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Omslag: Park Schothorst (foto: Het Groene Huis)

Op de hoogte blijven van 
activiteiten en initiatieven 
voor en door bewoners? 
Volg het nieuws uit de 
wijken ook online:

InSchothorst.nl   
Wijkzielhorst.nl
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Als deze KijkOpDeWijk bij u op de mat valt, is het nog net géén of net wél 2022. Bij 
het ter perse gaan van dit nummer wisten we niet hoe we in Nederland het nieuwe 
jaar zouden inluiden. Nog steeds in (halve) lockdown? En zo ja, tot hoe lang? Die 
onzekerheid geldt ook voor de activiteitenagenda in dit nummer. Houdt u daar als-
tublieft rekening mee en ga tijdig na of een activiteit al of niet doorgaat.  

Lockdown of niet, in deze KijkOpDeWijk is genoeg te beleven. Op straat wordt weer 
volop gespeeld, blijkt uit het gesprek met buurtspeelcoach Richelle Kramer. Juselle 
Valks (Tante Sel voor insiders) vertelt over haar creatieve activiteiten met kinderen. 
Ook het enthousiasme van de Groene Raad Schothorst en Het Groene Huis komen 
in dit nummer goed uit de verf. En wat doen die Jonge Onderzoekers in Hoef- 
kwartier eigenlijk? Onze verslaggever Herman Vijlbrief nam een kijkje bij hen.  

Verder maakt u kennis met Erik van Leijenhorst, sociaal juridisch dienstverlener van 
Indebuurt033. Elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur zit hij in De Hoeksteen. 
Wijkbewoners die informatie willen over bijvoorbeeld belastingkwesties, huurzaken 
en financiële regelingen kunnen bij hem terecht. Een afspraak maken is niet nodig 
en, zoals hij zelf zegt, geen vraag is hem te gek. 

Misschien heeft u al plannen voor een activiteit in de buurt of wijk? Lees dan de 
informatie over het aanvragen van een bijdrage uit het buurtbudget. 

Warm aanbevolen dus, dit eerste nummer van alweer de tweede jaargang van 
KijkOpDeWijk. En ook in dit nieuwe jaar zijn uw vragen, ideeën en opmerkingen van 
harte welkom.

We wensen u veel leesplezier en een gezond en gelukkig 2022!

Namens de redactie,

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

Twee keer per maand verschijnt ook de digitale Nieuwsbrief SZH. 
Nog geen abonnee? Stuur dan een mail met uw naam naar 
wbt@wijkzielhorst.nl, o.v.v. Nieuwsbrief SZH.

GelukkiG Nieuwjaar
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De passie van Juselle Valks, alias Tante 
Sel, is werken met kinderen. Op woens-
dagmiddag organiseert ze creatieve 
activiteiten in ’t Middelpunt. Er is plaats 
voor vijftien kinderen, maar soms moe- 
ten er extra stoelen worden bijgescho-
ven. En op speciale dagen loopt het 
zelfs storm. Juselle: “Ze weten dat ze 
dan iets extra’s krijgen.”

Het begon allemaal in 2004: Juselle 
Valks ging wonen in een maisonnette 
van de Alliantie. Die wilde graag dat er 
voor kinderen van de Bohort-, Ferguut- 
en Gaweinplaats activiteiten werden 
georganiseerd en stelde 100 euro 
beschikbaar per flat. Juselle dook erin, 
volgde een cursus en ging in jongeren-
centrum Lijn 16 - naast het toenmalige 
wijkcentrum De Trefhorst - aan de slag.

Toen de subsidie stopte, ging ze door 
als vrijwilliger: er werd een brassband 
opgericht met subsidie van het Buurt-
budget voor instrumenten. Doel was het 
opluisteren van buurtfeesten. Juselle 

vormde een dansgroep voor jongens en 
meiden met hiphop en R&B. Als car-
navalsgroep traden ze op in en buiten 
Amersfoort, tot in Rotterdam toe en 
zelfs in Frankrijk. Maar De Trefhorst en 
Lijn 16 bestaan niet meer, ook al hangen 
de bordjes richting Trefhorst er nog 
steeds.

Werken met kinderen is Juselles passie. 
Ze doet nu een pilot Crea Bea in ‘t Mid-
delpunt op woensdagmiddag van drie 
tot half vijf. Voor vijftien kinderen, maar 
meestal zijn het er meer. “Je stuurt een 
kind toch niet weg?!” Het grote plan is 
nu om met subsidie van Indebuurt033 
creatieve activiteiten te organiseren: 
naast woensdag in ’t Middelpunt in Ziel-
horst op donderdag in Soesterkwartier 
in jongerencentrum Reset en op vrijdag 
in Schothorst, door gebrek aan een 
geschikte locatie bij Juselle thuis. 

Juselle is te vinden op Facebook: 
Huntu/Samen Creatief met Tante Sel

Bewoner in beeld  
 “Je stuurt een kind toch niet weg?”

HALLOWEEN MET TANTE SEL

Kinderen met en zonder Halloweenuitrusting stromen op 27 oktober ‘t Middelpunt 
binnen. Als er bijzondere dagen zijn, maakt Juselle er een feestje van. “Ja, dan is het 
altijd wat drukker: ze weten dat ze iets extra’s krijgen.” 

Het aantal kinderen op een creatieve woensdagmiddag is vijftien. Dan is de grote 
tafel aardig vol, maar nog ruim genoeg om iets te maken. Soms zijn er wel wat meer, 
maar ach, een paar stoelen erbij is zo geregeld. Alleen vanmiddag blijft het niet bij 
een paar meer en worden er stapels extra stoelen aangesleept. Uiteindelijk zitten er 
zo’n 35 kinderen op strak aaneen geschoven stoelen rond de lange tafel. De hele 
operatie heeft wel 25 minuten geduurd. Maar oké, iedereen zit. Het begint onder-
tussen wel erg warm te worden en tekenen, schilderen, knippen of plakken lukt niet: 
je kunt je amper bewegen. Juselle: “Luister even allemaal, het wordt hier veel te 
warm. We gaan naar buiten, het plein op en spelen Annemaria Koekoek.” 
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Op bijzonder dagen maakt ze er altijd een feestje van

Poffertjes en pannenkoeken
Behoorlijk snel is iedereen buiten, de meesten zonder jas. Juselle legt het spel uit. 
Het is spannend: er wordt fanatiek gerend en stilgestaan. Na vele Annemaria’s 
verzandt het spel. “Jongens en meisjes, we gaan naar binnen, poffertjes eten, maar 
eerst wat drinken en een zakje snoep.” De oudere kinderen helpen met ronddelen. 
Dat is een hele klus: door het grote aantal kinderen moeten de poffertjes met stroop 
opnieuw verdeeld worden en ook de pannenkoeken met honing gaan in tweeën. 
“Vergeet de halloweenservetten niet!” “Hé, jij wilde toch weg na Annemaria?” “Ja, 
maar het was erg leuk en nu die pannenkoeken…”

Stoelendans
De kinderen ruimen de bekertjes, bakjes en servetten op. Er is veel geloop, want 
bij de ingang staat van alles op een tafel in open dozen. Juselle: “Allemaal zitten, 
anders heb ik geen overzicht. Iedereen krijgt Slime als cadeautje voor thuis. En ie-
dereen krijgt de eerste prijs, want jullie hebben allemaal gewonnen met Annemaria 
Koekoek. Maar eerst handen wassen. Geen gevaarlijke spelletjes doen, want als je 
valt…” Vier vroege vertrekkers krijgen hun Slime en de medaille met lauwertak en 
een grote 1. Stoelendans tot slot. “Tafels naar de kant schuiven. Alle stoelen in  
twee lange rijen met de ruggen tegen elkaar zetten en een grote kring 
er omheen maken.” En dan begint de muziek.” De winnaar krijgt een 
krans en applaus. “Allemaal in de rij gaan staan voor Slime, snoep 
en de medaille.”

Juselle Valks temidden van de kinderen



HERMAN VIJLBRIEF

KLEUREN EN VINGERVERVEN VAN MINIBIEB 
TOT BUURTKAST

Sinds eind oktober staat er in 
’t Middelpunt in Zielhorst een 
echte Buurtkast. Een buurtkast 
is een soort minibieb, maar dan 
voor houdbare huishoude- 
lijke producten (etenswaren 
in pak of blik, producten voor 
persoonlijke verzorging zoals 
toiletpapier, maandverband 
en dergelijke, diervoeding). 
Iedereen die iets nodig heeft, 
over heeft of wil ruilen, kan bij 
de buurtkast terecht.

Minibiebje
Een buurtbewoonster kwam 
met het signaal dat het mini-
biebje op de hoek Spinetpad/
Stradivariusstraat echt aan zijn 
eind was: het hing scheef en 
het lekte. De vraag was of het 
vernieuwd kon worden. Hoewel 
het minibiebje niet geplaatst 
was door ’t Middelpunt, heb-
ben het WijkBewonersTeam en 
de beheerders van ’t Middel-
punt toch snel op deze vraag 
gereageerd. Een paar maan-
den eerder hadden zij ook al 
het verzoek gekregen om een 
buurtkast te plaatsen, waarin 
wijkbewoners etenswaren en 
drogisterijartikelen kunnen 
zetten, die gratis ‘geshopt’ kun-
nen worden door mensen die 
daar behoefte aan hebben.

Een gewone woensdagmiddag in 
november. Ongeveer twintig kinderen 
zitten rond de grote tafel, vóór elk kind 
een groot vel papier om de tafel te 
beschermen. Juselle: “Vanmiddag gaan 
we een grote paddenstoel kleuren met 
kleurpotloden of stiften, en als de pad-
denstoel klaar is maken we een boom. 
Kijk: je hand op papier overtrekken. Je 
hand is de stam, je vingers zijn de tak-
ken. En dan met verf op je vingertoppen 
de blaadjes maken. Jullie beginnen met 
kleuren en wij maken het fruit klaar.” 

Er groeit prachtig kleurwerk: naar de 
natuur, maar ook met veel fantasie en 
er lijkt zelfs een lhbti-paddenstoel te 
ontstaan. Even later staat het fruit op de 
tafel. Alles gaat op. Het lijkt bij sommi-
gen of de snelheid van het kleuren iets 
te maken heeft met de wens om te gaan 
vingerverven. Na zo’n vijftig minuten 
komen de eerste paletten met verf op 
tafel en groeien er bomen in de mooiste 
kleuren.

6



Snelle actie
Beide vragen werden nu gecombineerd. Dat leidde tot het besluit om te stre- 
ven naar één grotere kast die een droge plek kon krijgen in de entreehal van  
’t Middelpunt, meteen achter de eerste schuifdeuren. Een Billykast van IKEA zou 
ideaal zijn, en daarvoor werd een oproepje geplaatst op Facebook. Binnen twee 
dagen konden we bij een wijkbewoonster een gloednieuwe kast ophalen. Deze 
is door een vrijwilliger in elkaar gezet en vervolgens kon de inhoud van de mini-
bieb meteen worden verhuisd naar de bovenste planken. De onderste helft is 
gereserveerd voor etenswaren en drogisterijartikelen.

In de praktijk
Er wordt vrijwel dagelijks geshopt, maar ook aangevuld. De beheerders van  
’t Middelpunt zullen de producten regelmatig nakijken op uiterste houdbaar- 
heidsdatum. We merken in de praktijk dat er ook andere zaken dan etenswaren 
of drogisterijartikelen worden achtergelaten. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Als 
deze niet worden meegenomen, zullen de beheerders ze na een week of twee 
weghalen. 

Buurtkast Zielhorst in ‘t Middelpunt

MARGRIET GUIVER-FREEMAN

Gebruiksaanwijzing
- De minibieb/buurtkast in  
’t Middelpunt is op elke werkdag 
‘open’ tussen 9.00 en 17.00 uur 
en tussen 19.00 en 22.00 uur. 
 
- De minibieb werkt nog net als 
vroeger: je mag er boeken in 
zetten en eruit halen wat je wil 
lezen. Je hoeft een boek niet 
terug te brengen, maar zou het 
na het lezen ook in een andere 
minibieb kunnen plaatsen.
 
- Als je etenswaren of drogis-
terijartikelen wil achterlaten: zet 
ze netjes op de planken in de 
onderste helft van de kast. 
 
- Kun je daar iets van gebruiken? 
Neem het mee, maar gun een 
ander ook iets.
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New Life Computers zit al 18 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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BREIWILLIGER
Het is zo’n twaalf jaar geleden dat ik besloot om van breien mijn hobby te maken. 
Nadat de eerste simpele sjaals en vesten van mijn breipennen gleden, begon ik te 
dromen over sokken breien. Als dat zou lukken, zou ik een échte breister zijn. Met 
hoog opgetrokken schouders en uiterste concentratie maakte ik mij het sokken 
breien eigen. Mijn eerste sok kwam tot stand. Spoedig volgde een tweede wollen 
kous en sindsdien zijn er vele sokkenparen gemaakt. 

Online, maar ook breiend in de trein, ontdekte ik hoe leuk het is om met andere 
breisters in contact te komen. Op één of andere manier raak je meteen aan de praat 
over averechtse steken en afkantmethodes. 

Op een goede dag besloot ik me aan te melden als breiwilliger: een vrijwilliger die 
iets met breien doet. Geen idee of daar behoefte aan was. Tot mijn grote plezier 
kwam, maanden later, het verzoek via een collega of ik een slechtziende mevrouw 
wilde helpen met steken ophalen, afkanten en draadjes wegwerken. De mevrouw 
was altijd erg creatief geweest. Door haar toenemende blindheid kan ze nu alleen 
nog eenvoudige lapjes breien. Dat doet ze met veel enthousiasme. Het geeft haar 
invulling aan de dag. De gebreide lapjes worden verwerkt tot een kleurige lapjesde-
ken die dan weer aan iemand gegeven wordt die zo’n deken goed kan gebruiken. 
Om de week ga ik anderhalf uur bij haar langs. Terwijl ik gevallen steken weer op de 
pennen zet, kletsen we over boeken, familie en de ontwikkelingen in de maatschap-
pij. Ik ga steeds met een blij gevoel naar huis omdat ik merk dat een beetje van mijn 
tijd en hobby delen zoveel betekent – voor mevrouw en voor mijzelf. 

Hoe simpel kan het zijn? Je hobby combineren met vrijwilligerswerk. Een gouden 
combinatie wat mij betreft. Terwijl ik steken minder voor de teen van een sok maat 
39 vraag ik me af hoe het zou zijn als steeds meer mensen hun creatieve, sportieve, 
filosofische, groene, speelse en verrassende liefhebberijen gaan delen middels vrij- 
willigerswerk. Wat zouden daar veel wijkbewoners blij van worden. Doe je mee?

Sanja Willems, buurtnetwerker  
Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier

E: sanja.willems@indebuurt033.nl
M: 06 42 49 53 33
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ERIK VAN LEIJENHORST VAN HET INFORMATIEPUNT: 

“Geen vraag is ons te gek”

Hij is de vriendelijkheid zelve. Elke 
woensdagmiddag zit hij klaar in De 
Hoeksteen om vragen - over wat dan 
ook - van wijkbewoners te beantwoor-
den. Geregeld staat er al iemand voor de 
deur te wachten tot het Informatiepunt 
open gaat. Maak kennis met Erik, de per-
soon die héél veel vragen over financiële 
zaken kan beantwoorden.  

Wie ben jij?
“Ik ben Erik van Leijenhorst, sociaal juri-
disch dienstverlener bij Indebuurt033. Ik 
ben 37 jaar, getrouwd, heb een zoontje 
van 2,5 en er is een zoontje onderweg.”

Wat doet een sociaal juridisch dienst- 
verlener?
“Ik ondersteun mensen op het gebied 
van sociale wet- en regelgeving. Denk 
aan zaken rondom de Belastingdienst, 
een uitkering vanuit UWV, de Sociale 
Verzekeringsbank of de gemeente/so-
ciale dienst. Ik help ook bij aanvragen 
voor minimaregelingen, bezwaarschriften 
schrijven, een betalingsregeling treffen, 
kwijtscheldingen aanvragen, fondsen 
aanschrijven en vragen over zorgverze-
kering, woon- en huurzaken en urgen-
tieaanvragen.”

“Heb ik daar recht op?  
Ja, zeker!”

Wat is het Informatiepunt Schothorst? 
“Bij het Informatiepunt in De Hoek-
steen kunnen inwoners van de wijk één 
dagdeel in de week gratis terecht voor 
informatie, advies of vragen over de 
onderwerpen die ik net noemde. Bij het 

Informatiepunt ben je welkom met elke 
vraag. Wij gaan dan kijken of we daarbij 
kunnen ondersteunen. Blijkt het te inge-
wikkeld voor Indebuurt033, dan weten wij 
de weg naar de juiste andere organisatie. 
Geen vraag is ons te gek!“

Wie komen er langs bij het Informatiepunt? 
“Dat is een heel breed publiek: jongeren 
die net bezig zijn met hun studie en een 
vraag hebben over studiefinanciering. 
Bewoners die op zichzelf zijn gaan wonen 
en willen weten of alles goed geregeld is. 
Ouders met kinderen voor wie we kijken 
of ze in aanmerking komen voor bepaalde 
regelingen. En voor ouderen die met pen-
sioen gaan of gepensioneerd zijn onder-
zoeken we of ze gebruik maken van alle 
regelingen waar ze recht ophebben. De 
meest voorkomende vraag gaat over be-
lastingen en toeslagen: waar heb ik recht 
op en klopt het wat ik krijg of niet krijg?”

Hoe kun jij deze mensen van dienst zijn?
“Op moment dat ze hun DigiD bij zich 
hebben, kan ik veel voor hen contro- 
leren door in te loggen op overheidsweb-
sites. Als helder is wat het inkomen en de 
samenstelling van het gezin is, dan kan ik 
kijken waar ze allemaal recht op hebben. 
Vooral bij positief nieuws zijn mensen daar 
heel blij mee. Heb ik daar ook recht op? 
Ja, zeker! 

Soms moet ik minder goed nieuws bren-
gen. Dat probeer ik dan zo goed mogelijk 
uit te leggen. Ik geef ook aan hoe zo’n 
situatie in de toekomst voorkomen kan 
worden. En ik help uiteraard om het ont- 
stane probleem op te lossen. 
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SANJA WILLEMS

Mijn grootste succesverhaal is dat ik een dame op leeftijd heb geholpen met het 
terugdraaien van een onterechte terugvordering van een uitkering vanuit de sociale 
verzekeringsbank. De terugvordering zorgde voor een domino-effect in negatieve zin 
en had invloed op haar inkomen, inkomstenbelastingen en belastingtoeslagen. Uitein-
delijk heeft het zo’n twee tot drie jaar geduurd voordat alles weer was rechtgezet. 

En vorige week kreeg ik nog een taartje van een tevreden klant, in een zaak met 
betrekking tot belastingen. Na lang aandringen en veel heen en weer bewegen is 
de Belastingdienst eindelijk overstag gegaan en bereid om mee te werken. Dit zijn 
de krenten in de pap, die het werk heel dankbaar maken. Als ik opluchting zie in het 
gezicht van de klanten, dan weet ik waarvoor ik het doe.”

Erik (links): “Als ik de opluchting bij mensen zie,  
weet ik waarvoor ik het doe”

Informatiepunt Indebuurt033
De Hoeksteen (achter  
winkelcentrum Schothorst)
 
Klaartje Donzepad 59
 
Woensdagmiddag van  
14.00 tot 16.30 uur 
 
Iedereen is van harte welkom,  
je kunt zonder afspraak  
binnenlopen. 
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ONTMOETEN/INLOOP HUISKAMER - DAGELIJKS
In de Huiskamer van ‘t Middelpunt ben je op elke werkdag welkom van 
9.00 tot 16.30 uur en (zodra de coronamaatregelen weer zijn opge-
heven) van 19.00 tot 22.00 uur. Er liggen elke dag twee verse kranten, 
er zijn veel spelletjes en legpuzzels en er staat een televisie met zo 
ongeveer alle zenders van de wereld. Maar je kunt ook gewoon gezellig 
een kopje koffie of thee drinken en wat kletsen met de vrijwilligers 
of met andere aanwezigen. Op een aantal dagdelen worden er vaste 
activiteiten of af en toe workshops georganiseerd waaraan je kunt 
meedoen. Houd onze berichten in de gaten of zie de agenda’s in de 
digitale Nieuwsbrief SZH of in KijkOpDeWijk.

INFORMATIE OVER ZIELHORST/ADVIES OVER SUBSIDIES
Heb jij vragen over de wijk Zielhorst? Of heb jij een goed idee voor 
de wijk? Voor een activiteit of een clubje? Of wensen? Die kun je elke 
dinsdagmiddag tussen 13:00 en 16:30 uur in Wijkcentrum ‘t Middelpunt 
(Spinetpad 2) voorleggen aan Margriet Guiver-Freeman (voorzitter van 
het WijkBewonersTeam). Vaak is dan ook buurtnetwerker Sanja Willems 
aanwezig. Margriet en Sanja kunnen je eventueel ook adviseren over 
mogelijke subsidies (Projecten#Indebuurt, Buurtbudget e.d.). Loop 
gerust binnen, je hoeft geen afspraak te maken.

HELPDESK ICT
Heb jij moeite met al die digitale dingen die tegenwoordig van ie-
dereen worden verwacht? Zou je graag handiger willen worden met 
je smartphone, tablet of laptop? Om eindelijk zelf eens een e-mail te 
kunnen sturen naar je kinderen of kleinkinderen, jouw DigiD te gebrui-
ken of te facetimen? Of staat jouw tablet vol met allerlei rommel die 
je eigenlijk liever kwijt bent? Daarbij kan Wim van de ICT Helpdesk in 
’t Middelpunt je helpen. Loop op vrijdagochtend tussen half 10.00 en 
12.00 uur binnen, breng je eigen laptop, smartphone of tablet mee. Als 
Wim je niet meteen kan helpen, zoekt hij het uit. De hulp is gratis, maar 
een bijdrage in het vrijwilligersvarken van ’t Middelpunt is altijd welkom.

ACITIVITEITEN ’T MIDDELPUNT ZIELHORST
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FOTO: SANJA WILLEMS

WIJKCENTRUM ‘T MIDDELPUNT ZOEKT VRIJWILLIGERS

Beheerder
Wijkcentrum ’t Middelpunt (Spinetpad 2) is elke werkdag open van 9.00 tot 17.00 
uur en van 19.30 tot 22.00 uur, op voorwaarde dat er beheerders en gastmensen 
beschikbaar zijn. Wij zoeken een beheerder voor vijf dagdelen per week (waaronder 
een paar avonden) die samen met twee collega’s het wijkcentrum wil beheren. De 
taken en werktijden worden onderling verdeeld. Voor deze functies is een vrijwil-
ligersbijdrage beschikbaar.

Gastheren/gastvrouwen
Liefst zorgen wij ervoor dat er tijdens de openingstijden naast de beheerder altijd 
een of meer vrijwilligers (of stagiaires) aanwezig zijn. Dat lukt ons nu niet altijd 
vanwege de vacatures. Gastvrouwen of gastheren werken meestal een of twee 
dagdelen per week mee. Zij ontvangen de bezoekers, voorzien hen van een drankje, 
wijzen de weg en maken een praatje. We zoeken nu specifiek gastmensen voor de 
maandagochtend en -middag en vrijdagmiddag en -avond Wil jij helpen? Of eerst 
meer weten? Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Margriet: 06 11 38 
03 49, of middelpuntzielhorst@gmail.com.

WAAR IN DE WIJK?

Op deze pagina zie je een foto uit 
Schothorst, Zielhorst of het Hoef- 
kwartier. Weet jij waar deze gemaakt 
is? Stuur je antwoord vóór 1 februari 
2022 naar redactiekodw@gmail.com. 
Vermeld in je reactie de plaats waar 
de foto genomen is, evenals je naam 
en adres. Onder de goede inzendin- 
gen verloten we een leuke verrassing.

De redactie van KijkOpDeWijk zoekt 
winkels of bedrijven die deze rubriek 
een of meerdere keren willen spon-
soren 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.  

FOTO: SANJA WILLEMS
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De gemeente Amersfoort stelt elk jaar 
aan iedere wijk in de stad een budget 
ter beschikking om onder voorwaarden 
te gebruiken voor activiteiten voor of 
ten behoeve van de wijk. De verant-
woordelijkheid voor het verdelen van 
het buurtbudget ligt in de afzonderlijke 
wijken bij een eigen werkgroep Buurt-
budget. Deze werkgroepen bepalen zelf 
de regels voor het aanvragen en decla- 
reren, vergaderen over de aanvragen 
en beslissen om de aanvragen al of niet, 
geheel of gedeeltelijk, toe te kennen.

Aanvragen 2022 Zielhorst/Hoefkwartier
Hoefkwartier is door de gemeente on-
dergebracht bij Zielhorst. Voor Zielhorst 
en Hoefkwartier kunnen aanvragen 
worden ingediend via het aanvraagfor-
mulier op de wijkwebsite (homepage, 
rechterkolom). Daarop staan ook de 

voorwaarden voor toekenning. For-
mulieren moeten vóór 1 april compleet 
ingevuld binnen zijn bij buurtbudget@
wijkzielhorst.nl.  
 
De Werkgroep Buurtbudget beoordeelt 
alle aanvragen in de eerste week van 
april. Aanvragers krijgen uiterlijk 15 april 
2022 bericht via de mail. Aanvragen die 
na 1 april 2022 binnenkomen worden 
‘opgespaard’ tot 1 september. Deze 
aanvragers krijgen uiterlijk 15 september 
bericht.

In 2021 zijn in Zielhorst en Hoefkwartier 
onder meer de volgende aanvragen 
toegekend: Verspreiding KijkOpDeWijk; 
gratis koffie & thee/kranten/mediaspe- 
ler in ’t Middelpunt; diverse buurt- en 
straatfeesten; hosting en onderhoud 
wijkwebsite; workshops voor/door de 
wijk; zomerwijkfeest 2021; stickerspeur- 
tocht Plantenbieb Zielschot; parasols 
voor terras(sen) ’t Middelpunt; redactie 
sociale media Zielhorst; AED voor de 
wijk Zielhorst; diverse vergroeningspro-
jecten; Burendag/So What/hele wijk.

De volledige verantwoording over 2021 
wordt in februari 2022 op de wijkweb-
site geplaatst. 

www.wijkzielhorst.nl
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VOLLEYBALLERS GEZOCHT

Wij zijn een kleine groep die recreatief 
volleybal speelt. Velen van ons hebben al 
jarenlang ervaring met deze sport. We zijn 
sportief, enthousiast en spelen met veel 
inzet. Om het spel voor iedereen toegan-
kelijk te houden, serveren we alleen on-
derhands. We zijn op zoek naar een paar 
nieuwe, enthousiaste sportievelingen die 
al eerder volleybal hebben gespeeld of 
sportief genoeg zijn om het snel op te 
pakken. We spelen in een zaal in de wijk 
Zielhorst op maandag van 20.30 - 22.00 uur.  

Ben je geïnteresseerd, mail voor meer  
informatie naar frits-van-dijk@kpnmail.nl.

Aanvragen Schothorst
De werkwijze voor het aanvragen van een  
buurtbudget in Schothorst is iets anders  
geregeld dan in Zielhorst. In principe kun  
je in Schothorst het hele jaar door een aan- 
vraag indienen voor een activiteit die de  
sociale cohesie of de leefbaarheid in de wijk of buurt bevordert. De Buurtbudget-
commissie Schothorst komt vier keer per jaar bijeen (februari/april/juni/oktober) 
om de aanvragen te beoordelen. De commissie toetst ze aan de gestelde criteria en 
vraagt indien nodig om aanvullende informatie. De aanvrager ontvangt zo snel mo-
gelijk na de vergadering bericht over de toekenning van het budget. Op de website 
www.buurtbudget-schothorst.nl vind je de criteria, spelregels en het aanvraagfor-
mulier.

In Schothorst zijn in 2021 onder meer aanvragen toegekend voor: buurt- en straat-
feesten; aanleg en onderhoud van buurttuinen; ontmoetingsplek voor hondenuit- 
laters; media in de wijk (website, KijkOpDeWijk, Wegwijs in Schothorst); informatie-
bord Winkelcentrum Schothorst; jubileumboek De Hoeksteen; activiteiten 
Inloophuis.



Richelle Kramer is buurtpeelcoach 
in Schothorst. Elke vrijdagmiddag na 
schooltijd rent ze op Raadhoven even 
hard rond als de kinderen. Ze begint 
als spelleider, maar laat het spelen 
steeds meer aan de kinderen zelf over. 
De bedoeling is dat er op verschillende 
plekken in de wijk speelclubs ontstaan.

Richelle werkt sinds een jaar bij Spor- 
tivate, een jong bedrijf dat als missie 
heeft kinderen aan het spelen te krijgen. 
Zo zijn Sportivaters in de middagpauze 
aanwezig op bijna alle schoolpleinen 
van Amersfoortse basisscholen en na 
schooltijd bij de buitenschoolse opvang. 
Tijdens de schoolvakanties organiseren 
ze speelactiviteiten. 

Buiten spelen 
Maar Richelle werkt dus ook weke- 
lijks midden in een woonwijk. Waarom? 
Buiten spelen is tegenwoordig niet 
meer vanzelfsprekend. Daarom sloegen 
Sportivate, SRO en ABC Amersfoort de 
handen ineen en werd de Buurtspeel-
coach in het leven geroepen. Het doel is 
om kinderen weer buiten aan het spelen 
te krijgen. Richelle heeft een praatje 
gehouden in groep 6, 7 en 8 van de 
twee basisscholen op Raadhoven en de 
kinderen uitgenodigd om op vrijdag-
middagen vanaf half drie op het plein te 
komen spelen. En vooral hun vriendjes 
mee te nemen. De eerste middag waren 
er een paar kinderen; begin oktober 
speelden er al dertig kinderen mee. Aan 
deze speelmiddagen zijn geen kosten 
verbonden. 

Ander traject
De rol van de buurtspeelcoach ver- 
andert in de loop van het seizoen. De 
eerste middagen is Richelle nog echt 
de spelleider, maar ze daagt de kin-
deren uit steeds meer zelf te bedenken 
wat ze willen spelen. Daarbij wordt via 
de basisscholen nog een ander traject 
gevolgd. Kinderen van groep 6, 7 en 8 
kunnen zich aanmelden om ‘speelbaas’ 
te worden. Na contact met de ouders 
worden zo’n vier kinderen geselec- 
teerd. Zij krijgen gedurende een paar 
middagen een ‘opleiding’. Een deskun-
dige coach bespreekt met hen een 
aantal belangrijke zaken: hoe krijg je je 
klasgenoten en buurkinderen zo en-
thousiast dat ze buiten komen spelen? 
Waarop moet je letten bij het kiezen van 
een buitenspeelplek? Welke regels zou 
je met elkaar kunnen afspreken? En, ook 
belangrijk: wat zeg je tegen je ouders? 
Die moeten er immers mee akkoord 
gaan dat jij een paar uur buiten aan het 
spelen bent.

Deze speelbazen zullen op het plein bij 
Raadhoven steeds meer de spelleiding 
van Richelle  overnemen. Het is daarbij 
zeker niet de bedoeling dat zij ‘de baas 
gaan spelen’. Het kiezen van het spel is 
een beslissing die de hele groep neemt 
– ook dat leren de speelbazen tijdens 
hun opleiding. 

Het is niet de bedoeling 
dat speelbazen de baas 
gaan spelen

Buurtspeelcoach Richelle Kramer
“Ik word gelukkig als ik kinderen in hun 
spel zie opgaan”
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Probleem oplossen
Richelle is ervan overtuigd dat kinderen 
heel goed in staat zijn om in een groep 
fijn met elkaar te spelen. Ze heeft al vaak 
gezien hoe kinderen met elkaar een 
probleem oplossen. En er zijn altijd wel 
kinderen die de rol van ‘trooster’ oppak- 
ken. Ook voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling is buiten spelen heel goed. 

Als de groep kinderen bij Raadhoven 
goed zijn ‘ingespeeld’, zal Richelle el-
ders in de wijk, in de buurt van het  
Koning Karelpad, een groep gaan start-
en. Via de basisscholen in die buurt zul- 
len de kinderen en de ouders daarvan 
op hoogte gesteld worden. De bedoe-
ling is dat zo op verschillende plekken 
in de wijk ‘speelclubs’ ontstaan. Richelle 
neemt dan wekelijks op al die pekken 
een kijkje, speelt even mee en helpt zo 
nodig een handje. 

Niet alleen in Schothorst, ook in Ziel-
horst wordt in groepsverband buiten 
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gespeeld. Dat gebeurt op  het veld bij 
het Balalaikapad, elke maandagmid-
dag na schooltijd vanaf half drie, onder 
begeleiding van buurtspeelcoach Ydo 
Bruinsma. En ook in die wijk worden 
basisschoolkinderen tot speelbaas 
opgeleid. 

Volledig kind zijn
Het mooiste van haar werk, vertelt 
Richelle ten slotte, is mee te maken hoe 
kinderen compleet opgaan in hun spel 
en volledig kind zijn. Richelle is opge-
groeid aan de Louis Armstrongstraat in 
Schothorst en heeft fijne herinneringen 
aan al die middagen dat ze daar met 
buurtkinderen lekker aan het spelen 
was. Haar wens is dat de kinderen van 
nu óók zulke ervaringen krijgen. Met 
enthousiaste buurtspeelcoaches als 
Richelle zal dat vast lukken!

Meer informatie over de missie en de 
activiteiten van Sportivate vind je op 
ww.sportivate.nl. 

Richelle Kramer heeft zelf fijne herinneringen aan buiten spelen

Buurtspeelcoach Richelle Kramer
“Ik word gelukkig als ik kinderen in hun 
spel zie opgaan”

17



Koor Zeur Niet! zoekt nieuwe leden

Het Amersfoortse koor Zeur Niet! is in september weer van start gegaan. Aan de 
vooravond van ons tienjarig jubileumconcert moesten we stoppen vanwege corona. 
Het koor heeft tijdens de lockdown met online repetities doorgezongen. Omdat de 
gebruikelijke instroom stil is komen te staan, zijn we op zoek naar nieuwe leden.  

Zeur Niet! is het enige koor in Nederland dat uitsluitend repertoire van Harry  
Bannink zingt. De liedjes zijn nog steeds eigentijds en vaak humoristisch. Een kleine 
greep uit ons repertoire: 'Op een mooie Pinksterdag', 'Dansen op een vulkaan', 'Wij 
doen samen met een vrijer' en 'Harry wat heb je met je haar gedaan?'. Wij zijn een 
gezellige groep en repeteren eens in de twee weken op maandagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in De Koperhorst. Eén keer per jaar geven we een optreden, meestal in 
april. 

Als je hier enthousiast van wordt, kom dan langs en  
zing vrijblijvend twee keer mee! Aanmelden kan via  
zeurnietamersfoort@gmail.com. Wil je meer informatie,  
kijk op www.zeurnietamersfoort.nl en op Facebook.

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:

Je hoort steeds vaker over menstruatiearmoede. Zijn er in onze wijken ook plekken waar 
je terecht kunt voor gratis maandverband, tampons en menstruatiecups?

Marjolein Smit van Indebuurt033 geeft antwoord:

Menstruatiearmoede is inderdaad een hedendaags probleem. Vrouwen die moeten 
rondkomen van een beperkt budget houden soms niet voldoende geld over om 
maandverband of tampons te kopen. Daarom zijn er steeds meer plekken in Ne- 
derland - ook in Amersfoort - waar deze artikelen gratis gehaald kunnen worden. 
Op de website van het Armoedefonds is een overzicht met uitgiftepunten te vin-
den. Hier staan ook diverse locaties in Amersfoort bij. Helaas nog niet in onze wijken, 
maar bijvoorbeeld wel in een aantal Informatiewinkels van Indebuurt033. Op korte 
termijn komen er nog extra uitgiftepunten bij. Check de website van het Armoede-
fonds voor het meest actuele overzicht.

www.armoedefonds.nl
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MARKTEN
Enkele keren per jaar organiseert ’t Middelpunt een tweedehands markt of ruil-
markt van bijvoorbeeld kinderkleding, kleding voor volwassenen, gereedschap 
of speelgoed in de Huiskamer (bij grote drukte nemen we ook de Foyer erbij). 
Uitgangspunt is dat wijkbewoners vooraf een tafel reserveren via workshops-
middelpunt@gmail.com en daarop hun spullen uitstallen. Bezoekers van een 
tweedehands markt kunnen er langslopen en eventueel ‘boodschappen doen’. 
Verkopers betalen niets voor de ‘huur’ van hun verkooptafel. Zij bepalen ook 
zelf de prijzen voor wat zij aanbieden. Bij een ruilmarkt blijven de beurzen altijd 
gesloten. Wij verwachten wel dat verkopers en aanbieders onverkochte 
of niet-geruilde spullen na afloop weer meenemen.

Deze markten worden aangekondigd in de Nieuwsbrief SZH, op de Facebook-
pagina’s van Wijkcentrum ’t Middelpunt en Wijk Zielhorst 033 en zo mogelijk 
ook in KijkOpDeWijk. Daar vind je dan ook alle details.

Voor 2022 zijn de volgende markten gepland:
2 februari 2022  ochtend  Kinderkledingmarkt
16 maart 2022  avond  Plantjes- en stekjesruilmarkt
13 april 2022  avond  Kledingruilmarkt
11 mei 2022  avond   Gereedschapsmarkt
1 juni 2022  avond  Dameskledingmarkt
13 september 2022 avond  Kledingruilmarkt
12 oktober 2022  avond   Gereedschapsmarkt
2 november 2022 avond   Speelgoedmarkt
7 december 2022 avond   Kerstmarkt

GRATIS WORKSHOPS VOOR EN DOOR WIJKBEWONERS
In een nauwe samenwerking tussen het WijkBewonersTeam (WBT) Zielhorst 
en het Buurtbudget Zielhorst bestaat voor ondernemers, zzp’ers of hobbyis-
ten uit Zielhorst en Hoefkwartier de mogelijkheid om zichzelf en hun onder-
neming of hobby te presenteren in een workshop voor en door wijkbewoners. 
Een dergelijke workshop is gratis toegankelijk voor bewoners van Schothorst, 
Zielhorst en Hoefkwartier. Er zijn al voorbeelden bekend waarbij een dergelijke 
workshop heeft geleid tot betaalde vervolgcursussen of opdrachten. 

Het werkt zo: het WBT zorgt voor de huur van de ruimte in ’t Middelpunt, de 
ondernemer levert zijn presentatie gratis, eventuele materiaalkosten kunnen 
voor bewoners van Zielhorst en Hoefkwartier worden vergoed door het Buurt-
budget Zielhorst. Wil jij dit ook wel? Neem dan contact op met Margriet:  
wbt@wijkzielhorst.nl of 06 11 38 03 49. Kom je uit Schothorst en wil je ook  
gebruik maken van deze mogelijkheid in ’t Middelpunt, dan kun je voor  
materiaalkosten een aanvraag doen bij Buurtbudget Schothorst.

ACITIVITEITEN ’T MIDDELPUNT ZIELHORST
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GROENE RAAD SCHOTHORST GROEIT DOOR
De Groene Raad Schothorst  was op 27 oktober aanwezig bij een avond over de 
Groenvisie van de Gemeente Amersfoort in Het Groene Huis. Deze Groenvisie, een 
totaalplan voor het groen in heel Amersfoort, is  in overleg met bewoners tot stand 
gekomen. Vijf jaar geleden werd die voor het eerst gepresenteerd. Vervolgens is in 
2018 de Groene Raad Schothorst in het leven geroepen, toen een groepje enthou-
siaste wijkbewoners elkaar vond in de belangstelling en zorg voor het groen in onze 
wijk. 

Bij de bijeenkomst afgelopen najaar waren allerlei groepen uit heel Amersfoort aan-
wezig om de stand van zaken rond de Groenvisie te bespreken. Wat is er in vijf jaar 
gerealiseerd? Waar staan we nu? Wat is er nodig? Wat zijn de plannen? Als je hier 
meer over wilt weten kun je dat vinden op de website van Het Groene Huis onder 
‘Groenvisie’. Je kunt je ook abonneren op de nieuwsbrief, waarin veel leuke initia- 
tieven staan. Dat geeft de burger moed!

Wat heeft de Groene Raad Schothorst in de afgelopen periode gedaan? En wat 
blijven we doen? 
- We namen deel aan de Groene Dag bij Het Groene Huis.
- We organiseerden in april 2019 de ‘Groen doet je goed!-markt’ in Winkelcentrum 
Schothorst, met als blijvende herinnering het gezamenlijk gemaakte insectenhotel 
aan het Avalonpad achter De Hoeksteen.
- We ontwikkelden een eigen website met tuintips en allerlei berichten over groen. 
- We voerden in samenwerking met andere wijkbewoners, de winkeliersvereniging en 
de gemeente het project Vergroening Winkelcentrum Schothorst uit.
- We bieden zaden en stekjes aan.
- We zijn een vraagbaak voor het zelfbeheer van stukjes gemeentegroen en boom-
spiegels.
- We organiseren themawandelingen in de wijk.
 Vergroening Winkelcentrum Schothorst
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Wat willen wij? 
De laatste jaren heeft de stad door kli-
maatverandering duidelijk te maken met 
zowel hittestress als wateroverlast. Ook 
is er een verslechterde luchtkwaliteit 
door fijnstof als gevolg van toege-
nomen verkeer. Wij willen elkaar bewust 
maken van wat je als bewoner zelf kunt 
doen om de wijk aangenaam leefbaar te 
houden. Door meer over groen te leren 
kun je het ook meer waarderen. Wat 
zijn de mooie plekjes in de wijk? Wat 
zijn de pijnpunten? Zijn er plekken waar 
groen kan komen in plaats van steen? 
Wat zou het heerlijk zijn als bijvoorbeeld 
schuurtjes een groen dak krijgen. Weet 
je trouwens dat je voor dit laatste subsi-
die kunt aanvragen? En dat er zoge- 
noemde regencoaches zijn die advi- 
seren hoe je in je tuin iets aan de water- 
overlast kunt doen? Misschien leven 
er wel meer vragen of is er animo voor 
nieuwe actie. We horen het graag.

Versterking gezocht
Op dit moment zijn we nog met een 
paar mensen en zoeken we verster- 
king. We houden ons, als bewoners van 
Schothorst, vooral bezig met onze wijk. 
Maar met meer menskracht kan dat 
veranderen. Vind je ons werk leuk en 
zinvol? Dan nodigen wij je van harte uit 
om je bij de Groene Raad aan te sluiten. 
Ook bewoners van Zielhorst en Hoef- 
kwartier zijn welkom. 

Meer informatie en aanmelding: 
www.groeneraadschothorst.org.

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 

Behandeling aan huis mogelijk.

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

NAN VAN DER PLAATS,  
GROENE RAAD SCHOTHORST
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Wil jij wel eens graag weten hoe iets in elkaar zit? Zo ja, dan heb jij aanleg 
voor techniek! Dan is de technische hobbyclub van De Jonge Onder-
zoekers (DJO) voor jou dé plek om te gaan werken aan iets dat je altijd al 
wilde maken. Zou het niet fantastisch zijn om te weten of iemand stiekem 
op je kamer snuffelt? Maak dan een bewakingssysteem. Ben je handig 
met je telefoon en je computer? Ga niet zitten gamen, maar leer je eigen 
game maken bij DJO. 

Zelfgebouwde auto’s
Weet je wat de Solar Challenge is? Deze race met auto’s die helemaal 
bedekt zijn met zonnepanelen wordt elk jaar gehouden door de woestijn 
en in de bergen van Marokko. Studenten van technische universiteiten uit 
veel landen doen mee met hun zelfgebouwde auto’s. Dit jaar was het een 
Nederlands en Belgisch feestje: de eerste plaats was voor de studenten 
van de Universiteit Twente, tweede werden studenten uit Leuven en de 
derde plaats was voor studenten van de TU Delft. Deze studenten zijn 
allemaal jonge onderzoekers. Bedenk wat ze nu al bereikt hebben.

“Hé, wat leuk! Hoe werkt dat?
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De Jonge Onderzoekers Amersfoort

“Kun je dat zelf maken?”

3D-printer
Er is natuurlijk nog veel meer 
te vertellen over DJO. Bijvoor-
beeld over hun grote ‘maker-
space’ van meer dan driehon-
derd vierkante meter, met veel 
gereedschap en werktafels. 
Er is zelfs een 3D-printer! 
Nieuwsgierig geworden naar 
De Jonge Onderzoekers? Ben 
je tussen de 11 en 18 jaar? 
Kom dan op vrijdagavond of 
zaterdagochtend naar deze 
technische hobbyclub in De 
Hoef. Het is wel handig om van 
te voren even door te geven 
dat je komt.
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WIJKRAAD SCHOTHOTST
Helaas kon de bijeenkomst van de Wijkraad Schothorst in november 
vanwege corona niet doorgaan. Maar ‘Schothorst 2030’ blijft op  
de agenda staan. Meer daarover in het volgende nummer van  
KijkOpDeWijk. 

Nu al meedenken? Mail naar wijkraadschothorst@gmail.com.

De Jonge Onderzoekers
 
Vrijdag  
19.00 - 22.00 uur  
 
Zaterdag  
9.00 - 13.30 uur
 
Computerweg 20A  
(achterkant gebouw)

T: 06 16 62 83 50 
M: info@djoamersfoort.nl 
www.djoamersfoort.nl

HERMAN VIJLBRIEF

De Jonge Onderzoekers Amersfoort

“Kun je dat zelf maken?”
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SAMEN CREATIEF IN DE HUISKAMER
Tekenen/schilderen
Op elke maandagochtend in de even weken wordt er tussen 9.30 en 12.00 uur 
getekend in de Huiskamer. In verband met de coronamaatregelen (anderhalve 
meter) kunnen deelnemers eventueel plaatsnemen in de foyer. Deze activiteit 
wordt begeleid door kunstenares Joke Naber-Van der Schuit. Ze deelt graag 
haar ervaring met medetekenaars. Het is niet de bedoeling dat het echte lessen 
worden. Joke wil mensen wel verder helpen met opbouwende kritiek en tips. 
En, zegt ze, “verder zoeken we uit hoe wij het samen fijn kunnen hebben op de 
maandagochtenden”.

Deelname én koffie/thee zijn gratis, maar een bijdrage in het vrijwilligersvarken 
van ’t Middelpunt is altijd welkom. Voor wie een eerste keer komt kijken en 
meedoen zijn er wat basismaterialen beschikbaar, daarna is het de bedoeling 
dat je zelf papier, (kleur)potloden, verf, penselen/kwasten e.d. meebrengt.

Mandala’s maken en/of kleuren
Mandala’s maken of kleuren – een heerlijk rustgevende bezigheid op maan-
dagochtend in de oneven weken tijdens de Inloop in de Huiskamer. Breng je 
eigen spullen mee, of gebruik de materialen die ’t Middelpunt en het WBT ter 
beschikking stellen. Deelname én koffie/thee zijn gratis, maar een bijdrage in 
het vrijwilligersvarken van ’t Middelpunt is altijd welkom. Aanmelden is niet 
nodig. Loop op maandagochtend gewoon binnen en meld je bij de beheerder 
of gastvrouw/-heer. 
N.B.: de Huiskamer blijft daarnaast vrij toegankelijk voor bezoekers die de krant 
willen lezen of willen kletsen.

Handwerken (breien, haken, borduren, enz.)
Op maandagmiddag is de Huiskamer tussen 13.30 en 16.00 uur speciaal ge-
opend voor mensen die het gezellig vinden om daar samen te komen hand- 
werken. In de Huiskamer is plek voor acht deelnemers. Je hoeft je niet aan te 
melden, maar vol is vol. Loop gewoon binnen en breng je handwerk mee. Deel-
name én koffie/thee zijn gratis, maar een bijdrage in het vrijwilligersvarken van 
’t Middelpunt is altijd welkom. 
N.B.: de Huiskamer blijft daarnaast vrij toegankelijk voor bezoekers die de krant 
willen lezen of willen kletsen.

Individuele kookles (op afspraak)
Een van de creatieve activiteiten in de Huiskamer is individuele kookles voor 
‘beginners’: mensen die er alleen voor komen staan, studenten die op kamers 
gaan, kinderen die thuis wat vaker willen helpen. Geen ingewikkelde recepten, 
geen liflafjes, maar gewone, gezonde maaltijden. Laat je met een of twee gratis 
lessen op weg helpen door Kitchen Delicious. Meer informatie: 06 11 38 03 49.

ACITIVITEITEN ’T MIDDELPUNT ZIELHORST
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OPSTELLINGEN
Elke eerste donderdag van de maand is er een Opstellingenavond in ‘t Mid-
delpunt. Een opstelling is een sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk 
inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in 
dat vraagstuk, vaak familieleden of collega’s van degene die het vraagstuk in-
brengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De vragen-
de deelnemer geeft hun een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere 
deelnemers, deels geholpen door de begeleider.

Wie al eens een opstelling heeft bijgewoond, weet hoe indrukwekkend  
dit kan zijn. Wie er nog nooit een heeft meegemaakt, kom het eens ervaren! 
De avond begint om 19.30 uur. Vooraf aanmelden bij Chantal Snijders 
 is noodzakelijk. Bel daarvoor 06 51 49 93 00, dan krijg je de nodige  
informatie. Zie ook Chantals website: www.swanderful.nl.

HULP BIJ NEDERLANDSE TAAL 
Hanan Nouradin wil mensen helpen met hun Nederlands. Zij komt oorspron-
kelijk uit Irak/Koerdistan. En woont al ruim 25 jaar in Nederland. Na al die jaren 
spreekt Hanan goed Nederlands en helpt ze graag anderen met de taal. 
Hanan komt elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur naar de Huiskamer 
van ’t Middelpunt. Ben jij of ken jij iemand die Arabisch, Turks of een van de 
Koerdische dialecten als moedertaal heeft en die graag (beter) Nederlands 
wil leren spreken? Laat het weten via: workshopsmiddelpunt@gmail.com. 
Meld je naam, telefoonnummer, e-mailadres (eventueel van je contactper-
soon). Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.
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ALTIJD IETS TE ZIEN EN DOEN IN PARK SCHOTHORST
Eigenlijk is het elk seizoen mooi om te 
wandelen in Park Schothorst. Je vindt  
er de mooiste bomen en bloemen. En als 
je geluk hebt zie je een fazant of eek-
hoorn. In de herfst is het park prachtig, 
met al die bont gekleurde bomen en 
vele soorten paddestoelen. Maar ook in 
de winter heeft Park Schothorst zijn ei-
gen charme. Het is een fijne rustige plek 
midden in Amersfoort. Ga vooral ook 
eens kijken in Het Groene Huis, een klein 
bezoekerscentrum waar je informatie 
vindt over de natuur in Amersfoort en 
omgeving. Je kunt er rustig lezen in na- 
tuurbladen en even koffie drinken. Of de 
vissen in de aquaria bewonderen. Veel 
kinderen zijn gek op onze vissen. 

Kinderfeestje houden
In de vakantieperioden is er vaak een 
tentoonstelling en zijn er knutselactivi-
teiten voor kinderen. Elk seizoen kun je 
er folders halen met wandelroutes in het 
park voor kinderen en volwassenen. De 
folders liggen ook bij de voordeur, zo-
dat je ze buiten de openingstijden kunt 
pakken. Tijdens de wandelingen leer je 

van alles over de mooie natuur op het 
terrein. En wist je dat het ook een leuke 
plek is om buiten een kinderfeestje te 
houden? Spullen hiervoor kun je huren 
in Het Groene Huis. Het hele jaar door 
worden er voor schoolklassen lessen 
over de natuur verzorgd. Maar ook voor 
volwassenen zijn er regelmatig activitei- 
ten, zoals workshops en lezingen over 
natuur of duurzaamheid. 

Middeleeuwse bruiloft
En als je toch in de buurt bent, kijk dan 
eens of het Middeleeuws Erf open is. De 
middeleeuwse boerderij die daar staat 
is gebouwd op basis van een archeolo-
gische opgraving in Wijk bij Duurstede. 
Er worden lessen gegeven om kinderen 
te laten zien hoe het leven er in de mid-
deleeuwen uitzag. Een paar week- 
einden per jaar kun je er als bezoeker 
rondkijken en bijvoorbeeld een viking-
markt of een middeleeuwse bruiloft 
bijwonen. Rondom de boerderij op  
de weilanden lopen schapen, geiten, 
zwijntjes en kippen. Zo leuk! Vooral in 
het voorjaar als er lammetjes zijn.
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Laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouderen
 
Participatiemakelaar Esther Postema wil samen met ouderen uit Schothorst de 
mogelijkheden onderzoeken voor een laagdrempelige ontmoetingsplek, bij- 
voorbeeld in De Hoeksteen. Zijn er wijkbewoners die willen helpen bij dit ini-
tiatief? In eerste instantie gaat het om meedenken, later zijn mensen welkom 
die willen helpen om een gezellige sfeer te creëren. Ook als u zelf behoefte 
heeft aan zo´n plek, kunt u Esther natuurlijk benaderen. Het doel is om een 
ontmoetingsplek op te zetten waar zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen. 

Heeft u vragen of wilt u helpen? Neem contact op met Esther: 
06 13 05 95 57 (ma/di/do)
esther.postema@indebuurt033.nl

ILONA HEIDOTTING

Op de website vind je meer informatie over Het Groene Huis en alle activitei- 
ten. Een deel wordt georganiseerd door het Centrum voor Natuur en Milieu Edu-
catie dat er kantoor heeft, en een deel door allerlei andere organisaties uit de stad. 
Heb je zelf een activiteit die past bij het onderwerp natuur of duurzaamheid, dan 
kun je die op onze website in de agenda plaatsen. Graag tot ziens in Het Groene 
Huis!

Het Groene Huis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur 
en op zondag van 13.00 tot 16.30 uur. Kijk voor actuele informatie met betrekking 
tot de coronamaatregelen op de website.

www.groenehuisamersfoort.nl.
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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 Schothorst-Zuid (t.o. Parkschool Stadspark), S  
* Rb = Regenboogschool, Reinaartpad 1, S  
* SR = Speelveld Reinaartpad, 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 Schothorst,  
Zielhorst &  
Hoefkwartier  

(onder voorbehoud van  
coronamaatregelen, zie  
de digitale Nieuwsbrief  
SZH of bel de locatie  
voor de laatste info)
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Agenda januari/februari 2022
Onder ‘coronavoorbehoud’!

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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