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Samen bereik je meer
In dit nummer van KijkOpDeWijk wordt weer eens duidelijk hoeveel energie er in
onze wijken zit. En hoe waardevol het is om de krachten te bundelen.
Zo is apotheker Iris den Hollander ervan overtuigd dat een betere samenwerking
tussen zorgaanbieders leidt tot nog betere zorg voor mensen met gezondheidsproblemen. Een gezonde leefstijl kan wel eens effectiever zijn dan een pilletje, vertelt ze. En zo komen we meteen bij de rubriek van Paulien Rinsema, ‘onze’ leefstijlcoach, die op de middenpagina’s van dit nummer laat zien dat gezond eten echt
niet in de papieren hoeft te lopen.
In deze KijkOpDeWijk ook een sterk staaltje van hoe je door fouten van de Sociale
Verzekeringsbank en de Belastingdienst in de problemen kunt komen. Gelukkig
hebben wij Erik van Leijenhorst van Indebuurt033 letterlijk in de buurt: bewoners die
te maken krijgen met financiële uitdagingen kunnen in onze wijken advies krijgen.
In de serie De Minibieb dit keer een veelzijdige en creatieve buurttuin, gerealiseerd
door intensief samenwerkende buurtbewoners.
Emmy Bosboom ziet haar gastvrouwschap in ’t Middelpunt als een verfrissende
manier om contact te maken met anderen en zo uit haar ‘bubbel’ te stappen. De
vrouwen van de Voortburgergroep laten enthousiast zien hoe de kracht van de
groep werkt. En in Schothorst worden steeds meer bewoners heel vrolijk van het
vooruitzicht op een nieuwe ontmoetingsplek voor en van wijkbewoners. Het is
inspirerend om met elkaar alvast plannen te maken.
Kortom: samen bereiken we meer. Over samenwerken gesproken, we hebben
inmiddels een paar vaste gastschrijvers, met wie we heel blij zijn. Nog een schrijvende wijkbewoner erbij zou fijn zijn. Iets voor u? Stuur een mail naar de redactie:
redactiekodw@gmail.com. KijkOpDeWijk is een magazine van en voor alle wijkbewoners. Uw bijdragen, vragen, opmerkingen en suggesties blijven we dus zeer op
prijs stellen!
Veel leesplezier en graag tot ziens in de wijk.
Namens de redactie,
Margriet Guiver-Freeman, WBT Zielhorst
Noor Naaborgh, Wijkraad Schothorst
PS: Een wijze raad van Emmy Bosboom, vrijwilliger in ’t Middelpunt: stap af en toe
uit je eigen bubbel, dat houdt je fris!
Twee keer per maand verschijnt ook de digitale Nieuwsbrief SZH. Nog geen abonnee? Stuur dan een mail naar wbt@wijkzielhorst.nl, o.v.v. Nieuwsbrief SZH.
Deadline volgend nummer (juli/augustus): 23 mei 2022.
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Bewoner in beeld

“Verhalen van anderen leren je relativeren”
Emmy Bosboom weet van aanpakken en gaat niet gauw bij de pakken neerzitten.
Na veertig jaar werken is ze nu met (vervroegd) pensioen en zet ze zich in voor de
wijk Zielhorst. Haar motivatie: “Hoe simpel is het om in de buurt iets te doen? Een
goede buur is beter dan een verre vriend.”
FOTO: IRENE STOK

Emmy: “Leuk als mensen blijven voor een kopje koffie”

Toen Emmy was afgestudeerd als docente lichamelijke opvoeding, werd er al snel
bezuinigd op de gymlessen op school. Ze gooide het roer om en ging economie
studeren. Ze werkte 35 jaar als docent op een mbo-opleiding in Utrecht, waar ze
naast economieles wiskunde en statistiek gaf en ook de lesroosters maakte. Nu
heeft ze meer tijd om in Zielhorst actief te zijn. Via de Nexdoor-app kwam ze in
contact met een mevrouw die hulp vroeg bij het in elkaar zetten van een kastje. “Ik
ben behoorlijk technisch en mijn zoon kon helpen tillen. Het was gezellig en je hebt
iemand geholpen. Yes, dat is goed.”
Praten en luisteren
Samen met haar man Hans is Emmy vrijwilliger in ‘t Middelpunt, het wijkcentrum in
Zielhorst. Iedere dinsdagmorgen zijn ze daar te vinden. Hans is meer van de prak-
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tische dingen zoals koffie zetten; Emmy is van het praten met en - niet onbelangrijk
- luisteren naar bezoekers. Veel mensen hebben behoefte aan een praatje, zeker
na de lockdowns waarin ze zo lang op zichzelf waren aangewezen. Ze vindt het
belangrijk om contact te hebben met de bezoekers van activiteiten in ’t Middelpunt.
“Gewoon goedemorgen zeggen tegen de deelnemers van de Pilatesclub; het is
leuk als ze dan na afloop ook nog even blijven voor een kopje koffie.”
Gastvrijheid
Niet alleen in ’t Middelpunt is gastvrijheid belangrijk voor Emmy, ook in haar eigen
leven is ze gastvrij. Zo heeft haar vader zeven jaar bij haar gezin in huis gewoond.
Nadat haar moeder was overleden was het logisch dat hij bij hen kwam wonen.
Voor haar twee kinderen is hij de enige opa die ze hebben gekend.

“Ontmoetingen brengen verse lucht in je bubbel”
Van haar vader heeft ze geleerd dat je omziet naar andere mensen. Hij werkte als
plaatwerker. Op een vrijdagmiddag kwam er een vrouw met een kapotte kachel. De
baas zei dat ze dicht gingen, maar volgens haar vader kon dat niet. Je laat iemand
in het weekend toch niet in de kou zitten? Hij repareerde de kachel meteen.
Nieuw leven
Iets voor een ander doen is voor Emmy vanzelfsprekend. “Er moet in de buurt altijd
wel iets gedaan worden en dat hoeft niet betaald te worden.” Ze wil graag actief
zijn, de deur uit en mensen ontmoeten. Dat is leuk, voor de ander en voor jezelf. Je
geeft en je ontvangt zelf ook. “Om je heen vallen mensen weg. Het is belangrijk dat
je nieuwe contacten maakt. Die kunnen de oude niet vervangen, maar het brengt
wel nieuw leven. En je leert van anderen hoe zij met dingen omgaan. Je leert relativeren door de verhalen van anderen.”
In ’t Middelpunt leert Emmy mensen kennen buiten haar eigen ‘bubbel’. “Een bubbel, dat is eigenlijk een ballon. En een ballon wordt slap, tenzij je er verse lucht in
blaast. Dat doe je door nieuwe mensen te ontmoeten.”
Kopje suiker
“Wij wonen rustig en goed. Het contact met de buren is prettig. We drinken geen
koffie bij elkaar. Maar als er gesnoeid moet worden, helpt de een met een ladder en
buren zonder hoogtevrees gaan de ladder op. We kunnen bij elkaar terecht voor
het lenen van het bekende ‘kopje suiker’. We helpen elkaar als het nodig is. Dat
wens ik iedereen toe: binnen een straal van honderd meter iemand die helpt.”

IRENE STOK
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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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Kijkje in de keuken
Tien dagen kampeerden we in onze woonkamer. Net als op de camping kookten
we ’s morgens water in een keteltje, dat goten we dan vervolgens in een koffiefilter
op een wiebelige thermosfles. (Ons koffieapparaat was helaas gesneuveld tijdens
dag één op de huiskamercamping.) Dagelijks smeerden we onze bammetjes op de
wankele campingtafel die pontificaal naast de boekenmolen stond. Broodkruimels
veegden we met een zwierige beweging de tuin in. Onze avondmaaltijden bestonden uit simpele eenpansgerechten en, eerlijk is eerlijk, ook een keer een vette hap
uit de snackbar. Elke avond sjouwde een van ons een teil warm water uit de badkamer naar beneden voor een handafwasje, met steeds roulerend een weerbarstige
tiener die mocht afdrogen. Terugkijkend was het best knus en prima te doen die dagen dat er allerlei klussers bezig waren om ons te voorzien van een nieuwe keuken.
Tijdens die thuiskampeerdagen realiseerde ik me wat een centrale plek de keuken
is in huis. Hoe vaak loop je er niet even binnen voor een kop thee, iets te eten of
om snel je handen te wassen? Je kunt er zelfs uren druk zijn met bakken, nieuwe
recepten uitproberen of, een van mijn liefhebberijen, fermenteren. De keuken is
echt een favoriete plek in huis. Daar kom ik mijn hongerige pubers nog eens tegen,
praat ik manlief tijdens het koken bij over het nieuws van de dag, zwaai ik naar
buren die voorbij komen en klop ik voor wie maar wil de mooiste melkschuimkraag
voor in de koffie.
Iedereen uitnodigen voor een kijkje in onze nieuwe keuken gaat misschien wat ver.
Maar ik nodig je van harte uit bij één van de centrale plekken in de wijk, waar je
binnenloopt voor koffie, een maaltijd, een goed gesprek of leuke activiteit. Je bent
welkom bij ’t Middelpunt, het Leger des Heils, Inloophuis Schothorst, De Hoeksteen,
de Koperhorst, het Celsiushuis of Playground033. Wat ik nog mis in dit rijtje is een
heuse wijkcamping. Dat zou wat zijn! Ik zet vast een keteltje water op om koffie te
maken…

SANJA WILLEMS, BUURTNETWERKER
SCHOTHORST, ZIELHORST EN HOEFKWARTIER
E: SANJA.WILLEMS@INDEBUURT033.NL
M: 06 42 49 53 33
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Financiële zorgen

“Je wordt verpletterd en bent kansloos”
“Hoe red ik het tot het einde van de maand? Stress. Hoofdpijn. Niet lekker in je
vel. Alleen maar zorgen. Zo zag het leven van mijn 80-jarige moeder er een paar
jaar geleden uit. De Sociale Verzekeringsbank waarvan mijn moeder een uitkering
kreeg, kortte haar op haar inkomen omdat ze onterecht dachten dat ze een klein
vermogen had.” Aan het woord is Jeff, die zijn moeder bijstond toen haar leven
door geldzorgen radicaal veranderde.
“Natuurlijk zijn we met bewijsmateriaal gekomen om aan te tonen dat mijn moeder
niet over extra vermogen beschikt. Je belt, schrijft brieven en stuurt bewijzen. Maar
de SVB beweerde dat zij bewijs hadden dat het wél zo was. Een advocaat konden
we niet betalen. Er werd mijn moeder en ook ons als kinderen die haar ondersteunden onrecht aangedaan. Je wordt heel moe van het strijden. Je voelt je zo klein
tegenover zo’n grote organisatie. Je wordt verpletterd en bent kansloos.
Zorgen en stress
Gelukkig kwamen we in contact met Erik van Leijenhorst van de Informatiewinkel
van Indebuurt033. Hij is in de zaak gedoken. Het heeft drie jaar geduurd voordat
duidelijk werd dat de SVB beschikt over verouderde papieren en mijn moeder dus
inderdaad geen extra vermogen had. Al die tijd hebben we met zorgen en stress
geleefd. Je kunt niet meer genieten van het leven.

“Er was totaal geen ruimte voor vrolijkheid”
Mijn moeder houdt van Surinaams koken. We gingen altijd een paar keer per jaar
naar de markt in Amsterdam om daar Surinaamse groente en pepers te kopen.
Normaal gesproken kocht mijn moeder dan een pondje van dit en een kilootje van
dat. Maar in de tijd vol geldzorgen kon dat niet. Wij wilden dan haar boodschappen
betalen, maar dat vond ze moeilijk. Ze deed dus heel afgepast haar boodschappen
en kocht dan een onsje van iets waar ze anders een pond van kocht.
Mijn moeder ging ook graag naar kringloopwinkels, maar het plezier daarin raakte
ze helemaal kwijt. Ook al kun je daar spullen van één of twee euro kopen, ze moest
steeds denken dat als ze die kleine bedragen zou kunnen besparen ze dat geld aan
iets anders kon uitgeven.
Schuldgevoel
Het was vreselijk voor mijn moeder. Ze kon niet zelf kiezen wat ze wilde doen. Daar
werd ze heel somber van. Ikzelf had ook dagelijks stress. Als ik bijvoorbeeld lekker
uit eten ging met mijn partner dan had ik een schuldgevoel omdat ik dat wel kon
doen en mijn moeder niet.
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Afgepast boodschappen doen op de markt

We waren zó blij toen het probleem was opgelost. We kregen ons leven weer terug!
Helaas kwamen we twee jaar later weer bij Erik terecht. Dit keer omdat de Belastingdienst ten onrechte dacht dat mijn moeder een hoog vermogen had. Dat kwam
door de schadeloosstelling van de SVB. Erik is er weer helemaal ingedoken. Het
deed ons goed dat hij zo menselijk met ons omging, in tegenstelling tot de SVB en
de Belastingdienst die geen empathie hadden. Pats boem, jullie zijn fraudeurs en
moeten terugbetalen.
Donkere wolk
Dat gedoe met de Belastingdienst heeft anderhalf jaar geduurd. Er was in die tijd
totaal geen ruimte voor vrolijkheid. Altijd sombere gedachten en een donkere wolk
boven je hoofd. Zelfs nu draait mijn maag er nog van om. Dat instellingen zo met je
kunnen omgaan. Heel onrechtvaardig. Deze ervaringen raak je niet meer kwijt. We
zijn heel wat jaartjes ouders geworden, mijn moeder ik.”
Heeft u ook te maken met financiële uitdagingen? Neem dan gratis contact op met
de Informatiewinkel van Indebuurt033 Wiekslag 92 (De Groene Stee, maandag t/m
donderdag van 9.00-13.00 uur), 033 303 64 20 of liendert@indebuurt033.nl. Ook
kunt u elke woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur terecht bij Erik van Leijenhorst
in het Informatiepunt in de Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59.

SANJA WILLEMS
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Apotheker Iris den Hollander

“Een pilletje is niet altijd de beste oplossing”
FOTO: JOSÉ VORSTENBOSCH

“Ik heb zelf ook baat bij de yogalessen die ik geef”

Iris den Hollander, zelf woonachtig in Hoogland, is als apotheker al ruim twintig
jaar een bekend gezicht in Zielhorst. Daarnaast werkt ze in de wijk aan verbetering
van de samenwerking tussen zorg en welzijn. Dat leidt niet alleen tot meer afstemming, maar misschien ook tot vermindering van de zorgkosten.
Wie denkt dat Iris alleen maar is gefocust op medicatie heeft het mis. Haar interesse gaat uit naar alles wat met gezondheid te maken heeft. De coronacrisis heeft
dat nog eens versterkt. “Vaccineren is prima, maar doe dan ook iets aan gezonder
leven. Daar heeft premier Rutte het nooit over gehad. Handen wassen? Misschien
moet je wel elke dag gaan wandelen. Medicijnen genezen vaak helemaal niet, maar
bestrijden vooral de symptomen. Ziektes als een hoge bloeddruk en diabetes zijn
het beste te behandelen met een gezonde leefstijl.”
Gedragsverandering
Wie is er verantwoordelijk voor preventie? “Gedragsverandering is moeilijk. Je moet
er op dat moment maar net voor open staan. Ik denk dat het effect het grootst is
als iedereen zijn steentje bijdraagt. De huisarts kan wijzen op iemands leefstijl, wij
herhalen de boodschap nog eens en de gemeente ondersteunt dat bijvoorbeeld
door kinderen op scholen meer bewust te maken van wat gezond is.”
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Iris werkt 27 uur in de week bij Apotheek Zielhorst. Naast haar collega-apotheker
bestaat het team uit apothekersassistenten, ondersteunende medewerkers en
bezorgers. De apotheek zit in een gezondheidscentrum, samen met andere zorgaanbieders als huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Dat zorgt voor makkelijk contact. “Regelmatig loopt hier een praktijkondersteuner of huisarts binnen voor
overleg over medicatie. Wij geven ook advies aan huisartsen, bijvoorbeeld als een
bepaald medicijn niet werkt.”
Zorg en welzijn
Toch kunnen de samenwerking en communicatie in de wijk beter. Iris is samen met
een wijkcoördinator door Huisartsen Eemland voor enkele uren in de week aangesteld om dit in gang te zetten. “We brengen eerst het netwerk op orde om elkaar
beter te leren kennen, te weten wat er allemaal speelt in de wijk en elkaar te vinden
als het nodig is.” Tijdens bijeenkomsten met alle betrokkenen worden lopende
projecten besproken en wordt ingezoomd op een bepaald thema, bijvoorbeeld de
ouderenzorg. “Het doel is om patiënten te kunnen bieden wat ze nodig hebben.
Iemand kan wel een pilletje slikken, maar soms is het misschien beter om een maatje
te vinden of vrijwilligerswerk te doen.”

“Het medicijngebruik in Nederland stijgt enorm”
Hiermee komt ze op de verbinding tussen zorg en welzijn. “Deze sectoren deden
ieder hun ding, samenwerken was niet vanzelfsprekend. Betere samenwerking leidt
misschien ook tot minder zorgkosten, want dat loopt de spuigaten uit. Het medicijngebruik in Nederland stijgt enorm.” Of neem nou de toename van het aantal
diabetici. “In Zielhorst was het aantal diabetespatiënten vorig jaar twee keer
zo hoog als de jaren ervoor. We kijken gerichter naar de oorzaak en mogelijke
oplossingen. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ouderen actief blijven?”
Verkeerde prikkel
Dat Iris meer wil zijn dan een medicijnverstrekker, is wel duidelijk. Alleen snijdt ze
zichzelf daarmee min of meer in de vingers. “Als mensen een bepaald medicijn
willen afbouwen, dan help ik ze daarbij. Maar eigenlijk is dat voor onze inkomsten
heel slecht. Het zou mooi zijn als wij onze adviezen ook kunnen declareren. Met het
beantwoorden van vragen of het geven van advies verdienen we niets, alleen het
afgeven van het doosje pillen genereert inkomsten. Dat is nog steeds de verkeerde
prikkel.”
Onlangs gaf ze samen met oefentherapeut Corina Krijger in ’t Middelpunt een
workshop over slapen. “Zij weet veel over houding, ontspanning en ademhaling.
Ik vertelde iets over de werking en nadelen van slaapmiddelen, maar ook over de
vraag of melatonine en kruiden kunnen ondersteun bij een gezonde slaap. Het
streven is om dit jaar drie keer zo’n workshop te organiseren, waarbij twee zorgverleners in gesprek gaan met de aanwezigen.”
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Mentale gezondheid
En of het nog niet genoeg is, geeft Iris twee keer per week yoga aan een groep
ouderen. “Ik doe dit alweer ruim tien jaar. Het werk bij de apotheek is mentaal
behoorlijk intensief, dus ik heb er zelf ook baat bij. Ik ben gewoon geïnteresseerd
in alles wat met gezondheid te maken heeft, of het nou gaat om beweging, voeding
of het mentale gedeelte. Daarom vind ik het zo leuk dat ik in de wijk een netwerk
mag helpen opzetten, zodat we mensen beter kunnen bieden wat ze nodig hebben.
De een moet misschien gaan praten, de ander moet gaan hardlopen of aan yoga
gaan doen. De vraag is: aan welke knop moet je draaien om iemand verder
te helpen?”

JOSÉ VORSTENBOSCH

Wandelingen van de Groene Raad
Het tuinseizoen is weer van start gegaan. Overal zien we mensen driftig aan
het werk en ook de natuur is druk bezig.
Tijd voor de Groene Raad om weer aan
de slag te gaan met gegidste seizoenswandelingen. Op 7 mei bieden we weer
een vogelwandeling aan en als primeur
organiseren we dit jaar ook een moestuinwandeling rond Park Schothorst. Kijk
mee hoe de echte experts het aanpakken, stel al je (moes)tuinvragen en doe
inspiratie op. Houd voor de exacte data
en andere wandelingen onze website in
de gaten.
Enkele leden van de raad zijn op 22 mei
aanwezig op de Groene Markt bij het
Groene Huis. Vind jij het ook leuk om
wandelingen te helpen organiseren,
mee te denken over groen in de wijk
en mensen enthousiast te maken? De
Groene Raad kan altijd enthousiaste
leden gebruiken!
groeneraadschothorst.org
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Een nieuwe ontmoetingsplek in Schothorst?!
Het besluit van de gemeente om via een pilot te onderzoeken of een nieuwe ontmoetingsplek in Schothorst te realiseren is, heeft veel in gang gezet. De oproep van
buurtnetwerker Sanja Willems en de Wijkraad aan bewoners om hun stem te laten
horen, bleek niet aan dovemansoren gericht. Al vóór de wijkbijeenkomst spraken
veel bewoners zich per mail luid en duidelijk uit: een ontmoetingscentrum van en
voor de wijk is echt hard nodig.
Op 16 maart, de avond van de gemeenteraadsverkiezingen, sprak in de Koperhorst
een flinke groep bewoners met elkaar over het realiseren van zo’n centrale ontmoetingsplek. In drie groepen mochten we allereerst gaan dromen: hoe ziet het ideale
ontmoetingscentrum eruit? In een tweede gespreksronde overlegden we hoe zo’n
plek het bruisend middelpunt van de wijk zou kunnen worden.
Het enthousiasme was groot en de tijd te kort om alle geweldige ideeën uit te
werken. Met de input van deze avond willen we de gemeente laten weten in welke
richting wij denken: een laagdrempelig en bruisend ontmoetingscentrum, waar alle
bewoners zich welkom voelen en waar heel veel bewoners zich voor willen inzetten,
elk op een manier die bij hem of haar past. Kortom: Schothorst stemt vóór een ontmoetingsplek die echt van en voor de wijk is.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?
Stuur dan een mail naar wijkraadschothorst@gmail.com.
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De minibieb

Frisse boeken en verse kruiden
Marjolein Boer en Marjolein de Gooijer
zijn de drijvende krachten achter de
bruisende buurttuin Het Hof van de
Count, op de grens tussen Schothorst
en Zielhorst. Een buurttuin mét minibieb, die met passie wordt beheerd
door Sytske Postma.
“Ik wilde altijd al een plek waar natuur,
kunst en cultuur samenkomen”, vertelt
Marjolein Boer. “Vandaar de minibieb
en een minimuseum met wisselende exposities.” Sytske houdt de buurtbieb bij.
Muffe of beschadigde boeken worden
uit het kastje gehaald, zodat het aanbod
fris en aansprekend blijft. Veel buurtbewoners halen hun leesvoer uit deze bieb.

Handen uit de mouwen
Marolein de Gooijer heeft een oud keukenkastje omgetoverd tot een kleurrijke minibieb. De bieb is geschilderd in
felle kleuren, zodat die goed zichtbaar
is vanaf het naastgelegen fietspad. Ze
heeft de buurtbieb gemaakt als verrassing voor Sytske. De verrassing was
zeer geslaagd: met tranen in haar ogen
ontving Sytske de minibieb, die daarna
met vereende krachten naar de buurttuin werd gesjouwd.

Marjolein Boer (l) & Marjolein de Gooijer (r)

FOTO: SILVIA TOEBAK
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“Wij zijn net Buurvrouw en Buurvrouw”,
zegt Marjolein de Gooijer. Hier spreken twee enthousiaste, vrolijke dames
die niet bang zijn om de handen uit de
mouwen te steken. Zo hebben ze de
drie palen waartussen een groot zonnedoek is gespannen eigenhandig in het
cement gezet.
Het leven vieren
Elke drie weken is er een buurtwerkdag
waarop veel wijkbewoners meehelpen
met het perfectioneren van hun tuin.
“Kijk, hier wil ik een koffietafeltje maken,
want dat missen we nog.” Als er niet
gewerkt hoeft te worden, treffen de
dames elkaar in de tuin. Even in het zonnetje zitten met een kopje koffie. Zodra
het tweetal zich heeft geïnstalleerd,
voegen zich meer wijkbewoners bij hen.
Het is een hechte groep geworden die
na een buurtwerkdag gaat relaxen in de
tuin. Uit alle omringende huizen brengen
bewoners spontaan etenswaren mee om
met elkaar het leven te vieren.

“We zijn net Buurvrouw
en Buurvrouw”
De tuin zit vol verrassingen. Zo blijkt
er een prachtige mol van keramiek
achter de minibieb te wonen en is er
een kruidentuin waar iedereen gebruik
van mag maken. Marjolein Boer woont
precies tegenover de buurttuin. “Als ik ’s
avonds aan het koken ben, loop ik even
de voordeur uit om wat verse kruiden te
plukken, zoals rozemarijn of tijm.”
Verdwaalde wipkip
Dat op deze plaats eerst alleen een
verdwaalde wipkip stond, is moeilijk voor te stellen. Door de hele buurt
is veel werk verzet. Er is een tunnel
gevlochten van wilgentenen. “Je moet

hier echt even doorheen lopen!”
Van de dakpannen van het vernielde eerste dak van het insectenhotel
is een vijver gemaakt en in de zandbak staat een waterpomp.
Deze tuin verbroedert. “Regenbogen en lieveheersbeestjes staan
centraal. Iedereen is hier welkom.”
En zo voelt deze plek ook. Beslist
het bezoeken waard, Het Hof van
de Count mét minibieb, tegenover
Count Basiestraat 69.

SILVIA TOEBAK

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
W: www.pedicuresalon-nailcare.com
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Vitale wijk

Gezond eten met een klein budget
Werken aan je gezondheid staat volop in de belangstelling. Op tv, in tijdschriften en ook in supermarkten word je verleid met gezonde(re) producten. Gezond
eten is goed voor je lichaam, maar niet altijd even gezond voor je portemonnee.
Hoe zorg je nu dat je maaltijd ook betaalbaar blijft? Gezondheidscoach Paulien
Rinsema geeft tips voor gezonde maaltijden met een klein budget.
In de supermarkt lijkt het soms wel alsof alleen de ongezonde producten betaalbaar
zijn. Heb je niet veel geld te besteden, maar wil je wel gezond eten? Een boodschappentas vol met gezonde boodschappen hoeft echt niet veel te kosten.

Tien tips
1. Ga voor groenten: kies twee of meer soorten zodat je lekker veel groente kunt
eten, bijvoorbeeld broccoli en nog een salade met tomaat en komkommer.
2. Koop geen voorgesneden groenten: deze zijn vaak duurder en bevatten door
het voorsnijden ook nog eens minder vitamines.
3. Ga naar de markt: daar heb je vaak leuke aanbiedingen en veel verse producten.
4. Check je voorraadkast: ga voor je boodschappen doet nog even na wat je in huis
hebt. Dat scheelt weer in de kosten en voorkomt dat je voedsel weg moet gooien.
5. Eet minder vlees en (dure) vis. Vervang vlees eens door bonen of eieren.
Of kies voor vis uit de diepvries of uit blik, zoals tonijn, makreel of sardientjes.
6. Maak een boodschappenlijstje en houd je daar aan. Plan voor een aantal
dagen vooruit wat je gaat eten.
7. Gebruik je vriezer: kook een grotere hoeveelheid en vries de restjes in voor als
je het eens een keer te druk hebt om te koken. Zo voorkom je dat je pizza gaat
bestellen.
8. Koop bevroren groenten en fruit: zeker voor in een soep of smoothie is dat heel
makkelijk. In een soep kun je ook goed andere restjes verwerken.
9. Kijk in de supermarkt eens wat lager dan op ooghoogte. In het onderste schap
liggen meestal de goedkopere merken van een product.
10. Eet op één dag in de week de restjes op (kliekjesdag). Zo verspil je geen eten,
en eten met zoveel verschillende smaken is vaak verrassend leuk en lekker.
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FOTO: PAULIEN RINSEMA

Gezond afvallen
Wil je gezonder eten en liefst ook een paar kilo afvallen? Dan denk je vaak aan een
dieet. De meeste mensen gaan voor een snelle oplossing. Misschien heb je al eens
één of meerdere dieetpogingen ondernomen. Met een dieet kun je in korte tijd veel
overtollige kilo’s kwijtraken. Je gaat calorieën tellen en letten op vetten, suikers of
op een combinatie van beide. Je richt je dus op wat je niet mag eten. Dat is echt supermoeilijk. Een dieet is daarom eigenlijk altijd gedoemd te mislukken. Jezelf dingen
blijven ontzeggen houd je niet vol. Het blijkt dat ruim 80 procent van de mensen die
op dieet gaan een jaar later zelfs zwaarder zijn dan vóór het dieet. Om wanhopig
van te worden.

Een dieet is vaak gedoemd te mislukken
Mijn advies: ga niet op dieet, maar pak je eetgewoonten rustig aan door ongezonde(re) producten te vervangen door een gezond alternatief. Ga bijvoorbeeld
voor volkorenbrood in plaats van witbrood of eet eens wat vaker fruit als tussendoortje. Kies voor gezond eten dat voedt en niet alleen vult. Je krijgt dan minder
snel honger. Dat is niet alleen goed voor jou, maar ook voor je portemonnee.
Veel succes met de tips en geniet van lekkere en gezonde voeding!

PAULIEN RINSEMA, VOEDINGS- EN LEEFSTIJLCOACH
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Voorburgeren in Schothorst

“De vrouwen ervaren hun eigen kracht”
Je woont al een tijdje in Nederland. Je
nieuwe omgeving en de nieuwe taal beginnen te wennen. Je wil graag verder:
nog makkelijker communiceren en nog
beter je weg vinden in de Nederlandse
maatschappij. Dan is er in Schothorst
een Voortburgergroep voor vrouwen.
De groep komt elke woensdagochtend
bij elkaar. De deelnemers zijn afkomstig uit Aruba, Bosnië, China, Colombia,
Cuba, India, Indonesië, Irak, Marokko,
Peru, Roemenië, Singapore, Sri Lanka en
Syrië. Zodra je binnenstapt merk je dat
de sfeer warm en hartelijk is.

In de groep spreken de vrouwen
alleen Nederlands met elkaar
Claudia Rombley en Grietje den Hartog
begeleiden de Voortburgergroep al jaren. Zij pakken de vragen op die vanuit
de groep komen. Hoe werkt een pinapparaat? Hoe bel je een huisarts? Dat
soort situaties oefenen de deelnemers
dan in een rollenspel. Tijdens de bijeenkomsten praten de vrouwen alleen
Nederlands met elkaar. Dat is immers dé
manier om de taal goed te leren spreken.
Plezierig is dat ze zo nodig hun kinderen
kunnen meenemen. De twee kleintjes van
Jothy hebben het in de groep duidelijk
naar hun zin.
Hechte vriendschappen
De groepsleden vertellen dat ze van alles
uitwisselen, zoals recepten, tips over
opvoeding, over gezondheid en leuke
uitjes. Nog belangrijker is de liefdevolle
aandacht voor elkaar. Ze ontmoeten
elkaar ook buiten de bijeenkomsten en
delen veel persoonlijke ervaringen. Zo
ontstaan er hechte vriendschappen.
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De vrouwen regelen zelf de gang van
zaken. Ze zorgen voor de koffie, beheren
de appgroep en maken tijdens de bijeenkomsten foto’s voor de leden die niet
aanwezig zijn. Ze komen met ideeën voor
speciale activiteiten zoals een ochtend
dansen en een creatieve workshop.
Glunderend vertellen ze over hun jaarlijkse
picknick in Park Schothorst. Toen tijdens
de lockdown fysieke bijeenkomsten niet
mogelijk waren, organiseerde Jothy online
meetings. Dat werden bijeenkomsten
waarbij elke deelneemster vóór de camera
een maaltijd klaarmaakte. “En ondertussen
kletsen, natuurlijk!”, zegt Erika.
Eigen kracht
Juist doordat de groep zelfsturend is,
ervaren de vrouwen hun eigen kracht. Zo
zetten ze met elkaar flinke stappen in het
voortburgeringsproces. ”We willen graag
integreren, maar ook de waardevolle dingen uit onze eigen cultuur bewaren”,
merkt Jaqdish op.
Aan wijkcentrum De Trefhorst hebben de
vrouwen warme herinneringen. Het was
een gastvrije omgeving waar je makkelijk binnenstapte. In het wijkcentrum
ontmoette je andere mensen en werden
cursussen en workshops gegeven. Nafija
werkte er met veel plezier als vrijwilliger.
Ten slotte dromen ze met elkaar over een
nieuw wijkcentrum. De ideeën buitelen
over elkaar heen: een open entree, ruimte
voor praatgroepen met speelruimte voor
kinderen, een keuken waar je samen kunt
koken, een mamacafé, allerlei workshops,
voorleesuurtjes voor de kinderen en een
biljart voor de mannen. Kortom: enthousiasme en ideeën genoeg.

FOTO’ TAMARA ROMBLEY

Voortburgergroep met begeleiders Claudia Rombley en Grietje den Hartog (tweede en derde
bovenste rij)

Grietje den Hartog: “Na twintig jaar buitenland moest ik echt wennen”
Ze heeft met man en kinderen twintig jaar in het Midden-Oosten gewoond
en gewerkt. Toen ze in 2013 weer in Nederland kwam wonen, merkte ze dat er
best veel veranderd was in de maatschappij, zelfs in het taalgebruik. Ze moest
echt wennen. Naast haar baan als pedagogisch werker wilde ze in contact
komen met vrouwen die hetzelfde meemaakten. Zo kwam ze als begeleider
bij de Voortburgergroep terecht. Grietje begrijpt goed waar nieuwkomers in
Nederland tegenaan lopen. Allereerst natuurlijk de taal, maar ook dingen als
contact leggen met je buren. In het Midden-Oosten, heeft ze ervaren, was dat
een vanzelfsprekende zaak: je loopt makkelijk bij elkaar aan. In Nederland is de
drempel naar de buren vaak hoger.
En dan zijn er de ongeschreven regels die je moet ontdekken en de gewoontes waar je aan moet wennen. Dat heeft Grietje in het Midden-Oosten ook
ervaren. In de Voortburgergroep brengen de leden vaak zo’n onbekende gewoonte in. Een rollenspel is heel geschikt om daarmee vertrouwd te raken. Dat
leidt natuurlijk tot veel hilariteit. Er wordt sowieso heel wat afgelachen tijdens
de bijeenkomsten, zegt Grietje. “We hebben echt veel plezier met elkaar.”
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Claudia Rombley: “Integratie moet van twee kanten komen”
Rombley heeft veertig jaar als verpleegkundige in De Liendert gewerkt. Toen
ze met pensioen ging, zocht ze vrijwilligerswerk waarbij ze, zoals ze zegt,
‘haar eigen ding’ kon doen. Zo kwam ze bij de Voortburgergroep terecht,
die begeleidt ze inmiddels al twaalf jaar. Claudia benadrukt de kracht en
de warmte van de groep. Ze spreekt met veel waardering over de volstrekt
‘open mind’ die deze vrouwen tegenover elkaar en tegenover hun omgeving
hebben.
Door haar eigen achtergrond - ze komt uit Aruba - kent ze veel mensen met
een niet-Nederlandse afkomst. Ze heeft een scherpe blik voor de hindernissen waar nieuwe Nederlanders nog steeds tegenaan lopen. Integreren is een
proces van twéé kanten, zegt Claudia. Het lukt alleen als we in onze maatschappij aandacht hebben en ruimte maken voor iedereen.
Claudia vertelt ook enthousiast over De Trefhorst. En ja, een nieuwe ontmoetingsplek in Schothorst met de deuren wijd open voor alle wijkbewoners,
waar bewoners met elkaar van alles kunnen organiseren, dat zou heel mooi
zijn. Ook voor de ‘wederzijdse integratie’!

NOOR NAABORGH

Vrijwilligerswerk
Zoek jij vrijwilligerswerk?
Er zijn vele mogelijkheden om je tijd en energie in te zetten voor anderen. Je kunt
je in Zielhorst en Schothorst bijvoorbeeld melden bij Wijkcentrum ’t Middelpunt, De
Ontmoeting, Inloophuis Schothorst, de Koperhorst, Burenhulp SZH of een andere
organisatie in de buurt die regelmatig mensen zoekt.
Meer algemeen kun je eens kijken op een van de volgende websites:
- www.hiphelpt.nl
- www.vrijwilligers.indebuurt033.nl
- www.vluchtelingenwerk.nl
- www.maatjesgezocht.nl
- www.stichtingpresent.nl
Zoek jij een vrijwilliger?
Bij Burenhulp SZH en HipHelpt kun je ook zoeken naar hulp, bijvoorbeeld als je een
klusje gedaan zou willen hebben.
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Eten of afhalen bij Kitchen Delicious - ‘t Middelpunt
Heerlijk uit eten in de Huiskamer van ’t Middelpunt? Dat kan elke tweede, derde en
vierde donderdag van de maand voor slechts € 7,50 per persoon. Als je een knipkaart hebt van Kitchen Delicious kost het € 7,00 (kaart met 5 knippen) of zelfs maar
€ 6,50 (kaart met 10 knippen). De menu’s worden bekend gemaakt in de Nieuwsbrief SZH en op de Facebookpagina’s van Kitchen Delicious en van Wijkcentrum ’t
Middelpunt.
Kitchen Delicious Goes Worldwide
Elke derde donderdag van de maand kookt Silvia een buitenlandse maaltijd. Silvia is
een zeer ervaren hobbykok die ons graag laat meegenieten van haar kookkunsten.
En nee, ze wil geen hulp, niet bij het voorbereiden en niet bij het opruimen – ze
doet alles alleen.

Zo waren we in maart in Thailand en waanden we ons in april in Spanje. Silvia kleedt
de maaltijd gezellig aan met bijpassende voor- en nagerechten. En natuurlijk is het
gezelschap ook heel leuk. Bij goed weer kunnen we zelfs buiten eten, op de patio.
Soms kunnen we aangeven in welk land we de volgende keer willen eten.
Wil jij je op 19 mei of op 16 juni ook
lekker in het buitenland wanen?
Reserveer uiterlijk op de dinsdag
ervoor (dus 17 mei, respectievelijk
14 juni) met een telefoontje of appje
aan Silvia: 06 25 59 12 06. Vermeld
je naam en telefoonnummer, en met
hoeveel mensen je wilt komen. Wil je
liever afhalen, vergeet dan vooral niet
dat aan te geven bij je reservering.
Driegangenmaaltijd
Op de tweede en vierde donderdag van de maand koken groepjes
hobbykoks een driegangenmaaltijd.
Je kunt mee-eten in ’t Middelpunt of
de maaltijd afhalen. Ook uiterlijk de
dinsdag ervoor reserveren, maar dan
via kitchen.delicious@outlook.com of
06 11 38 03 49.

Paella bereid door hobbykok Silvia
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Nieuwbouw in Hoefkwartier gestart
Op 10 maart is aan de Lichtpenweg in Hoefkwartier het startsein gegeven voor de
bouw van 98 koopappartementen, verdeeld over twee gebouwen. Dit feestelijk
moment wordt gevierd met de kopers. De oplevering wordt verwacht in het eerste
kwartaal van 2024. Wie zijn de toekomstige bewoners van De Lichtpen?
Met lyrische woorden spreken de betrokken partijen over de eerste nieuwbouwwoningen op bedrijventerrein De Hoef. Wethouder Willem-Jan Stegeman ziet hier
een “levendige stadswijk met groen en veel reuring” ontstaan. Arjen Kleijer van
ontwikkelaar BPD wijst onder meer op de ‘commerciële plint’, waarvoor een horecauitbater wordt gezocht, de groene accenten zoals nestmogelijkheden voor gierzwaluwen en vleermuizen en het plan om in Hoefkwartier elektrische deelauto’s in
te zetten. Onder de nieuwe gebouwen komt overigens wel een half verdiepte parkeerkelder met een daktuin.

“We hopen dat het een echte woonwijk wordt”
FOTO: JOSÉ VORSTENBOSCH

Geweldig uitzicht
De nieuwe bewoners zijn vooral
starters en senioren die kleiner
willen gaan wonen. Roy Veldhuizen en Hilbert Vos behoren
tot de eerste groep. Ze wonen
nu in een huurwoning aan het
Smallepad en gaan naar een
appartement mét balkon op
de tweede verdieping van De
Lichtpen. “We zochten een
koopwoning niet te ver van de
stad. Onze voorkeur ging uit
naar nieuwbouw, dat is makkelijk
als je niet zo handig bent. Op de
fiets ben je zo in de stad en we
kijken uit op een park. Goed contact met de buren zou leuk zijn.
We hopen ook dat het een echte
woonwijk wordt.”

Toekomstige bewoner stopt haar wens in de tijdcapsule

Erik Groot en Yvonne Buijs uit Diemen kennen Amersfoort door eerder werk of
verhalen van collega’s. Ze gaan van een groot huis met vijf slaapkamers naar een
appartement met twee slaapkamers. “Onze kinderen vliegen uit. Zo’n groot huis
met z’n tweeën, dat kun je bijna niet maken. We wilden ook weg uit de Randstad en
kwamen snel uit bij Amersfoort. Het is een leuke stad die heel centraal ligt; binnen
een uur zijn we op het werk of bij familie. We krijgen een geweldig uitzicht en een
eigen parkeerplek, dus nooit meer ijs van de ruiten krabben. En voor een terrasje
hoeven we straks alleen maar naar beneden.”
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Vrolijkheid en rust
De aanstaande bewoners van De Lichtpen hebben een kaartje gekregen waarop ze hun persoonlijke wens kunnen
schrijven. Bij wijze van startritueel wordt
een ‘tijdcapsule’ met alle wensen op
de bouwplaats begraven. Gamze Ozan
leest haar wens voor: “Dit is mijn eerste
koopwoning. Ik heb alles zelf gedaan.
Ik hoop dat iedereen hier lekker kan
wonen.” De dertigjarige Gamze woont
nu nog bij haar ouders in Nieuwland. “Ik
kwam niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Huren in de vrije sector vind ik zoiets sufs, dan gooi je je geld
gewoon weg. Daarom heb ik gewacht
tot ik iets kon kopen.” Hoe ziet haar
ideale woonomgeving eruit? “Ik hoop op
een wijk met veel jonge bewoners, waar
vrolijkheid heerst maar je ook je rust
kunt pakken.”

JOSÉ VORSTENBOSCH

Oproep gastgezinnen
De komende tijd zullen ook in Zielhorst steeds meer Oekraïense vluchtelingen
in een gastgezin verblijven. Ben jij ook gastgezin en wil je eraan bijdragen
om deze mensen samen te brengen? We kunnen bijvoorbeeld wandelingen
organiseren of ontmoetingen in wijkcentrum ‘t Middelpunt.
Meld je aan bij brengoekrainerssameninzielhorst@gmail.com.
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Lezers schrijven of vragen
Op de Facebookpagina van ’t Middelpunt en in de Nieuwsbrief SZH van 6 maart
werd het idee van de Buurtkast nog eens uitgelegd. Reden daarvoor was dat de
kast niet altijd wordt gebruikt zoals die bedoeld is. Zo bestaat de indruk dat er
mensen zijn die wel heel vaak gratis komen shoppen. Ook wordt er van alles
achtergelaten dat niet in de kast thuishoort.
In reactie hierop stelde C. van den Bos de volgende vraag:
Is het een idee om de kast te verplaatsen naar de Huiskamer of de grote zaal? Dan
moeten mensen langs de bar lopen en dat voorkomt misschien misbruik. Buiten dat kan
ik me voorstellen dat mensen ook andere dingen achterlaten dan waarvoor de kast bedoeld is. Misschien is er gewoon behoefte aan meer mogelijkheden om spullen te geven.

Margriet Guiver-Freeman, voorzitter WBT Zielhorst, geeft antwoord:
We willen graag een zekere mate van openbaarheid behouden en geen controle hoeven
uitoefenen op de mensen die spullen achterlaten of meenemen. Dergelijke kasten staan
vaak buiten, maar dan zijn ze overgeleverd aan weer en wind. ’t Middelpunt wil - op verzoek van het WBT – gastvrijheid en bescherming bieden, maar de vrijwilligers zitten niet
te wachten op een rol als controleur. Nu voelen ze zich ook vaak verplicht om de rommel
van anderen op te ruimen. Af en toe is het echt een armzalig zootje onderin de kast.
Er zijn in Amersfoort meerdere plaatsen waar mensen overtollige spullen kunnen
achterlaten, bijvoorbeeld de Kringloop, de Kledingbank, de Weggeefwinkel of het Leger
des Heils. Maar we staan open voor suggesties. Misschien weet je iemand die af en toe
bereid is om dergelijke zaken uit de wijk in ontvangst te nemen en af te leveren op een
van die andere plekken?

Groene Markt
Welke inheemse planten doen het goed in
jouw tuin? Is een deelauto iets voor jou?
Hoe maak je een eigen composthoop? Laat
je inspireren op het gebied van ecologisch
tuinieren en duurzamer leven. De Groene
Markt is een leuke doe-dag voor het hele
gezin, met verschillende kinderactiviteiten.
Kom zien, horen, proeven, uitproberen, ruiken
en beleven!
Zondag 22 mei van 11:00 tot 16:00 uur
Het Groene Huis - Landgoed Schothorst
Kijk voor het programma op
www.hetgroenehuisamersfoort.nl.
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Overlast door hondenpoep

“Het lijkt wel een mijnenveld”
Hondenpoep in de openbare ruimte staat steevast hoog in de lijst van ergernissen.
Door corona lijkt het aantal honden toegenomen. Wat doet de gemeente om overlast te voorkomen en hoe kun je het gedrag van de baasjes veranderen?
Bewoner Zielhorst (naam bekend bij de redactie)
“Ik woon al 32 jaar in deze mooie wijk. Honden zijn geen probleem, maar de
poepoverlast wel. Als je aan het wandelen bent, dan is het een hele klus om al die
poep te omzeilen. Het lijkt wel een mijnenveld van hondenpoep. Ik vind het vies
voor de kinderen die op de grasvelden en in de speeltuin spelen. Er schijnen in onze
buurt ook veel honden ziek te zijn van een parasiet die voorkomt in hondenpoep,
en dat is ook besmettelijk voor kinderen. Ik verbaas me erover dat mensen de poep
van hun eigen hond niet opruimen. Het is een kleine moeite.”
Joost Mulder, woordvoerder gemeente Amersfoort
“Een gedragsteam heeft dit probleem in de stad onderzocht en concludeerde dat
overlast door hondenpoep is terug te voeren op het gedrag van hun baasjes. Daarom was onze campagne van vorig jaar gericht op gedragsbeïnvloeding. De hondenbezitter moet de hond naar plekken leiden waar die zijn behoefte mag doen. Op
de losloopvelden geldt geen opruimplicht. Op andere plekken moet de poep door
het baasje opgeruimd worden. De gemeente faciliteert dit door speciale bakken
neer te zetten. Is de bak vol, dan moet je een bak verder lopen of de hondenpoep
in een gewone afvalbak gooien.”
Campagne gericht op hondenbezitters
FOTO: JOSÉ VORSTENBOSCH

Ann Heinhuis, bewoner van Zielhorst
“Wij hondenmensen vinden het ook
niet prettig als er overal poep ligt, en
het is ook nog eens ongezond voor
de honden. De speciale bakken voor
hondenpoep zijn prima, alleen is de
plaatsing niet altijd logisch. Aan het
begin van de aanlooproutes naar de
losloopgebieden staan geen bakken,
terwijl honden juist daar vaak hun
behoefte doen. De meeste hondenbezitters ruimen het netjes op, andere zijn gemakzuchtig. Die baasjes
bereik je niet met een campagne,
maar alleen door te handhaven.”

JOSÉ VORSTENBOSCH
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Waar in de wijk?
Op deze pagina zie je een foto uit Schothorst, Zielhorst of Hoefkwartier. Weet jij waar
deze gemaakt is? Stuur je antwoord dan vóór 1 juni 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.

FOTO: HERMAN VIJLBRIEF

We kregen veel goede inzendingen voor de foto in het vorige nummer: een kunstwerk in de vijver bij appartementencomplex Iris aan de Albert Schweitzersingel. De
winnaar is Didi van der Hoeven. Ze schrijft: “Toen deze mooie steen geplaatst werd,
woonde ik op nummer 166 aan de Albert Schweitzersingel en was getuige van de
plaatsing.” Didi won een cadeaubon van Van Gent Patisserie, die begin dit jaar een
filiaal opende in Winkelcentrum Schothorst.
De redactie van KijkOpDeWijk is verheugd dat bakkerij Van Gent deze prijsvraag weer
wil sponsoren. Wie volgt dit voorbeeld? Wij zoeken winkels of bedrijven die een of
enkele keren een leuke attentie (in natura of in de vorm van een bon) ter beschikking
willen stellen voor de winnaar van deze rubriek. Uiteraard levert dit een vermelding
met logo op in dit magazine. Interesse? Stuur een mail naar redactiekodw@gmail.com.

Jouw advertentie in KijkOpDeWijk?
In onze wijken zijn veel kleine zelfstandigen actief, van muziekdocent tot coach,
van rijschoolhouder tot fotograaf. Met een advertentie in KijkOpDeWijk bereik
je in één klap duizenden wijkbewoners. De redactie wil vanaf het volgende
nummer (juli/augustus) naast de advertenties van een hele, halve of kwart pagina
de mogelijkheid aanbieden om een kleine advertentie te plaatsen (1/8 pagina).
In zo’n advertentie is bijvoorbeeld ruimte voor een korte beschrijving van je
aanbod, een logo, contactgegevens en vermelding van je website voor meer
informatie. De kosten zijn laag: € 30,- (geen opmaakkosten). Heb je interesse?
Neem contact op met José Vorstenbosch (06 40 34 35 01) of stuur
je advertentie vóór 1 juni naar redactiekodw@gmail.com.
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Vaste activiteiten
in Schothorst,
Zielhorst &
Hoefkwartier

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 mei/juni 2022

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.

Elders in Amersfoort
14 of 21 mei: Gazonmaaierrace in Hoogland – met gigantische grasmaaiers racen over de weilanden
20 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni en 1 juli: 033Skate op de Hof
25 t/m 29 mei: Proef Amersfoort
28 mei: Eemplein 10 jaar
3 t/m 6 juni: Lepeltje Lepeltje op het Burgemeester Brouwerplantsoen
12 juni: Marathon Amersfoort
17 t/m 19 juni: Havikconcerten op het Havik
22 juni: Musica Mundo
24 en 25 juni: Festifoort, Mijnbouwweg
26 juni: Obstacle Run
31

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)
DTP:
Romy Wolzak (Amaroso Media & Communicatie)

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

Advertentietarieven KijkOpDeWijk SZH
Full colour wijkblad op A5-formaat

Oplage: 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?
Binnenkant achterpagina € 250.
Binnenwerk: 1/1 pagina € 200; 1/2 pagina € 110; 1/4 pagina € 60.
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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