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Twee keer per maand  

verschijnt ook de digitale 

Nieuwsbrief SZH.

Nog geen abonnee? 
Stuur dan een mail  

met uw naam naar  

wbt@wijkzielhorst.nl,  

o.v.v. Nieuwsbrief SZH.

Deadline volgend nummer  

(november/december):  

23 september 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

Omslagfoto: Wil Groenhuijsen 
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MOGELIJKHEDEN
Wat kan er eigenlijk níet in Zielhorst, Schothorst 

en Hoefkwartier? SZH barst van de mogelijkheden. 

En er zit volop talent, enthousiasme en energie 

in onze wijken om van al die mogelijkheden 

gebruik te maken. Wat dacht u van een Spaans 

buurtfeest, met zelfs een workshop paella maken? 

En van het grandioze buurtproject ‘mozaiek- 

bank maken’?

Wist u wat er allemaal mogelijk is op Sportpark 

Zielhorst? Héél veel, aldus Raymond Woesthoff, 

voor mensen die geen belemmeringen maar 

juist de kánsen zien. Zo iemand is, elders in de 

wijk, Iman Abozaid. Zij organiseerde laatst een 

multicultureel vrouwenfeest. Ook dát kan dus in 

onze wijk. 

Mooi ook om te lezen over de Vuurtoren, die dit 

jaar 25 jaar bestaat. Bewoners van het eerste 

uur vertellen over hun ervaringen. Wie in de 

Vuurtoren woont, heeft voldoende mogelijkheden 

om het er gezellig te hebben. Daar zorgt het 

bestuur van de bewonersvereniging wel voor. 

Wellicht minder bekend, maar in SZH zijn er óók 

mogelijkheden voor bewoners die wijkbreed 

willen meedenken. Het SZH Bewonersteam 

houdt zich bezig met allerlei zaken die in onze 

wijken spelen en is op zoek naar nieuwe leden. 

Zou dat iets voor u zijn? Lees dan vooral het 

artikel over het SZH Bewonersteam. Binnen het 

team is weer van alles mogelijk qua aandachts-

gebied en tijdsinvestering. 

Dit is alweer de tiende editie van Kijk op de 

Wijk! Tot onze vreugde krijgen we nog steeds 

veel waarderende reacties, ook over de nieuwe 

lay-out. Onze bezorgers zijn blij met het dunnere 

papier, waardoor het bezorgen een minder 

zware klus wordt. Ook niet onbelangrijk is dat 

we daarmee het milieu minder belasten. Als 

redactie gaan we vol goede moed verder op de 

ingeslagen weg. We rekenen er graag op dat u 

ons positief-kritisch blijft volgen met uw vragen, 

suggesties en ideeën. 

Een mooie nazomer!

Namens de redactie,

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

Acht jaar geleden is Iman Abozaid vanuit Syrië 
naar Nederland gevlucht. Ze is positief ingesteld: 
“Okay, dat is geweest en nu weer opstaan en 
verder gaan!” Door haar activiteiten leert ze veel 
mensen kennen en brengt ze wijkbewoners 
bij elkaar. Haar Nederlands wordt er alleen 
maar beter van. 

Eén van de eerste dingen die Iman in Nederland 

deed was de taal leren. Dat ging haar goed af. 

Ze was in Damascus docente Arabisch. In Liendert, 

de wijk waar ze toen woonde, begon ze 

taallessen te geven in het Arabisch, Engels en 

Nederlands. Bij de inburgeringscursus was ze 

opgevallen omdat ze goed Nederlands sprak. 

Ze werd gevraagd om een brug te slaan tussen 

de gemeente en nieuwkomers in de stad.

Ontmoetingen
Vervolgens benaderden instanties haar om 

ontmoetingen tussen mensen te realiseren. In 

2018 werd ze één van de vijf coördinatoren van 

De Huiskamers in Liendert. Daar organiseerde 

Iman allerlei activiteiten, zoals koffieochtenden 

en een kookgroep. “Dat was heel ander werk 

dan ik op school deed. Ik ontdekte dat ik goed 

kan organiseren.” De deelnemers van de 

kookgroep kookten eten voor een wijkfeest en 

“IK WIL MENSEN 
MET ELKAAR 
VERBINDEN”

4

Foto: Irene Stok

Iman Abozaid: “Het vrijwilligerswerk geeft mij energie”

Wijkkrant Zielhorst 2022-05 v2.indd   4Wijkkrant Zielhorst 2022-05 v2.indd   4 20-08-2022   08:4520-08-2022   08:45



ze veel wijkbewoners kennen, en dat is precies 

wat ze graag wil.

Steviger staan
Twee dagen in de week zit Iman in de informatie- 

winkel van Indebuurt033, de ene dag in Liendert 

en de andere dag in Kattenbroek. Weer een plek 

waar ze in contact komt met andere Amersfoorters.

Iman vindt het fijn om anderen te helpen. Ze geniet 

ervan om mensen bij elkaar te brengen die 

weer van elkaar kunnen leren door ervaringen 

te delen. Gezelligheid vindt ze belangrijk: “Dan 

heb je een leuker leven.” 

Het vrijwilligerswerk geeft haar energie om weer 

steviger te staan. “Mijn kinderen zijn trots op 

mij! Het is een les voor hen. Wij geven niet op. 

Wij hebben niet gekozen voor dit land maar we 

gaan wel door.” Iman vindt het ook belangrijk 

om niet afhankelijk te zijn van haar kinderen. “Ik 

wil degene zijn die voor haar kinderen zorgt. Zij 

hebben mij als moeder nodig en hoeven geen 

zaken voor mij te regelen. Ik wil zelfstandig zijn.”

5

voor de mensen die voor gezelligheid in De 

Huiskamers kwamen. Door de ontmoetingen 

tussen wijkbewoners ontstonden er contacten 

en vriendschappen.

Voor Iman waren de eerste twee jaar in ons 

land moeilijk. Ze was hier met haar man en twee 

kinderen gekomen en in Nederland kregen ze 

nog een kind. Ze miste contact met anderen. 

Dat was haar motivatie om iets te gaan doen. 

“Hoe meer mensen ik leer kennen, hoe meer ik 

mijn Nederlands kan verbeteren. Daardoor leer 

ik van alles over de nieuwe maatschappij waarin 

ik woon. Ik ben nu Nederlandse geworden en 

wil veel weten en ontdekken om nog meer 

Nederlander te worden.”

Vrouwenfeest
Een jaar geleden is Iman met haar gezin naar 

Zielhorst verhuisd. Daar voelt ze zich welkom. 

Ook hier wil ze aan de slag. “Wat ik in Liendert 

deed, wil ik ook hier graag doen: verbindingen 

maken tussen buurtbewoners. Dan hebben we 

wel een plek nodig! Samen met buurtnetwerker 

Sanja Willems zoek ik een plek waar we de 

plannen en ideeën die we in ons hoofd hebben 

kunnen uitvoeren.”

Ondertussen zit Iman niet stil. Op 1 juli heeft ze 

een multicultureel vrouwenfeest georganiseerd 

in de Koperhorst. “Alle vrouwen zijn welkom bij 

zo’n feest. Het gaat erom dat mensen elkaar 

ontmoeten en dat er meer contact komt tussen 

inwoners van de wijk.” Het feest was een succes 

en Iman wil graag nog zo’n avond organiseren, 

evenals activiteiten voor kinderen zoals een 

kinderstraatfeest. Bij dat soort activiteiten leert 

IRENE STOK

“MIJN KINDEREN ZIJN 

TROTS OP MIJ!”
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Uit de buurt

CREATIVITEIT IN DE 
ROZENBUURTTUIN

Op zaterdag 2 juli vond in de Rozenbuurttuin 

onder grote belangstelling de feestelijke onthulling 

van de kleurrijke Buurtbank plaats. Een klein 

jaar eerder is deze tuin in Schothorst officieel 

geopend. Een prachtige plek met kruiden,  

verschillende groentes zoals tomaten, courgettes 

en pompoenen, een grote zandbak voor de  

kinderen en een uitdagend waterwerk. De buurt- 

bewoners waren toe aan een nieuwe uitdaging: 

het omtoveren van de bank, opgebouwd uit de 

straatstenen die oorspronkelijk op het pleintje 

lagen, tot een sprookjesachtige mozaïekbank. 

Ze vroegen subsidie aan bij Indebuurt033  

en schakelden een ervaren docente in voor  

de begeleiding. 

Vele bewoners waren betrokken bij het ontwerp 

van de verschillende panelen, bij het inleggen van 

de mozaïeksteentjes en bij het afwerken van het 

geheel. Het project maakte veel enthousiasme 

en creativiteit bij buurtbewoners los en verdiepte 

de al bestaande verbinding in de buurt. Het 

resultaat is verbluffend. Bij de onthulling van de 

buurtbank keken we onze ogen uit. Een sieraad 

voor onze wijken, zeiden we tegen elkaar. Heel 

inspirerend om als leden van SZH Bewonersteam 

(zie pagina 18) mee te maken hoe buurtbewoners 

zo’n prachtig project realiseren!

Foto: Ron Versteeg

NOOR NAABORGH, WIJKRAAD SCHOTHORST 
MARGRIET GUIVER-FREEMAN, WBT ZIELHORST
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KOM BIJ DE CLUB
Als je een club zou mogen oprichten, wat voor 

club zou dit dan zijn? Onlangs werd mij deze 

vraag gesteld. Zonder aarzelen antwoordde ik: 

een eenvoudig-levenclub. Dat lijkt me serieus 

wel wat. Een gezelschap dat elkaar inspireert 

om zo ongecompliceerd mogelijk door het leven 

te gaan. Focussen op wat belangrijk is. Minder 

spullen, gedoe en stress. Meer ontspanning, 

verbinding en genot.

In mijn dagelijkse bestaan werk ik daar aan, met 

wisselend succes. Zo’n twee keer per jaar heb 

ik het op mijn heupen en vind ik dat er thuis 

weer stevig opgeruimd en weggedaan moet 

worden. Mijn liefjes zijn op dergelijke momenten 

zeer alert op de stroom spullen die ik dan 

voorsorteer richting kringloop, weggeefwinkel 

of afvalbak. Regelmatig probeer ik bewust tijd te 

maken voor ontspanning. Dat is vaak makkelijker 

gezegd dan gedaan. 

De leukste activiteit van de eenvoudig-levenclub 

vind ik echter de Dagelijkse Genietopdracht. 

Ken je die? Iedereen, clublid of niet, kan meedoen. 

Het gaat als volgt: je neemt je voor om oog te 

hebben voor de kleine genietmomentjes die 

zichzelf presenteren terwijl je de dag doorgaat. 

Toen ik daarmee begon, ging er een wereld voor 

me open. Er blijken zoveel ‘cadeautjes’ in een  

dag te zitten: een korenbloem (mijn lievelings- 

bloem) die tussen twee tegels langs een 

fietspad groeit, een praatje met een wijkcollega 

bij de damestoiletten in ’t Middelpunt, een 

compliment, een mooie vondst in een minibieb, 

een wildvreemde mevrouw die voorbij fietst 

en je een fijne dag toewenst, een verkoelend 

briesje over je snoet als je flink doorfietst om op 

tijd bij de volgende afspraak te zijn, een appje 

met daarin een vrolijk gedichtje van Annie M.G. 

Schmidt, een verrassend kaartje in de brievenbus, 

horen dat een paar buurvrouwen zelfgebakken 

cakes naar de vluchtelingen in Sporthal Zielhorst 

hebben gebracht, een klik ervaren met iemand 

die je voor het eerst ontmoet - de geschenkjes 

die tevoorschijn komen tijdens de dag zijn 

overvloedig. 

Die vraag welke club ik zou willen oprichten 

vond ik al een cadeautje op zich. Maar bij nader 

inzien ga ik voor de Club van Kleine-Momentjes- 

Genieters. Wie meldt zich aan?

7

Sanja Willems, buurtnetwerker SZH
E: sanja.willems@indebuurt033.nl
M: 06 42 49 53 33

NOOR NAABORGH, WIJKRAAD SCHOTHORST 
MARGRIET GUIVER-FREEMAN, WBT ZIELHORST
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Kennismaking met Raymond Woesthoff

“OP SPORTPARK 
ZIELHORST IS VEEL 
MOGELIJK”

8

Foto: Wil Groenhuijsen

Al enkele jaren wordt gewerkt aan een toekomst- 
perspectief voor Sportpark Zielhorst. Raymond 
Woesthoff zoekt daarvoor verbinding met 
verschillende organisaties en doelgroepen. 
Niet alleen sportieve initiatieven, maar ook 
wijkgerichte en culturele activiteiten behoren 
tot de mogelijkheden.

Op een hete zomerdag ontmoeten we elkaar op 

het werkterrein van Raymond: Sportpark Zielhorst. 

Sinds 2020 is hij in dienst van SRO (zie kader), 

met als belangrijkste verantwoordelijkheden 

Sportpark Zielhorst en de Sportstrook Zuid. 

Daarvóór werkte hij - na zijn studie sport- 

management - in Utrecht, steeds op het gebied 

van sport, organisatie en beleid. Raymond woont 

in De Meern met vrouw en twee kinderen. Hij 

heeft vroeger altijd gevoetbald, tegenwoordig 

doet hij aan padel.

Zoektocht
Raymond streeft ernaar om Sportpark Zielhorst ook 

voor de toekomst een bredere, multifunctionele 

rol te geven in het werkgebied Schothorst, 

Zielhorst en Hoefkwartier. De verenigingen op 

het park en de gemeente zijn al een tijd bezig 

met het zoeken naar een perspectief voor de 

komende vijf à tien jaar. Daarbij kwam in eerste 

instantie een aantal belemmeringen naar boven: 

de ontsluiting van het park met de gevaarlijke 
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MARGRIET GUIVER-FREEMAN

oversteek van de Rondweg, de gedateerde 

gebouwen - door de trappen moeilijk toegankelijk 

voor veel mensen - en de nog inefficiënte inrichting.

Met de komst van Raymond is aan de zoektocht 

meer structuur gegeven. Hij zoekt naar verbinding 

tussen mensen en organisaties die geen drempels 

maar mogelijkheden zien. Zo is in het sportpark 

een mooi collectief ontstaan van de aanwezige 

verenigingen met externe organisaties als  

ROC Midden Nederland (ROC MN), centrum 

voor fysiotherapie Fyzie en Playground33.

Toekomstvisie
Inmiddels is samen met alle partijen een ‘Visie 

op de toekomst’ geformuleerd, waarin staat 

dat op het park naast wijkgerichte activiteiten 

ook culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Raymond heeft al wat zaken gerealiseerd die in 

deze visie passen. Zo is er nu een samenwerking 

opgezet met ROC MN - de opleiding Service-

medewerker - binnen het Wijkleercentrum 

Sportpark Zielhorst. Het roc leidt studenten op 

in het gebouw van Wielervereniging Eemland. 

In het gebouw van voetbalvereniging CobuBoys 

zit tegenwoordig een buitenschoolse opvang. 

Bij de wielervereniging kan nu aan handbike 

worden gedaan. En via de app Inviplay kan het 

publiek ook op verschillende plekken in het 

sportpark terecht.

Maar er kan nog veel meer. Raymond denkt bijvoor- 

beeld aan een nauw(ere) samenwerking met 

Playground33, een Urban Hotspot voor Skate en 

andere ‘urban’ sporten en een praktijk voor fysio- 

therapie. Daarvoor zal het park efficiënter ingericht 

moeten worden, met kunstgras om de velden 

meer te kunnen bespelen. Dan ontstaat er ruimte 

aan de randen voor nieuwe initiatieven, waarbij 

gedacht wordt aan alle mogelijke doelgroepen.

Vrije sportvelden
Hij zou ook graag buurtactiviteiten uit Schothorst, 

Zielhorst en Hoefkwartier huisvesten. Denk  

bijvoorbeeld aan koren of muziekgezelschappen. 

Niemand heeft immers last van de repetities. 

Ook theatertraining en dans zouden er zeker  

terecht kunnen, of een foodtruckfestival. De gras- 

sportvelden zijn op zondag meestal vrij. Er zijn 

ook asfaltvelden en voldoende parkeerruimte. 

Kortom: mogelijkheden genoeg. Wat nodig is, 

zijn enthousiaste mensen die er zin in hebben.

Neem eventueel contact op met Raymond via 

rwoesthoff@sro.nl of 06 11 39 74 63.

SRO
In 1997 is SRO van een gemeentelijke 

dienst een zelfstandig gemeentelijk bedrijf 

geworden. De gemeenten Amersfoort 

en Haarlem zijn eigenaar van SRO. 

Samen met veel gemeenten werkt SRO 

aan drie hoofdtaken:

•  Beheer en onderhoud van maatschap-

pelijk vastgoed waaronder zwembaden 

en sporthallen

• Exploitatie van sportaccommodaties

•  Sportstimulering onder meer door 

inzet van buurtsportcoaches

Sportpark Zielhorst
Op het sportpark, gelegen aan de 

Rondweg Oost (ingang tegenover de 

plek waar de Zijderupsvlinder bij de 

Rondweg Oost uitkomt), vind je de  

volgende verenigingen:

• Cobu Boys (voetbal): www.cobuboys.nl

• Fidelitas (handbal): www.hvfidelitas.nl

• HSVA (hondensport): www.hsva.nl

• HVC (voetbal): www.hvc-amersfoort.nl

•  WV Eemland (wielrennen en  

handbike): www.wveemland.nl

9

“NIEMAND HEEFT HIER LAST VAN  

DE REPETITIES”
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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

10
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VACATURES VOOR VRIJ WILLIGERSVACATURES VOOR VRIJ WILLIGERS

Meedenken met WijkBewonersTeam 
(WBT) Zielhorst en SZH Bewonersteam?
Het WijkBewonersTeam Zielhorst probeert 

een aantal zaken in onze wijk zo te regelen 

dat het plezierig wonen is in Zielhorst. Het 

WBT heeft daartoe ook een convenant 

gesloten met de gemeente en onderhoudt 

regelmatig contact met de gemeentelijke 

wijk-/gebiedsmanager.

Het WBT Zielhorst maakt deel uit van het 

Bewonersteam voor het gebied Schothorst, 

Zielhorst en Hoefk wartier (SZH).

Het WBT bestaat uit een aantal mensen 

die wonen of werken in Zielhorst en die 

zich hebben gemeld omdat zij zich graag 

‘bemoeien’ met hoe de zaken geregeld 

worden. De mate van hun inzet is heel 

verschillend en hangt natuurlijk vaak 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 in Zielhorst 

en de hoeveelheid werk behapbaar te 

houden voor iedereen hebben we meer 

vrijwilligers nodig die zich juist ook willen 

inzetten voor overkoepelende zaken. 

Meer weten of je aanmelden? Neem contact 

op met buurtnetwerker Sanja Willems 

(sanja.willems@indebuurt033.nl, 06 42 49 53 33)

of met 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.

Chauff eur worden bij AutoMaatje?
AutoMaatje is erop gericht om mensen die 

in hun vervoer geheel afh ankelijk zijn van 

anderen te helpen. Op deze manier hoeft 

het transport geen belemmering meer te 

zijn om uit huis te gaan en weer 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 wijk nodig. Via AutoMaatje kun je een 

buurman of buurvrouw rijden als hij of zij 

een rit via AutoMaatje aanvraagt. De rit kost 

€ 0,35 per gereden kilometer en de betaling 

gebeurt aan het einde van de rit.

Wil je als vrijwilliger helpen met het vervoer 

en heb je een eigen auto? Meld je dan aan 

als chauff eur bij AutoMaatje: 06 53 700 784 

(ma, di of do van 9-12u) of mail naar 

automaatje.amersfoort@gmail.com.

Helpen in ’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 vrijwilligersvergoeding 

beschikbaar.

En op de maandagmiddag en de vrijdag-

ochtend en -middag zouden we erg blij zijn 

met een of meer vrijwillige gastheren of 

-vrouwen!

Meer informatie: Coördinator Jo Benink, 

middelpuntzielhorst@gmail.com of 

06 40 53 42 03, of loop door de week

’s ochtends binnen in ’t Middelpunt! 

Versterking BBC Schothorst 
De BuurtBudgetCommissie Schothorst komt 

vier keer per jaar samen om aanvragen voor 

het buurtbudget te beoordelen. Vanwege 

het vertrek van een van de leden zoekt de 

commissie 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.

11
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Aan de Bramantestraat in Zielhorst staat de 
minibieb van Loes Lamers. Ze richt zich vooral 
op kinderboeken, want volgens haar is het 
belangrijk dat kinderen goed leren lezen. “Dat 
betekent zo veel voor de rest van hun leven.”

Loes zette een oude speelgoedkist op zijn 

kant en bedacht dat dit een perfecte minibieb 

kon worden. Alles deed ze zelf, alleen het glas 

kreeg ze er niet in. Toen de timmerman kwam 

voor een andere klus, zette hij het glas erin. Ook 

bevestigde hij twee steunen aan de kist zodat 

de bieb makkelijk in de grond te plaatsen was. 

Speelgoedbank
Vanuit haar keuken kijkt Loes uit over de minibieb 

en ziet vaak mensen die in het kastje aan het 

speuren zijn. Leuk om te zien dat zoveel verschil-

lende mensen een kijkje nemen. “Zelf snuffel ik 

ook regelmatig in minibiebs en let dan vooral 

op kinderboeken en romans. Een minibieb is 

gewoon leuk.”

Van een achterbuurvrouw die aan het opruimen 

was geweest, kreeg Loes onlangs stapels boeken 

en regelmatig krijgt ze van deze of gene boeken 

aangeboden. Maar de meeste boeken voor 

haar minibieb krijgt ze van de Speelgoedbank. 

Loes kwam daarmee in contact toen de Kleding- 

bank - waarvan Loes oprichtster is - en Speel-

goedbank zich in 2014 in hetzelfde pand vestigden. 

“De Kledingbank is gewoon nodig”, zegt Loes, 

“en ik vind het fijn om iemand te kunnen helpen. 

Ik word er blij van als ik iemand blij kan maken. 

Ons gezin heeft alles en dat gun ik een ander ook.” 

Nieuwe voorraad
Toen bleek dat de Speelgoedbank meer boeken 

binnenkreeg dan ze uitgaven, werd aan verschil-

lende mensen gevraagd of ze er een goed doel 

voor wisten. Op dat moment werkte Loes op 

een basisschool die net een eigen bibliotheek 

aan het oprichten was. Ze waren heel blij met 

de nieuwe voorraad boeken. Later heeft Loes 

nog een particuliere minibieb in oprichting aan 

boeken kunnen helpen en momenteel vult Loes 

haar eigen minibieb en die van haar zus ermee. 

In een nummer van Kijk op de Wijk las ze dat er 

in ’t Middelpunt een tafel staat met producten 

“EEN MINIBIEB IS 
GEWOON LEUK”

12

Foto: Silvia Toebak
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die bezoekers gratis mogen meenemen. 

Mensen kunnen spullen inbrengen die voor hen 

overtollig zijn, maar anderen die het krapper 

hebben goed kunnen gebruiken. Kleine flacons 

met shampoo die bij de Kledingbank binnenkomen 

en niet worden uitgedeeld brengt Loes naar  

het wijkcentrum.

Kinderboeken
In de minibieb van Loes is een plank voor spelletjes, 

een plank voor romans en een plank voor kinder- 

boeken. “Ik heb in het onderwijs gewerkt en 

ben nu nog vrijwilligster in een kleuterklas. Mijn 

focus ligt op kinderboeken omdat het belangrijk 

is dat kinderen goed leren lezen. Dit betekent 

zo veel voor de rest van hun leven.” Gedurende 

het hele jaar spaart Loes Sinterklaas- en kerst-

boeken voor kinderen en zet die dan begin 

november allemaal in de bieb. Er is veel vraag 

naar. In de schuur staat al een volle doos voor 

de komende decembermaand.

13

SILVIA TOEBAK

Op deze pagina zie je een foto uit Schothorst, 

Zielhorst of Hoefkwartier. Weet jij waar deze  

gemaakt is? Stuur je antwoord dan vóór 1 oktober 

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 winnaar van de prijsvraag in het vorige nummer 

is Wiebe Tolsma. Hij ontving een fles witte 

wijn van Frank en Nelly Boeren uit Zielhorst, 

importeurs van Italiaanse wijnen en extravergine 

olijfolie: www.italiaansewijnen-salute.nl.

De redactie van Kijk op de Wijk zoekt winkels 

of bedrijven die deze rubriek 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 wijk?

Foto: José Vorstenbosch
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Bewoners van de Vuurtoren in Schothorst

Foto: José Vorstenbosch

14

De markante Vuurtoren aan de rand van 
Schothorst bestaat 25 jaar. Het complex met 75 
appartementen is destijds aan de bestaande 
flat op de Balladelaan vastgebouwd en biedt 
onderdak aan ongeveer 100 bewoners. Een 
gesprek met vijf van de bewoners. 

In de ontmoetingsruimte van de Vuurtoren 

zitten ze met de koffie klaar. Tiny, met 94 jaar 

de oudste bewoner, en Bep wonen er al vanaf 

het eerste uur. Het bestuur, dat de belangen van 

bewoners behartigt en activiteiten organiseert, 

is vertegenwoordigd door Kees, Dini en Gerard. 

Tiny woonde destijds in Diemen en wilde 

dichter in de buurt van familie komen wonen. Ze 

schreef zich in voor een woning in de Vuurtoren 

en kreeg die toegewezen. “Ze konden de flats 

moeilijk kwijt, Amersfoorters wilden de lucht niet 

in. Toen ik ging kijken, waren ze nog aan het 

bouwen.” Ook Bep kwam van buiten de stad. 

“Ik heb zestig jaar in Utrecht gewoond. Op een 

gegeven moment was ons huis te groot. Op 

vakantie hoorden we dat we de woning kregen. 

We konden meteen gaan inpakken. Ik heb er 

nooit spijt van gehad.”

Laatste huis
Volgens Tiny hadden de bewoners in die begin-

tijd ongeveer dezelfde leeftijd en achtergrond. 

“De meeste mensen waren met pensioen, later 

kwamen er ook bewoners die nog werkten.” 

Toch ligt de gemiddelde leeftijd eerder boven 

dan onder de tachtig, vertelt Kees. Hij noemt de 

Vuurtoren zijn “laatste huis”. Voor de bewoners 

worden er allerlei activiteiten georganiseerd, 

zoals yoga op maandagmorgen, bijeenkomsten 

in de huiskamer, één keer per maand bingo 

en ieder jaar een feestavond. Meestal neemt 

een vaste kern van 35 à 40 bewoners deel aan 

activiteiten. Tiny: “Je kunt hier makkelijk contact 

hebben met anderen. Als je eenzaam bent, ligt 

dat vooral aan jezelf.”

“DE MEESTE 
BEWONERS WILLEN 
HIER NIET WEG” 
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JOSÉ VORSTENBOSCH

Ook is er regelmatig een spreekuur waar mensen 

met hun vragen en klachten terecht kunnen. 

Over bewonerszaken heeft het bestuur overleg 

met de Alliantie. Zo liep de vervanging van de 

ramen langs de lift vertraging op, waardoor het 

gebouw al een jaar in de steigers staat. En het 

dakterras is deze zomer vanwege werkzaamheden 

niet toegankelijk. Dan is er nog de hittestress. 

Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat de 

warmte in de woningen in de zomer veel te 

hoog oploopt, niet bepaald een gezonde woon-

situatie. De Alliantie heeft hiervoor een advies-

bureau ingeschakeld en komt er nog op terug.

Jaarlijks uitje
Ondanks deze ongemakken blijven de vijf 

bewoners positief. “De meeste mensen die hier 

wonen willen niet meer weg.” Ze verheugen 

zich op het jaarlijkse uitje, dit jaar extra feestelijk 

vanwege het 25-jarig bestaan. Kees: “We stappen 

vóór de deur in de bus naar Leerdam, maken 

een rondvaart over de Linge met aan boord een 

brunchbuffet en gaan daarna weer met de bus 

weer. En daarna óp naar het volgende jubileum.”

“ALS JE HIER EENZAAM BENT LIGT 

DAT VOORAL AAN JEZELF”

MUZIEKCAFÉ ZIELHORST

•  Iedere laatste zaterdag van de maand

•  16.00 - 18.00 uur

•  Toegang vrij

•  Gratis eerste kopje koffie/thee

24 september

TRIO TRABANT

Muziek uit Zuid-West Zigeunië. Bij Trio 

Trabant gaat traditionele Oost-Europese 

muziek hand in hand met originele 

combinaties, lands- en andere grenzen 

spelen geen rol.

29 oktober

TOP FUSION
Fusion is een muziekstijl waarbij jazz 

wordt gecombineerd met andere muziek- 

stijlen, zoals funk en bebop. Improvisatie 

staat bij fusion op de voorgrond.

WIJKCENTRUM ’T MIDDELPUNT
Spinetpad 2 Amersfoort
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rond tien uur wordt alle post voor Zielhorst  

afgeleverd in ’t Middelpunt. Het wijkcentrum is 

een heel gezellige uitvalsbasis, aldus Robert, 

die er graag komt. De bezorgers, een vaste 

groep mensen die elkaar goed kennen, vullen 

hun fietstassen en beginnen hun ronde. 

Robert neemt eerst de tijd om de adressen te 

controleren. De aangeleverde post is al per 

straat gesorteerd, maar zeker niet altijd foutloos. 

Daarnaast moeten alle pakjes en aangetekende 

post op een speciale telefoon gescand worden. 

In zijn wijken zijn dat er altijd heel wat. Robert 

stelt er een eer in alle post correct te bezorgen en 

heeft daar graag een zorgvuldige voorbereiding 

voor over. 

 

Dal- en piekwijken
Hij bezorgt in de architectenbuurt, waar hij zelf 

woont, in de muziekbuurt (Cellostraat en omgeving) 

en in Kattenbroek, rond de brandweerkazerne. 

Dat zijn alle drie dalwijken, kleine wijken. De grote 

wijken, de piekwijken, laat hij aan zijn jongere 

collega’s over. 

Het mooie van het beroep postbezorger is dat 

je de mensen leert kennen en de mensen jou. 

Als gepensioneerde thuis gaan zitten, daar is 
Robert Kok de man niet naar. De postbezorger 
uit Zielhorst is graag buiten en vindt het leuk 
om mensen te ontmoeten. Na een zorgvuldige 
controle van de aangeleverde post begint hij 
aan zijn ronde. De drie wijken kent hij inmiddels 
op zijn duimpje.

Na zijn pensionering bij de Koninklijke Landmacht 

heeft Robert zo’n vijf jaar in een taxi gereden en 

onder meer mensen in een rolstoel vervoerd. 

Zo’n rolstoel zonder lift in je auto krijgen is  

behoorlijk zwaar, en werken in de avond en 

weekenden beviel hem uiteindelijk ook niet. Zo 

kwam hij bij Sandd terecht, waar hij verschillende 

functies heeft gehad. ‘Straat zetten’ bijvoorbeeld: 

op het centrale kantoor de post sorteren. Best 

een leuke klus. Alle post voor Zielhorst ophalen 

en met een steekkar bij de diverse bezorgers 

afleveren was wel weer behoorlijk pittig. De 

plezierigste tijd bij Sandd was de periode dat 

Robert met zijn eigen auto post rondbracht in 

het buitengebied: Zwartbroek, Nijkerkerveen  

en omgeving. 

Oranje petje
Tussendoor vertelt Robert even wat Sandd  

betekent: Sort and Deliver. Een paar jaar geleden 

is Sandd, inclusief de werknemers, overgenomen 

door PostNL. Robert heeft zijn blauwe Sandd- 

petje in de mottenballen gestopt en draagt nu 

een oranje pet, de kleur van PostNL. ‘s Morgens 

“IK WIL ALLE POST 
CORRECT BEZORGEN”

16

“DE PIEKWIJKEN LAAT IK AAN 

JONGERE COLLEGA’S OVER”
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maken op de AMX-tank, een kleine, wendbare 

verkenningstank. Thuis op zolder staat zijn 

elektrische trein, die nu nog wekelijks over de 

spoorbaan rijdt. 

Post bezorgen gaat per fiets, met twee grote 

tassen achter en een flinke tas aan het stuur. Dat 

vraagt wel om een stevig rijwiel en een goed 

evenwicht. Lukt prima, zegt Robert, die in juli 77 

is geworden. Met zijn twee nieuwe heupen kan 

hij weer prima uit de voeten. Wat hem betreft 

brengt hij nog jaren de post rond. Mooi werk!

Hij krijgt wel eens koffie aangeboden. Laatst 

werd hij aangesproken door een vrachtwagen-

chauffeur uit Nijkerkerveen, die hem nog kende 

van zijn tijd in het buitengebied. Je leert ook je 

wijken goed kennen. Zo wist Robert precies het 

adresje waar hij aan een nieuwe velgdop voor 

zijn geliefde oude Mercedes kon komen. 

Voertuigen
Met die auto rijden Robert en zijn vrouw twee 

keer per jaar naar Kroatië, waar familie van 

hen woont. De afstand is geen enkel probleem 

voor hem. Hij heeft iets met voertuigen. In zijn 

jongere jaren reed hij motor. Tijdens zijn lange 

carrière bij de land- en de luchtmacht heeft 

hij uiteenlopende functies gehad. Een van de 

leukste was aankomende officiers wegwijs 

NOOR NAABORGH

Foto: Wil Groenhuijsen

Robert Kok: “’t Middelpunt is een gezellige uitvalsbasis”
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SZH Bewonersteam

heeft de gemeente vooral gekeken naar de 

werkbaarheid voor de eigen medewerkers, niet 

naar de mate waarin deze wijken al of niet al 

met elkaar te maken hadden of samenwerkten. 

Schothorst en Zielhorst verschilden (en verschillen) 

nogal, in de beginjaren was het dus echt wennen. 

Het is de kunst om samen te werken waar dat 

zinvol is en kan, en toch de eigenheid van elke 

wijk te respecteren.

Het SZH Bewonersteam richt zich op het totale 

gebied. Zo denken leden actief mee en geven 

zij advies bij de subsidieaanvragen uit de wijken, 

zijn ze de drijvende krachten achter het wijk- 

magazine Kijk op de Wijk en de digitale Nieuws-

brief SZH en worden signalen vanuit de wijken 

doorgegeven aan de gemeente. De actieve 

wijkbewoners in het SZH Bewonersteam werken 

nauw samen met de buurtnetwerker en indien 

nodig ook met andere professionals in de wijk. 

 

Netwerk opbouwen
Als deelnemer van het SZH Bewonersteam 

bepaal je zelf hoeveel tijd je eraan wil besteden. 

Vanessa, lid van het WBT Zielhorst en het 

SZH Bewonersteam: “De eerste jaren was ik 

vooral betrokken bij het beoordelen van de 

subsidieaanvragen. Het afgelopen half jaar had 

ik meer tijd, waardoor ik de verkeersveiligheid 

kon oppakken. Hierdoor kwam ik in contact 

met andere wijkbewoners, maar ook met onze 

gebiedsmanager. Op stedelijk niveau worden 

Lees verder op pagina 20

Plezierig samenwonen in een buurt of wijk 
kan alleen als de bewoners een beetje op 
elkaar letten, meedenken over wat er beter 
zou kunnen en in actie komen als dat nodig is. 
Als iedereen een steentje bijdraagt, worden 
we daar allemaal beter van. Binnen het SZH 
Bewonersteam zetten leden zich op allerlei 
manieren in voor de wijken Schothorst,  
Zielhorst en Hoefkwartier.

Schothorst heeft een Wijkraad, Zielhorst een 

WijkBewonersTeam. Deze richten zich voornamelijk 

op hun wijken, maar zijn ook onderdeel van het 

SZH Bewonersteam. Hoefkwartier heeft (nog) 

geen eigen organisatie. De belangen van de 

bewoners van deze nieuwe wijk worden  

voorlopig behartigd door het ‘overkoepelende’ 

SZH Bewonersteam.

Het SZH Bewonersteam bestaat uit mensen 

die een bijdrage willen leveren aan het welzijn 

en het woonplezier van de bewoners van 

Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier. Dat doen 

ze ieder op hun eigen wijze. De een praat mee 

vanuit een specifieke expertise, de ander vanuit 

het gezonde verstand.

Negen werkgebieden
SZH staat voor de combinatie van Schothorst, 

Zielhorst en Hoefkwartier – één van de ‘stads-

gebieden’ van de gemeente Amersfoort. De 

gemeente heeft de stad in 2016 ingedeeld in 

negen werkgebieden. De meeste gebieden 

omvatten twee of drie wijken. Bij deze indeling 

“JE KRIJGT EEN UNIEKE 
KIJK IN DE WIJK”

18
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Waarom doe jij mee? Op deze vraag is door een aantal leden van het Bewonersteam 
geantwoord:

“Ik doe mee om mijn steentje bij te dragen aan de wijk en tot op zekere hoogte invloed 

te kunnen uitoefenen/input te kunnen leveren.”

“Door mijn deelname kom ik in contact met mensen met dezelfde interesses. Ieder van 

ons draagt z’n steentje bij. Ik doe dat op het gebied van verkeersveiligheid. Samen iets 

voor elkaar kunnen krijgen geeft veel positieve energie.”

“Ik doe mee omdat ik graag met mensen in contact kom, wil verbinden en een bijdrage 

aan de wijk wil leveren. Het is heel afwisselend en je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je 

aan onderwerpen wil besteden. Je werkt samen met de andere leden van de Wijkraad, 

de overleggen zijn constructief en gezellig. Het is een plezier om mee te praten en  

te denken.”

“Contact met andere mensen vormt de kern van ons mens-zijn. Veel bewoners hebben 

af en toe een steuntje in de rug nodig. Daarom zijn alle activiteiten in een wijk van groot 

belang. We moeten oog hebben voor elkaar. Het ouderwetse nabuurschap kan hierin 

een voorbeeld zijn en mag in onze jachtige tijd niet verloren gaan.”

“In het Bewonersteam bespreken we de subsidieaanvragen van wijkbewoners. Daardoor 

krijg je een duidelijk overzicht van de initiatieven in het gebied. Het is leuk als je door 

de wijken loopt of fietst en ziet dat er met zorg en aandacht aan gewerkt wordt. En helemaal 

als bewoners enthousiast vertellen hoe blij ze zijn met de subsidie en hoe ze een project 

gezamenlijk hebben opgepakt. Zo krijg je een unieke kijk in de wijk!”

“Veel bewoners geven om hun buurt- en wijkgenoten. Het is zinvol werk om te helpen 

hun ideeën te realiseren. Het kost je een paar uurtjes tijd per maand, maar levert mooi 

rendement op: een leefbare, bruisende en vitale wijk.”

“Niemand heeft echt een vaste taak, je pakt op wat je leuk vindt. Een van onze taken is 

om elk kwartaal de subsidieaanvragen van Schothorst en Zielhorst te beoordelen. Dat 

vind ik altijd erg leuk omdat je dan ziet wat er allemaal gebeurt in de wijken. En hoeveel 

mensen zich inzetten om die leefbaar te maken en te houden.”

“Ik vind het fijn dat er in de Wijkraad heel verschillende mensen zitten, die wel hetzelfde 

doel voor ogen hebben: bevorderen van verbinding tussen wijkbewoners. Die verscheiden- 

heid uit zich ook in tijdsinspanning, vaardigheden en voorkeur.”

“WE MOETEN OOG HEBBEN VOOR ELKAAR”
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Hoefkwartier. Een oproep voor mooie plekjes 

in de wijken leverde veel leuke reacties op. De 

routes staan nu op de websites van Schothorst 

en Zielhorst. Iedereen kan ze downloaden en 

genieten van onze mooie wijken.”

Meedoen
Heb je interesse om ook mee te doen in het 

belang van de wijk? Er is altijd ruimte voor nieuwe 

inbreng. Hoe meer divers het Bewonersteam 

is samengesteld, hoe beter. Iedereen die wil 

meedenken en meewerken is van harte welkom! 

Aarzel dus niet en neem contact op met 

wijkraadschothorst@gmail.com (Schothorst), 

wbt@wijkzielhorst.nl (Zielhorst) of buurtnetwerker 

Sanja Willems, 06 42 49 53 33 (hele gebied).

regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarbij 

je kunt aansluiten. Het is interessant om te horen 

hoe activiteiten in andere wijken worden  

georganiseerd, en je neemt altijd wel een les 

mee terug naar je eigen wijk. Je bouwt een 

netwerk op in Amersfoort en raakt niet alleen 

betrokken bij de wijk, maar ook bij de stad.” 

Louise, lid van de kerngroep van de Wijkraad 

Schothorst en van het SZH Bewonersteam: “Ik 

ben vorig jaar met iemand op pad geweest om 

nieuwe fietsroutes te maken in Schothorst en 

Zielhorst. Om deze met elkaar te verbinden 

hebben we het wijkcentrum in Zielhorst als 

middelpunt genomen. Het is dus een soort acht 

geworden. In de route zit ook een uitstapje naar 

Foto: Wil Groenhuijsen

Leden van het SZH Bewonersteam en buurtnetwerker Sanja Willems
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BuurtBestuurt
De gemeente Amersfoort is in 2017 begonnen 

met BuurtBestuurt binnen een nieuwe aanpak 

van het welzijnswerk. BuurtBestuurt is een 

werkwijze waarbij bewoners en professionals 

samen bepalen welke problemen in de buurt 

moeten worden aangepakt en welke prioriteit 

ze hebben. De bewoners geven aan wat de 

problemen zijn en de professionals geven 

aan wat zij kunnen doen om ze op te lossen. 

Hierbij wordt er eerst gekeken naar wat 

bewoners zelf kunnen ondernemen.

Bewoners raken zo meer betrokken bij de 

besluitvorming over zaken die buurt aangaan 

en de beschikbare uren van de professionals 

kunnen effectiever worden ingezet. 

Professionals, instellingen, bewoners en 

ondernemers leren elkaar kennen en kunnen 

gemakkelijker informatie uitwisselen. In 

BuurtBestuurt krijgen de bewoners de 

grootste stem, maar wordt samengewerkt 

met professionals van de gemeente of van 

deskundige organisaties. 

In de tweede helft van 2016 hebben inwoners 

van alle Amersfoortse wijken meegewerkt 

aan het opstellen van de eerste wijk- of 

gebiedsplannen. Daarna zijn de plannen 

steeds geactualiseerd. Dat proces is 

begeleid door Indebuurt033. De huidige 

documenten zijn in te zien via de website 

www.indebuurt033.nl. 

De term ‘BuurtBestuurt’ werd tot ons onge-

noegen vaak verhaspeld tot ‘Buurtbestuur’. 

Omdat wij geen bestuur zijn, hebben we 

gekozen voor de term ‘SZH Bewonersteam’.
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Nieuws uit de wij ken

Nieuw telefoonnummer ‘t Middelpunt
Sinds 1 juni heeft ’t Middelpunt één 

telefoonnummer: 06 40 53 42 03 

(bereikbaar tijdens kantooruren). De 

oude nummers zijn niet langer in gebruik. 

Reserveren van een ruimte gaat via 

middelpuntzielhorst@gmail.com.

Iraanse maaltijden
Omdat het aantal bestellingen terugliep 

in de zomer, moesten Massi en Ensi 

besluiten om hun Iraanse maaltijden 

niet meer elke week maar twee maal 

per maand aan te bieden. Maar vanaf 

1 september kun je weer iedere vrijdag 

tussen 17:00 en 17:30 uur een heerlijke 

Iraanse maaltijd afh alen bij ’t Middelpunt. 

De complete maaltijd van drie gangen 

(altijd halal) kost € 10,00. Je kunt je 

bestelling tot donderdag 19:00 uur door-

geven aan Massi, via 06 86 19 40 39.

Haardhout gezocht
Inloophuis Schothorst zoekt haardhout 

voor de maandelijkse Haardpraat-avond. 

Het gaat om hout dat geschikt is voor 

een kleine houtkachel. Graag reageren 

via info@inloophuisschothorst.nl of 

033 480 19 02 (tijdens openingstijden, 

zie www.inloophuisschothorst.nl).

Helpdesk ICT
Problemen met je smartphone of laptop? 

Met het installeren van software of een 

app? Wil je leren skypen met je (klein)

kinderen aan het andere eind van de 

wereld? Elke maandag tussen 10:00 en 

12:00 kun je in wijkcentrum ’t Middelpunt 

terecht bij vrijwilliger Leander. Loop 

gerust binnen!

Kameleon 35 jaar
Basisschool Kameleon in Zielhorst 

bestaat 35 jaar! Vóór de zomervakantie 

was het een week lang feest. Naast 

een stormbaan, pannenkoekenlunch en 

circusvoorstellingen werd het groene 

plein offi  cieel geopend. Het grotendeels 

betegelde schoolplein onderging een 

ware metamorfose en is veranderd in 

een speeloase voor de leerlingen én 

buurtkinderen.

Workshops in ‘t Middelpunt
WBT Zielhorst biedt ondernemers, zzp’ers 

en hobbyisten de gelegenheid om 

hun talenten te demonstreren tijdens 

Workshops voor en door wijkbewoners. 

Bewoners van Schothorst, Zielhorst en 

Hoefk wartier kunnen er gratis aan deel-

nemen. Degene die de workshop geeft 

vraagt geen toegangsprijs of honorarium. 

Natuurlijk mogen de ondernemers wel 

‘reclame’ maken voor hun bedrijf of 

een speciale aanbieding meegeven 

na afl oop.

Voor ondernemers uit Zielhorst en Hoef-

kwartier heeft het Buurtbudget Zielhorst 

Kameleon-leerlingen gaven een rondleiding over 
het vergroende plein
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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

Heb je - kort of lang geleden - door 

overlijden een dierbare verloren? 

Wandel dan mee, samen met 

anderen in een soortgelijke situatie. 

Herkenning en erkenning geven al 

zoveel ruimte. De wandeling wordt 

professioneel begeleid door rouw- 

en verliescoach Amber Bohncke.

•  Elke tweede zondag van de maand 

in Park Schothorst

•  Bijdrage per keer: € 7,50

•  Aanmelden: amber@gewoonleven.nl

www.gewoonleven.nl

een potje gereserveerd voor de kosten 

van materialen en dergelijke. Ondernemers 

uit Schothorst kunnen proberen de 

vergoeding van deze kosten aan te vragen 

bij het Buurtbudget Schothorst.

Wil jij zo’n workshop geven? Neem dan 

contact op met Margriet Guiver-Freeman:

06 11 38 03 49 of wbt@wijkzielhorst.nl.

Atelier in de Huiskamer
Heb jij deze zomer ook zo genoten van

de prachtige tentoonstelling in wijkcentrum 

‘t Middelpunt? Zulke mooie tekeningen 

en schilderijen kun jij ook (leren) maken.

Op maandagochtend van 10 tot 12 uur 

verandert de Huiskamer van ’t Middelpunt 

namelijk in een heus atelier: de ene week 

begeleidt kunstenares Petra Jongeneel 

deelnemers bij het kleuren of tekenen 

van mandala’s, de andere week wordt 

er ‘vrij’ getekend of geschilderd onder 

begeleiding van kunstenares Joke Naber. 

Aanmelden is niet nodig. Meedoen 

in het Atelier kost niets, en het eerste 

kopje koffi  e of thee is ook gratis. Voor 

wie bepaalde technieken of materialen 

een keer wil proberen stelt het Wijk-

BewonersTeam Zielhorst het een en 

ander beschikbaar. Wil je er vaker mee 

werken, dan is het de bedoeling dat je 

je eigen spullen meebrengt.
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Ze hebben niet elk jaar een buurtfeest, maar 
áls er een wordt georganiseerd pakken ze 
flink uit. Dankzij de inzet van vele bewoners 
en een bijdrage uit het buurtbudget was het 
‘Fiesta de Gaudi’ in juli een onvergetelijk feest.

¡Hola! buurtgenoten. Zo begint elke editie van El 

Periódico, de digitale krant die de organisatoren 

van het feest in de buurt rond de Gaudistraat 

in Zielhorst met regelmaat stuurden. De eerste 

aflevering dateert zelfs van 2020, want eigenlijk 

had het Fiesta de Gaudi in de zomer van dat 

jaar al gevierd zullen worden. “Door corona is 

het buurtfeest twee jaar uitgesteld”, legt Cees van 

Waart uit. Hij wil zichzelf geen hoofdorganisator 

noemen, maar meer “het cement tussen de 

stenen”. Feit is dat Cees bij elk feest zo veel 

mensen weet te enthousiasmeren dat het bij 

voorbaat al een succes wordt. 

Samen tapas maken
Dat komt niet alleen door El Periódico, waardoor 

buurtbewoners maandenlang warm gemaakt 

worden voor het feest, maar ook doordat ze 

lukraak (of soms heel gepland) in groepjes  

samengebracht worden. Mensen die elkaar 

nooit spreken omdat ze in verschillende straten 

wonen, komen elkaar ineens tegen als ze samen 

“DE BAND DIE ONTSTAAT 
IS ONBETAALBAAR”

De chef-kok legt uit hoe je een echte Spaanse paella maakt
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tapas maken of als ze de op- en afb ouw van 

de tenten regelen. “Leuk is dat verschillende 

bewoners leren organiseren door deeltaken op 

zich te nemen en zo ervaring opdoen voor het 

volgende feest. Uiteindelijk waren er wel dertien 

personen betrokken bij de organisatie.”

Dit jaar vroeg de organisatie van het feest voor 

het eerst een bijdrage aan bij Buurtbudget 

Zielhorst. De aanvraag viel op bij de werkgroep 

die de aanvragen beoordeelt vanwege de 

leuke ideeën en ook omdat er veel straten bij 

betrokken waren. Cees: “Het bedrag uit het 

buurtbudget bood ons de kans om spelletjes en 

een luchtkasteel voor de kinderen in te huren. 

We konden een chef-kok laten komen voor een 

paellaworkshop. Ook is ‘Spaanse’ versiering 

aangeschaft, evenals vlaggen, tafelkleden, 

bloemen, prijsjes voor de kinderen en naam-

plaatjes voor de deelnemers.”

Hoger doel
Voor Cees staat als een paal boven water dat 

het buurtfeest een hoger doel dient. “In deze 

tijd van cocooning, polarisatie en egoïsme biedt 

zo’n feest een kans om samen te werken, 

kennis te maken en te delen. De buren zijn 

geen onbekenden meer voor elkaar en krijgen 

een band die onbetaalbaar is.”

De buurt rond de Gaudistraat heeft niet elk 

jaar een feest. “Het borrelt soms spontaan op: 

wanneer gaan we weer iets doen? Dan komen 

ideeën en thema’s voorbij en is de eerste 

vergadering een feit. Elk jaar een buurtfeest zou 

waarschijnlijk te veel zijn. Wel zijn er groepjes 

buren die een feest maken van gezamenlijk 

voetbal of Formule 1 kijken. Het volgende 

buurtfeest? Ik denk dat 2024 weer kans maakt.”

Zaterdag 22 oktober start EHBO-vereniging 

St. Joris Amersfoort, bij voldoende deelne-

mers, met een nieuwe basisopleiding EHBO 

inclusief reanimatie, AED en EHBO aan 

kinderen. Dit alles volgens de richtlijnen van 

het Oranje Kruis. De cursuslocatie is Axia 

College aan de Liendertseweg 101, 

3815 BA Amersfoort.

   

De cursusdata en lestijden:
•  Zaterdag 22, 29 oktober en 12, 19 

en 26 november van 09:00 uur tot 

13:00 uur

•  Zaterdag 3 december zal de cursus 

worden afgesloten met een examen 

door onafh ankelijke examinatoren 

van het Oranje Kruis 

Kosten voor deze cursus bedraagt 

€ 215,00 (inclusief 1x examen)

(Informeer bij uw zorgverzekeraar 

mogelijk vergoedt deze het volledige 

cursusgeld of een gedeelte hiervan.)

Voor meer info: mail naar: 

secretaris.ehbo.stjoris@gmail.com

EEN ONGELUK. 
LOOP JE DOOR OF 
GA JE HELPEN?

JOKE BOSCH

“HET IDEE VOOR EEN BUURTFEEST 

BORRELT SOMS SPONTAAN OP”
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Een tijdje terug heeft het WijkBewonersTeam 
Zielhorst een artikel geplaatst over de verkeers- 
veiligheid in de wijk. Naar aanleiding daarvan 
kwamen veel reacties binnen. Deze zijn mee-
genomen tijdens een overleg met de afdeling 
Verkeer en Vervoer van de gemeente.

De gemeente is welwillend, maar ook voorzichtig 

in het doen van toezeggingen. Dat heeft enerzijds 

te maken met urgentie - er zijn stadswijken met 

meer problemen - en beperkte financiële middelen 

en anderzijds met beleid en uitvoering. De 

gemeente vindt dat ingrijpende wegwerkzaam- 

heden pas aan de beurt zijn wanneer er vrij 

besteedbaar geld is voor infrastructuur, bijvoorbeeld 

als er al rioolonderhoud gepland staat. Denk 

bijvoorbeeld aan de Hamseweg in Hoogland.

Belangrijke toegangsweg
Een van de meest aangedragen knelpunten 

betreft de snelheid van het verkeer op de Albert 

Schweitzersingel. Volgend de gemeente is dit 

een belangrijke toegangsweg voor de wijk. Het 

nieuwe college wil graag naar dertig kilometer per 

uur in woongebieden, maar dat lijkt gezien het 

karakter van de weg niet haalbaar. Daarbij speelt  

mee dat er stadsbussen rijden en zo’n maatregel 

onnodig veel druk legt op de omliggende straten. 

Handhaving blijft hier noodzakelijk.

Het oversteken van de singel laat ook te wensen 

over. Op verschillende punten zijn vluchtheuvels 

aangelegd om in twee keer over te kunnen steken. 

Dat is veiliger. De zebrapaden ter hoogte van  

de Zielhorsterlaan, het Gezondheidscentrum  

en bij de Tovertriangel helpen daarbij, maar  

garanderen geen absolute veiligheid. Ter hoogte 

van de Albert Heijn ziet de gemeente wel  

aanleiding voor een vluchtheuvel in combinatie 

met een zebrapad, maar daarvoor moeten bomen 

worden gerooid en dat ligt politiek gevoelig.

Parkeerdruk
Speciale aandacht gaat uit naar de veiligheid 

van schoolkinderen. In de omgeving van scholen 

is de verkeersveiligheid primair een taak van de 

gemeente, weggebruikers, ouders en kinderen. 

De omgevingen zijn verkeersveilig ingericht. 

Handhaving en elkaar aanspreken op gedrag is 

hier zinvol.

De parkeerdruk in de wijk is zeer hoog. Bij het 

ontwerp van Zielhorst begin jaren negentig 

is geen rekening gehouden met zo’n hoog 

autobezit. De gemeenteraad is voorstander 

van het invoeren van parkeervergunningen in 

Hoefkwartier. Het is nog niet bekend of ze dat 

in onze wijk ook willen. Extra parkeerplaatsen 

komen er zeker niet.

Alle kwesties die door jullie en ons aangedragen 

zijn hebben we besproken. Het merendeel daarvan 

was al bekend bij de gemeente. De gemeente 

blijft wel een beroep doen op bewoners om alle 

verkeersonveilige situaties te melden en suggesties 

te doen via de website Amersfoort.nl.
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VERKEERSVEILIGHEID IN ZIELHORST

WIJKBEWONERSTEAM ZIELHORSTAlbert Schweitzersingel
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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)

10:00 - 11:00 KH Koffie & Ontmoeting

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

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

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

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

13:30 - 14:00 Om Fit op de stoel

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

14:00 - 16:00 IS Inloop: Elkaar gezellig ontmoeten bij een kop koffie of thee

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

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, (06 40 53 42 03), 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: Elkaar gezellig ontmoeten bij een kop koffie of thee

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) € 10,00 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 Gk 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

9:00 - 11:00 Om Bakkie Kroost, inloop voor (groot) ouders met kleine kinderen

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: Elkaar gezellig ontmoeten bij een kop koffie of thee

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 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 € 3,30. Aanmelden seniorensport@sro.nl

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

10:15 - 11:00 Mp Blijf Fit Gym € 3,30. 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: Elkaar gezellig ontmoeten bij een kop koffie of thee

14:00 - 14:45 TR Buiten Fit, 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

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

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

Laatste woensdag van de maand

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

Tweede en vierde donderdag 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: Elkaar gezellig ontmoeten bij een kop koffie of thee

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

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 sms of 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

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

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

Vierde vrijdag van de maand

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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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: Elkaar gezellig ontmoeten bij een kop koffie of thee

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

14:30 - 17:00 KH Middagcafé

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

sep + okt Om Tijdens Inlooptijden wisselende expositie in de vitrinekasten

di 13 sep 13:30 Om Bezoek Schaapskudde Schapendrift Ermelo. € 7,00.  
Aanmelden administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

di 13 sep 19:30 Om Workshop Positieve Gezondheid. Gratis.  
Aanmelden administratie@inloophuisdeontmoeting.nl 

do 22 sep 19:30 - 21:00 Om Alle ballen even laten vallen, thema: Energie halen uit 
vrijwilligers- en sociale activiteiten.  
Aanmelden: administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

za 24 sep 16:00 - 18:00 Mp Muziekcafé Zielhorst, gratis, zaal open 15:30 uur.

zo 25 sep 14:00 - 16:00 Om Burendag met spelletjes en poffertjes. Gratis.

di 27 sep 13:30 Om Schrijfworkshop. € 7,00.  
Aanmelden administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

za 8 okt 10:00 - 14:00 Om Tweedehands boekenmarkt

wo 12 okt 13:30 Om Bezoek Theetuin. € 7,00.  
Aanmelden administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

wo 12 okt 14:30 Om Workshop Positieve Gezondheid. Gratis.  
Aanmelden administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

do 20 okt 19:30 - 21:00 Om Alle ballen even laten vallen, thema: Lekker slapen.  
Aanmelden: administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

za 29 okt 16:00 - 18:00 Mp Muziekcafé Zielhorst, gratis, zaal open 15:30 uur.

Agenda september/oktober 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.
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Zielhorst en Wijkraad Schothorst)
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redactiekodw@gmail.com

Kernredactie
Margriet Guiver-Freeman  
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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
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