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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.

Deadline volgend nummer  

(september/oktober):  

22 juli 2022. 

Op de hoogte blijven van 

activiteiten en initiatieven  

voor en door bewoners? 

Volg het nieuws uit de  

wijken ook online:

InSchothorst.nl
Wijkzielhorst.nl
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NAAR BUITEN!
En buiten, daar is Steven Schipper, onze gebieds- 

beheerder, het liefst. In dit nummer vertelt hij 

enthousiast over zijn gebied. Al fietsend door de 

wijken ziet hij het resultaat van zijn werk: ze worden 

steeds groener en mooier! Dat is mede te danken 

aan initiatieven van buurtbewoners. Zo hebben 

bewoners van het Leeuwendalersplein in Schot- 

horst met elkaar mini-pluktuinen en een jeu de 

boulesbaan aangelegd waar jong en oud deze 

zomer plezier van hebben. 

Echte ‘buitenplekken’ zijn ook al die minibiebs 

in onze wijken. In dit nummer zet Silvia Toebak 

een wel heel bijzondere bieb in het zonnetje. 

Wist u trouwens dat boeken uit minibiebs heel 

wat afreizen?

Het Celciushuis, dat aparte bouwsel op het 

parkeerterrein bij Station Schothorst, moet je 

bínnenstappen om te weten wat daar gaande  

is. Het Celciushuis belooft het startpunt te  

worden voor het ontwikkelen van een duurzame, 

gezonde en sociale wijk: het Hoefkwartier.  

Daar gaan we in volgende nummers van Kijk 

op de Wijk ongetwijfeld meer over horen. Het 

bouwsel zelf is trouwens voortgekomen uit een 

internationale wedstrijd voor de bouw van het 

meest duurzame en innovatieve huis.

Over de grenzen heen kijken, dus. In deze 

Kijk op de Wijk ook aandacht voor Oekraïense 

vluchtelingen die een voorlopig onderdak in het 

Hoefkwartier gevonden hebben. En in Zielhorst 

heeft basisschool Kameleon de deuren opengezet 

voor Oekraïense kinderen.

In de rubriek ‘Bewoner in beeld’ maken we 

kennis met Koos Sportel. Hij onderhoudt contact 

met allerlei mensen over de hele wereld. Zijn 

‘grensoverschrijdende’ hobby stamt uit de  

negentiende eeuw en heeft grote invloed  

gehad op de ontwikkeling van de radio.

Voor we het vergeten – maar u heeft het vast  

al opgemerkt: ons wijkmagazine heeft een 

andere lay-out gekregen. We zijn benieuwd 

wat u van dit nieuwe jasje vindt. Ook uw andere 

opmerkingen, suggesties en vragen zijn, zoals 

altijd, welkom.

We wensen u een mooie zomer! 

Namens de redactie,

Margriet Guiver-Freeman, WBT Zielhorst
Noor Naaborgh, Wijkraad Schothorst
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Bewoner in beeld

draadjes en ziet er zeer professioneel uit. Al is het 

voor een leek een raadsel wat het allemaal is en 

hoe het werkt. “Eigenlijk zijn we uitvinders. De 

eerste radiozendamateurs hebben meegewerkt 

aan het ontwikkelen van het medium radio.” 

Bouwprojecten
Met zijn zender maakt Koos contact met andere 

amateurs over de hele wereld. Zo’n verbinding 

Wie bij Koos Sportel in Zielhorst voor de deur 
staat, ziet meteen een paar opvallende dingen. 
Er hangt een soort nummerbord met daarop 
‘PA3BJV’. En boven op het huis staat een 
gigantische antenne. Dat maakt nieuwsgierig: 
wat is dat en wie is Koos?

Koos Sportel is radiozendamateur. Met zelf- 

gemaakte apparatuur maakt hij radioverbindingen 

met mensen over de hele wereld. Toen hij op zijn 

veertiende met Pinksteren op de Leusderheide 

wandelde, liep hij tegen een radio-Pinksterkamp 

aan. Daar zag hij een man voor zijn tentje zitten 

met een aggregaat van een solexmotor. Die man 

was aan het morseseinen met iemand in Zuid- 

Afrika. “Ik stond daar en was meteen besmet”, 

herinnert Koos zich.

Radiobuizentijdperk 
Drie jaar later ging Koos in militaire dienst, waar 

hij werkte hij als radiomonteur. Na zijn diensttijd 

ging hij bij Defensie werken; in zijn vrije tijd werd 

hij radiozendamateur. “Daarvoor moet je staats-

examen doen en is een door de staat verstrekte 

vergunning verplicht.” Dan heb je ook nog  

apparatuur nodig; die bouwde Koos zelf en dat 

is voor hem de kick. Door de jaren heen heeft 

de techniek zich ontwikkeld. “Ik kom nog uit het 

radiobuizentijdperk. Met negen oude mannen 

heb ik me laten verleiden tot het bouwen van 

een nieuwe radiozender die computergestuurd 

is”, vertelt Koos vol trots. En terecht; de zender 

zit vol kleine chips die verbonden zijn met 

“EIGENLIJK ZIJN 
WIJ UITVINDERS”

“ZELF DE APPARATUUR 

BOUWEN IS DE KICK”
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Koos Sportel heeft contact met radiozendamateurs  

over de hele wereld



ik Amersfoort nog een beetje promoten!” Als  

hij op vakantie gaat, ziet hij regelmatig stads- 

gezichten die hij kent van de kaarten die hij zelf 

heeft ontvangen.

Noodcommunicatie
Radiozendamateurs zijn bezig met techniek en 

met communiceren met anderen. Maar ze doen 

nóg iets bijzonders: ze zijn inzetbaar voor nood-

communicatie. Als bij een ramp alle communicatie 

wegvalt, lukt het de zendamateurs vaak om 

radioverbindingen tot stand te brengen. Dat 

gebeurde bijvoorbeeld bij de Watersnoodramp 

in 1953 in Zeeland. “Toen op 9 september 2001 

de Twin Towers instortten, namen ze de zenders 

die erop stonden mee. Binnen drie uur hadden 

zendamateurs weer verbindingen gemaakt”, 

vertelt Koos glunderend. Hulpdiensten konden 

daar gebruik van maken.

Koos lijkt een docent als hij uitlegt wat een 

radioamateur doet. Dat is ook logisch, want 

in Amersfoort verzorgt hij al ruim veertig jaar 

de opleiding voor radiotelegrafist. Dat doet hij 

samen met zijn vrouw Hilde, die hij ook ‘besmet’ 

heeft. Zij zijn actief in de VERON-afdeling van 

Amersfoort, de Vereniging Experimenteel  

Radio Onderzoek in Nederland. Koos was  

voorzitter van deze afdeling. Op de Keistadfeesten  

promootte hij zijn hobby en de vereniging.  

Hij bracht daar verbindingen tot stand  

waarmee Amersfoort letterlijk op de (ansicht)

kaart gezet werd. En hij heeft decennialang  

de radio-Pinksterkampen van de VERON  

georganiseerd, de plek waar hij besmet werd 

met zijn bijzondere hobby.
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gaat niet vanzelf, zoals bij telefoneren of  

communiceren via internet. Zo is hij afhankelijk 

van het weer, dat van invloed is op het slagen 

van de verbinding. En als die er dan is, spreekt 

hij met een gelijkgestemde, zoals hij dat noemt. 

“Je vertelt over wat je gemaakt hebt, je bouw-

projecten.” Ze mogen niet praten over politiek 

en ook commerciële praatjes zijn verboden. 

Daar worden ze op gecontroleerd. 

Als er dan een verbinding tot stand is gekomen, 

sturen de zendamateurs elkaar een kaart. Koos 

noemt dat “een schriftelijke bevestiging van 

een mondeling gemaakte verbinding”. Hij stuurt 

kaarten waar de Koppelpoort op staat. “Zo kan 

IRENE STOK

Foto: Irene Stok



Indebuurt033
Als u vragen heeft over ondersteuning voor 

uzelf, uw gezin of iemand anders, kunt u terecht 

bij de informatiewinkel van Indebuurt033. U kunt 

daar allerlei vragen stellen over welzijn, wonen 

of financiën, evenals vragen over eenzaamheid, 

opvoeding of administratieve ondersteuning. 

Heeft u bijvoorbeeld een ingewikkelde brief  

ontvangen van de Belastingdienst of wilt u 

weten hoe u een bepaalde subsidie aan moet 

vragen? Wilt u weten welke activiteiten bij u in 

de buurt georganiseerd worden? Heeft u zelf 

een leuk idee of wilt u zich als vrijwilliger  

inzetten voor een ander? De medewerkers  

van de informatiewinkel kunnen u helpen bij  

dit soort vragen. 

Voor meer informatie over Indebuurt033 kunt  

u terecht op de website: 

www.indebuurt033.nl

Wijkteam
Het kan zijn dat u (vervolgens) met uw vraag 

terechtkomt bij het wijkteam. Het wijkteam biedt 

laagdrempelige ondersteuning in uw eigen 

omgeving. U kunt er terecht wanneer u zorgen 

heeft, bijvoorbeeld over uw gezin, echtscheiding, 

huiselijk geweld, psychische problemen,  

werkloosheid of overlast.

 

Heeft u nog niet eerder contact gehad met het 

wijkteam en heeft u behoefte aan ondersteuning 

of hulp, dan kunt u bellen naar de gemeente 

Amersfoort via 14033. Een medewerker van de 

Toegang Sociaal Domein zal aan de hand van 

uw vraag vaststellen of u bij het wijkteam in uw 

wijk terecht kunt of bij een andere organisatie, 

zoals Indebuurt033, Stadsring 51 of bij Werk, 

Inkomen en Zorg van de gemeente. Heeft u al 

een contactpersoon bij het wijkteam, neem dan 

direct contact op met deze medewerker.

Voor meer informatie over het  

wijkteam kunt u terecht op  

de website: 

www.wijkteam-amersfoort.com

ZORG EN 
ONDERSTEUNING  
IN DE BUURT 
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VERHAAL
Ik houd van lezen. Heerlijk om helemaal op te 

gaan in een verhaal. Als kind verslond ik stapels 

boeken. Elke woensdagmiddag was ik in de 

bibliotheek te vinden. Als tiener had ik een 

tweezitsbank op mijn zolderkamer. Ik herinner 

me dat ik daar uren kon lezen. Eerst zittend, dan 

liggend, dan hangend op de bank – tot ik niet meer 

wist in welke houding ik moest lezen. Genieten 

was dat. Tegenwoordig kun je me ’s avonds 

geregeld op de bank aantreffen; twee kussens 

op schoot, boek er bovenop, kop thee erbij en 

zo beleef ik het ene avontuur na het andere. 

Onlangs las ik zo’n prachtig boek. Het verhaal 

was aangrijpend, grappig, ontroerend, rauw en  

verrassend. Het ging over een eenzame vrouw 

die ontdekt wat het met je doet als er meer 

mensen in je leven komen. Het was simpelweg 

een boek dat ik niet uit wilde lezen omdat het 

dan voorbij zou zijn. En dus was ik een aantal 

avonden niet op de bank te vinden. Ik deed 

andere dingen, zodat er nog verhaal over zou 

blijven om naar terug te gaan. 

Een van de avonden dat ik niet aan het lezen 

was, zat ik met het Buurtbestuur in overleg over 

verschillende subsidieaanvragen. Voor deze 

vergadering had ik deelnemers van diverse wijk- 

activiteiten uitgenodigd om te vertellen wat de 

wekelijkse bijeenkomst voor hen betekent. Die 

verhalen uit de praktijk, uit onze wijk, ontroerden 

me. Zo prachtig om te horen dat wekelijks  

contact met een groepje mensen in de buurt, 

waar je nieuwe dingen leert en je verhaal kwijt  

kunt, levensveranderend kan zijn. 

De verhalen van mensen uit de wijk zijn misschien 

nog wel aangrijpender en verrassender dan de 

fictieve avonturen uit de boeken die ik zo graag 

lees. Die verhalen stoppen niet na vierhonderd 

bladzijden. Echte helden zorgen middels hun 

koorrepetities, naailessen, inloopmomenten, 

schilderbijeenkomsten, sportieve middagen, 

kookgroepjes, jongerenhonk en nog veel meer 

dat er verbinding tussen individuen ontstaat. En 

als dat gebeurt, ontwikkelt zich een verhaal…
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Sanja Willems, buurtnetwerker SZH
E: sanja.willems@indebuurt033.nl
M: 06 42 49 53 33



De minibieb

BOEKEN, PUZZELS 
EN MENSTRUATIE-
PRODUCTEN
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Foto: Silvia Toebak

Nu haar twee tienerdochters langzamerhand 
uitvliegen en hun eigen leven krijgen, komt 
Linda Marseille, als kind een echte boeken-
wurm, weer vaker aan lezen toe. Voor haar 
minibieb in Zielhorst koos ze de vrolijke en 
toepasselijke naam Berlarie, een samenvoeging 
van Berlagestraat en Rietvelderf. De minibieb 
bevindt zich op de hoek van deze twee straten.

Over de uitvoering van haar speciale minibieb 

heeft Linda goed nagedacht. Zorgvuldig zocht 

ze alles uit. Hoe werkt dat, een minibieb? Hoe 

doe je dat? Veel informatie vond ze op een blog 

over het starten van een minibieb. Hier las ze 

bijvoorbeeld de tip om de boeken te voorzien 

van een stempel. Om misbruik te voorkomen 

- helaas komt het voor dat minibiebs worden 

Linda Marseille bij haar minibieb en MUP Berlarie



SILVIA TOEBAK

leeggehaald door handelaren - maar vooral ook 

om te zien waar een boek met zijn lezer naartoe 

reist. Iemand die op vakantie is in Amersfoort 

en een boek meeneemt, kan dat zomaar in een 

minibieb in Drenthe of Zeeland terugplaatsen.

Armoedefonds
Linda doneerde al enige tijd aan het Armoede-

fonds, toen ze in een nieuwsbrief van deze 

organisatie las over menstruatie-armoede. 

Het raakte haar diep dat je als meisje of vrouw 

de deur niet uit kunt omdat je menstrueert en 

geen geld hebt om verzorgingsproducten te 

kopen. Het betreft één op de tien meisjes en 

vrouwen in Nederland. Ze stuurde af en toe 

producten op naar het Armoedefonds, bedoeld 

voor het bevoorraden van Menstruatieproducten 

Uitgiftepunten (MUP’s). 

Op internet las Linda dat een minibieb ook een 

MUP kan zijn. Bovendien had er in Kijk op de 

Wijk een vraag van een lezeres gestaan of er in 

onze wijken een MUP is. Het idee van een MUP 

was er al bij Linda, maar deze oproep bevestigde 

voor haar dat ook hier vraag is naar gratis 

menstruatieproducten. 

Puzzelfanaat
De concrete voorbereiding voor de minibieb 

begon toen op het werk van haar man de vaste 

werkplekken werden vervangen door fl exibele 

werkplekken en al zijn boeken thuis een plaats 

moesten krijgen. Linda ruimde de boekenkast 

op en zo ontstond de eerste grote voorraad voor 

Berlarie. Omdat haar moeder, een puzzelfanaat, 

in coronatijd moeilijk aan betaalbare puzzels 

kon komen, groeide bij Linda het plan om ook 

puzzels in de minibieb te zetten. Zo werd een 

idee geboren: een minibieb met boeken, puzzels 

en gratis menstruatieproducten!

Bij de bouwmarkt kocht Linda een buitenkast 

en maakte die in de woonkamer gereed. Het 

resultaat mag er zijn. Aan de bovenkant van de 

kast prijkt een houten uiltje dat met gespreide 

vleugeltjes op een opengeslagen boek staat. 

Grootste compliment
De kinderboeken hebben allemaal een gekleurde 

sticker. De boeken met een gele sticker voor 

kinderen van zes tot acht jaar rouleren het snelst: 

het is de leeftijd dat kinderen zelf beginnen te 

lezen. Van een buurvrouw kreeg ze een foto, 

waarop een meisje op een stoeltje voor de 

minibieb in een boekje zit te lezen. Onbetaalbaar. 

Het grootste compliment kwam van een vuilnis-

man, die spontaan bij haar aanbelde: “Mevrouw, 

ik kom in mijn werk veel minibiebs tegen, maar 

die van u is de mooiste!” 

https://berlarie.jouwweb.nl
www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede
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Pedicuresalon Nailcare biedt veel 
mogelijkheden:
• Pedicuren, manicuren 

•  Kalknagel- en/of schimmelnagel-

behandeling 

•  Lijfk racht-Herstel voor rugen 

nekklachten, Fibromyalgie 

• Voetrefl exmassage 

• 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

www.pedicuresalon-nailcare.com



Als de deelnemers graag een bepaalde activiteit 

willen, gaan WBT Zielhorst en de beheerders van 

’t Middelpunt daar hun best voor doen. Zo zal 

er af en toe, op de derde vrijdagochtend van 

de maand, een spreker of organisatie worden 

uitgenodigd om een workshop of informatie-

ochtend te houden over een onderwerp waar 

interesse voor is. Bij voldoende belangstelling 

kan deze activiteit ook ’s avonds georganiseerd 

worden.

De kracht van de adem

Workshop in de reeks Leuk Ouder Worden 

Huiskamer ’t Middelpunt (Spinetpad 2) 

Vrijdag 19 augustus van 10 tot 12 uur

Toegang gratis, aanmelden via  

workshopsmiddelpunt@gmail.com

We ademen ongeveer 25.000 keer per dag 

en het overgrote deel daarvan gaat volledig 

onbewust. Als ons lichaam ermee zou stoppen, 

zouden we binnen enkele minuten dood zijn. 

Gek genoeg nemen we onze ademhaling toch 

vaak voor lief. In deze workshop staan we stil bij 

de ademhaling. Hoe kan ik meer ontspannen? 

Hoe kan ik me vitaler en energieker voelen? 

Gespreksgroep op vrijdagochtend

Hoe maken of houden we ouder worden leuk? 

Een zelfsturende groep wijkbewoners van 

50-plus bespreekt met elkaar ervaringen en 

verwachtingen over dit thema. De onderwerpen 

worden door de deelnemers zelf op de agenda 

gezet. Daarvoor is een lijst beschikbaar, maar 

het kunnen ook andere onderwerpen zijn. Meestal 

leidt dit tot gesprekken die wat dieper gaan. 

Denk aan vragen als: 

•  Hoe gaan we om met lichamelijke  

ongemakken? Kunnen we die voorkomen of 

vermijden? 

•  Welke aanpassingen aan de woning zijn nodig 

om er lang te kunnen blijven? Wat kost dat 

en wie zal dat betalen? 

•  Vrienden en familieleden overlijden; hoe 

voorkomen we dat we vereenzamen? Hoe 

onderhoud of bouw ik mijn sociale netwerk?

•  Hoe blijf ik op een gezonde manier in  

beweging? Hoe voorkom ik valpartijen?

•  Maar ook: hoe gaan we om met de laatste 

levensfase? Wat zouden we daarover 

moeten bespreken (of afspreken) met de 

huisarts of familie? 

Elke vrijdagochtend is de Huiskamer van ‘t Middel- 

punt van 10 tot 12 uur in principe gereserveerd 

voor deze activiteit. Aanmelden hoeft niet, loop 

gerust binnen. Koffie/thee en deelname zijn gratis, 

maar een bijdrage in het vrijwilligersvarken van 

’t Middelpunt is altijd welkom. 

LEUK OUDER WORDEN
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“DE ADEMHALING MAAKT  

HET VERSCHIL TUSSEN GEZOND  

EN ONGEZOND”



niet helemaal voor mij weggelegd, omdat de 

nadruk lag op artikelen produceren vanuit het

lab en niet gericht was op de mens zelf. De 

interesse in de mens en zijn capaciteit om 

zichzelf te helen is altijd gebleven. Ik ontdekte 

dat de ademhaling het verschil maakt tussen 

gezond en ongezond. Graag laat ik mensen 

kennismaken met de helende kracht van de 

ademhaling, om zo meer gezondheid in de 

wereld te creëren.”

En hoe heb ik minder last van klachten als 

benauwdheid of snurken? De sleutel hiervoor 

ligt in het veranderen van de ademhaling. Aan 

de hand van eenvoudige oefeningen gaan we 

daarmee aan de slag.

Deze workshop wordt gegeven door Laurens 

Jansen: “Vanwege mijn interesse in het menselijk 

lichaam ben ik Biomedische Wetenschappen 

gaan studeren. De academische wereld bleek 
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Op deze pagina zie je een foto uit Schothorst, 

Zielhorst of Hoefk wartier. Weet jij waar deze 

gemaakt is? Stuur je antwoord dan vóór 

1 augustus 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. Bewoners van de straat zelf zijn 

uitgesloten van deelname.

De redactie van Kijk op de Wijk zoekt winkels 

of bedrijven die deze rubriek een of meerdere 

keren willen sponsoren door een leuke attentie 

(in natura of in de vorm van een bon) ter 

beschikking te stellen. Uiteraard levert dit een 

vermelding op in het magazine. 

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

Waar in de wij k?

Foto: José Vorstenbosch



Kennismaking met Steven Schipper

Steven Schipper, gebiedsbeheerder van 
Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier, is elke 
week een aantal dagen in onze wijken te 
vinden. Hij woont in Zwolle en reist met de 
trein naar Amersfoort. Daar stapt hij op de 
elektrische fiets die de gemeente hem ter 
beschikking stelt. Hij geniet ervan om door 
zijn gebied te fietsen en te kijken waar onze 
leefomgeving verbeterd kan worden.

Wat houdt de functie ‘gebiedsbeheerder’ in? 

Steven heeft de zorg voor de openbare ruimte 

in Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier. Het 

groen, maar ook ‘de stenen’. Hij denkt mee over 

alle grote en kleine projecten in de wijk. En hij 

behandelt de vragen en klachten van bewoners 

over zaken in de openbare ruimte.

Kwaliteitseisen
Om met dat laatste punt te beginnen: bewoners 

kunnen via de website van de gemeente situaties 

melden die gevaarlijk zijn of serieuze overlast 

geven. Er komen veel van dat soort meldingen 

binnen. Niet alle meldingen kunnen behandeld 

worden, vertelt Steven. Dat heeft onder meer te 

maken met het kwaliteitsbeleid van de gemeente. 

Er zijn afspraken over wat nog wel en wat niet 

binnen de kwaliteitseisen van de gemeente 

past. Ook moeten soms prioriteiten gesteld 

worden op basis van urgentie en budget. 

Het groenbeheer wordt uitgevoerd door zelf-

standig werkende aannemers. Steven houdt 

een oogje in het zeil en heeft wekelijks contact 

met hen. Als de gemeente oude speelplekken 

wil renoveren of vergroenen, worden bewoners 

daarbij betrokken. Soms komt het initiatief zelfs 

bij bewoners vandaan, bijvoorbeeld om van 

een plein een buurttuin te maken. Dan gaan ze 

eerst in overleg met een ‘groenadviseur’ of een 

projectleider van de gemeente. Als de plannen 

wat meer vorm hebben gekregen, komt Steven 

in beeld. Hij stuurt de aannemers aan die het 

grove werk gaan doen en schakelt zo nodig een 

consulent in die adviseert bij de beplanting. 

Draagvlak zoeken
Het mooiste is natuurlijk als bewoners samen met 

de aanleg aan de slag gaan en na voltooiing 

van de tuin voor het onderhoud blijven zorgen. 

“SAMEN MAKEN WE 
DE WIJKEN MOOIER”
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Foto: Wil Groenhuijsen

“JE KOMT BUITEN EN JE ZIET 

WAT ER GEBEURT”



Dan wordt zo’n tuin een échte buurttuin, die tot 

duurzame verbinding leidt. Daarnaast kunnen 

bewoners op eigen initiatief een bestaand 

groenperkje of boomspiegel onderhouden. Bij 

dit soort initiatieven moeten bewoners altijd 

eerst draagvlak in de buurt zoeken. 

Ook bij grotere projecten van de gemeente 

in de wijk is Steven betrokken. Zo zijn in het 

kader van de Groenvisie de bermen van de 

Kattenbroekerweg en de Holkerweg aangepakt. 

Daarbij heeft de biodiversiteit in de wijk een flinke 

boost gekregen en zijn die wegen een stuk  

fleuriger geworden. Bij het project Steenbreek 

in Schothorst-Noord hebben bewoners aanvragen 

gedaan om stenen te vervangen door planten 

en struiken. Een aantal van die aanvragen is 

gehonoreerd. Steven bekijkt dan samen met de 

projectleider, de ontwerper én de buurtbewoners 

welke inrichting van zo’n plek het beste past bij 

de omgeving. 

Stevig prijskaartje
De gebiedsbeheerder gaat ook over prullen- 

bakken. Steven weet drommels goed dat 

zwerfvuil een probleem is in onze wijken, maar 

heeft ervaren dat het plaatsen van nog meer 

prullenbakken dat niet zal oplossen. We hebben 

het ook nog even over banken, bijvoorbeeld een 

tweede bank op de looproute van de Koperhorst 

naar Winkelcentrum Schothorst. Voordat zo’n 

bank geplaatst kan worden, wil Steven eerst 

een goed beeld hebben van de banken die 

er in die omgeving staan en hoe ze gebruikt 

worden. Aan het plaatsen van een bank hangt 

immers een stevig prijskaartje. Maar overleg >>
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Steven Schipper kijkt mee bij de vergroening van de wijken



daarover is zeker mogelijk. 

Schothorst en Zielhorst zijn mooie wijken, 

met veel groen, en prachtig gelegen bij Park 

Schothorst, vindt Steven. Schothorst-Zuid heeft 

nog wat verstening hier en daar, maar ook 

mooie grote groenvlakken, zoals de oevers 

van het Valleikanaal en de grote grasvelden 

binnen de bebouwing. De gemeente heeft 

inmiddels het Isegrimplein ‘vergroend’. Op 

initiatief van de Groene Raad zijn er bomen 

en planten gekomen op de parkeerplaats van 

Winkelcentrum Schothorst en zijn bij de entree 

van het winkelcentrum bloembakken geplaatst. 

De wijkbewoners zijn er blij mee. Ook bij deze 

projecten keek Steven uiteraard mee. 

Direct lijntje
Steven Schipper is dus de spin in het web. Hij 

weet precies ‘hoe het werkt in zijn wijken’ en 

heeft een direct lijntje met bewoners. Daarom 

betrekken zijn collega’s bij de gemeente hem 

graag bij projecten in Zielhorst en Schothorst. 

Zijn opleiding aan de Hogeschool Van Hall 

Larenstein in Velp - Tuin- en Landschapsinrichting 

met de specialisatie Beheer & Management 

Buitenruimte - én zijn ervaring maken hem 

de juiste man op de juiste plaats. Hij vindt het 

prachtig om zicht te hebben op alle processen 

in de wijk. Hij geniet ervan door zijn gebied te 

fi etsen, erop toe zien dat de gewenste kwaliteit 

gehaald wordt en te kijken waar we onze leef-

omgeving kunnen verbeteren. Dat is zijn doel: 

Schothorst en Zielhorst steeds mooier maken 

en mooi houden, samen met bewoners. 

Melden van gevaarlijke situaties of overlast kan 

via www.amersfoort.nl/melden.
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NOOR NAABORGH

De Turpijnplaats, Olivierplaats en Roelandplaats 

- kortweg de TOR-fl ats - in Schothorst ondergaan 

momenteel een grondige renovatie. De maison-

nettes zijn deels particulier bezit en bestaan 

deels uit huurwoningen van woningcorporatie 

Portaal. In samenwerking met een actieve 

duurzaamheidscommissie van bewoners is 

gekozen voor een rigoureuze aanpak waarbij 

onder meer de daken, gevels, kozijnen, ramen 

en deuren worden vernieuwd. Door deze 

maatregelen zijn de woningen uit 1973 straks 

een stuk energiezuiniger. Voor de bewoners is 

het even doorbijten, maar dan hebben ze wel 

wat: een uitstekend geïsoleerde woning met 

een nieuwbouwlabel.

RENOVATIE TOR-FLATS

Foto: José Vorstenbosch
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FRANK VESTER

Uit de buurt

Jeu de boules
Toen de gemeente de inrichting van de speelplaats 

wilde veranderen, konden de bewoners van het 

plein hun wensen aangeven. Ouders van jonge 

kinderen wilden de zandbak handhaven. Dit is 

gelukt door te beloven dat wij die ’s avonds zouden 

afdekken, zodat de zandbak geen kattenbak zou 

worden. Bij de wensen stond ook de aanleg van 

een jeu-de-boulesbaan voor oudere bewoners. 

We kregen hiervoor toestemming van de ge-

meente en een bijdrage uit het buurtbudget. 

Half april is de baan in een paar dagen door 

onszelf aangelegd. Na twee maanden kunnen 

we concluderen dat het een succes is; oud én 

jong maken er gebruik van. Met gezamenlijk  

optreden kun je dus iets bereiken, en mede 

door de resultaten worden de onderlinge  

contacten versterkt.

Vanaf het eerste begin, midden jaren tachtig, tot 

een aantal jaren geleden organiseerden bewoners 

van het Leeuwendalersplein in Schothorst in de 

zomer kinderspelen. Op het hoogtepunt werden 

die door meer dan honderd kinderen uit de 

buurt bezocht. Maar op een bepaald moment is 

daar door afgenomen belangstelling en gebrek 

aan organisatoren de klad in gekomen.

Mini-pluktuinen
De komst van een aantal nieuwe, vooral jonge, 

bewoners bracht weer meer ‘leven’ op het plein. 

Dit blijkt uit twee voorbeelden. Om de snelheid 

van het passerende verkeer af te remmen, hebben 

bewoners de gemeente gezamenlijk om actie 

gevraagd. Twee perkjes, afgebakend met trottoir- 

banden, zijn daarvan het resultaat. Bewoners 

hebben deze zelf gevuld met fruitbomen en 

-struiken, en zo ontstonden er twee mini-pluktuinen. 

Lekker en ook leerzaam voor kinderen.

LEEUWENDALERSPLEIN
Foto: Frank Vester

Bewoners leggen de jeu-de-boulesbaan zelf aan



Vitale wijk

doen. “Samen koken schept meer verbinding 

dan een pakje maïzena”, zegt hij lachend. De taken 

worden verdeeld op basis van wat de mensen leuk 

vinden om te doen. Tijdens het koken leren de 

deelnemers en Jos van elkaar over verschillende 

technieken van het bereiden van voedsel. Aan 

het kookeiland is ook ruimte voor een gesprek 

en worden tips uitgewisseld over gezond en 

betaalbaar eten. Zo worden er bijvoorbeeld tips 

gedeeld over het gebruik van kruiden. 

 

Fijne sfeer
Koken is een sociale activiteit. Er is veel ruimte 

voor gezelligheid. Iedereen kan op zijn eigen 

manier meehelpen met het koken. Samen zijn 

de deelnemers bezig met de verschillende 

ingrediënten en kooktechnieken, waardoor ze 

makkelijk met elkaar in gesprek raken. Dit zorgt 

ervoor dat de mensen zich verbonden voelen 

met elkaar. Iedereen is bezig en er heerst een 

fijne sfeer. Als alles klaar is, neemt iedereen 

plaats aan de eettafel. Vaak wordt er twee keer 

opgeschept, dus dat is een goed teken. “Het is 

erg leuk zo met z’n allen aan tafel”, aldus een 

deelnemer. “De lekkere recepten zijn voor mij 

zeker een reden om terug te komen!”

Het Inloophuis Schothorst is een ‘huis voor 
ontmoeting’. Regelmatig worden er activiteiten 
georganiseerd voor bewoners uit de wijk. Samen 
koken gebeurde al vaker, maar sinds april 
worden er ook kookactiviteiten georganiseerd 
met als thema Goedkoop Gezonde Voeding. 
Leefstijlcoach Paulien Rinsema was erbij.

Op drie dinsdagavonden bereidden de deel- 

nemers onder de bevlogen leiding van vrijwilliger 

Jos van Beers een gezonde en goedkope maaltijd. 

“Samen met de leefstijlcoach bedenk ik een 

lekkere maaltijd die je goed samen kunt koken 

en ook nog eens betaalbaar is.” Jos doet de 

boodschappen en regelt alles op de dag zelf. 

Hij is nu met pensioen, maar heeft jarenlang 

gekookt bij de daklozenopvang. Hij wil graag 

meer betekenen voor de wijk door het bereiden 

van gezonde maaltijden. Ook de Jumbo in 

Schothorst wil graag een bijdrage leveren aan 

de gezondheid in de wijk. Daarom sponsort de 

winkel de ingrediënten van de kookactiviteit.

Tips uitwisselen
De eerste keer is er een gezonde Indiase curry 

met kip of tahoe gemaakt. Daarna hebben we de 

deelnemers gevraagd wat ze graag wilden koken. 

Zo kwam er de tweede keer chili sin carne (zonder 

vlees) en de derde keer bami met pindasaus op 

tafel. De maaltijden vielen erg in de smaak.

Jos zorgt ervoor dat iedereen actief mee kan 

SAMEN KOKEN 
SAMEN ETEN
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“DIT GEEFT MEER 

VERBINDING DAN EEN 

PAKJE MAÏZENA”
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Goedkoop Gezonde Voeding
De kookactiviteiten zijn iedere tweede 

dinsdag van de maand (9 augustus,  

13 september, 11 oktober, 8 november,  

13 december) van 16:00 tot 19:00 uur  

(inloop vanaf 15:30 uur). Deelname kost 

€ 2,50, inclusief samen eten na het koken. 

Heb je een klein budget? Wil je hiermee 

toch gezond koken? Kom dan samen 

met buurtgenoten koken en eten bij 

Inloophuis Schothorst, Lancelotpad 18. 

Meld je aan via:  

info@inloophuisschothorst.nl of 

033 480 19 02.

Enthousiaste reacties
Na afloop zeiden ook de andere deelnemers 

dat ze het gezellig hadden gevonden. Ze wilden 

allemaal nog vaker komen. De recepten waren 

niet te ingewikkeld en de meesten vonden het 

erg lekker. Wat er overbleef, kregen de deelnemers 

mee naar huis. En natuurlijk ook het recept om 

de maaltijd thuis nog een keer te kunnen maken. 

Elke keer waren er weer meer deelnemers. 

Samen koken blijkt een fijne manier om buurt- 

genoten te leren kennen, met elkaar in gesprek 

te gaan over gezondheid en gezonde, betaalbare 

recepten te bereiden.

PAULIEN RINSEMA, 
LEEFSTIJLCOACH

Foto: Paulien Rinsema

Tijdens het koken worden allerlei tips uitgewisseld
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New Life Computers
Albert Schweitzersingel 303

3822 BV Amersfoort

033-4571775

info@newlifecomputers.nl

www.newlifecomputers.nl

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 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.

New Life Computers

newlife
computers
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NIEUWS UIT ‘T MIDDELPUNT

Nieuwe coördinator
Op 16 mei is Jo Benink 

begonnen aan haar nieuwe 

baan als coördinator van 

’t Middelpunt. Zij zal in prin-

cipe op werkdagen in de ochtend of middag 

aanwezig zijn. Tot 1 juni heeft zij de tijd 

genomen om in te werken en kennis te maken 

met alle medewerkers en gebruikers van het 

wijkcentrum. Daarna is Margriet, die de laatste 

tijd als waarnemend beheerder optrad, naar 

de achtergrond verdwenen. Jo werkte eerder 

als gastvrouw in ‘t Middelpunt.

Nieuw telefoonnummer 
Vanaf 1 juni heeft ’t Middelpunt één telefoon-

nummer: 06 40 53 42 03. De oude (vaste) 

nummers zijn niet langer in gebruik.

Prijsverhoging maaltijden
Helaas hebben ook Kitchen Delicious en 

de Iraanse koks last van het feit dat alles 

duurder is geworden. Met pijn in het hart is 

daarom per 1 juni de prijs verhoogd van 

€ 7,50 naar € 10,00 per persoon per maaltijd. 

Daarmee kan de beoogde kwaliteit wél 

weer gehaald worden, zonder dat de koks 

tekort komen.

Met een vijf- of tienknippenkaart kun je nog 

altijd korting behalen voor de maaltijden van

Kitchen Delicious. Heb je nog een kaart? 

Deze kun je (in elk geval voorlopig) blijven 

gebruiken zonder dat er bijbetaald hoeft te 

worden. Nieuwe kaarten zijn wel duurder: 5 

knippen kosten € 47,50, 10 knippen € 90,00. 

Deze kaarten zijn helaas niet geldig voor de 

Iraanse maaltijden.

Tentoonstelling Atelier
Elke maandagochtend wordt er volop 

getekend, geschilderd, gekleurd en geverfd 

in de Huiskamer van ’t Middelpunt: Atelier! 

Enthousiaste creatievelingen proberen onder 

deskundige begeleiding van kunstenaars 

Joke Naber, Petra Jongeneel en soms Jo 

Benink allerlei technieken en materialen uit 

en maken daarna de mooiste kunstwerken.

In juli en augustus wordt een selectie van 

hun werk tentoongesteld (en mogelijk zelfs 

verkocht) in ’t Middelpunt. Kom gerust kijken! 

Misschien werkt het inspirerend en kom je 

meedoen op maandagochtend?

Deelnemen aan het Atelier is gratis, net als 

de koffi  e of thee. Dankzij het Buurtbudget 

Zielhorst liggen er veel materialen die je een 

keert mag uitproberen. Als je daarna de 

smaak te pakken hebt, is het wel de bedoeling 

dat je je eigen materialen meebrengt.

Creatief bezig zijn op maandagochtend



Vrij willigers gezocht
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Chauff eur WijkMobiel
WijkMobiel is opgericht om te voorkomen 

of te verhelpen dat mensen in Schothorst, 

Zielhorst en Hoefk wartier vereenzamen. 

De vrijwillige chauff eurs van WijkMobiel 

helpen minder mobiele wijkbewoners 

om kleine afstanden te overbruggen. 

Daardoor kunnen zij meedoen aan activi-

teiten, gewoon eens bij een vriend(in) 

gaan buurten of een bezoek afl eggen 

aan een arts of een andere professional. 

De WijkMobiel is een elektrisch autootje, 

waarin ook een rollator mee kan. Wil je 

(liefst een vast dagdeel per week) helpen? 

Neem dan contact op met Simone van 

Ree: 06 83 32 18 77.

Beheerder/gastmensen ’t Middelpunt
Voor het beheerdersteam van ’t Middelpunt 

zoeken we nog één (vrijwillige) beheerder, 

liefst voor vijf avonden per week, van 19 tot 

22 uur. Hiervoor is een vrijwilligersver-

goeding beschikbaar. En op maandag-

middag en vrijdagochtend en -middag 

zouden we erg blij zijn met een of meer 

vrijwillige gastheren of -vrouwen. 

Meer informatie: 

Jo Benink (middelpuntzielhorst@gmail.com, 

06 40 53 42 03). Of loop door de week 

’s ochtends binnen in ’t Middelpunt. 

Chauff eur AutoMaatje
AutoMaatje is erop gericht om mensen 

die voor vervoer geheel afh ankelijk zijn 

van anderen te helpen. Op deze manier 

hoeft het transport geen belemmering te 

zijn om het huis uit te gaan en onder de 

mensen te komen. Om ook de bewoners 

in Schothorst en Zielhorst gebruik te laten 

maken van AutoMaatje zijn er chauff eurs 

uit deze wijken nodig. Via AutoMaatje 

kun je een buurman of buurvrouw rijden 

als hij of zij een rit aanvraagt. De rit kost 

€ 0,35 per gereden kilometer en de 

betaling gebeurt aan het einde van de 

rit. Heb je een eigen auto en wil je als 

vrijwilliger helpen? Meld je dan aan bij 

AutoMaatje: 06 53 70 07 84 (ma, di 

of do van 9 tot 12 uur) of mail naar 

automaatje.amersfoort@gmail.com.

Versterking BBC Schothorst
De BuurtBudgetCommissie Schothorst komt vier keer per jaar samen om 

aanvragen te beoordelen. Vanwege het vertrek van een van de leden 

zoeken we versterking. Vind je het leuk om bij te dragen aan een bruisende 

wijk? Of wil je eerst meer weten? Neem contact op met Winfried Laane: 

winfried@buurtbudget-schothorst.nl, 06 22 63 19 08.



Vrij willigers gezocht
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Ontmoeting senioren
In ‘t Middelpunt in Zielhorst komt elke 

donderdagmiddag van 14 tot 16 uur een 

groep ouderen samen voor een kopje 

koffi  e of thee en een praatje. De sfeer is 

goed, maar toch missen de bezoekers de 

begeleiding die vroeger wel aanwezig 

was. Daarvoor worden vrijwilligers gezocht. 

Ben jij de persoon die wat persoonlijke 

aandacht geeft, initiatief neemt voor een 

spel en dan weer helpt gesprekken op 

gang te brengen? Participatiemakelaar 

Esther Postema van Indebuurt033 schuift 

regelmatig aan, je kunt haar altijd 

benaderen met vragen. Als je het leuk 

vindt, kun je ook deelnemen aan trainingen 

van de VrijwilligersAcademie. Er zit geen 

maximumleeftijd aan deze vrijwilligers-

functie, als je denkt dat jij iets kunt 

bijdragen ben je welkom. 

Ook in Schothorst is behoefte aan een 

wekelijks ontmoetingsmoment voor 

ouderen. Dit zal op korte termijn gaan 

plaatsvinden op maandag- of dinsdag-

middag in De Hoeksteen (14:00-16:00 uur). 

Voor deze bijeenkomsten worden ook 

vrijwilligers gezocht. 

Heb je interesse? 

Bel of mail Esther Postema: 06 13 05 95 57, 

esther.postema@indebuurt033.nl.

WBT Zielhorst en Buurtbestuur SZH
Het WijkBewonersTeam (WBT) Zielhorst 

probeert een aantal zaken zo te regelen 

dat het plezierig wonen is in onze wijk. 

Daartoe is een convenant gesloten met 

de gemeente en onderhoudt het WBT 

regelmatig contact met de gemeentelijke 

wijk-/gebiedsmanager. Het WBT Zielhorst 

maakt deel uit van het Buurtbestuur 

voor het gebied Schothorst, Zielhorst en 

Hoefk wartier (SZH).

Het team bestaat uit mensen die wonen 

of werken in Zielhorst en zich graag 

‘bemoeien’ met de gang van zaken in 

de wijk. De mate van hun inzet is heel 

verschillend en hangt samen met hun 

werkzaamheden. Op dit moment hebben 

in het WBT ongeveer zes ‘breed actieve’ 

wijkbewoners zitting, allemaal met hun 

wortels en voelsprieten in de wijk. Maar 

om de zaken echt goed te regelen en

de hoeveelheid werk behapbaar te houden 

voor iedereen hebben we vrijwilligers 

nodig die zich juist ook willen inzetten 

voor overkoepelende zaken. 

Meer weten of aanmelden? Neem contact 

op met buurtnetwerker Sanja Willems 

(sanja.willems@indebuurt033.nl, 

06 42 49 53 33) of Margriet Guiver-Freeman 

(wbt@wijkzielhorst.nl, 06 11 38 03 49). 

Je kunt ook op dinsdagmiddag bij 

Margriet en/of Sanja terecht in Wijkcentrum 

’t Middelpunt.



Ook in onze wijken komen Oekraïners terecht 
die hun land zijn ontvlucht. In Hoefkwartier is 
een opvanglocatie gerealiseerd. En sinds april 
gaan de eerste kinderen naar basisschool 
Kameleon in Zielhorst.

Stel je voor: je moet halsoverkop huis en haard 

verlaten en komt zo’n tweeduizend kilometer 

verderop terecht in een tot opvanglocatie omge- 

bouwd kantoorpand. Dat is de situatie van ruim 

tweehonderd Oekraïners, die tijdelijk zijn gehuis- 

vest aan de Plotterweg op bedrijventerrein De 

Hoef. In het pand is plaats voor 250 mensen, 

de tweede opvanglocatie in Amersfoort op de 

Zonnehof biedt ruimte aan 200 vluchtelingen. 

Crisisopvang
Volgens projectmanager Gerry Zwier van de 

gemeente Amersfoort is het bewoonbaar maken 

van het kantoorpand aan de Plotterweg snel 

gegaan. “Het betreft crisisopvang, geen huis-

vesting voor langere tijd. 

De kantoren zijn omgebouwd tot kamers met het 

nodige meubilair en er zijn douches gemaakt. 

Door de hulp van vele vrijwilligers en personeel 

van bedrijven uit de buurt was dat een mooi 

proces.” Tijdens een inloopbijeenkomst kwamen 

omwonenden en medewerkers van bedrijven 

een kijkje nemen. Nu de vluchtelingen er wonen 

worden zij zo veel mogelijk met rust gelaten, 

zodat ze hun leven hier kunnen oppakken.

De opvang is dus sober en eenvoudig. Mensen 

krijgen wel de nodige ondersteuning van de  

gemeente en andere organisaties. Naast locatie- 

managers werken er op de opvanglocatie onder 

Opvang Oekraïense vluchtelingen
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“DE HELE WERELD 
STAAT OP Z’N KOP”



meer beveiligers, schoonmakers en tolken en 

verzorgen vrijwilligers taallessen en activiteiten 

voor kinderen. Drie keer per dag wordt er een 

maaltijd bezorgd. Vluchtelingenwerk houdt 

spreekuur voor praktische vragen, de gemeente 

geeft via nieuwsbrieven informatie in vier talen.

Koppen bij elkaar
Onder de vluchtelingen in Amersfoort zijn ook 

ruim honderd kinderen tussen de vier en twaalf 

jaar. Om zo veel mogelijk kinderen onderwijs 

te bieden, staken de bestuurders van de 

Amersfoortse basisscholen en de gemeente 

de koppen bij elkaar. Brigitte Visser, directeur 

bestuursbureau van Katholiek Primair Onderwijs 

Amersfoort (KPOA): “Besloten is dat we de kinderen 

niet overal laten instromen, maar de drie grote 

schoolbesturen lokalen beschikbaar stellen.”

Basisschool Kameleon in Zielhorst ontving in 

april de eerste twee groepen met in totaal 26 

kinderen. Visser: “Moeders, oma’s en tantes 

gingen mee om te zien waar de kinderen terecht- 

kwamen. Tot hun verbazing was het na een week 

alweer meivakantie. In Oekraïne kennen ze 

alleen de zomervakantie.” Studenten van de 

Hogeschool Utrecht en Oekraïense vluchtelingen 

boden hulp aan, mensen uit Oekraïne die al 

langer in Nederland wonen sprongen bij als 

onderwijsassistent en gepensioneerde onder-

wijzers werden opgetrommeld. “In het begin 

hebben we alle hulp omarmd, maar op een 

gegeven moment waren er te veel volwassenen 

in de klas. Nederlandse leerkrachten zijn er juist 

te weinig, daarom gaan de kinderen maar drie 

dagen naar school.”

Betrokkenheid
Één derde van het lesprogramma is in het 

Nederlands, één derde in het Oekraïens en één 

derde bestaat uit sport en spel. Belangrijk is 

vooral dat de kinderen rust en veiligheid krijgen. 

Visser: “Als je van de ene op de andere dag je 

land moet verlaten, staat je hele wereld op z’n 

kop. We zijn blij dat de kinderen naar school 

kunnen en met elkaar kunnen spelen.” Niet 

alle kinderen werden meteen bereikt. “Mensen 

hebben veel aan hun hoofd, dan komt onderwijs 

niet altijd op de eerste plaats. Maar we gunnen 

het de kinderen wel. Daarom hebben we in juni 

informatie gegeven op de opvanglocatie.”

De betrokkenheid van Amersfoortse bewoners 

is groot: mensen bieden diensten, activiteiten en 

goederen aan, wat overigens niet altijd overeen-

komt met de behoefte. Ook zijn er gastgezinnen 

die Oekraïense vluchtelingen in huis opvangen. 

Om hoeveel gezinnen het in Amersfoort gaat is 

niet bekend, waarschijnlijk enkele tientallen. De 

gemeente biedt hulp en informatie, gaandeweg 

wordt de ondersteuning aan gastgezinnen 

landelijk georganiseerd door een consortium 

bestaande uit verschillende organisaties zoals 

het Rode Kruis en Takecarebnb. 
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“VOORAL RUST EN VEILIGHEID IS 

BELANGRIJK VOOR DE KINDEREN”

Foto: José Vorstenbosch

>>



Terug naar huis
Dat veel mensen iets willen bijdragen, blijkt ook uit 

een initiatief van Marijn van den Brink uit Zielhorst. 

“Ik heb geen ruimte om mensen op te vangen, 

maar wel tijd. Ik dacht: wat kan ik dan doen?” Ze 

plaatste een oproep om vluchtelingen uit gast- 

gezinnen bij elkaar te brengen voor een kop koffie 

in ’t Middelpunt of een wandeling in de buurt. 

Tot nu toe heeft ze geen reactie ontvangen, 

maar de oproep geldt nog steeds. “Je woont op 

een vreemde plek, kent niemand. Hoe fijn is het 

dan om met landgenoten samen te komen?”

Tot wanneer de voorzieningen nodig zijn, is 

onbekend. Visser: “De meeste Oekraïense 

vluchtelingen - veelal vrouwen en kinderen - 

hebben maar één wens: naar huis. Er gaan zelfs 

al mensen terug. Toch kijken we vooruit naar  

het volgende schooljaar. Ineens 26 leerlingen 

erbij, dat is behoorlijk intensief voor een school.”

Reageren op de oproep van Marijn kan via: 

brengoekrainerssameninzielhorst@gmail.com.

De redactie kreeg de volgende vraag:

Ook onze wijken staan de laatste tijd vol met 

deelscooters en -fietsen van diverse leveranciers, 

ieder met een eigen kleurtje. Soms staan die 

dingen gruwelijk in de weg op het trottoir of bij 

een winkel, of er staat een hele rij naast elkaar 

op een grasperk. Met een beetje wind valt de 

hele handel om. En de scooters worden nogal 

eens in de fik gestoken. Wat wil de gemeente 

hiermee?

Op de website van de gemeente Amersfoort 

vind je het antwoord:

“Amersfoort groeit en het aantal fietsen, scooters 

en auto’s neemt toe. Als we (elektrische) scooters 

en auto’s met elkaar delen worden ze beter  

gebruikt, zijn er minder nodig en ontstaat er 

meer ruimte op straat. (…) Het antwoord is Mobility 

as a Service (MaaS): het plannen, boeken en 

betalen van al het mogelijke vervoer via een 

app.(…) Amersfoort heeft al diverse succesvolle 

initiatieven van deelauto’s. Ook rijden er elektrische 

deelscooters en deelfietsen in de stad.”

In Amersfoort zijn vijf aanbieders van elektrische 

deelscooters en -fietsen. Overlast kun je melden 

via de website, mail of telefoon:

GO SHARING: formulier op de website of  

085 902 29 01.

CHECK: support@ridecheck.app.

TIER: support@tier.app of 020 809 00 39.

BIRD: hello@bird.co.

DOTT: support@ridedott.com.

Ook een vraag over een onderwerp in onze 

wijken? Stuur deze naar redactiekodw@gmail.com 

en wij zoeken het antwoord.

Lezersvraag

JOSÉ VORSTENBOSCH
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Herkent u dit?
“Af en toe heb ik het gevoel dat ik het thuis 

niet allemaal meer redt.” Dan zou een maatje 

of een handje extra wel fijn zijn, een steuntje in 

de buurt om een wandeling te maken of samen 

een rondje te fietsen of even helpen in de tuin 

of in huis, even van je afpraten. Kinderen,  

vrienden of buren zijn niet altijd in de buurt. 

Herkent u dit? Bij uzelf, uw partner, vrienden of 

iemand uit de buurt? 

Buurt- thuis gelooft in SAMENleving, waarin we 

ons voorbereiden op het ouder worden, samen, 

door omkijken naar elkaar en waar iedereen 

met een hulp, steun- of zorgvraag goed wordt 

geholpen en goed terecht komt, antwoord krijgt!

Wilt u met ons meedenken?
Buurt- thuis wil graag van u horen wat u nodig 

heeft om zo lang mogelijk prettig, veilig en 

zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, ook 

wanneer er een (zorg)vraag ontstaat in het 

huishouden of op persoonlijk vlak. 

Welk aanbod zou u graag willen zien in uw wijk? 

Ontmoet u voldoende andere mensen? 

Lukt het nog goed om zelf de boodschappen te 

doen? Doet u wel eens mee aan een activiteit in 

de Koperhorst? Wat is uw talent of passie en zou 

u dit met of voor anderen kunnen doen? Voor 

een ander iets willen en kunnen betekenen, 

wat je geeft krijg je terug, hoe mooi is dat? 

Bel of mail ons als we u verder kunnen  

helpen met uw zorgvraag. Neem dan contact  

op met Thijs Barendregt, 033 472 62 14 of  

t.barendregt@koperhorst.nl.

BUURT- THUIS

Buurt- thuis is hét startpunt in  

Schothorst en de wijken er omheen  

voor begeleiding, praktische hulp of 

ondersteuning.

Buurt- thuis is in de Koperhorst het  

middelpunt voor allerlei inwoners.  

Wij overzien het speelveld van ouder 

worden en kennen de nodige  

voorzieningen en mogelijkheden  

binnen zorg & welzijn.

Buurt- thuis stuurt u niet naar het  

volgende loket, maar is uw reismaatje: 

wij volgen, kijken en denken mee over 

eventueel volgende stappen. Wat u zelf 

lukt, houden we graag in ere!

Buurt- thuis is een centraal ontmoetings-

punt waar hulpvragers en aanbieders 

elkaar vinden rondom allerhande  

vraagstukken waar u dagelijks mee  

te maken kunt krijgen. Buurt- thuis  

stimuleert samenwerking ten behoeve 

van uw vraag. 



Vreemde plek voor een vakantiehuisje, dacht 
ik toen ik het gebouwtje voor de eerste keer 
zag staan. Maar ik zat er flink naast. Het 
Celciushuis is de broedplaats voor het Hoef-
kwartier: hier werken onderwijs, bedrijven 
en gemeente samen, maar bovenal slimme 
studenten van ROC Midden Nederland en de 
Hogeschool Utrecht. 

Om te bouwen zijn veel verschillende studies 

nodig: ontwerpen, materiaal kiezen, elektrotechniek, 

groenvoorziening, verzin het maar. En hoe moet 

een wijk er uitzien als je weinig auto’s in de 

straat wil, lekker wil kunnen wandelen en spelen 

en er ook ’s nachts een veilig gevoel wil hebben? 

Vragen genoeg om vanuit zoveel mogelijk kanten 

ideeën te verzamelen.

Decathlon
In de VS is daar ook over nagedacht en kregen 

hogescholen en universiteiten de volgende  

uitdaging: bouw een huis dat zelf energie  

produceert, zeer goed is geïsoleerd, zuinig is 

met water, snel gebouwd kan worden, makkelijk 

groter of kleiner gemaakt kan worden, met onder-

delen die later weer gebruikt kunnen worden. 

De tien beste plannen mochten door de studenten 

zelf gebouwd worden en alles werd betaald.

Het zou dus een tienkamp (een decathlon) worden 

met prijzen voor de beste plannen. Je kon geen 

Tesla winnen, maar wel de eerste, tweede of derde 

prijs voor het snelste bouwen of het minste water- 

verbruik. Wat een reclame zou dat zijn voor je 

school, je studierichting en jezelf! Zo is een jaar of 

vijf geleden de Solar Decathlon Build Challenge 

begonnen, een internationale wedstrijd voor de 

bouw van het meest duurzame en innovatieve huis.  

De Hogeschool Utrecht deed in 2017 voor de 

eerste keer mee en won verschillende prijzen.

Oplossingen ontwikkelen
In 2020-2021 werd deze decathlon voor de tweede 

keer gehouden. Een studententeam van  

verschillende studierichtingen van de Hogeschool 

Utrecht en andere onderwijsinstellingen begon 

in 2018 aan het ontwerp van het Celciushuis. 

Door corona konden de huizen niet in de VS  

gebouwd worden, maar moesten de deelnemende 

scholen uit andere landen zelf een plek zoeken. 

In Zwolle was nog een ongebruikt driehoekje 

naast de spoorlijn over. Toen de plannen voor het 

Celciushuis klaar waren, kon de bouw beginnen.

Het Celciusteam behoorde tot de tien finalisten 

en kreeg in 2021 drie prijzen: de eerste prijs voor 

het bouwen (standaard onderdelen, eenvoudig 

te bouwen, weinig afval); de tweede prijs voor het 

ontwerp; de derde prijs voor effectiviteit en 

duurzaamheid. Dit jaar is het Celciushuis overge- 

plaatst naar het Hoefkwartier, op de parkeerplaats 

vlakbij station Schothorst en de Campus van 

ROC Midden Nederland. Het is de ‘innovatie-

huiskamer’ van het Hoefkwartier voor iedereen: 

bewoners, bedrijven, scholen en gemeente. Met 

en voor de mensen uit deze nieuwe wijk gaat 

het Celciushuis goede oplossingen ontwikkelen 

voor een duurzame, gezonde en sociale wijk.
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Schothorst Zielhorst Hoefkwartier

Vaste activiteiten

9:00 - 16:30 Mp Open Huiskamer Inloop/ontmoeting, met voor wie dat wil:
•  wekelijks van 9:30 - 11:00: Helpdesk ICT - breng je laptop, tablet of smartphone 

mee!
•  wekelijks van 9:30 - 12:00: ATELIER DE HUISKAMER: Tekenen/schilderen, onder 

begeleiding van afwisselend Joke Naber en Petra Jongeneel;
•  wekelijks van 13:30 - 16:00 Handwerken en/of Sjoelen (foyer)

9:30 - 11:00 HS Sociaal Vitaal € 12,00 per maand. Aanmelden: seniorensport@sro.nl

10:00 - 11:00 KH Koffie & Ontmoeting

10:00 - 16:00 MS OC King Arthur Groep 06 41 11 40 92

12:00 - 13:00 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,65)

13:00 - 17:00 Mp Kleding maken. Info bandung1948@gmail.com

14:00 - 15:00 Mp Samen Actief - Wandelen. Gratis. Verzamelen bij ’t Middelpunt.  
Aanmelden via sbrons@sro.nl 

14:00 - 16:00 IS Inloop

14:00 - 16:00 Om Inloop: Koffie/thee met aandacht 033 456 28 05

14:30 - 17:00 KH Middagcafé

19:00 - 21:30 SW Inloop 12-23jr www.sowhat033.nl

19:00 - 22:00 Mp Open Huiskamer Inloop/ontmoeting

17:00 - 18:00 Om Juridisch (telefonisch) spreekuur van Mr Veleda van ’t Westende Meeder, advocaat 
en mediator. 033 455 06 75 of vwm@vwma.nl

10:00 - 12:00 Om Gespreksgroep ‘Open Deur’ n.a.v. maandblad van die naam. O.l.v. Louise Boone. 
Meer info: info@inloophuisdeontmoeting.nl

14:00 - 16:00 KH Repair Café (m.u.v. augustus)

Elke maandag

In de even weken

Eerste maandag van de maand

Locaties voor activiteiten
• CB = Cobu Boys, Sportpark Zielhorst 10, SZ • EM = Winkelcentrum Emiclaer • FZ = Fidelitas, Sportpark Zielhorst 8, 

SZ • GH = Groene Huis, Schothorsterlaan 21, S • Gk = Gymzaal Raadhoven, Koning Arthurpad, 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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9:00 - 16:30 Mp Open Huiskamer Inloop/ontmoeting, met voor wie dat wil:
•  wekelijks van 10:00 - 11:30 Jonge ouders; 
•  wekelijks van 10:00 - 12:00 evt. (reserveren via 06 11 38 03 49) Kitchen Delicious 

Koken voor Twee; 
•  wekelijks van 13:00 - 16:00 Informatie Zielhorst

9:00 - 13:00 Mp Kleding maken. Info bandung1948@gmail.com

9:30 - 11:00 Om Wandelgroep 033 456 28 05. Na afloop samen koffie/thee.

10:00 - 11:00 KH Koffie & Ontmoeting

10:00 - 12:00 IS Inloop

10:00 - 12:00 Om Inloop: Koffie/thee met aandacht 033 456 28 05

10:00 - 16:00 MS OC King Arthur Groep 06 41 11 40 92

10:30 - 11:30 Mp Blijf Fit Pilates (rondom de stoel) € 9,50 per maand hzuiderduin@sro.nl

12:00 - 13:00 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,65)

12:30 - 16:30 Mp Tafeltennis kok1980@live.nl

14:30 - 15:30 Gk Buurtsport 6 t/m 12 jaar. Gratis. Aanmelden via sbrons@sro.nl

14:30 - 16:00 KH Variamiddag

14:30 - 17:00 KH Middagcafé

15:00 - 16:00 GR Samen Actief – Fitness, Sport en spel voor volwassenen. € 6,00 p mnd.  
Aanmelden via sbrons@sro.nl

19:00 - 21:30 SW Inloop 12-23jr www.sowhat033.nl

19:00 - 22:00 Mp Open Huiskamer Inloop/ontmoeting

8:30 - 10:30 Om Bakkie Kroost, inloop voor (groot) ouders met kleine kinderen (niet op de 1e 
woensdag van de maand)

9:00 - 16:30 Mp Open Huiskamer Inloop/ontmoeting met voor wie dat wil: 
•  wekelijks van 10:00 – 12:00 evt. (reserveren via 06 11 38 03 49) Kitchen Delicious 

Koken voor Twee
9:00 - 10:00 Hs Blijf Fit Gym. Vrouwen. € 11,50 per maand. Aanmelden via seniorensport@sro.nl

9:30 - 10:15 Mp Blijf Fit Gym rondom de stoel. € 11,50 per maand. Aanmelden via seniorensport@sro.nl

9:30 - 11:00 KH Sjoelen

10:00 - 11:00 KH Koffie & Ontmoeting

10:00 - 12:00 IS Inloop

10:00 - 12:00 LH Kledingverkoop

10:00 - 13:00 Mp Biljartles. Info Anton Laarakker marcanthy@hotmail.nl

10:00 - 16:00 MS OC King Arthur Groep 06 41 11 40 92

10:15 - 11:15 Hs Blijf Fit Gym rondom de stoel. € 11,50 per maand. Aanmelden via seniorensport@sro.nl

12:00 - 13:00 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,65)

14:00 - 16:30 Hs Informatiewinkel IdB033

14:00 - 16:00 Mp Middelpuntkoor

14:00 - 16:30 Mp Privé biljartclubje

14:30 - 15:30 Gk Buurtsport 6 t/m 12 jaar. Gratis. Aanmelden via sbrons@sro.nl

Elke dinsdag

Elke woensdag

17:45 Om Gezellig samen aan tafel en bijkletsen, terwijl de kok de maaltijd verzorgt. € 6,00. 
Aanmelden: info@inloophuisdeontmoeting.nl

Eerste en derde dinsdag van de maand
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14:30 - 16:00 KH Handwerken

14:30 - 17:00 KH Middagcafé

15:00 - 16:30 Mp Creatief met Tante Sel, voor jeugd t/m 12 jaar. Eigen bijdrage € 1,00 p.keer.  
Info 06 46 34 57 22

17:30/18:00 IS Wijkmaaltijd. Inschrijven vóór maandag 15:00 uur op lijst aan prikbord.

19:00 - 21:30 SW Inloop 12-23jr www.sowhat033.nl

19:00 - 22:00 Mp Open Huiskamer Inloop/ontmoeting

9:00 - 16:30 Mp Open Huiskamer Inloop/Ontmoeting, met voor wie dat wil:
wekelijks van 14:00 - 16:00 Ouderen Info Richard van der Pol: 06 11 25 86 39

9:00 - 9:45 Mp Blijf Fit Gym € 3,20. Aanmelden seniorensport@sro.nl

9:00 - 11:00 Mp Keramieklessen. Info Giny Mooren: gerritenginy@zonnet.nl

10:15 - 11:00 Mp Blijf Fit Gym € 3,20. Aanmelden seniorensport@sro.nl 

10:00 - 11:00 KH Koffie & Ontmoeting

10:00 - 11:00 KH Fit in het restaurant (€ 2,85)

10:00 - 12:00 Om Inloop: Koffie/thee met aandacht 033 456 28 05

10:00 - 16:00 MS OC King Arthur Groep 06 41 11 40 92

11:15 - 12:00 Mp Blijf Fit Gym (rondom de stoel) € 10 per maand. seniorensport@sro.nl 

12:00 - 13:00 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,65)

13:30 - 15:00 Om Yoga op de stoel door Trudy Paus; thee na afloop. € 8,00 per les.  
Info en aanmelden: info@inloophuisdeontmoeting.nl

14:00 - 16:00 IS Inloop

14:00 - 14:45 TR Buitenfitles en Nordic Walking, speciaal voor senioren; € 10,00 per maand.  
Aanmelden seniorensport@sro.nl 

14:30 - 16:00 KH Creatieve middag (variabele kosten)

14:30 - 17:00 KH Middagcafé

15:00 - 16:30 Om Yoga op de stoel door Trudy Paus; thee na afloop. € 8,00 per les.  
Info en aanmelden: info@inloophuisdeontmoeting.nl

17:00 - 17:45 Gs Streetdance - 4 t/m 7 jaar. € 2,00 per les. Aanmelden via sbrons@sro.nl.

17:45 - 18:30 Gs Streetdance - 8 t/m 11 jaar. € 2,00 per les. Aanmelden via sbrons@sro.nl.

18:30 - 19:15 Gs Streetdance – 12 t/m 16 jaar. € 2,00 per les. Aanmelden via sbrons@sro.nl

19:15 - 20:00 Gs Streetdance – 18+ LVB. € 3,50 per les. Aanmelden via sbrons@sro.nl

19:00 - 21:30 SW Inloop 12-23 jr www.sowhat033.nl

19:00 - 22:00 Mp Biljartvereniging Middelpunt. Info/aanmelden: biljartenmiddelpunt@gmail.com

19:00 - 22:00 Mp Open Huiskamer Inloop/ontmoeting

14:00 - 16:00 Om Brei- en haakcafé Gratis. Janneke Bouwman, 06 44 93 44 15

In de even weken

Elke donderdag

11:00 - 12:00 Om Gratis spreekuur Positieve Gezondheid

Op de tweede en de vierde woensdag van de maand

17:00 - KH Sterrendiner in het restaurant € 21,75; Vooraf (uiterlijk de zondag ervoor) reserveren 
nodig: 033 - 472 62 14

Op de laatste woensdag van de maand
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9:00 - 16:30 Mp Open Huiskamer Inloop/Ontmoeting, met voor wie dat wil:
wekelijks van 10:00 - 12:00 Leuk Ouder Worden: gesprekken en workshops  
waar 50-/55-plussers tips en ervaringen uitwisselen en alles bespreken wat zij 
van belang vinden om het ouder worden zo aangenaam mogelijk te houden of te 
maken; regelmatig op de 3e vrijdag van de maand workshops, demo’s, excursies 
 die aansluiten bij door de deelnemers gekozen thema’s. Gratis. Vooraf aanmelden 
niet nodig, tenzij in de teksten hierboven anders aangegeven.

10:00 - 11:00 KH Koffie & Ontmoeting

10:00 - 11:00 KH Koersbal

10:00 - 12:00 Mp Biljartles. Info Anton Laarakker marcanthy@hotmail.nl

10:00 - 12:00 LH Kledingverkoop

10:00 - 12:00 LH (Doorlopende) Workshops Digivaardig. Info: 06 82 08 50 01.  
Aanmelden: https://bit.ly/3yXjiLc 

10:00 - 16:00 MS OC King Arthur Groep 06 41 11 40 92

12:00 - 13:00 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,65)

14:00 - 16:00 Om Inloop: Koffie/thee met aandacht 033 456 28 05

14:00 - 16:00 IS Inloop

14:30 - 17:00 KH Middagcafé

15:30 - 16:30 KH Middagcafé met tapasbar

16:00 - 19:00 Mp Iraans koken

17:00 - 18:00 Mp Iraans koken: Ophalen van de (uiterlijk donderdag ervoor 19:00 uur,  
via 06 86 19 40 39) gereserveerde maaltijden!

19:00 - 21:30 SW Inloop 12-23jr www.sowhat033.nl

19:00 - 22:00 Mp Kleding maken Info bandung1948@gmail.com

19:30 - 22:00 Mp Inloop/Ontmoeting voor iedereen die anders deze avond alleen zou zijn

16:00 - 18:00 Mp Samen koken bij Kitchen Delicious. Info/aanmelden: 06 11 38 03 49 of kitchen.
delicious@outlook.com.

18:00 Mp Kitchen Delicious. Aan tafel, of Ophalen maaltijd mits (uiterlijk dinsdag ervoor,  
via 06 11 38 03 49 of kitchen.delicious@outlook.com) gereserveerd!

18:00 Mp Kitchen Delicious Goes Worldwide. Samen aan tafel in de Huiskamer, of Ophalen 
maaltijd mits (uiterlijk de dinsdag ervoor, via appje naar 06 25 59 12 06) 
gereserveerd!

19:30 - 21:30 Om Alle ballen even laten vallen: inspiratie en ontspanning!  
Gratis. Info/aanmelden: info@inloophuisdeontmoeting.nl.

Elke vrijdag

Tweede en vierde donderdag van de maand

Derde donderdag van de maand

13:30 - 14:30 Om Kuierclub: wandelen in heel rustig tempo, onder begeleiding 033 456 28 05

In de even weken

10:00 - 12:00 Mp Leuk Ouder Worden: workshop, demo of excursie inzake thema’s die de deelnemers 
zelf aangeven. Gratis. Vooraf aanmelden niet nodig, tenzij bij de aankondiging (in de 
Nieuwsbrief SZH) anders aangegeven.

Derde vrijdag van de maand
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19:30 - 22:00 IS Haardpraat: een veilige en vertrouwde plek voor mannen uit de buurt met diverse 
etnische achtergronden. Alles mag gedeeld worden. Aanmelden: 033 480 19 02

16:30 - 18:00 KH Katholieke kerkdienst met aansluitend koffie drinken

16:30 - 18:00 KH Protestantse kerkdienst met aansluitend koffie drinken

16:00 - 18:00 Mp Muziekcafé Zielhorst

10:00 - 11:00 KH Koffie & Ontmoeting

12:00 - 13:00 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,65)

14:30 - 17:00 KH Middagcafé

9:00 - 12:30 Mp Geloofsgemeenschap De Aar info@ecda.nl

10:00 - 11:00 KH Koffie & Ontmoeting

11:30 - 14:30 Mp Muziekles ABCV

12:00 - 13:00 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,65)

13:00 - 18:00 Mp ABCV

14:00 - 16:00 IS Inloop

14:00 - 16:00 Om Inloop: Koffie/thee met aandacht 033 456 28 05

14:30 - 17:00 KH Middagcafé

Vierde vrijdag van de maand

Eerste en derde zaterdag van de maand

Tweede en vierde zaterdag van de maand

Laatste zaterdag van de maand

Elke zaterdag

Elke zondag

Dag Datum Tijd Loc Wat
zo 3 juli middag Struinen in de Tuinen/Gluren bij de Buren - door heel 

Amersfoort, o.a. in De Ontmoeting. Voor de agenda,  
zie https://glurenbijdeburen.nl/nl

5 juli t/m
31 aug

9:00 - 22:00 Mp Tentoonstelling creatieve producten van Atelier De Huiskamer

za 9 juli 10:00 - 14:00 Om Tweedehands boekenmarkt

za 9 juli 13:00 - 17:00 VB Zomerwijkfeest Zielhorst

di 12 juli 13:30 Om Uitje naar ‘Het Landje Eemnes’. € 7,00. Aanmelden: 
administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

di 26 juli 13:30 Om Workshop Bloem maken. € 7,00.  
Aanmelden: administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

wo 27 juli 12:00 Om Gezellige lunch. € 6,00.  
Aanmelden: info@inloophuisdeontmoeting.nl

di 30 aug 9:30 Om Uitje (met de bus) Orchideeënhoeve. € 16,00.  
Aanmelden: administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

Agenda juli/augustus 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.



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, redactiekodw@gmail.com)

Sanja Willems  

(sanja.willems@indebuurt033.nl)

Vormgeving
Ivar van Loen 

(www.ivarontwerpt.nl)

Deze uitgave wordt mede mogelijk 

gemaakt door subsidie van de  

gemeente Amersfoort/Indebuurt033 

en bijdragen uit het Buurtbudget  

Zielhorst en Schothorst.

ADVERTENTIETARIEVEN  

KIJK OP DE WIJK SZH

Oplage
8000

Kijk op de Wijk verschijnt zes keer 

per jaar (aan het einde van elke 

even maand). Het blad 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,-; 

½ pagina € 110,-; ¼ pagina € 60,-.

Een advertentie in elk nummer?
•  6 x binnenkant achterpagina  

€ 1300,-.

•  Binnenwerk: 6 x 1/1 pagina  

€ 1020,-; 6 x ½ pagina € 540,-; 

6 x ¼ pagina € 300,-.

De prijzen zijn exclusief  

opmaakkosten; er wordt geen 

BTW berekend. 

Stuur je advertentie(opdracht) 

naar redactiekodw@gmail.com.

Schothorst

Zielhorst

Hoefkwartier


