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

Lente in Zielhorst, Schothorst en Hoefkwartier
We kunnen er weer op uit en daar hebben we met z’n allen echt naar uitgekeken.
Nieuw leven in de natuur en nieuw leven in de wijk. Veel nieuws ook in dit lentenummer van KijkOpDeWjk.
Allereerst een nieuw gezicht: Esther Postema, participatiemakelaar van Indebuurt033
in Zielhorst, Schothorst en Hoefkwartier. Wat haar werk inhoudt, leest u op pagina 10
en 11. We verklappen alvast dat ze vaak door de wijk fietst en met veel bewoners in
gesprek gaat. Wijkbewoner Johan te Grotenhuis komt wandelend en zwerfafval
opruimend in beeld. Hij maakt enthousiast reclame voor Eemland Schoon.
In beweging komen, letterlijk en figuurlijk, is echt iets voor deze tijd van het jaar.
Het advies van lifestylecoach Paulien Rinsema, op de middenpagina’s van dit blad,
past daar helemaal bij. Ze legt uit hoe je in een aantal stappen kunt werken aan een
gezonde(re) levensstijl. En als we dan toch aan het bewegen zijn, kunnen we meteen
gehoor geven aan de oproep van WBT Zielhorst en letten op de verkeersveiligheid.
Verder maakt u kennis met een wijkbewoonster die op allerlei manieren actief is en in
beweging blijft: Suzanne Coulbeaut. Mooi te lezen dat zij veel talent ziet in de wijk.
Fijn dat er in De Ontmoeting, de Koperhorst, Inloophuis Schothorst en natuurlijk
’t Middelpunt weer veel meer mogelijk is. Alle activiteiten staan in de agenda
achter in het blad. Wel verstandig om attent te blijven op mogelijk nieuwe regels
in verband met corona.
Hoe dan ook: veel inspiratie in dit nummer om vief en met goede moed de lente in
te stappen. En zoals altijd: uw vragen, opmerkingen en tips zijn van harte welkom.
Ook de redactie wil in beweging blijven!
Wij wensen u veel leesplezier en een mooi voorjaar.
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.
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Bewoner in beeld

“Het leven is een doorlopend leerproces”
FOTO: FERDINAND VAN LEERSUM

Verbinding zoeken met jezelf en
je omgeving. Dat is de kern van de
vele activiteiten van Suzanne Coulbeaut. Of het nou gaat om workshops
Klankschalen, haar werk als emotief
therapeut of wandelingen op bijzondere dagen. “Juist deze tijd biedt veel
mogelijkheden voor een verandering
ten goede.”
Suzanne Coulbeaut werd geboren in
Frankrijk, op een grote boerderij in
Picardië. Met Ferdinand van Leersum,
haar Nederlandse echtgenoot, vestigde ze zich in de jaren zeventig in Amsterdam, waar ze economie studeerde
en onder meer werkzaam was bij
Milieudefensie. In 1982, nadat Suzanne
en Ferdinand naar het Soesterkwartier
in Amersfoort verhuisd waren, kregen
ze een drieling: Bertrand, Edwin en
Alexander. Suzanne werd docent economie op het Farel College en later ook
op de Stichtse Vrije School in Zeist.
Sinds 1993 woont het gezin in Schothorst, waar Suzanne ook actief werd
als vrijwilliger. Zo gaf ze Franse les in
de Trefhorst en was ze betrokken bij
bijeenkomsten voor Amnesty International. In de jaren rond haar pensionering volgde Suzanne de opleidingen
regressie- en emotieve therapie; ze is
nu werkzaam als emotief therapeut.
Ook geeft ze conversatielessen Frans.
En dan blijven nog veel activiteiten in
het verleden en het heden ongenoemd.
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Suzanne Coulbeaut geeft onder meer
workshops Klankschalen

Luisteren naar klanken
Kortom, een veelzijdig iemand. Een
mens met een missie. Kernwoorden voor
Suzanne zijn: harmonie, balans, verbinding. Verbinding met jezelf en verbinding met anderen, met de natuur, met
de aarde. Vanuit die grondhouding zet
ze zich ook graag in voor anderen. In
het Inloophuis gaf ze afgelopen najaar
een workshop Klankschalen. Luisteren
naar de klanken helpt je het contact met
jezelf en met je omgeving te verdiepen.
De deelnemers reageerden enthousiast.
Ook kerststukjes maken was een succes.
Door zo’n activiteit kunnen de deelnemers, naast gezelligheid en plezier,
ervaren dat ze meer kunnen dan ze
dachten.

Suzanne wil het leven graag zien als
een doorlopend leerproces. Als therapeut laat ze haar cliënten ervaren dat
ze, juist door dingen los te laten, weer
vooruit kunnen. Belangrijk daarbij
is het dat je leert mild te zijn voor
jezelf. Mild zijn voor elkaar is iets dat
Suzanne in de huidige maatschappij
wel eens mist. Ze merkt dat velen
niet vanuit vertrouwen maar vanuit
angst leven. En angst is een slechte
raadgever, vindt ze. Daardoor komen
mensen steeds meer tegenover elkaar
te staan. Terwijl, vult ze aan, juist
deze tijd zo veel mogelijkheden biedt
voor een verandering ten goede. Een
verandering die kan leiden tot een
wezenlijke verbetering van het welzijn
van mens en natuur.

“Door angst komen mensen
steeds meer tegenover elkaar
te staan”
Open aandacht
Hoe zoekt ze zélf de balans, bij alles
wat ze doet? Het lukt haar steeds
beter tijd voor zichzelf vrij te maken,
vertelt Suzanne. Die tijd gebruikt ze
onder meer om te mediteren en te
wandelen. Tijdens het mediteren stel
je je open en leg je verbinding met
jezelf en met iets dat het zelf te boven
gaat. Een andere manier is wandelen
in de natuur, waarbij je open aandacht
hebt voor alles wat je tegenkomt. Ook
dat werkt heilzaam. Deze ervaring
deelt Suzanne graag met anderen,
bijvoorbeeld door op bijzondere dagen wandelingen te organiseren: op
21 juni en 21 december, de langste en
de kortste dag, en op 21 september
en 21 maart, de equinoxen, als dag en
nacht precies even lang zijn.

Hoe ervaart Suzanne het wonen in
Schothorst? Prima, zegt ze, al was het
wel even wennen, na het ‘dorpse’ van
Soesterkwartier. Het vraagt wat meer
om tot leuke, vanzelfsprekende contacten te komen. Maar als je het even
de tijd geeft, zie je dat er mooie dingen
tot stand komen. En Park Schothorst om
de hoek, het mooiste én grootste park
van de stad, is natuurlijk geweldig. Iets
om dankbaar voor te zijn. Ze is blij met
de levendigheid en het talent van de
wijk. Het zou prachtig zijn om met elkaar
Schothorst te ervaren als een echte
wijkgemeenschap.
NOOR NAABORGH

Muziekcafé Zielhorst
Op zaterdag 26 maart (16.00 – 18.00
uur) ontvangt Muziekcafé Zielhorst de
populaire band

The Sixties Generation
Steef, Dick, Bert en Jacques spelen
met heel veel plezier muziek uit die
tijd, onder meer van Cliff Richard en
de Beatles.
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New Life Computers
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
Albert Schweitzersingel 303
3822 BV Amersfoort
033-4571775
info@newlifecomputers.nl
www.newlifecomputers.nl
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Voorjaarsschoonmaak
Meer dan dertig jaar geleden kreeg ik van mijn oma zaliger haar verzameling ‘goede
romans voor oudere meisjes’. De romantische wederwaardigheden van de hoofdpersonen speelden zich af in de jaren dertig, veertig en vijftig. Vaste prik was de
voorjaarsschoonmaak waar alle vrouwelijke huisgenoten dagen druk mee waren.
Als boekenverslindende tiener dacht ik dan altijd: zij liever dan ik. Ik ben namelijk
behept met een totaal gebrek aan poets- en boenzin. Huishouden doe ik alleen
omdat het moet.
En momenteel moet dat, in huize Willems. We krijgen binnenkort een nieuwe
keuken. Dit betekent dat we de komende tijd alle keukenspullen moeten uitzoeken en (grotendeels) tijdelijk opbergen. Afgelopen weekend was ik daarmee bezig
en – vertel het alsjeblieft niet door – had ik daar nog plezier in ook. De stofwolken
achter de voorraadkast, de vette randjes bovenop de keukenkastjes en de inmiddels onfrisse plank met glazen potjes bleken niet het toonbeeld van huisvlijt. Maar,
dat je na een paar uur organiseren en soppen meer ruimte en glans in de keuken én
daarbij een trots gevoel hebt, is wel heel plezierig. Van puur enthousiasme over mijn
geweldige daad wilde ik meteen ook de zolder aanpakken. Door gebrek aan animo
hiervoor bij mijn geliefde huisgenoten is het daar overigens nog niet van gekomen.
Vanwege mijn huishoudelijke succes in de keuken bedacht ik me dat de wijk misschien wel zin heeft in een ouderwetse voorjaarsschoonmaak. Zullen we met elkaar
de corona-spinnenwebben weghalen, het lockdownstof wegzuigen, alle leuke
ideeën voor de wijk afstoffen en de lopende bewonersinitiatieven een sopje geven,
zodat alles weer blinkt en glanst? Zo scheppen we de ideale omstandigheden om
dit voorjaar het leven in Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier nog aangenamer te
maken. Laten we mooie plannen van de plank halen en omzetten in bijvoorbeeld
ontmoetingen op bestaande en nieuwe plekken. Hoe leuk zou het zijn als we elkaar
leren kennen bij activiteiten in ’t Middelpunt, het Inloophuis Schothorst, De Hoeksteen, een buurtfeest of een wandeling door de wijk.
Handen uit de mouwen dan maar? Aan de slag!

Sanja Willems, buurtnetwerker
Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier
E: sanja.willems@indebuurt033.nl
M: 06 42 49 53 33
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Energietransitie Schothorst-Zuid

WarmteStem gaat verder
Afgelopen jaar organiseerde WarmteStem dialoogtafels in Schothorst-Zuid, om
wensen en ervaringen uit te wisselen over de energietransitie. De opgehaalde
resultaten zijn gedeeld met het college van B&W en de gemeenteraad. Op 16
november 2021 zijn ze door WarmteStem in de gemeenteraad toegelicht.
Veel genoemde punten waren dat de gemeente transparanter moet zijn, bewoners
meer moet betrekken bij oplossingen (er is veel kennis in de wijk!) en moet denken
in een andere omvang van projecten. De gemeente is nu aan zet, alleen dat loopt
niet zo heel snel. In de vergadering van 11 januari kon de gemeenteraad niet tot een
besluit komen. Onze inschatting is dat de raad de besluitvorming over het warmteplan uitstelt tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Het bestuur van WarmteStem

Warmtecamera
Dat betekent niet dat WarmteStem nu stil zit. Waar zijn we al mee bezig? Ten eerste
worden er energiecoaches opgeleid, die buurtbewoners gaan adviseren over energiebesparing. Om goed te zien waar uw huis warmte lekt heeft WarmteStem een
warmtecamera aangeschaft. Als u geïnteresseerd bent in een warmtefoto van uw
huis, neem dan contact met ons op. Zo’n warmtefoto moet wel gemaakt worden op
een koude dag als er flink wordt gestookt, anders is er weinig lekkage.
We willen ook regelmatig informatiebijeenkomsten gaan houden. We geven dan
niet alleen informatie, u kunt daar ook uw eigen ideeën delen met anderen. Deze
bijeenkomsten vinden plaats in Het Groene Huis. Houd voor de data de website van
WarmteStem in de gaten.
Samenwerken met buurtgenoten
Verder zijn we bezig om voor een aantal huizen in Schothorst een gedetailleerd
plan te laten maken voor zowel isolatie als een warmtepomp. Zo kunt u voor uw
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eigen huis een goed idee krijgen van de (on)mogelijkheden. En wellicht zijn er meer
mensen in uw buurt die voor dezelfde keuzes staan. Een ideale mogelijkheid om met
buurtgenoten samen te werken. Zo wordt het niet alleen goedkoper, maar - net zo
belangrijk - het wordt ook leuker en je hebt steun aan elkaar als je tegen bepaalde
problemen aan loopt.
Ten slotte: bent u benieuwd of uw huis al goed genoeg is geïsoleerd om over te
kunnen schakelen naar een warmtepomp? Ga dan naar onze website en doe mee
aan de test van Milieu Centraal. Echt leuk en het kost niets.
Het rapport ‘In gesprek over de duurzame toekomst van Schothorst-Zuid’ met de
resultaten van de dialoogtafels staat op de website van WarmteStem. Daar vindt u
ook meer informatie over de andere activiteiten.
www.warmtestem.nl

HERMAN KOOLSTRA

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 april
2022 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.
De winnaar van de prijsvraag in
het vorige nummer is Gerda
Manten. Zij won een cadeaubon van Van Gent Patisserie,
die begin dit jaar een
filiaal opende in Winkelcentrum Schothorst.

FOTO: HERMAN VIJLBRIEF

De redactie zoekt winkels
of bedrijven die deze rubriek
willen sponsoren door een attentie
ter beschikking te stellen. Uiteraard
levert dit een vermelding op in het
magazine. Interesse? Mail naar
redactiekodw@gmail.com.
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Participatiemakelaar Esther Postema

“Ik geef het leven van wijkbewoners wat sjeu”
FOTO: SUZANNE TOUSSAINT

Esther Postema is vooral in gesprek
met wijkbewoners. Maar het blijft niet
bij praten alleen. Verschillende mensen
ontmoeten en kijken hoe en waar zij tot
hun recht komen, daar wordt ze blij van.
Een kijkje in de keuken van de participatiemakelaar.
Laten we ons gesprek maar beginnen
met wat haar functie inhoudt. Wat doet
een participatiemakelaar? Esther begrijpt de vraagtekens bij deze functietitel, die vindt ze zelf ook veel te moeilijk.
Een beter alternatief weet ze niet zo snel.
Misschien kunnen de lezers van KijkOpDeWijk een suggestie doen? Wat ze doet,
legt ze natuurlijk graag uit. Samen met meestal individuele - wijkbewoners
bekijkt ze op wat voor manier die hun
sociale netwerk kunnen uitbreiden of
leuke activiteiten kunnen ondernemen.
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Sommige mensen benaderen haar
rechtstreeks, maar Esther wordt ook vaak
ingeschakeld door een huisarts, praktijkondersteuner of het sociaal wijkteam, als
die merken dat hun cliënt behoefte heeft
aan meer contacten of bezigheden.
Oproepje plaatsen
Esther gaat dan met de desbetreffende
persoon in gesprek: wat past er bij die bewoner? Is vrijwilligerswerk iets voor hem of
haar? En wat voor vrijwilligerswerk dan? Of
zou meneer of mevrouw graag mee willen
doen met activiteiten in de wijk, of in
contact willen komen met wijkbewoners?
Misschien met mensen met wie hij of zij
een bepaalde ervaring deelt? Voor iemand
een ‘maatje’ vinden is niet altijd even
gemakkelijk. Dan plaatst ze een oproepje,
bijvoorbeeld in de Nieuwsbrief SZH of op
de vacaturebank van Indebuurt033.

Dat die oproepjes werken, blijkt regelmatig. Zo reageerden er op een oproep
in het vorige nummer van KijkOpDeWijk
drie mensen die aan de slag willen met
het opzetten van een laagdrempelige
ontmoetingsplek voor senioren in Schothorst. Want dat hoort ook bij haar werk:
als er behoefte blijkt te zijn aan een bepaalde activiteit of er zijn te weinig mogelijkheden voor een bepaalde groep,
dan probeert ze passende activiteiten op
te zetten. Mocht haar gesprekspartner
trouwens zelf allerlei leuke ideeën hebben voor de wijk, dan kan Esther diegene
ook in contact brengen met de buurtnetwerker. Zij helpt om die ideeën te verwezenlijken.
Rondje SZH
Hieruit blijkt al dat ze vooral veel in
gesprek is met mensen. Maar het blijft
niet bij praten alleen. Als iemand het
bijvoorbeeld lastig vindt om in z’n eentje
ergens voor het eerst naar toe te gaan,
dan gaat Esther die eerste keer gewoon
mee. En natuurlijk loopt en fietst ze veel
rond in de wijken Schothorst, Zielhorst en
Hoefkwartier om een beeld te krijgen van
alle activiteiten die er plaatsvinden. Bij
zo’n ‘rondje SZH’ vinden ook vaak toevallige ontmoetingen plaats met nóg meer
mensen. Dat is trouwens meteen waar
ze erg blij van wordt: allerlei verschillende mensen ontmoeten en kijken hoe en
waar die tot hun recht kunnen komen.
Esther runt momenteel ook nog een
stadsbreed project voor (zowel autochtone als allochtone) laaggeletterden én
ze denkt na over het opzetten van een
project voor sollicitatiehulp in Schothorst. Zijn er wellicht vrijwilligers die
haar hierbij willen helpen?

Eigen compositie
O ja, en dan heeft ze nog een gezin en
hobby’s. Esther speelt altviool en zoekt
momenteel een fagottist om samen een
compositie van eigen hand te spelen.
Je weet maar nooit wat voor talent er in
SZH is. Verder houdt ze van spelletjes en
wandelen en zou ze graag willen leren
aquarelleren. Misschien kan ze een keer
aanschuiven bij de maandagochtendgroep van Joke Naber in ’t Middelpunt.
Esther Postema is te bereiken via
esther.postema@indebuurt033.nl
of op 06 13 05 95 57 (ma/di/do).
Vacaturebank van Indebuurt033:
https://vrijwilligers.indebuurt033.nl/.
MARGRIET GUIVER-FREEMAN

Pedicuresalon Nailcare biedt
veel mogelijkheden:
- Pedicuren, manicuren
- Kalknagel- en/of schimmelnagelbehandeling
- Lijfkracht-Herstel voor rugen nekklachten, Fibromyalgie
- Voetreflexmassage
- Hotstone massage
- Magneetmassage voor een
betere doorbloeding
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
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Amerpoort in de wijk

“Als het even niet lukt beginnen we opnieuw”
In een appartementencomplex aan de Paladijnenweg, naast de Koperhorst, wonen
achttien mensen met begeleiding vanuit Amerpoort. Betti vertelt spontaan en
openhartig over de veranderingen in haar leven. Als het verhaal even stokt, vult
woonbegeleidster Sabrina Vermaas haar aan.
“Ik doe veel leuke dingen, zoals tekenen en muziek maken. En ik heb een nieuw
vriendje, een geschenk uit de hemel.” Betti woont sinds november 2020 met haar
hond Dolly aan de Paladijnenweg. Ze krijgt vaak bezoek. “Het is bij mij net een zoete
inval.” Zelf gaat ze de deur uit om met dementerende ouderen te werken. “We doen
geheugenspelletjes, creatieve activiteiten en bewegingsoefeningen. Ik mag soms
zelf lesgeven. Zowel de begeleiders als de ouderen zijn er heel tevreden over.” Ze
gaat ook naar de dagbesteding, waar ze collega’s met een beperking ontmoet.
“Daardoor krijg ik meer zekerheid over werk en hobby’s.” Sabrina: “Je bent soms zo
veel weg, dan zijn we blij als we je weer zien.”
Vriendin zijn
Ze heeft ook regelmatig contact met medebewoners. Betti: “Ik zeg altijd tegen hen:
wat er in mijn leven is gebeurd, mag een ander niet gebeuren. Alles wat kwetsbaarder is dan ik, daar heb ik liefde voor. Daar kan ik mee lezen en schrijven. Maar
ik moet wel oppassen dat ik geen hulpverlener ben. Ik wil gewoon een vriendin
zijn.” Sabrina vult aan: “Je hebt de nieuwste bewoner opgevangen. Als je merkt dat
mensen niet goed in hun vel zitten en wij zien het niet, kom je naar ons toe. Dat doe
je heel goed.”

Betti: “Ik moest echt iets achterlaten”
Nog niet zo lang geleden zag haar leven er heel anders uit. Betti woonde toen op
de Kapelweg. “Ik had daar een stuk land en verschillende dieren. Ik heb nu veel
minder ruimte. Ik moest echt iets achterlaten. Dat was heel moeilijk voor mij, want ik
mis mijn andere hond en twee katten.” Wennen op de nieuwe woonplek heeft dan
ook tijd nodig. “Het ging in zo’n rap tempo en ik had zoveel tegelijk te verwerken. Ik
moest ook loskomen van mijn ex. Ik was geestelijk opgebrand. Hier ben ik nog aan
het zoeken: als ik dit zeg of dat, wat gebeurt er dan? Dat zijn voor mij nieuw dingen
die ik niet goed ken. Langzaam gaat het beter.”

Een goed leven midden in de wijk
Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke
beperking. Dat is de missie van zorgorganisatie Amerpoort. Een goed leven is
voor de één met begeleiding midden in de wijk wonen, voor de ander is dat juist
een meer beschutte plek op een woonpark. De locatie Paladijnenweg is zo’n
plek midden in de wijk. Naast woonbegeleiding biedt Amerpoort onder meer
dagbesteding en ambulante begeleiding.
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FOTO: WIL GROENHUIJSEN

Betti met haar hond Dolly

Ruimte voor vragen
De bewoners van de Paladijnenweg hebben een eigen appartement, maar krijgen
- waar nodig - begeleiding bij alledaagse dingen. Sabrina: “Als ze iets vervelends
meemaken of post krijgen en niet weten wat te doen, moet er wel even iemand voor
ze zijn. Tussendoor is er altijd ruimte voor vragen.” En, niet onbelangrijk, er wordt
structuur geboden, bijvoorbeeld door op vaste tijden te eten en koffie te drinken.
Vóór corona waren er ook regelmatig spelletjesavonden. Sabrina: “We hebben gelukkig een creatieve vrijwilligster gevonden die ook nu nog leuke dingen organiseert.”

Sabrina: “Wij zullen nooit zeggen dat iemand het slecht of fout doet”
Niemand krijgt mij ‘aan de structuur’, dacht Betti. “Slapen was een groot probleem,
dat gaat nu beter. Ik leef niet meer ’s nachts, die tijd is voorbij. Ze bieden structuur,
maar dat gaat op een lieve manier.” Sabrina: “Jij wil graag ’s morgens om acht uur
gewekt worden. Maar als het weekend is en je slaapt nog, dan laten we je lekker liggen. Het gaat altijd in overleg. Het heeft geen zin dat wij gaan bedenken hoe iemand
zijn leven moet inrichten.”
S: “We proberen een betere Betti te krijgen. Die komt nu vaker tevoorschijn.”
B: “Ja, dat bedoel ik.”
S: “Je mag er zo lang over doen als je wil. We zullen nooit zeggen dat je het slecht of fout
doet. Als het niet lukt, beginnen we opnieuw.”
B: “Wauw! Gewoon mezelf zijn.”
Heel zelfstandig
Contacten met andere bewoners in Schothorst heeft Betti niet, haar buren zijn de
medebewoners in het gebouw. Ze vindt het wel een prettige wijk. “Je kunt hier goed
je hond uitlaten en met een scootmobiel wordt rekening gehouden. Er is veel groen
in de wijk. Wat ik ook fijn vind, is dat je jong en oud tegenkomt.” Sabrina vult aan: “Je
bent hier heel zelfstandig. Je zit dicht bij het winkelcentrum en de huisarts, maar je
bent ook in de stad.”
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De dames willen nog graag iets kwijt: het pand is hard aan vervanging toe. Sabrina:
“Het is behoorlijk oud, er is veel achterstallig onderhoud.” Betti: “Ik vind het jammer
dat ik niet kan koken in mijn appartement. Ik weet zeker dat het plafond dan naar
beneden komt.”
Voorlopig roeien ze met de riemen die ze hebben, en kijken ernaar uit weer de tuin
in te kunnen.
B: “Mijn kippen komen daar ook.”
S: “Onze kippen…”
B: “Ja, dat is ook zo.”
Samen barsten ze in lachen uit.
Oproep
Bij Amerpoort op de Paladijnenweg wonen ook mensen die minder makkelijk contact
maken. We zoeken wijkbewoners die bijvoorbeeld eens mee willen gaan wandelen, een
kopje koffie komen drinken in de tuin of samen met hen naar oude foto’s willen kijken.
Heb je interesse? Stuur dan een mail naar paladijnenweg@amerpoort.nl.
JOSÉ VORSTENBOSCH

Trefhorst 2.0 - Een nieuwe ontmoetingsplek in Schothorst?
Ruim acht jaar geleden sloot Wijkcentrum De Trefhorst, aan het Bruispad in
Schothorst, de deuren. Vanaf 19 oktober
2013 tot aan de dag van vandaag wordt
deze ontmoetingsplek gemist. Wat zou
het plezierig zijn als er in Schothorst
opnieuw een plek komt waar we als
wijkbewoners samen kunnen eten, koffie
drinken, nieuwe dingen leren, hobby’s beoefenen, workshops bijwonen,
sporten, dansen, spelen, feest vieren,
vrienden maken en vast nog veel meer.
Er is een kans dat Schothorst weer een
buurtontmoetingsplek krijgt. De gemeente Amersfoort heeft aangegeven
dat er ruimte is voor een pilot om te
bekijken of een ontmoetingsplek gerealiseerd kan worden. Die mogelijkheid
willen we natuurlijk met beide handen
aangrijpen!
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Graag komen buurtnetwerker Sanja Willems en Wijkraad Schothorst in contact
met wijkbewoners die mee willen denken waar en op welke manier we dit
voor elkaar kunnen krijgen. Heb je
ideeën? Wil je meedenken? Op woensdag 16 maart van 19.30 tot 21.30 uur is
er een wijkbijeenkomst in de Koperhorst (wijkraadschothorst@gmail.com).
Je kunt ook contact opnemen met
Sanja Willems via 06 42 49 53 33 of
sanja.willems@indebuurt033.nl.

Vrijwilligers gezocht
Chauffeurs met auto voor AutoMaatje
ANWB Automaatje helpt mensen bij het vinden van passend vervoer. Chauffeurs
gebruiken hun eigen auto om wijkgenoten te vervoeren naar hun bestemming,
meestal binnen de stad. De passagier betaalt 30 cent per kilometer. AutoMaatje
zoekt chauffeurs uit de wijken Schothorst en Zielhorst, in bezit van een eigen auto
met inzittendenverzekering. Aanmelden via automaatje.amersfoort@gmail.com of
op ma/di/do van 9:00 tot 12:00 uur via 06 53 70 07 84.
Beheerder voor ‘t Middelpunt
Wijkcentrum ’t Middelpunt (Spinetpad 2) is elke werkdag open van 9:00 uur tot
17:00 uur en van 19:30 uur 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 vrijwilligersbijdrage beschikbaar.
Gastmensen voor ‘t Middelpunt
Liefst zorgen wij ervoor dat er in ’t Middelpunt 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, de vrijdagmiddag en de vrijdagavond. Wil jij helpen?
Of eerst meer weten? Neem dan contact op met vrijwilligerscoördinator Margriet:
06 11 38 03 49, of middelpuntzielhorst@gmail.com.

Bestuursleden voor Stichting WijkMobiel
WijkMobiel is een bewonersinitiatief in samenwerking met professionele organisaties in de wijken Zielhorst, Schothorst en Hoefkwartier. WijkMobiel biedt vervoer op maat met een elektrische (golf)kar over (heel) korte afstanden binnen
of rondom de eigen woonwijk. Stichting WijkMobiel zoekt nieuwe bestuursleden.
Meer informatie: voorzitter Sander Westhof,
06 54 93 44 89.
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Vitale wijk

Een gezonde leefstijl in kleine stapjes
Iedereen heeft wel slechte gewoontes
als het om gezondheid gaat. En iedereen neemt zich wel eens voor zijn
leven te beteren. Maar hoe pak je dat
aan, en wanneer is de kans op succes
het grootst? Voedingscoach Paulien
Rinsema-Jansen geeft tips voor een
gezonde(re) leefstijl.
Gezondheid en vitaliteit is een groot
goed. Om gezond te blijven is je weerstand belangrijk. Die houd je op peil
door goed voor jezelf te zorgen. Door
gezond te eten krijg je genoeg vitamines, mineralen en andere gezonde
voedingsstoffen binnen. Daarnaast zijn
conditie, slaap, stress en ontspanning
van invloed.

Maak je doelen zo
concreet mogelijk
We weten allemaal best wat goed voor
ons is. Maar we hebben ook allemaal
slechte gewoontes, net als goede
voornemens. Meer bewegen, minder
snoepen, zorgen voor meer ontspanning, gezonder eten, stoppen met roken, minder alcohol. Hoe is het met jouw
gezondheid? Zorg jij goed voor jezelf?

Wat zou je willen veranderen aan jouw
leefstijl? Waar zou je mee aan de slag
willen gaan?
Haalbare doelen
Het is belangrijk om te bedenken wat je
wilt bereiken. Maak het zo concreet mogelijk. Maar wees hierbij wel realistisch
voor jezelf: stel haalbare doelen. Dan
is de kans op succes groter en blijf je
gemotiveerd. Wil je bijvoorbeeld aan de
slag met je gewicht, denk dan aan 5 tot
10 procent gewichtsverlies. Dat kan al
veel gezondheidswinst opleveren. Snel
veel gewicht verliezen is zelden blijvend,
omdat je dan niet de tijd krijgt om je
gewoontes aan te passen. En makkelijk
vervalt in het bekende jojoën. Ik raad je
daarom aan om voor een halve kilo per
week te gaan, of nog beter om niet te
focussen op gewicht.
Motivatie
Als je je doel hebt bepaald, is het heel
belangrijk om te kijken naar je motivatie. Waarom wil je graag dat er iets
verandert? Wil je bijvoorbeeld meer
gaan bewegen om fitter te worden? En
wat levert het je op om fitter te zijn?
Hoe voelt dat? Wat zou je dan doen?
Probeer het je voor te stellen en, als het
lukt, een beeld in je hoofd te maken van
hoe dat zou zijn. Hoe jij dan zou zijn.

Gewoontes overwinnen in vijf stappen
1. Denk na over een concreet doel: wat wil je precies veranderen, in welke situaties
en wanneer heb je jouw doel bereikt?
2. Bepaal je motivatie: waarom wil je veranderen? Daar heb je een reden voor.
3. Zet kleine stapjes: wat zou je vandaag kunnen doen?
4. Focus op het positieve: wat is er gelukt? En leer van wat er (nog) niet lukt.
5. Wees geduldig en neem de tijd.
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FOTO: WIL GROENHUIJSEN

Geduld
En dan wil je aan de slag, liefst zo snel
mogelijk. Maar denk erom dat je kleine
stapjes neemt om te gaan veranderen.
Met kleine stapjes zorg je ervoor dat
het een duurzame verandering wordt.
Dus iets dat je vol kunt houden, dat een
nieuwe gewoonte wordt op weg naar
een gezondere leefstijl. Wil je gezonder
gaan eten, kijk dan naar één eetmoment,
bijvoorbeeld je tussendoortjes. Hoe kun
je daarin kiezen voor iets gezonds? Of
kijk als je fitter wilt worden hoe je meer
beweging kunt inpassen. Door bijvoorbeeld vaker de fiets te nemen in plaats
van de auto. Of de trap in plaats van de
lift. Bouw het rustig op. Te veel ineens
veranderen verkleint de kans op succes.

Vandaag beginnen?
Stel haalbare doelen, werk in kleine
stapjes en onthoud dat het niet altijd
100 procent goed kan gaan. Af en toe
een ongezonde dag betekent nog niet
dat je opnieuw moet beginnen. Geef
jezelf de tijd. En geloof in jezelf. Zo kun
je je die gezonde leefstijl stap voor stap
eigen maken.
Veel succes!

Paulien Rinsema-Jansen, voedings- en leefstijlcoach
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De minibieb

“Heb je hier geen pasje voor nodig?”
Voor deze serie gaan we op zoek naar
het verhaal van de mensen achter
een minibieb. In de eerste aflevering
Bertha Geerds, de trotse eigenaresse
van een minibieb én kidsbieb op de
Amelisweerd in Schothorst.
Toen Bertha en Sieb veertig jaar getrouwd waren, kregen ze van hun
kinderen een minibieb cadeau. Een
prachtig kastje op hoge poten met het
opschrift Syn in lezen. “Bertha is een
echt leesbeest”, zegt haar man liefdevol.
Dat de passie voor lezen er bij Bertha
al vroeg in zat, mag duidelijk zijn. “Op
de allereerste foto die van mij werd gemaakt, zat ik op een potje met een boek
in mijn handen.” In de boekenkast in de
woonkamer staan de boeken op kleur
gesorteerd, een idee van hun dochter.
Sieb: “Vaak weet je de kleur van een
omslag, dus een boek is zo gevonden.”

Uitgelicht
Zeventien jaar werkte Bertha als bibliothecaresse in Hoogland. “Voor de
bezoekers brachten we een Boeiende
Boekenbrief uit met daarin acht uitgelichte boeken. In de bieb vroeg een
keer een meisje met zo’n boekenbrief
in haar hand: ‘Mama, waarom staat er
altijd ‘Bertha’ achter alle boeken?’ Dit
was zo gegroeid omdat mijn collega’s
het fijn vonden dat ik de boeken koos,
aangezien ik zoveel verschillende boeken las.” Bertha leest zo’n zeven tot acht
boeken per week. “Lange tijd schaamde
ik me ervoor dat ik zoveel las, omdat ik
dit heel lui vond overkomen”, zegt ze
zachtjes.

“Na een aangrijpend verhaal
lees ik een tussendoor-boek”
FOTO: SILVIA TOEBAK

Bertha Geerds: “Een minibieb geeft plezier aan beide kanten”
18

Over het mooiste boek dat ze heeft
gelezen hoeft ze niet lang na te denken: Schorshuiden van Annie Proulx. Een
intens verhaal over de overlevingskracht
van een familie. “Na een aangrijpend
verhaal lees ik een tussendoor-boek om
mijn hoofd vrij te krijgen”, zegt Bertha,
“zoals iets van Jill Mansell.”
Grote glimlach
Bertha houdt de minibieb op orde en
Sieb zorgt voor het onderhoud. Het
kastje is pas weer opnieuw in de verf
gezet.Bij het maken van de foto staat
een jongetje voor de kidsbieb, die nu
goed gevuld is. Meestal zijn de kinderboeken wat schaarser. “Mevrouw, mag
je hier zomaar iets uit pakken?”, vraagt
hij. Voor de zekerheid: “Dus je hebt hier
geen pasje voor nodig?” Opgetogen
opent hij het deurtje. Een grote glimlach
op zijn gezicht.
Het is niet vreemd dat er door blije
bezoekers van de minibieb bloemen,
chocola en kaartjes worden bezorgd
aan Amelisweerd 119. “Een minibieb is
weinig moeite en geeft veel plezier aan
beide kanten”, zegt het echtpaar. En zo
is het helemaal.
Op haar boekenblog schrijft Bertha over
de boeken die de meeste indruk op
haar hebben gemaakt:
bertha-s-boekenblog.jouwweb.nl.

SILVIA TOEBAK
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Van Beest bloemen Schothorst weer open!
Na bijna 6 weken dicht te zijn geweest is Van Beest Bloemen Schothorst op zaterdag
12 februari eindelijk weer feestelijk open gegaan. In die 6 weken is werkelijk bijna alles
vernieuwd. Er zijn enkel een paar muren blijven staan. Zo is o.a. de hele pui vernieuwd
en is er een hele nieuwe aanbouw gerealiseerd. Het was keihard werken voor iedereen,
maar het resultaat is er dan ook naar: Een fantastische mooie bloemenwinkel, die
helemaal is ingericht volgens het nieuwe concept van Van Beest Bloemen en Planten.
Nieuwe inrichting
De grootste veranderingen in het nieuwe concept is op het oog natuurlijk de kleur
zwart. De winkel heeft nu i.p.v. wit, landelijk een industriële, warme inrichting gekregen,
waardoor de bloemen en planten er fantastisch mooi uitspringen. Naast de extra meters,
de mooie nieuwe pui en het fantastische interieur is er ook een nieuwe ontwikkeling
toegevoegd aan het concept, waarvoor Van Beest Schothorst pilotstore is.
Uniek: bloemenwinkel met zelfscankassa
Als eerste bloemenwinkel van Nederland introduceren wij de zelfscankassa voor ons
kant- en- klare assortiment. De klant, die snel even een cadeautje nodig heeft, kan nadat
zij een keuze heeft gemaakt zonder tussenkomst van een medewerker afrekenen.
De medewerker in de winkel kan dan extra tijd aan de klant besteden, die dat wel nodig
heeft. Een echte win-win situatie dus.

Wij staan voor je kant -en -klaar! Ook op zondag!

Openingstijden
Ma t/m do 08:00 - 18.00 uur
Vrijdag
08.00 - 21:00 uur
Zaterdag
08:00 - 18.00 uur
Zondag
10:00 - 17:00 uur

Van Beest Schothorst | Pieter Stastokerf 23 | Tel: 033 - 489 0782
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www.vanbeestbloemen.nl

Activiteiten ’t Middelpunt beter zichtbaar

Vrijwilligers hangen de raamstickers op

Het grijze gebouw op de hoek van de Stradivariusstraat, de Albert Schweitzersingel
en de Trombonestraat is een typisch product van de jaren tachtig van de vorige
eeuw: weinig naar buiten gericht. Aan de Schweitzersingel en de Trombonestraat
maken enkele grote borden bekend dat er een peuterspeelzaal, een gezondheidscentrum en een dierenarts zit, maar aan de Stradivariusstraat en het Spinetpad is
het gebouw nogal anoniem.
Er zijn dus nog steeds mensen in onze wijken die niet weten dat ’t Middelpunt deze naam staat wel leesbaar op het gebouw - een gezellig wijkcentrum is. Daar is
nu iets aan gedaan. Op initiatief van ‘onze’ gebiedsmanager Leefomgeving Olaf de
Koning (zie het interview in KODW juli/augustus 2021) zijn de ramen van de grote
zaal van ’t Middelpunt rond de jaarwisseling beplakt met foto’s van activiteiten die
in het wijkcentrum plaatsvinden.
De foto’s zijn in de laatste maanden van 2021 gemaakt door verschillende fotografen uit de wijk. Een van hen, Roxane Kramer, heeft van alle plaatjes mooie
collages gemaakt die afgedrukt konden worden op de raamstickers. Vrijwilligers
van ’t Middelpunt en van onze goede buren, jongerenvereniging So What, ook
gevestigd aan het Spinetpad, hebben ze op de ramen bevestigd. Vanaf de
Stradivariusstraat en het Spinetpad is ’t Middelpunt zo een stuk minder anoniem
geworden.
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Activiteiten ‘t Middelpunt
Workshops en demonstraties

Huiskamer ’t Middelpunt - maximaal acht deelnemers - toegang gratis
Voetreflexzonetherapie
Vrijdag 18 maart, 10:00 – 12:00 uur (Leuk Ouder Worden) I Woensdag 23 maart,
19:30 - 21:30 uur
Henny Timmerman geeft een inleiding en demonstratie voetreflexzonetherapie.
Reflexologie gaat uit van de eenheid tussen lichaam en geest. Alle organen hebben
een reflexpunt op de voeten, het gezicht en de handen. De punten waar tijdens de
behandeling gevoelens als pijn of jeuk ontstaan geven aan dat
er verstoringen zijn in de energiestroom naar het corresponderende orgaan. Wanneer die zijn opgeheven is het lichaam
in staat om zichzelf te genezen. Deze workshop is een
mooie kans om meer te leren over voetreflexzonetherapie
én om deze therapie eens te ervaren.
Aanmelden via workshopsmiddelpunt@gmail.com of
06 11 38 03 49 (vermeld naam, telefoonnummer, voetreflex
vrijdag of voetreflex woensdag).

Klankschalen
Woensdag 23 maart, 10:00 – 12:00 uur I Maandag 28 maart, 19:30 – 21:30 uur
Ben je benieuwd wat de zuivere en unieke klank van klankschalen met je doet? De
trillingen die samengaan met de klanken kunnen je helpen spanningen kwijt te raken. De rustgevende en ontspannen resonantie van de klankschalen werken helend
op het lichaam. Wijkgenote Suzanne Coulbeaut geeft een informatieve en klinkende
demonstratie.
Aanmelden via workshopsmiddelpunt@gmail.com of 06 11 38 03 49 (vermeld naam, telefoonnummer, klankschalen woensdag of klankschalen maandag).

EMDR
Woensdag 30 maart, 19:30 – 21:30 uur
Bij Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) spelen oogbewegingen
een belangrijke rol en is uitvoerig praten niet nodig. Deze vorm van therapie, die
je van nare gevoelens en emotionele ladingen afhelpt, wordt al jaren toegepast bij
trauma’s. Niet alleen psychologen werken ermee, maar ook steeds meer (kinder)
coaches en therapeuten. Suzanne Coulbeaut geeft een workshop over de werking
en effecten van EMDR. Zij zal ingaan op vragen en voorbeelden geven van ervaringen, ook van kinderen. Deze workshop is dan ook zeker interessant voor ouders.
Zie: https://www.life-and-soul.nl.
Aanmelden via workshopsmiddelpunt@gmail.com of 06 11 38 03 49 (vermeld naam,
telefoonnummer, EMDR).
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Afhaalmaaltijden

Je hoeft niet altijd zelf te koken: voor € 7,50 kun je voor een maaltijd terecht
in Wijkcentrum ’t Middelpunt.
Kitchen Delicious
Kitchen Delicious is een bewonersinitiatief van hobbykoks. Op de 2e, 3e én 4e
donderdag van de maand kun je meegenieten van de heerlijke maaltijden die
zij bereiden. Voor wie vanwege het coronarisico liever niet met meer mensen
aan tafel zit, bestaat (voorlopig) ook de mogelijkheid om een maaltijd af te
halen. De menu’s worden bekendgemaakt via de Nieuwsbrief SZH en op de
Facebookpagina’s van Wijkcentrum ’t Middelpunt en van Kitchen Delicious.
Samen koken, samen eten
Op de 2e en de 4e donderdag van de maand kookt een groepje van vier
koks een driegangenmaaltijd van recepten die zij interessant vinden of met
technieken die zij willen uitproberen/leren. Om 18:00 uur eten zij die maaltijd
gezamenlijk op, met de gasten die dat willen. Afhalen kan ook op die tijd.
Kitchen Delicious goes worldwide
Op de 3e donderdag van de maand kookt hobbykok Silvia een internationaal
georiënteerde maaltijd, allesbehalve standaard-Nederlands. Deze maaltijd
wordt om 18:00 uur geserveerd in de Huiskamer. Afhalen kan ook op die tijd.
Reserveren
Wie tegen kostprijs wil mee-eten of afhalen, moet uiterlijk op de dinsdag ervóór reserveren (vermeld naam, telefoonnummer, afhalen of mee-eten, aantal
personen). Voor de 2e of de 4e donderdag via 06 11 38 03 49 of kitchen.
delicious@outlook.com. Voor de 3e donderdag via 06 25 59 12 06.
Kosten
Een maaltijd kost € 7,50 per persoon. Knipkaart: 5 knippen voor € 35,00, 10
knippen voor € 65,00.

Iraanse maaltijden
Elke week op vrijdagmiddag kun je een heerlijke Iraanse maaltijd afhalen. De
complete maaltijd (hoofdgerecht, voor- of bijgerecht en nagerecht) kost
€ 7,50 (geen knipkaarten). De menu’s worden bekendgemaakt via de Nieuwsbrief SZH en op de Facebookpagina’s van Wijkcentrum ’t Middelpunt en van
Wijk Zielhorst. De maaltijden zijn altijd halal, op verzoek wordt een vegetarische variant gemaakt.
Je kunt tot donderdag 19:00 uur bestellen bij Massi (06 86 19 40 39).
Afhalen tussen 17:00 en 18:00 uur in 't Middelpunt.
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Actiegroep Eemland Schoon

“Zwerfafval is een probleem van ons allen”
Bij zijn voor- en achterdeur heeft hij
een grote grijper staan; in zijn fietstas
zit standaard een kleine. Altijd klaar om
het zwerfafval te lijf te gaan. Eemland
Schoon! En als het aan Johan te Grotenhuis ligt, te beginnen bij Schothorst,
waar hij zelf woont, Zielhorst en het
Hoefkwartier.
Johan komt voor ons gesprek aanlopen
met in zijn ene hand een grijper en in zijn
andere hand een stevige plastic tas, die
al voor de helft met troep is gevuld. Zo’n
twee jaar geleden is de actiegroep Eemland Schoon opgericht, vertelt hij, door
Mark Scheffer, inwoner van Zielhorst.
Elke maand organiseert de groep een
ludieke actie, steeds in een andere wijk
van de stad.

Blikjesboom
Zo lag er vorig voorjaar op het
grote veld tussen Kattenbroek en
Schothorst een mondkapjeslint van
176 meter. Het werd met een drone
gefilmd. Er waren toen genoeg
mondkapjes verzameld om ook de
Schothorsterlaan met een paar slingers te versieren. In december zette
de actiegroep tegenover winkelcentrum Schothorst een boom op van
drankblikjes, versierd met lampjes.
Nadat die blikjesboom op 8 januari
onttakeld was, zaaiden Elize en Julia,
de kinderen van Mark, op die plek
bloemzaden ter herinnering.

De blikjesboom aan de Holkerweg
FOTO: EEMLAND SCHOON
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Johan te Grotenhuis van Eemland Schoon

“We moeten onze leefomgeving juist koesteren”
Het doel van actiegroep Eemland
Schoon is volgens Mark met ludieke,
creatieve acties medebewoners bewust
maken van het probleem van zwerfafval,
publiciteit genereren én meteen flink
wat afval opruimen. Sigarettenpeuken
bijvoorbeeld. Afgelopen zomer stond op
het Eemplein een hoge glazen buis, die
de actievoerders volstopten met her en
der in Amersfoort verzamelde sigarettenpeuken. De acties van Eemland
Schoon trekken de aandacht en krijgen
veel bijval. De Facebookpagina heeft
inmiddels tweehonderd volgers.

Offer aan moeder aarde
De kracht van de actiegroep, zegt
Johan, zijn de korte lijnen, de spirit, de
bevlogenheid én het plezier dat ze met
elkaar hebben. Dat plezier is belangrijk
voor hem. Hij maakt zich grote zorgen
over onze omgang met het milieu. We
maken de natuur kapot door onze
manier van leven. We moeten onze
leefomgeving juist koesteren, vindt hij.
Zijn hoofd zit vaak vol van alle narigheid
in de wereld om hem heen. Dan pakt hij
zijn grijper, zamelt al wandelend afval in
en stort de verzamelde rommel in een
vuilnisbak. Hij ziet dat als een ‘offer aan
moeder aarde’; het is een klus waar hij
blij van wordt. Vaak krijgt hij van voorbijgangers te horen: Goed bezig! Het
liefs zou hij dan willen reageren met: En
wat doet u? Zwerfafval is immers een
probleem van ons allen. Als iederéén
dat beseft, kunnen we het met elkaar
oplossen.
Opgeruimd
Johan heeft ideeën genoeg om zwerfafval aan te pakken. Maar daarover meer
bij een volgende gelegenheid, want het
onderwerp zwerfafval blijft in Schothorst
vast en zeker op de agenda staan.
Gewoon zelf beginnen kan nú al, zegt
Johan. Haal een grijper bij Het Groene
Huis en wandel al opruimend door Park
Schothorst. Of adopteer een stuk van je
eigen straat, meteen een prima manier
om contact te maken met de mensen in
je buurt. En je wordt er opgeruimd en
blij van.
NOOR NAABORGH, WIJKRAAD SCHOTHORST
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Verkeersveiligheid in Zielhorst
Het WijkBewonersTeam (WBT) Zielhorst
ontvangt regelmatig berichten van
wijkbewoners over verkeersproblemen
binnen de wijk. Een aantal hier genoemde situaties zult u vast herkennen.
Voor een gesprek met de gebiedsmanager nodigt het WBT bewoners
uit om verkeersonveilige of problematische situaties te melden.
De wijk Zielhorst is gebouwd in de jaren
tachtig. Het aantal toen beraamde
parkeerplaatsen is in de loop van de tijd
achterhaald, waardoor de parkeerdruk
in verschillende buurten nu hoog is. Er
worden auto’s op plekken geparkeerd
waar het verboden is. Dat leidt tot
overlast, waarschuwingen, bekeuringen
en mogelijk irritatie tussen bewoners.
Ouders die hun kind naar school brengen, kunnen parkeeroverlast rondom
de scholen veroorzaken. Automobilisten
rijden vaak te hard op de wegen in de
wijk.
Losliggende tegels
Het komt ook regelmatig voor dat de
straatverlichting kapot is. In het donker
voelen mensen zich dan onveilig.
’s Avonds fietsen over de paden in Park
Schothorst wordt eveneens als onveilig
ervaren. Losloopgebieden voor honden zijn niet altijd duidelijk aangegeven
of ze zijn gevaarlijk omdat ze langs
een drukke weg liggen, waardoor het
kan gebeuren dat baasjes achter hun
eigen hond aan moeten rennen. Scheve
stoepen en losliggende trottoirtegels
vormen een obstakel voor met name
mensen die slecht ter been zijn.
Bekende verkeersonveilige punten in de
wijk tref je vooral aan op de ontsluitingswegen de Albert Schweitzersingel
en de Bombardonstraat. Oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers,
zoals op de Albert Schweitzersingel/
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Onveilige oversteekplaats voor fietsers & voetgangers

Trompetstraat (ter hoogte van Het Leger
Des Heils) en Trompetstraat/Bombardonstraat (bij sporthal Zielhorst), zijn
onoverzichtelijk en onveilig. De oversteekplaats naar Sportpark Zielhorst
vanaf de Zijderupsvlinder is lastig en
onveilig. En ook de bereikbaarheid van
het winkelcentrum Emiclaer voor fietsers
laat te wensen over.
Onveilige situaties
Wij zijn benieuwd hoe u als medewijkbewoner de verkeersveiligheid en de
openbare ruimte in de wijk ervaart. Wij
willen u daarom uitnodigen situaties te
benoemen die u als onveilig of problematisch ervaart. Ook vernemen wij het
graag als u daar oplossingen voor heeft.
U kunt natuurlijk ook situaties aangeven
die juist heel positief zijn. Ons plan is om
de ingebrachte punten te verzamelen
en hierover met de gebiedsmanager van
de gemeente in gesprek te gaan. Wij
zullen u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen op dit terrein.
Mail uw reactie naar:
verkeersveiligheid.zielhorst@gmail.com.
WIJKBEWONERSTEAM ZIELHORST

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:
Zijn wijkbewoners (weer) welkom bij activiteiten in de Koperhorst?
Simone van Ree, coördinator dagactiviteiten en vrijwilligers, geeft antwoord:
Wijkbewoners waren altijd nog welkom in de Koperhorst, maar helaas konden veel
activiteiten door de strenge coronamaatregelen niet doorgaan. Dankzij de laatste
versoepelingen is de Koperhorst weer iedere dag open tot 22:00 uur en kunnen
mensen uit de wijk dagelijks van 16:30 tot 17:30 uur gebruik maken van de warme
maaltijd. Daarnaast zijn er allerlei andere activiteiten (zie het overzicht of kijk op de
website www.koperhorst.nl). In de Koperhorst hoef je geen vaccinatiebewijs te laten
zien. Wel vragen we om de bekende coronaregels in acht te nemen.

Activiteiten
Iedere maandag
t/m zondag
		

10:00 - 11:00
12:00 – 13:30
14:30 – 17:00

Koffie & Ontmoetingsochtend
Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,50)
Middagcafé

Maandag

14:30 – 16:00

Stoelyoga (€ 2,85)

Dinsdag		

14:30 – 16:00

Variamiddag

Woensdag
		

9:30 – 11:00
14:30 – 16:00

Sjoelen
Handwerken                                   

Donderdag
		

10:00 – 11:00
14:30 – 16:00

Fit in het restaurant (€ 2,85)
Creatieve middag (variabele kosten)

Vrijdag 		
		

10:00 – 11:00
15:30 – 16:30

Koersbal
Middagcafé met tapasbar

1e/3e zaterdag
16:30 – 18:00
Katholieke kerkdienst met aansluitend
				
koffie drinken       
2e/4e zaterdag 16:30 – 18:00
Protestantse kerkdienst met aansluitend
				koffie drinken
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Vaste activiteiten
in Schothorst,
Zielhorst &
Hoefkwartier
(onder voorbehoud van
coronamaatregelen, zie
de digitale Nieuwsbrief
SZH of bel de locatie
voor de laatste informatie)
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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
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Agenda maart/april 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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Advertentietarieven KijkOpDeWijk SZH
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 redactiekodw@gmail.com.
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