Vergroening van het  
Citerpad in Zielhorst  
met heesters, siergrassen  
en vaste planten
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JOSÉ VORSTENBOSCH

Wil de gemeente een voorbeeld zijn voor 
eigenaren van betegelde tuinen? 
“Wij willen zeker een voorbeeld zijn  
voor de inwoners en daarom promoten 
we de vervanging van tegels door groen 
in de wijken waar we aan de slag gaan. 
We hopen dat bewoners zelf ook iets 
gaan doen aan vergroening. Naast de 
Operatie Steenbreek stimuleren we dit 
onder meer door de weggeefactie van 
bomen en de subsidieregeling voor 
groene daken.”

Op de website van de gemeente  
Amersfoort staan de ontwerpen van  
alle locaties in Zielhorst die dit najaar 
aan de beurt komen, evenals de schets- 
ontwerpen voor Schothorst-Noord en 
Kruiskamp Koppel.

19
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De WijkMobiel rijdt weer - ook ’s avonds
Nu het langzamerhand weer wat kouder en vroeger donker wordt, is het goed te 
weten dat we voor korte afstanden gebruik kunnen maken van de WijkMobiel. Onze 
vrijwillige chauffeurs rijden op werkdagen tussen 8.00 en 21:00 uur via 06 40 83 16 47. 
Reserveer jouw rit een werkdag tevoren tussen 8:00 en 21:00 uur. Gevraagd wordt 
van waar je wil vertrekken en waar je naar toe wilt gaan. Let op: ten minste één van die 
adressen moet in Schothorst, Zielhorst of het Hoefkwartier liggen en dat controleren 
we aan de hand van de postcode (3813, 3822 of 3823). Een ritje met de WijkMobiel 
kost € 2,00 per persoon, of € 1,50 als je een vijfstrippenkaart hebt.

Alle vaste activiteiten die plaatsvinden in ‘t Middelpunt…staan overzichtelijk in een 
nieuw informatieboekje dat in ’t Middelpunt afgehaald kan worden.

Middelpuntkoor
Het Middelpuntkoor (sinds 2015) telt nu zo’n dertig enthousiaste zangers en zange-
ressen die graag samen muziek maken. Dat doen ze met een gevarieerd repertoire 
in afwisselende projecten. Het koor repeteert iedere woensdagmiddag van 14:00 tot 
16:00 uur in ’t Middelpunt (Spinetpad 2, Zielhorst). 
Iedereen die graag zingt, is van harte uitgenodigd om mee te doen. Het lidmaatschap 
kost € 45,00 per kwartaal. Daarvoor krijg je bladmuziek en doe je mee met repetities 
en uitvoeringen en eventueel met losse projecten. 
Zie ook de website: www.middelpuntkoor.nl.

Demonstratie Biomagnetisme
Wijkgenote Verónica Werdler-Jara is holistisch therapeut en heeft al ruim vijftien jaar 
ervaring met Biomagnetisme – oorspronkelijk alleen voor zichzelf en haar gezin. De 
altijd nauwkeurige, snelle en uitstekende resultaten maakten dat zij Biomagnetisme 
is gaan studeren. Op vrijdag 12 november (aanvang 10:00 uur) en op woensdag 17 
november (aanvang 19:00 uur) geeft ze in de Huiskamer van ’t Middelpunt een gratis 
demonstratie van circa 1,5 uur. 

Met Biomagnetisme kan een getrainde therapeut met behulp van spierspanningtests 
en magneten onevenwichtigheden in de pH in het lichaam opsporen en corrige- 
ren. Wanneer de pH uit balans is, ontstaan er alkalische of zure omgevingen in ons 
lichaam, waardoor ziektekiemen de gelegenheid krijgen om zich te vermenigvuldigen 
en ziekten te veroorzaken. Biomagnetisme is een veilige, aanvullende therapie voor 
mensen die ‘weten’ dat er iets niet klopt, die het gevoel hebben dat er iets met hun  
lichaam aan de hand is dat een ziekte veroorzaakt. En daar hoeft niet eens een  
officiële medische diagnose voor gesteld te zijn. 

Kom het eens ervaren en meld je aan: vwerdler@gmail.com. Er is plaats voor maximaal 
zes deelnemers per keer. Of kijk eerst op de website van Verónica: 
www.biomagnetism-therapy.com. 

Lekker eten in of vanuit ‘t Middelpunt
Kitchen Delicious kookt nu op de 2e, 3e én 4e donderdag van de maand. De hob-
bykoks van Kitchen Delicious koken een paar keer per maand een heerlijke maaltijd 
in ’t Middelpunt en mensen uit de (wijde) omgeving mogen daarvan tegen kostprijs 
meegenieten. De menu’s worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief SZH en op de 
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Brunel Jazz Quartet

Facebookpagina’s van Kitchen Delicious, Wijkcentrum ’t Middelpunt en WijkZiel-
horst033. De maaltijden van Kitchen Delicious kosten € 7,50 per persoon. Maar je 
kunt ook een vijfknippenkaart kopen (€ 35,00) of een tienknippenkaart (€ 65,00).

* Op de 2e en 4e donderdag kan je om 18:00 uur eten in de Grote keuken óf de 
maaltijd afhalen, als je dat liever wil en dat hebt aangegeven bij je reservering (uiter- 
lijk op de dinsdag ervoor) via een telefoontje of berichtje naar 06 11 38 03 49.
* Op de 3e donderdag wordt de maaltijd (altijd halal) om 18:00 uur geserveerd in de 
Huiskamer en is afhalen niet mogelijk. Voor deze maaltijd geldt dat hij doorgaat als er 
ten minste vier mee-eters zijn. Bij tien mee-eters is het vol. Voor deze maaltijd moet je 
reserveren (uiterlijk op de dinsdag ervoor) via een telefoontje of berichtje naar Silvia: 
06 25 59 12 06.

En elke vrijdag kun je tussen 17:00 en 18:00 uur heerlijke originele Iraanse maaltij-
den (altijd halal) afhalen, als je die tenminste uiterlijk donderdag om 19:00 uur hebt 
besteld bij Massi, via een telefoontje of berichtje naar 06 86 19 40 39. Ook hiervan 
worden de menu’s bekend gemaakt in de nieuwsbrief SZH en op de Facebookpa-
gina’s van Wijkcentrum ’t Middelpunt en WijkZielhorst033. Wil je een vegetarische 
variant, vermeld dat dan bij de reservering. Ook deze maaltijden kosten € 7,50 per 
persoon (geen knipkaarten).

Muziekcafé Zielhorst
Welkom bij de live optredens van bands uit de regio in de grote zaal van `
’t Middelpunt. Iedere laatste zaterdag van de maand van 16:00 tot 18:00 uur. 
Toegang gratis.

* 30 oktober: Hamid & Kinsmit, blues en een Iraans muziekgedicht  
(i.p.v.  KanadaBluesBand!)
* 27 november: Brunel Jazz Quartet
Het tweede swingende optreden op ons podium van deze ervaren jazzmuzikanten
* 18 december: sfeervolle Wintermiddag - vanaf 15.00 uur
Met het Middelpuntkoor, het duo Paula en Liza en andere optredens.

muziekcafezielhorst@gmail.com   
www.muziekcafezielhorst.nl

SZH KORT
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Beleef Schothorst 2021
Vorig jaar kon Beleef Schothorst helaas niet doorgaan, en dat was nu juist het eerste 
jaar dat dit initiatief samen zou gaan met de braderie van het winkelcentrum. Ook 
voor dit jaar zag het er eerst niet zo goed uit, maar het gaat toch lukken en wel op 
een heel speciale manier. Op zaterdag 18 december 2021 organiseren de winkeliers 
een Winter Wonderland in het winkelcentrum en hierbij mag Beleef Schothorst zich 
aansluiten.  

Dit jaar geven we er een bijzonder tintje aan. Wat altijd al gebeurde, kan nu ook: elke 
organisatie die in en/of voor Schothorst activiteiten biedt op cultureel, maatschap-
pelijk of sportief gebied kan weer (gratis) een kraam krijgen om deze te promoten. 
Maar er zijn ook veel bewoners van Schothorst die individueel actief zijn op kunst- 
zinnig gebied. Ze schilderen, boetseren, tekenen of fotograferen. Voor hen wordt de 
grote zaal in De Hoeksteen beschikbaar gesteld. Deze ligt naast het winkelcentrum 
en is onderdeel van het Winter Wonderland. Je kunt op 18 december dus je mooiste 
werk(en) tonen en het verhaal wat erbij hoort of erachter zit vertellen aan medewijk-
bewoners. Meedoen als organisatie of als kunstzinnige bewoner? Geef je van te voren 
op bij ellygrootorganizer@gmail.com. Laten we hopen op een mooie en inspirerende 
dag!

Spullen over? Verkoop het!
Enkele keren per jaar organiseert ’t  
Middelpunt een ‘tweedehands of  
ruilmarkt’. Voor de rest van 2021 en 
voor 2022 zijn de volgende markten  
gepland (meer informatie verschijnt  
tegen die tijd in KODW en de digitale  
nieuwsbrief SZH):

Hoe ziet Schothorst  
eruit in 2030?

Kom meepraten met de  
Wijkraad Schothorst!  
Op woensdag 17 november  
om 19:30 uur in de Koperhorst.  
 
Mail voor meer info naar  
wijkraadschothorst@gmail.com  
of bel met buurtnetwerker  
Sanja Willems, 06 42 49 53 33.

SZH KORT
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Volg de ontwikkelingen  

in Hoefkwartier

In het vorige nummer van KijkOpDeWijk 
las u al over de nieuwbouwplannen voor  
De Hoefse Hout. Een voormalig bedrijven-
terrein maakt hier plaats voor bijna 250 
woningen gebaseerd op een houten con-
structie, groene hoven en enkele kantoren. 
Behalve wat kanttekeningen heeft de ge-
meenteraad unaniem groen licht gegeven 
voor de plannen. De verwachting is dat de 
bouw volgend jaar kan beginnen. 

De gemeente organiseert regelmatig  
een online Hoef Café over ontwikkelingen  
in de nieuwe wijk Hoefkwartier. Eerdere  
uitzendingen zijn terug te zien via YouTube.  
De laatste editie van 29 september was  
gewijd aan de bereikbaarheid van Hoef- 
kwartier en het onderwijs in de wijk. Sinds 
vorige maand is ook de nieuwe website 
online: hoefkwartier.nl.

FOTO:WIL GROENHUIJSEN

Gratis workshops voor en door 
wijkbewoners
Bewoners van Schothorst, Zielhorst 
en Hoefkwartier die een interes-
sante hobby of onderneming heb-
ben, kunnen van het WBT Zielhorst 
de gelegenheid krijgen om daar-
over te vertellen in een workshop. 
De workshop wordt gegeven in de 
Huiskamer of in de Grote zaal van 
‘t Middelpunt. Het is het leukst als 
mensen dan ook echt iets kunnen 
ervaren. We verwachten dat de 
workshop gratis toegankelijk is voor 
de wijkbewoners en dat de ‘trainer’ 
de workshop dus gratis geeft. Als er 
materiaalkosten o.i.d. aan verbon- 
den zijn, kan daarvoor een bijdrage 
mogelijk zijn uit het Buurtbud-
get (Schothorst of Zielhorst). De 
workshops worden altijd aange-
kondigd in de Nieuwsbrief SZH en 
– als er voldoende tijd voor is – in 
KijkOpDeWijk SZH. Meer weten of 
een workshop aanbieden? Neem 
contact op met Margriet: wbt@
wijkzielhorst.nl, tel 06 11 38 03 49. 

In het kader van de reeks ‘Leuk 
ouder worden’ (elke vrijdagochtend 
van 10:00-12:00 in de Huiskamer 
van ’t Middelpunt) worden ook af 
en toe workshops of informatie-
markten gehouden. Ook deze zijn 
gratis toegankelijk voor alle bewo- 
ners van SZH. Als er grote drukte 
wordt verwacht, zullen we mensen 
vragen zich vooraf aan te melden 
en krijgen de vaste deelnemers aan 
de reeks voorrang.

SZH KORT
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De gemeente heeft plannen voor 
maatregelen om in Schothorst-Zuid in 
2030 ‘van het gas af’ te gaan. Er zijn 
al verschillende voorlichtingsbijeen-
komsten geweest in de wijk, maar de 
ontwikkelingen lijken op dit moment 
stil te liggen. Hoe denken de bewoners 
over verduurzaming en leefbaarder 
maken van de wijk? 

Om daar achter te komen organiseerde 
WarmteStem in september kleine 
bijeenkomsten bij mensen thuis om 
ervaringen en meningen uit te wisselen. 
“WarmteStem is een groep mensen in 
Schothorst die zoveel mogelijk te zeg-
gen willen hebben over het verwarmen 
van hun huizen als we geen gas meer 
hebben”, aldus een bestuurslid. “We 
zijn een coöperatie waarvan iedereen in 
Schothorst lid kan worden.” Door in bij-
na elke buurt iets te organiseren konden 
zo’n 150 mensen met hun buurtgenoten 
om de tafel.

Energietransitie Schothorst-Zuid

Warmtestem organiseert gesprekken in de wijk

De gesprekleidster van de 
dialoogtafel waarbij ik aan-
wezig was begon met een 
voorstelrondje. De zeven 
deelnemers vertelden wat 
ze met hun woning gedaan 
hadden om deze com-
fortabeler en zuiniger te 
krijgen. De opbrengst was 
heel gevarieerd: van één 
deelnemer die nog niets 
gedaan heeft tot mensen 
die één of meer maatrege-
len gerealiseerd hebben, 
zoals muur-, vloer-, en 
dakisolatie, isolatieglas, 
zonnepanelen en inductie-
koken.

Hierna konden de gespreksdeelnemers 
uitwisselen hoe ze tegen de gang van 
zaken in de wijk aankijken en wat ze van 
de rol van de gemeente vinden. Er was 
ook ruimte voor ‘uit-het-hart-gegrepen’ 
opmerkingen:
- Doe alles zelf: wordt niet afhankelijk 
van de gemeente door voor een warm-
tenet te kiezen.
- Ik wil er geen lening voor afsluiten: 
daar ben ik te oud voor.
- We worden door de gemeente wel 
erg gepushed in de richting van een 
warmtenet.
- De Vereniging Eigen Huis moet meer 
informatie geven over wat er nodig is 
om zonder gas te leven.

Na dit ‘voorstelrondje+’ was er ruimte 
voor eigen gedachten over de ener- 
gietransitie:
- Ik heb geen vertrouwen in de ge-
meente; er mag met het warmtenet 
geen winst gemaakt worden.
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WarmteStem
WarmteStem is een coöpe- 
ratie van bewoners voor 
bewoners. De provincie 
heeft een subsidiebedrag 
toegekend om de bijeen-
komsten met bewoners te 
organiseren. WarmteStem 
bespreekt de opbrengst met 
de gemeente, onder meer  
tijdens een rondetafel- 
gesprek met de gemeente- 
raad op 16 november.  
 
Het verslag en meer infor-
matie kunt u vinden op  
de website: 
 
www.warmtestem.nl

HERMAN VIJLBRIEF

- Het warmtenet moet eigendom van de 
bewoners zijn.
- Nederland is zo klein: het heeft 
wereldwijd toch geen enkel effect als wij 
geen gas meer gebruiken.
- Welke onderzoeken hebben geleid tot 
het besluit geen gas meer te gebruiken?
- Het is onduidelijk waarom er voor 
Schothorst-Zuid is gekozen.

Voor we ons lieten verleiden tot dis-
cussie mochten we vertellen over onze 
dromen voor de toekomst van Schot-
horst:
- Park Schothorst moet blijven.
- Waarom niet meteen schone waterstof 
in plaats van vervuilende biomassa?
- Een warmtenet kan toch ook tijdelijk 
met gas gestookt worden?
- Gebruik de kennis die er is. Maak een 
goed plan en leg een nieuw waterstof-
net aan.
- Ik droom dat we het allemaal in eigen 
hand kunnen houden. Doe het ge-
zamenlijk, maar wel zelf.
- Ik hoop op een politieke oplossing in 
Europa.
- Ik wil een betrouwbare overheid: ik 
wil weten wat we over vijf jaar kunnen 
verwachten.

De laatste stap in ons gesprek was: wat 
vinden wij dat er moet gebeuren? Wie 
doet wat?
- Inwoners moeten goed geïnformeerd 
worden over een goed plan waar de 
politiek achterstaat.
- Zorg voor vertrouwen:
* maak kostenplaatjes
* geef een prijsgarantie af
* mail informatie: elke drie maanden een 
verslag
* abonneer je op de nieuwsbrief van de 
gemeente over de voortgang

Gastheer en WarmteStem: een com-
pliment voor deze inspirerende avond 
waarbij ook nieuwe contacten zijn ge-
legd om samen met duurzame maatre-
gelen aan de slag te gaan.
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“Helpen is mijn tweede natuur”

Gert van Erk uit Zielhorst is gepensio- 
neerd. Hij wil geen vaste verplichtingen, 
maar wat vervelen is weet hij niet. Hij 
zet zich in voor andere mensen én ge- 
niet van dingen die hij leuk vindt. 
“Daarom kan ik het zo lang blijven 
doen.” 

Gert was onderwijzer in het basison-
derwijs. Vanaf zijn jeugd heeft hij met 
hout gewerkt. “Mijn creatieve kant is 
minder. Ik knutsel met hout”, vertelt 
hij. Wat hij maakt mag dan geen kunst 
heten, mooi is het wel. Hij maakt vooral 
gebruiksvoorwerpen zoals kaarsen-
standaards en bijenhotels, die goed 
functioneren. Voor de kleinkinderen 
heeft hij lettertreintjes in elkaar gezet; 
op de wagons staan de letters van hun 
naam. Voor een achterneefje dat kwam 
logeren en was begonnen met tanden 
wisselen, maakte Gert ‘even’ een tan-
dendoosje. 
Het hout krijgt hij bijna allemaal. Zoals 
via een conciërge van een school waar 
de banken vervangen werden. Die 
planken worden nu gebruikt voor de 
bijenhotels.

Goede doelen
De treintjes gingen ook naar andere 
kinderen en een bijenhotel kwam bij een 
buurvrouw terecht. Gert had nog meer 
gemaakt: onderzetters, vaasjes, tollen 
en schaaltjes. Die is hij gaan verkopen, 
de opbrengst daarvan gaat naar goede 
doelen: KWF Kankerbestrijding en het 
Diabetesfonds. Gert heeft voor deze 
doelen gekozen omdat familieleden van 
hem kanker en suikerziekte hebben. 
Beter maken kan hij zijn familieleden 
niet; door geld te geven aan onderzoek 
naar deze ziekten kan hij wel iets doen. 

Het is zijn manier om te laten weten dat 
hij aan zijn familieleden denkt en op hen 
betrokken is.

Gert fietste ook twee keer de Alpe 
d’Huez, de bekende sponsortocht om 
geld in te zamelen voor onderzoek naar 
kankerbestrijding.

Gert van Erk bij zijn houten gebruiksvoorwerpen

FOTO: IRENE STOK
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Ergotherapeut
Een schoonzoon met de ziekte MS kon 
zijn mes niet meer vasthouden. Gert 
maakte van hout een handgreep die 
op het mes is gezet. Nu lukt het snijden 
weer. Voor andere mensen heeft hij 
planken gemaakt waarop ze balans- 
oefeningen kunnen doen. “Als ik 
vroeger had geweten dat er een op- 
leiding voor bestond, was ik misschien 
wel ergotherapeut geworden. Helpen  
is mijn tweede natuur.”

Sociaal tuinieren 
Omkijken naar de mensen om je heen 
vindt Gert belangrijk en nodig. Samen 
met een vriend onderhoudt hij een 
vlindertuintje in Schothorst. “De helft 
van de tijd werk je in de tuin en de an-
dere helft sta je te praten met mensen 
die langskomen en behoefte hebben 
om lekker te kletsen. Ik noem het een 
sociaal vlindertuintje. Je maakt gebruik 
van je mogelijkheden. Ik heb alles mee: 
gezondheid, financiële middelen. Je 
helpt gewoon waar dat kan.”
Die mogelijkheden zet Gert op een 
mooie manier in; het zijn schitterende 
voorwerpen die hij maakt en hij draagt 
bij aan een gezonde wereld en sociale 
samenleving.

Op 18 december, tijdens het Winter 
Wonderland in Winkelcentrum Schot- 
horst (zie pagina 22), staat Gert van 
Erk met zijn houtwerk in De Hoeksteen. 
Eerder contact leggen kan ook: 
06 33 87 26 44.

“Je maakt gebruik  
van je mogelijkheden”

IRENE STOK

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
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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 december 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 is Levi de Graaff. Hij won  
een gratis maaltijd van Kitchen Delicious  
of een Iraanse maaltijd.

Locaties voor activiteiten:
* CB = Cobu Boys, Sportpark Zielhorst 10, SZ * EM = Winkelcentrum Emiclaer * FZ = Fidelitas, Sportpark 
Zielhorst 8, SZ * GH = Groene Huis, Schothorsterlaan21, S * Gr = Gymzaal Reinaartpad, Reinaartpad 25, S 
* Gs = Gymzaal Spinetpad, Spinetpad 10, Z * HD = Kunstgrasveld Henri Dunantstraat/Dorus Rijkersstraat, 
Z * Hs = De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 (033 480 7898), S * IS = Inloophuis Schothorst, Lancelotpad 
18 (033 480 1902), S * KH = Koperhorst, Paladijnenweg 275 (033 472 6214), S * LH = Leger des Heils, Albert 
Schweitzersingel 69, Z * Mp = ‘t Middelpunt, Spinetpad 2, (033 887 6296) Z * MS = ’t Middelpunt, ingang 
Stradivariusstraat, Z * Om = De Ontmoeting, De Bekroning 2 (033 456 2805), Z * PS = Grasveld Park Schot- 
horst-Zuid (t.o. Parkschool Stadspark), S * Rb = Regenboogschool, Reinaartpad 1, S * SR = Speelveld Rei- 
naartpad, S * SW = Jongerenvereniging So What, Spinetpad 4, Z * TR = Tennisvereniging LTV Randenbroek, 
Hoolesteeg 4, SZ * VB = Veld Balalaikapad, Z * VK = Veld Koning Karelpad, S * VS = Veld Schothorsterlaan 
(De Kuil) achter Parkschool), S * VV = VVZA, Hoolesteeg 6, S * WE = Wielervereniging 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)

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.  
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Agenda november/december 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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Full colour wijkblad op A5-formaat  Oplage: 8000

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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