
op 
dekijk

wijk

Doorstart WijkMobiel

CHAUFFEURS 
GEZOCHT!

Boksschool Hoefk wartier

EEN TWEEDE 
THUIS 

JANUARI/
FEBRUARI
2023
JAARGANG 3 
#1

Schothorst

Zielhorst

Hoefk wartier



PLUK JE MOMENTEN! 
4
6
7
8
11
12
14
16
18
20
22
24
25
26
27

Kennismaking met Janne Willems

De jongerenbus komt naar je toe!

Behaaglijkheid - Column Sanja Willems

De minibieb van Martine en Ton

Zes tips tegen een winterdip

Omgaan met geldzorgen

Vrijwilligers gezocht

Kickboksen in Hoefkwartier

Doorstart WijkMobiel

Doe mee in Schothorst

Bewoner in beeld: Jessica de Ruijter

Waar in de wijk?

Met WarmteStem de winter door

Lezersvraag

Vaste activiteiten - Agenda januari/februari

In dit eerste nummer van het nieuwe jaar stellen 

we weer enkele boeiende wijkbewoners en in 

de wijk werkende professionals aan u voor. 

Jessica de Ruijter bijvoorbeeld. Ze is een sociaal 

ondernemer die mooie dingen doet op het  

gebied van arbeidsparticipatie. Interessant ook 

om te lezen over de Blauwe Paraplu, een sociale 

coöperatie waarin mensen met behoud van 

uitkering kunnen ondernemen. En dan hebben 

we Said Akachar, die een kickboksschool in het 

Hoefkwartier heeft. Ook een vorm van sociaal 

ondernemen, want zijn sportschool Fight Team 

Amersfoort is voor veel kinderen en jongeren 

een tweede thuis.

We maken kennis met Erica Smits, die vertelt 

over haar leven, haar toekomstplannen én over 

haar financiële zorgen. Dat doet ze openhartig. 

Petje af daarvoor! In de serie Minibiebs komen 

Ton en Martine Bakkenes aan het woord. Hun 

ervaring dat het delen van spullen en van  

aandacht een domino-effect in de buurt heeft, 

is zelf al het delen waard.

Janne Willems, de nieuwe participatiemakelaar, 

legt ons uit wat haar werk inhoudt. In het kort 

is dat: met veel aandacht en een luisterend 

oor wijkbewoners helpen een drempel over te 

stappen. Bijzonder is de manier waarop Janne 

mooie momenten heeft verzameld. 

Aandacht voor mooie momenten helpt vast als 

je een winterdip hebt. Het artikel ‘Zes tips tegen 

de winterdip’ doet dat ongetwijfeld ook. Dan 

nóg een opkikkertje: de WijkMobiel blijft rijden! 

Het heeft er echt om gespannen, maar gelukkig 

is er een nieuw bestuur. Dat bestuur zoekt nog 

wel chauffeurs. Wijkraad Schothorst is ook 

op zoek en wel naar mensen die mee willen 

werken aan een wijkevenement op 10 juni, Doe 

mee in Schothorst. Meer daarover op pagina 20. 

Als redactie prijzen we ons echt gelukkig met 

zoveel boeiende, betrokken mensen en zoveel 

mooie initiatieven in Schothorst, Zielhorst en 

Hoefkwartier. Wij zijn dus vol vertrouwen het 

nieuwe redactiejaar ingestapt en aan de derde 

jaargang van Kijk op de Wijk begonnen. 

We hopen dat ook u met vertrouwen het  

nieuwe jaar in gaat en wensen u een gezond  

en gelukkig 2023! 

Namens de redactie,

Margriet Guiver-Freeman en Noor Naaborgh
SZH Bewonersteam

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 

(maart/april):  

20 januari 2023

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

WijkMobiel met chauffeur  

Jan Nagel
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Kennismaking met Janne Willems

Sinds 15 september hebben we in Schothorst, 
Zielhorst en Hoefk wartier een nieuwe parti-
cipatiemakelaar, in dienst van Indebuurt033. 
Haar uitgangspunt: wat kan iemand zelf? 
Door goed te luisteren probeert ze tot de 
kern van de vraag te komen. En als iemand 
het spannend vindt om een eerste contact te 
leggen, gaat Janne Willems gewoon mee.

De functiebenaming participatiemakelaar is nog 

steeds vrij onbekend. Ik was dus benieuwd wat 

Janne zelf als de essentie van haar nieuwe werk ziet. 

Half oktober spraken we elkaar en toen had ze 

al een duidelijk antwoord op mijn vraag: “Als jij je

sociale netwerk wil versterken en niet goed weet

hoe je dat kunt aanpakken, dan help ik je daarbij.” 

Leuke gesprekken
In haar eerste maand heeft Janne vooral veel 

ontmoetingsplekken in de wijk bezocht. Ze maakte 

kennis met de activiteiten die daar plaatsvinden 

en de mensen die ze organiseren. Zo ontstonden 

leuke gesprekken met bewoners. Ook heeft zij, 

samen met coördinator Jo Benink van ’t Middelpunt, 

de fl yer Hier zit je warm van de gezamenlijke 

ontmoetingsplekken van SZH gemaakt.

Hoefk wartier: mensen die in hun directe omgeving 

bijvoorbeeld nieuwe buren willen verwelkomen 

en hen wegwijs maken in de buurt.

Janne werkt op maandag, dinsdag en donderdag 

en op wisselende plekken in de wijken: op straat,

bij mensen thuis en in de ontmoetingscentra. Als 

jij haar graag eens wil spreken, óók als je iets 

voor een ander wil doen (hoeft niet structureel, 

een of twee keer is ook mooi), neem dan contact 

op met haar. 

E: janne.willems@indebuurt033.nl
M: (06) 57 17 69 86

“IK HELP MENSEN 
HUN NETWERK TE 
VERSTERKEN”
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Aan haar zuidelijke tongval hoor je dat Janne 

oorspronkelijk uit Limburg komt. Ze studeerde en

woonde in Utrecht, maar ze heeft ook veel 

gereisd en een tijd in het buitenland gewoond 

(Australië, Nieuw-Zeeland, Azië, Verenigde Staten). 

Daar vroeg ze mensen om voor haar een tekening 

te maken van een mooi moment. Dat leverde 

veel bijzondere tekeningen - opgenomen in het 

boek Pluk je momenten - en gesprekken op.

Uitgebreide kennismaking
Ze brengt dus een brede achtergrond en ervaring 

mee met een duidelijke kern: dat mensen zich 

gezien en gehoord kunnen voelen. Janne stelt 

zich dan ook niet op als de deskundige die 

iemand met een hulpvraag wel eens even komt 

vertellen wat goed voor hem/haar is. Liever 

bekijkt ze samen met de ander hoe ze elkaar 

verder kunnen helpen en samen dingen kunnen 

doen, eenmalig of wat vaker. Het uitgangspunt 

is altijd: wat kan iemand zelf? Daarvoor is een 

uitgebreide kennismaking nodig. Janne legt 

gemakkelijk contacten, en ze kan vooral heel 

goed luisteren, soms tussen de regels door, om 

tot de kern van de vraag te komen.

Janne is ook creatief en dat komt onder meer 

tot uiting in de voorstellen die zij doet. Ze kijkt 

niet alleen naar interessante activiteiten in de 

wijken, maar kan ook suggesties doen voor 

activiteiten die mensen zelf kunnen organiseren 

in, voor of met hun omgeving. Of ze brengt 

verschillende mensen met vergelijkbare vragen 

met elkaar in contact, zodat zij samen iets kunnen 

gaan doen. En als iemand het ‘eng’ vindt om 

een eerste contact te leggen, dan gaat ze die 

eerste keer toch gewoon mee.

Wegwijs maken
Een van de thema’s op haar verlanglijstje is het 

opzetten of weer nieuw leven inblazen van de 

straatambassadeurs in Schothorst, Zielhorst en 

MARGRIET GUIVER-FREEMAN

Foto: Suzanne Toussaint

“IK WIL DE STRAATAMBASSADEURS 

NIEUW LEVEN INBLAZEN”

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



BEHAAGLIJKHEID
Tot mijn genoegen kwam ik onlangs een kudde 

schapen tegen toen ik vanuit het Hoefkwartier 

naar een volgende werkafspraak fietste. Heerlijk 

om zo’n verzameling wollige beesten tegen 

te komen waar je ze niet verwacht. Ik houd 

van schapen. Of eigenlijk: ik houd van de wol 

die ze produceren. Met breipennen en een 

goed patroon ga ik graag in de weer om er 

sokken, truien, beenwarmers en andere warme 

kledingstukken van te maken. Wist je dat wol je 

warm houdt als je het koud hebt maar dat het 

ook helpt om koel te blijven als de temperatuur 

hoog is? Daarnaast neemt wol geen luchtjes op, 

hoeft het niet vaak gewassen te worden, is het 

slijtvast en duurzaam. Kortom, ik ben een groot 

fan van wol. 

Nu het kwik buiten winterse waarden aangeeft 

en de verwarming binnenshuis op standje  

besparen staat, hul ik me graag in diverse  

wolletjes om goed op temperatuur te blijven.  

En deel ik gevraagd, en ongevraagd, mijn  

enthousiasme over dit geweldige natuurproduct.

Waar ik ook enthousiast én warm van word, is 

de actie ‘Hier zit je warm’. De ontmoetingsplekken 

in Schothorst, Zielhorst en het Hoefkwartier  

hebben, figuurlijk, hun deuren openstaan voor 

wie maar wil. Het is niet nodig om thuis in de 

kou te zitten. De verwarming staat aan op diverse 

plekken in de wijk. Iedereen is welkom om 

binnen te komen voor een aangenaam gesprek, 

een kop koffie of eventueel een maaltijd. Zo 

wordt er elke donderdag van 12.00 tot 13.00 uur 

soep voor € 1,50 geserveerd in ’t Middelpunt. 

Schuif gerust aan. Elke dag van de week is er 

wel een plek waar je kunt binnenlopen voor wat 

behaaglijkheid. Kom dus binnen bij Playground, 

de Koperhorst, De Ontmoeting, Inloophuis  

Schothorst, So What, het Leger des Heils,  

’t Middelpunt of De Hoeksteen. Her en der in  

de wijk zijn flyers te vinden met de adressen  

en openingstijden. 

Warme koffie, thee of soep, een verwarmd  

gebouw en verwarmende gesprekken met 

andere wijkbewoners. Zó verdrijven we de kou 

in SZH. Daar is geen wollen sjaal bij nodig. 

7

Sanja Willems, buurtnetwerker SZH
E: sanja.willems@indebuurt033.nl
M: (06) 42 49 53 33
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DE JONGERENBUS  
KOMT NAAR JE TOE!

Sinds juli ben ik vanuit Indebuurt033 de nieuwe 

jongerenwerker in Schothorst, Zielhorst en 

Hoefkwartier. Ik houd mij vooral bezig met  

jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Samen met 

hen probeer ik erachter te komen wat ze missen 

in de wijk. Vervolgens maken we een plan om 

dit te veranderen of aan te pakken. Zo werken 

we samen aan de talentontwikkeling voor jongeren. 

Om al eerder met jongeren in contact te komen 

en ze bekend te maken met het jongerenwerk, 

probeer ik me de komende tijd ook te richten 

op groep 7 en 8. Zo is er bijvoorbeeld op 

donderdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 een 

tienerhuiskamer in jongerencentrum So What 

aan het Spinetpad 4 in Zielhorst. 

Een andere manier is het inzetten van de  

jongerenbus. Elke maandagmiddag na schooltijd 

is deze bus te vinden bij Kindcentrum De Kei 

aan de Abraham Blankaartsingel. Er wordt  

gevoetbald en er worden spelletjes gedaan, maar 

er is ook ruimte voor vragen over bijvoorbeeld 

de overstap naar het voortgezet onderwijs of 

andere dingen waar kinderen tegenaan lopen. 

In de bus zijn allerlei spelletjes en een tv  

met Playstation beschikbaar. Er is altijd een 

jongerenwerker aanwezig, maar ook de  

preventiewerkers van de wijk zullen af en toe 

een kijkje komen nemen. Iedereen is vrij om 

even langs te komen en mee te doen. Graag  

tot ziens bij de bus!

ELVIRA DOKTER



De minibieb

“DELEN MET DE 
BUURT IS FIJN”
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Foto: Irene Stok

Ton is geboren en getogen in het Soesterkwartier. 

Martine woonde er vanaf haar derde jaar. Omdat 

ze een huis zochten met een slaapkamer beneden 

en een tuin kwamen ze elf jaar geleden in Zielhorst 

terecht. Dat was in het begin best wennen. Ton: 

“In het Soesterkwartier zat je buiten, vóór het 

huis. Dat misten we.”

Iemand helpen
Nu zitten Ton en Martine vaak op de stoelen 

naast de minibieb en dan hebben ze zo contact. 

Het zijn praatjes over de buurt, nieuwtjes of 

actualiteiten zoals de energietarieven. Een 

buurtbewoner zag dat Ton een kruiwagen heeft 

en vroeg of hij die mocht lenen. Ton: “Natuurlijk 

mag dat. Het is fijn als je iemand kan helpen.” 

Er zijn mensen die iedere dag even komen kijken 

of er nieuwe boeken in de kast staan. Martine: 

“In de zomer kwamen er kinderen die vroegen 

of we nog boeken hadden.” De inhoud van de 

kast verandert regelmatig. In de onderste twee 

laden hebben Martine en Ton houdbare voeding 

gezet. Ze zien dat er meer buurtbewoners zijn 

die dat doen. “Eten is de volgende dag al meteen 

weg. Ik hoop dat de mensen die het meenemen 

het nodig hebben”, zegt Martine. En Ton vult aan: 

”Etenswaren worden vaak ’s avonds opgehaald, 

zodat niemand het ziet.”

Domino-effect
De sociale mentaliteit van het Soesterkwartier, 

klaarstaan voor je buurt, hebben Martine en 

Ton meegenomen naar Zielhorst. Ton heeft in 

de tuinen van buren de bestrating aangelegd. 

Dat was niet zo moeilijk, want hij werkte als 

stratenmaker. Beiden merken op dat delen en 

voor elkaar klaarstaan een domino-effect heeft. 

Anderen in de wijk doen mee. 

Ze hebben een goed contact met de buren en 

zijn blij dat ze hier zijn komen wonen. “Mensen 

Aan de Citroenvlinder in Zielhorst staat 
tussen twee stoelen een minibieb. De kast 
én de stoelen zijn daar een half jaar geleden 
geplaatst door Martine en Ton Bakkenes. 
Naast boeken bevat de kast inmiddels ook 
houdbare etenswaren. “Die zijn de volgende 
dag meteen weg.” 

Martine is de lezer van het stel. Ze heeft veel 

boeken en kan ze niet weggooien: “Ik vind 

het goed als mensen boeken lezen, dan is het 

toch makkelijk als ze die zo kunnen pakken? Er 

wordt al zoveel weggegooid.” De kast voor de 

minibieb is hun oude keukenkast. Dus ook die is 

hergebruikt. Nu staan op de bovenste planken 

boeken. Ton, de doener van de twee, heeft 

een afdakje gemaakt om de kast en de boeken 

tegen regen te beschermen. 

Mooie glossy’s
“Mensen zetten zelf boeken in de kast”, vertelt 

Martine. “Dat is niet nodig. Ik heb boven nog 

een hele stapel liggen.” Kinderboeken worden 

veel meegenomen en die komen niet vaak terug. 

Dat vindt Martine prima. Ze is blij als kinderen 

gaan lezen. In de bovenste la van de biebkast 

liggen inmiddels tijdschriften, onder meer mooie 

glossy’s. Die zijn er door anderen neergelegd. 

zien en spreken elkaar. Iemand zei tegen ons: 

‘Als we iets voor je kunnen doen, dan moet je 

het zeggen hoor.’ Gelukkig hebben we daar nog 

geen gebruik van hoeven maken, maar het is 

fijn om te weten dat er dichtbij mensen zijn die 

iets voor je willen doen.”

Heb jij een minibieb met kinderboeken en wil je 

meewerken aan een interview? Mail de redactie: 

redactiekodw@gmail.com. 

Klaverjasclub
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“IK HEB NOG EEN HELE STAPEL 

BOEKEN LIGGEN”

IRENE STOK

Wie heeft er zin om één keer per week 

in de ochtend of middag ouderwets te 

komen klaverjassen in Wijkcentrum  

’t Middelpunt ? Bij genoeg aanmeldingen 

gaan we dit organiseren. 

Ton en Martine Bakkenes-Christ 

E: M.christ11@hotmail.com 

M: (06) 30 02 26 38 of (06) 11 58 47 82



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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Wanneer de klok een uur is teruggedraaid  

en de blaadjes van de bomen zijn gevallen,  

kunnen klachten als vermoeidheid, somberheid 

en lusteloosheid toenemen. Daarnaast kan het 

zijn dat je door de koude, korte en donkere 

dagen een wat slechter humeur krijgt, je meer  

of minder gaat slapen, je minder goed kunt  

concentreren en wellicht veel meer of veel  

minder wilt eten. Misschien heb je ook wel  

minder zin om met anderen af te spreken.

Herken je dit? Dan kan het zijn dat je last hebt 

van een winterdip. Gelukkig gaat een winterdip 

vaak vanzelf over in het voorjaar. Om het  

makkelijker voor je te maken, hebben wij wat 

tips om je er doorheen te slaan.

Tip 1 - Haal (dag)licht naar binnen
Een winterdip heeft te maken met de verandering 

van de hoeveelheid licht. Hierdoor kun je overdag 

meer vermoeid raken. Om dit vermoeide gevoel 

tegen te gaan, helpt zo veel mogelijk (dag)licht. 

Open daarom je gordijnen en doe de lampen in 

huis aan.

Tip 2 - Blijf bewegen
Door te bewegen maakt ons lichaam een geluks- 

stofje aan. Alle kleine beetjes kunnen al helpen. 

Haal bijvoorbeeld de boodschappen met de 

fiets of wandel naar plekken die dichtbij zijn.

Tip 3 - Zorg goed voor jezelf
Probeer je bezig te houden met dingen waar je 

blij van wordt. Blijf dingen doen en plan leuke 

afspraken. Dat is belangrijk omdat je er energie 

van krijgt en vrolijk van wordt. 

Tip 4 - Eet gezond en gevarieerd
Door te letten op de vitamines, bijvoorbeeld het 

eten van groente en fruit, blijft ons lichaam sterk 

en kunnen wij de winter beter doorstaan.

Tip 5 - Praat erover
Niets is zo belangrijk als je gevoelens delen. 

Misschien herkennen anderen zichzelf er wel 

in en kunnen jullie samen leuke dingen doen, 

zoals wandelen of tips met elkaar delen. Laat je 

steunen door een ander. Je hoeft het niet alleen 

te doen.

Tip 6 - Houd aandacht voor je dagstructuur
Probeer niet te lang in bed te blijven liggen, pak 

elke zonnestraal van de dag mee en houd een 

vast ritme aan. Denk hierbij aan ontbijt, lunch en 

avondeten, maar ook een activiteit in de ochtend, 

middag en iets ter ontspanning in de avond.

Kom je er toch niet zelf uit? Neem dan contact 

op met je huisarts.

ZES TIPS TEGEN  
EEN WINTERDIP

EVELIEN ENGELTJES, STAGIAIR POH-GGZ

Foto: Esther Terpstra



Na een burn-out belandde Erica Smits in een 
uitkering. Ze heeft ervaren hoe snel je de grip 
op de situatie kunt verliezen. De stap naar de 
Voedselbank was moeilijk, maar ze werd door 
de medewerkers respectvol behandeld. “Het 
zijn engeltjes.”

Erica Smits werkte negentien jaar bij Defensie. 

Daarna werd ze capaciteitsplanner bij een  

vervoersbedrijf. Dat liep uit op een burn-out. 

Sinds een paar jaar leeft ze van een uitkering. 

Tijdens ons gesprek vertelt Erica openhartig 

over het omgaan met financiële uitdagingen en 

het hervinden van haar zelfvertrouwen. Voor 

veel mensen die geldzorgen hebben is het lastig 

om erover te praten. Erica begrijpt dat heel goed, 

maar vindt juist dat er wél over gesproken moet  

worden. “Er zou veel meer aandacht voor mogen 

zijn, zodat we elkaar kunnen ondersteunen.” 

Dan wordt het ook makkelijker voor mensen die 

financieel moeilijk zitten om advies te vragen en 

zo weer grip op hun situatie te krijgen.

Flinke rekening
Erica heeft zelf ervaren hoe snel je die grip kunt 

verliezen. Na de burn-out volgde een scheiding 

en moest ze met haar dochter van een uitkering 

rondkomen. Dat lukte, tot de ziektekosten- 

verzekering een rekening voor het eigen risico 

stuurde en er pal daarna een fikse nota voor 

tandheelkundige hulp in de bus viel. “Als je dan 

eenmaal met een rekening achterloopt, heb je 

ongeveer een dagtaak aan het uitvogelen hoe 

je de volgende maand weer door moet komen.”

Echt moeilijk was de stap naar de Voedselbank. 

Je hebt negentien jaar bij Defensie gewerkt, je 

bent drie keer uitgezonden geweest en daar sta 

je dan. Uitermate confronterend was het; die eerste 

keer was Erica in tranen. “Maar”, vertelt ze, “het 

zijn engeltjes daar. De manier waarop de mede-

werkers van de Voedselbank je opvangen, 

is geweldig. Ze benaderen je respectvol en er 

ontstaat een relatie van gelijkwaardigheid. De sfeer 

is plezierig en ontspannen; je raakt vanzelf aan 

de praat met mensen die in dezelfde situatie 

verkeren. Ik voelde mij voor het eerst gedragen.”

Verbindende ontmoetingen
Elke maand neemt ze deel aan de kookwork-

shops van de Voedselapotheek bij Inloophuis 

Schothorst. Daar zouden volgens Erica best 

meer mensen op af kunnen komen. “Het is heel 

gezellig en je krijgt allerlei tips voor gezonde  

en goedkope maaltijden.” Samen koken en 

samen eten is trouwens, aldus Erica, dé manier 

om echt met elkaar in contact te komen. 

Ze zou zelf graag dat soort verbindende  

ontmoetingen organiseren, en dan met maaltijden 

vanuit verschillende culturen en met kinderen 

erbij. Ook wil ze heel graag iets doen voor 

kinderen die van huis uit minder perspectief 

meekrijgen. Erica weet wat het is om op te groeien 

in een kansarme situatie. Ideeën om deze idealen 

te verwezenlijken heeft ze genoeg en ze hoopt 

de gelegenheid te krijgen om daarmee aan de 

slag te gaan.

Eigenwaarde
Erica heeft ervaren dat het in het leven flink kan  

tegenzitten. Toen ze besefte hoe ver ze daardoor 

van haar gevoel af was komen te staan, heeft ze 

er hard voor moeten werken om zichzelf weer 

terug te vinden. Inmiddels heeft ze haar gevoel 

van eigenwaarde en het vertrouwen in het leven 

herwonnen. Heel belangrijk voor haar was  

daarbij de ervaring vrijwilligers en professionals 

te ontmoeten met wie het mogelijk was in 

een gelijkwaardige relatie ‘samen even op te 

trekken’. Haar boodschap voor mensen die 

door welke omstandigheden dan ook in de 

problemen zijn geraakt: “Blijf niet in de ‘mist’ 

zitten, neem de eerste kleine stap richting het 

leven, richting jezelf. Ga op zoek naar voor jou 

geschikte hulp en aanvaard die in waardigheid.”

Geldzorgen?
Blijf er niet mee zitten! 

Stap binnen bij Informatiepunt Schothorst 

in De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 

59 (elke woensdag open van 14.00 tot 

16.30 uur), of bij de Informatiewinkel 

Liendert in de Groene Stee, Wiekslag 

92 (maandag t/m donderdag open van 

9.00 tot 13.00 uur). Een andere optie: kijk 

op www.geldcheck033.nl. Daar kun je 

lezen welke regelingen er allemaal zijn. 

Je verdient meer dan je denkt! 
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Omgaan met geldzorgen

“JE BENT NOG STEEDS  
WIE JE BENT”

NOOR NAABORGH

“GA OP ZOEK NAAR 

GESCHIKTE HULP”

Foto: Wil Groenhuijsen



Vrij willigers gezocht Vrij willigers gezocht

Versterking BBC Schothorst
In 2022 behandelde de BuurtBudget-

Commissie Schothorst 45 aanvragen 

voor het buurtbudget, waarvan de meeste 

werden toegekend. De commissie komt 

vier keer per jaar samen om de 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.

Vrijwilligers De Ontmoeting
Inloophuis De Onmoeting, De Bekroning 

2, zoekt verschillende vrijwilligers: een 

gastvrouw of -heer (vaste middag), een 

kookvrijwilliger (dinsdagavond, minimaal 

drie keer per jaar), een tuinvrijwilliger 

(een of meerdere keren per maand) en 

een vrijwilliger activiteiten (dinsdagmiddag). 

Interesse of meer informatie? 
Mail naar info@inloophuisdeontmoeting.nl 

of kom op dinsdag- of donderdagmorgen

even binnenlopen en vraag naar 

coördinator Sandra van der Werf.

Arabische les
Is er iemand die in staat is en het leuk 

zou vinden om Arabische les te geven 

aan een wijkbewoonster? En misschien 

zijn er meer wijkbewoners die les zouden 

willen krijgen? Wij horen het graag. Stuur 

uw reactie naar wbt@wijkzielhorst.nl.

Leden SZH Bewonersteam 
Het WBT Zielhorst en de Wijkraad 

Schothorst vormen samen het Bewoners-

team voor Schothorst, Zielhorst en 

Hoefk wartier. Het SZH Bewonersteam 

bestaat uit een aantal bewoners van dit 

gebied die zich graag ‘bemoeien’ met 

de manier waarop zaken geregeld worden. 

Hun inzet verschilt en hangt vaak samen 

met hun interesses en werkzaamheden. 

Om de zaken echt goed te regelen en 

de hoeveelheid werk behapbaar te 

houden voor iedereen hebben we 

meer vrijwilligers nodig die zich willen 

inzetten voor hun eigen wijk én voor 

overkoepelende (SZH-)zaken.

Meer weten of je aanmelden? 
Neem contact op met buurtnetwerker 

•  Sanja Willems (06) 42 49 53 33, 

sanja.willems@indebuurt033.nl

•  Noor Naaborgh 

(WijkraadSchothorst@gmail.com)

•  Margriet Guiver-Freeman 

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

Je kunt op dinsdagmiddag ook terecht 

bij Margriet en/of Sanja in Wijkcentrum 

’t Middelpunt.

Gastvrouw of -heer 
‘t Middelpunt
Het vrijwilligersteam van ’t Middelpunt 

draait uitstekend, maar het is nog niet 

compleet en dat betekent dat het wijk-

centrum af en toe gesloten moet blijven. 

Om daarin verandering te brengen 

zoeken we mensen die een of meer 

vaste dagdelen per week (maandag- en/ 

of vrijdagmiddag) in ’t Middelpunt de 

bezoekers welkom willen heten, voorzien 

van een kopje koffi  e of thee en een praatje. 

Expositie in ‘t Middelpunt

Meer informatie
Coördinator Jo Benink, 

middelpuntzielhorst@gmail.com of 

(06) 40 53 42 03.

Iraans koken
Massi Mahutian kookt elke vrijdag 

heerlijke Iraanse afh aalmaaltijden in 

Wijkcentrum ’t Middelpunt. Zij kan daarbij 

hulp gebruiken en zoekt dus een collega, 

liefst ook van Iraanse komaf, voor iedere 

vrijdagmiddag. De werkzaamheden 

betreff en het voorbereiden, koken en 

uitdelen van de afh aalmaaltijden en 

daarna afwassen en opruimen. 

Iets voor jou? 
Of voor jouw Iraanse buurvrouw of 

kennis? Bel Massi Mahutian op 

(06) 86 19 40 39.
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Bestuursleden IHS
Het bestuur van Inloophuis Schothorst 

is dringend op zoek naar nieuwe leden: 

een penningmeester en een secretaris/

algemeen lid. Inloophuis Schothorst is 

een ontmoetingsplek in de wijk waar 

iedereen welkom is. Er wordt lief en 

leed met elkaar gedeeld en er is ruimte 

voor ieders verhaal, onder genot van 

een kop koffi  e of thee. Daarnaast zijn er 

nog andere activiteiten. Dit alles wordt 

mogelijk gemaakt door een grote groep 

betrokken vrijwilligers en een coördinator 

als beroepskracht. Het inloophuis maakt 

onderdeel uit van de Stichting Inloophuizen 

Amersfoort.

Bent u geïnteresseerd in dit vrijwilligers-

werk of wilt u meer informatie over de 

vacature(s)? Stuur dan een mail naar 

willymaat@gmail.com. Kijk voor meer 

informatie over het Inloophuis Schothorst 

op de website: Inloophuisschothorst.nl.



Said Akachar vertelt over zijn passie en zijn 

missie. Hij was als kind al intensief aan het sporten, 

daartoe gestimuleerd door zijn vader. Vanaf zijn 

16de heeft hij zich op kickboksen toegelegd. Zelf 

heeft hij ervaren dat je van sporten mentaal sterk 

wordt. Hij deed hbo Bouwkunde, studeerde op 

zijn 21ste af, werd projectmanager en heeft nu een 

bouw- en adviesbedrijf. En hij bleef kickboksen. 

Op zijn 33ste besloot hij dat het tijd werd zijn 

eigen mooie sportervaringen door te geven aan 

anderen, aan een volgende generatie.

Toegewijde trainers
Hij startte een kickboksschool in Schuilenburg, 

aan het Operaplein; sinds dit voorjaar zit zijn 

sportschool in Hoefkwartier. De leerlingen 

komen uit heel Amersfoort, velen van hen drie 

keer per week. De kinderen leren kickboksen  

in een vertrouwde en veilige omgeving, onder  

begeleiding van deskundige en toegewijde  

trainers. De techniek wordt zorgvuldig geoefend, 

maar even belangrijk is dat de kinderen leren 

respect voor elkaar te hebben en rekening met 

elkaar te houden. Respect en veiligheid staan 

hoog in het vaandel van Fight Team Amersfoort. 

Vanaf zijn 16de doet Said Akachar aan kick- 
boksen, op zijn 33ste besloot hij zijn ervaringen 
door te geven aan een volgende generatie. 
Leerlingen van de kickboksschool in Hoef-
kwartier komen vaak steviger in hun schoenen 
te staan. “In deze omgeving kunnen ze groeien.”

Van buitenaf zie je het niet, maar in het apparte- 

mentencomplex aan de Lichtpenweg in Hoef-

kwartier is een kickboksschool gevestigd: Fight 

Team Amersfoort. Eigenaar Said Akachar geeft met 

enkele andere trainers kickboksles aan kinderen, 

jongeren en volwassenen uit heel Amersfoort. 

Verder staan onder meer weerbaarheidtrainingen, 

personal training en ladies only kickbokstraining 

op het programma.

Ongedwongen sfeer
Al vóór de deur open gaat, heeft zich een groepje 

kinderen bij de ingang verzameld. Bij binnenkomst 

merk je meteen dat dit geen standaard sportschool 

is. De sportzaal staat in open verbinding met een 

ruimte waarin je kunt zitten en bij de gastvrouw 

aan de bar een drankje kunt halen. Ouders zijn 

van harte welkom; ze kunnen de lessen van dichtbij 

volgen. Opmerkelijk is de open, ongedwongen 

sfeer en het persoonlijk contact tussen de 

sporters onderling en tussen de leerlingen en 

de trainers.

“VOOR VEEL 
KINDEREN IS DIT EEN 
TWEEDE THUIS”
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“RESPECT EN VEILIGHEID STAAN 

HOOG IN HET VAANDEL”

Prachtige plannen 
De sportschool trekt veel leerlingen. Said denkt 

aan uitbreiding van het lesaanbod voor meer 

leeftijdsgroepen, zodat de lessen niet te vol 

zitten. Maar hij denkt nog verder. In het gebouw 

zou best plaats zijn voor een fitnessruimte en 

cardiotrainingen. Said ziet dat voor zich, preciezer 

gezegd: hij heeft al een ontwerp klaarliggen, 

compleet met een ontmoetingsruimte. Prachtige 

plannen! Zo zou Hoefkwartier zomaar een ‘wijk-

centrum’ kunnen krijgen.

Fightteamamersfoort.nl

In deze omgeving kunnen kinderen groeien. 

Hun zelfvertrouwen en hun weerbaarheid wordt 

groter. En, zegt Said, ze krijgen een doel in hun 

leven – het houdt hen letterlijk van de straat. 

De sportschool is voor veel leerlingen een 

soort tweede thuis geworden, zegt Said. Er zijn 

kinderen die het op school merkbaar beter gaan 

doen; ze zijn gemotiveerder en staan letterlijk 

en figuurlijk steviger in hun schoenen.

Bij Fight team Amersfoort wordt ook op hoog 

niveau getraind. Regelmatig doen gevorderde 

leerlingen mee aan landelijke wedstrijden. Ook 

dat wordt vanuit de boksschool georganiseerd 

en begeleid. Dit alles, zegt Said heel beslist, is 

alleen mogelijk omdat we fantastische trainers 

hebben. “We zijn echt een geweldig team.”

NOOR NAABORGH

Foto: Wil Groenhuijsen

Said met zijn collega’s Thijs van den Brand (links) en Geronimo de Groot (rechts)

Kickboksen in Hoefkwartier
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en waar zoveel behoefte aan is zou kunnen 

stoppen. Dat mocht ons toch niet overkomen in 

Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier?

Daarna ging het snel en stapten er maar liefst 

vijf mensen naar voren om de kar weer te 

trekken. Zij vormen nu het nieuwe bestuur. Even 

voorstellen: voorzitter Joey U’Ren is de jongste 

en heeft ervaring bij jongerencentrum So What 

in Zielhorst, secretaris Theo Hoogenboom is 

dirigent van een aantal koren, waarin ook klanten 

van de WijkMobiel zingen, penningmeester 

Evert Eckmann heeft een eigen boekhoud-

kantoor, algemeen bestuurslid Robert Sakkers 

was al via de Koperhorst nauw betrokken bij 

de WijkMobiel en algemeen bestuurslid Greet 

Fransen heeft jaren bij een bank gewerkt en is 

onder meer budgetcoach in Amersfoort.

Het échte werk gebeurt door de chauffeurs.  

Tijdens een bijeenkomst bleek hoe de Wijk-

Mobiel een plaats heeft veroverd in onze 

wijken. Ze hebben inmiddels goede contacten 

opgebouwd met wat ‘vaste klantjes’, maar de 

WijkMobiel blijft voor iedereen beschikbaar. 

Voor slechts € 2,00 (of € 1,50 als u een 6-ritten- 

kaart aanschaft) wordt u bij de voordeur  

opgehaald en naar een adres binnen de wijken 

gebracht, eventueel zelfs naar het ziekenhuis. 

En u wordt ook weer thuisgebracht voor hetzelfde 

tarief. Neem eens een kijkje op de website  

Wijkmobiel.nl of bel de dag van tevoren tussen 

17.00 en 21.00 uur naar (033) 472 62 14 of  

(06) 40 83 16 47 om een rit te reserveren.

Even hingen er donkere wolken boven de 
WijkMobiel. Twee mooie mobielen, een groep 
enthousiaste chauffeurs, voldoende mensen 
die er dankbaar gebruik van maken en achter 
de schermen een hele organisatie bij de 
Koperhorst voor de planning en administratie. 
Maar: géén bestuur meer!

De zoektocht om opvolgers te vinden voor de 

initiatiefnemers van dit mooie project was eerst 

lastig, maar onverwacht ging er iets schuiven. 

Steeds meer mensen begonnen zich te realiseren 

dat een voorziening die zo gesmeerd loopt 

THEO HOOGENBOOM

DOORSTART 
WIJKMOBIEL

WORD OOK CHAUFFEUR  
VAN DE WIJKMOBIEL

De WijkMobiel is opgericht als een middel 

om te voorkomen of te verhelpen dat 

mensen in onze wijken vereenzamen. 

De vrijwillige chauffeurs van het elektrische 

autootje helpen minder mobiele wijk- 

bewoners om kleine afstanden te over- 

bruggen, zodat zij kunnen meedoen 

aan activiteiten, bij iemand kunnen gaan 

buurten of een arts of andere professional 

kunnen bezoeken. Het is leuk en heel 

dankbaar werk. 

Wil je (liefst een vast dagdeel per week) 

helpen? Neem dan contact op met Simone 

van Ree: (06) 40 83 16 47. De andere 

chauffeurs willen je graag inwerken.

Foto: Wil Groenhuijsen

Chauffeur Jan Nagel in de WijkMobiel

MUZIEKCAFÉ ZIELHORST

•  Elke laatste zaterdag van de maand

•  16.00 - 18.00 uur

• Toegang vrij

• Eerste kopje koffie/thee gratis

28 januari 2023

HET BRUNEL  
JAZZKWARTET

Swing mee met herkenbare standards 

en bebop, en geniet van deze ervaren 

jazztalenten met soul.

25 februari 2023

THE FOXES
Een mix van Ierse en Keltische 

volksmuziek. Kom dansen op vrolijke 

opzwepende liedjes en zing mee met 

weemoedige ballads.

Wijkcentrum ’t Middelpunt
Spinetpad 2 Amersfoort

www.muziekcafezielhorst.nl



Diepgang, te ver doordenken, een sterk recht-

vaardigheidsgevoel, niet leren leren, prikkel-

gevoelig, anders zijn, altijd vragen stellen. 

Zo maar wat associaties die ouders van hoog-

begaafde kinderen hebben als je ze vraagt wat 

de term ‘hoogbegaafdheid’ bij hen oproept. 

Ouders die ontdekken dat hun kind (mogelijk) 

hoogbegaafd is, maken veelal dezelfde 

zoektocht door naar (h)erkenning, informatie, 

gelijkgestemden, ervaringen van anderen en 

speelmaatjes voor hun kinderen. 

Ben jij vader of moeder van een (mogelijk) 

hoogbegaafd kind? Zou je graag kennis en 

ervaringen willen uitwisselen met andere ouders 

in dezelfde situatie? Ben je op zoek naar wat 

‘normaal’ is? Wil je meer weten over hoog-

gevoeligheid en hoe je omgaat met het sterke 

Op zaterdag 10 juni organiseert de Wijkraad 

Schothorst Doe mee in Schothorst. Dit evenement 

zal plaatsvinden in en rond De Hoeksteen, 

Klaartje Donzepad 59, van 10.00 tot 15.00 uur. 

Daar willen wij, samen met heel veel wijkbewoners 

en allerlei organisaties, laten zien

•  welke mogelijkheden er in Schothorst zijn om 

elkaar te ontmoeten; 

•  wat er allemaal in de wijk te doen is;

•  welke nieuwe initiatieven in de wijk gestart 

zouden kunnen worden. 

Kortom, we gaan op 10 juni met z’n allen beleven 

hoe gastvrij en springlevend Schothorst is! 

De Hoeksteen ligt in het hart van de wijk. Het 

gebouw heeft veel ruimtes die voor allerlei 

bewonersactiviteiten geschikt zijn: koffi  e-uurtjes, 

workshops, spelactiviteiten, creatieve cursussen, 

bedenk het maar. 

Op bedrijventerrein de Hoef ontstaat de nieuwe woonwijk 

Hoefk wartier. Kantoorpanden worden omgebouwd tot 

wooncomplexen, bedrijven maken plaats voor woningen. 

Zo komen op de plek van bedrijvenpark De Hoefse Wing 

aan de Printerweg onder meer 250 nieuwe woningen 

(de Hoefse Hout). De Hoef werd aangelegd in de jaren 

tachtig. Dat dit niet zonder slag of stoot ging, is te lezen 

in een reeks artikelen van historicus Addy Schuurman 

op de website van De Stadsbron: De roerige aanleg van 

de Hoef. 

Destadsbron.nl

rechtvaardigheidsgevoel van je kind? Wens je 

vrienden voor je kind? 

Donderdagavond 26 januari is er een ontmoetings-

avond voor ouders van (mogelijk) hoogbegaafde 

kinderen. Op een laagdrempelige manier delen we 

vragen, frustraties en mooie momenten en gaan 

we op zoek naar handvatten als dat wenselijk 

is. Ervaringen uitwisselen met mensen in een 

vergelijkbare situatie levert lucht, herkenning en 

goede ideeën op.

Deze avond wordt georganiseerd door 

Indebuurt033 en het WBT Zielhorst.

Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: Wijkcentrum ’t Middelpunt, 
Spinetpad 2, Zielhorst
Aanmelden is niet nodig

Wij kijken uit naar wijkbewoners die tijdens Doe 
mee in Schothorst een workshop willen geven. 

En naar bewoners die dan hun hobby willen 

demonstreren. Ook van harte welkom zijn wijk-

bewoners die iets nieuws willen starten en op 

deze dag hun plannen willen delen met andere 

bewoners. 

Samen met u wordt Doe mee in Schothorst
vast een prachtige dag. Vandaar onze oproep:

•  Wilt u meedenken over het invullen van deze 

dag en/of meehelpen met de organisatie? 

•  Zit u nu al te denken aan een workshop die 

u mogelijk zou willen geven of aan uw hobby 

die u misschien wel zou willen laten zien?

Laat het ons weten! Neem contact op met de 

Wijkraad (wijkraadschothorst@gmail.com) of met 

buurtnetwerker Sanja Willems (06 42 49 53 33, 

sanja.willems@indebuurt033.nl).

De voorbereidingsgroep van Wijkraad Schothorst, 
Anne van Gameren, Louise de Haart, Noor 
Naaborgh

ONTMOETINGSAVOND VOOR OUDERS 
VAN HOOGBEGAAFDE KINDERENDOE MEE IN 

SCHOTHORST!

AANLEG VAN DE HOEF

20 21

Foto: Wil GroenhuijsenGesloopt voor de aanleg van 
woonwijk de Hoefse Hout
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Nederland. Aangezien het einde van haar baan 

in zicht was, ging ze op zoek naar een huis in 

Amersfoort. Net na de geboorte was het koop-

contract rond.

Blauwe Paraplu
Terug in Nederland was de vraag: wat nu?  

“Het moest iets sociaal-maatschappelijks zijn, 

in de buurt van waar ik woonde. Ik ben gaan 

solliciteren, maar met mijn buitenlandse ervaring 

lukte dat niet. Bij ‘broedplaats’ Stadslab033 

kwam ik in aanraking met het sociaal onder- 

nemerschap. Daar ontmoette ik mensen die zich 

vanuit een programma van de gemeente aan 

het oriënteren waren op werk. Zo is het balletje 

gaan rollen en was ik in 2016 medeoprichter  

van De Blauwe Paraplu.”

De Blauwe Paraplu is een sociale coöperatie 

waarin mensen met behoud van uitkering kunnen 

ondernemen. “We bieden begeleiding, trainingen 

en een ondersteunend netwerk. Zo creëer je 

ruimte waardoor mensen op hun eigen manier 

met hun kwaliteiten aan de slag kunnen.” De 

eerste jaren had Jessica coördinerende taken 

bij de Blauwe Paraplu, nu is ze bestuurslid van 

een aparte stichting naast de coöperatie. En 

inmiddels is ze ook directeur van het Landelijk 

Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemen 

(LaNSCO). “Ik wilde de ervaring die ik in Amersfoort 

heb opgedaan breder delen.”

Ondernemerschap
Bij een zelfstandig ondernemer denk je al gauw 

aan iemand die allerlei opdrachten binnenhaalt. 

Bij Jessica gaat het om zelfbedachte initiatieven 

waarvoor ze financiering zoekt. “Eigenlijk creëer 

ik mijn eigen werk. Zo heb ik voor LaNSCO bij 

de Vriendenloterij een voorstel ingediend voor 

de komende drie jaar.” Het ondernemerschap 

biedt haar veel vrijheid, maar is ook wel eens 

lastig. “Je moet veel uit jezelf halen en alles zelf 

regelen. Maar ik heb wel, samen met anderen, 

iets nieuws opgebouwd.”

Van internationaal naar lokaal, van ontwikkelings- 

samenwerking naar arbeidsparticipatie. Wat is de 

rode draad? Jessica: “Wat mij drijft is het streven 

naar een inclusieve samenleving. Hoeveel kansen 

je in het leven krijgt is afhankelijk van waar je 

geboren bent. Zelf heb ik het heel goed, ik 

vind het moeilijk om te zien dat andere mensen 

minder geluk hebben. Bij de Blauwe Paraplu 

ontmoet ik mensen die willen en kunnen werken, 

maar de kans niet krijgen. Dat is toch oneerlijk? 

Mijn motivatie is om daar iets aan te veranderen.” 

Meer vrijheid
Wonen in Zielhorst bevalt haar goed. “In de 

buurt hebben we leuke contacten. Ik mis soms 

wel het bruisende straatleven van Azië, met 

overal winkeltjes en restaurantjes. Maar de  

kinderen hebben hier veel meer vrijheid. In  

Jakarta konden ze bijvoorbeeld niet fietsen.” 

Ook al blijft het buitenland trekken, voorlopig 

gaat ze hier niet weg. “Ik vind mijn werk nog 

steeds leuk. We merken dat er meer aandacht  

is voor participatie, en niet alleen voor uitstroom. 

Maar de verandering gaat wel langzaam. Ik hoop 

echt dat er de komende jaren meer sociale 

coöperaties komen.”

Na jaren in het buitenland is Jessica de Ruijter 
met haar gezin neergestreken in Zielhorst. 
Ze ontdekte het sociale ondernemerschap en 
zet zich in voor mensen die wel willen werken 
maar niet de kansen krijgen. “Ik vind dat  
oneerlijk en wil daar iets aan veranderen.”

“Toen we in Indonesië woonden, heb ik met 

een vriendin een adviesbureau opgericht. Dat 

was de enige manier om een werkvergunning 

te krijgen. Zo is het ondernemerschap voor 

mij begonnen.” Jessica de Ruijter woont sinds 

2007 met haar man en drie zoons in Zielhorst. 

Van 2010 tot 2014 verhuurden ze hun huis. “Mijn 

man ging voor DHV in Jakarta werken. Om daar 

zelf ook werk te vinden viel nog vies tegen. In 

Indonesië nemen ze vrijwel alleen mensen uit 

eigen land aan.”

Naar China
Jessica studeerde Ontwikkelingsstudies in 

Nijmegen. Ze deed in Zimbabwe onderzoek 

naar hiv/aids-preventie onder jongeren. Na haar 

opleiding verbleef ze een aantal maanden in 

Jordanië, waar haar huidige man voor zijn studie 

Milieutechnologie heen ging, en deed daar  

vrijwilligerswerk voor Unicef. Vervolgens werkte 

ze enkele jaren bij het Ministerie van Buiten-

landse Zaken. In 2003 draaiden de rollen om: 

Jessica ging naar China voor een baan bij een 

kleine VN-organisatie. Ze woonden vier jaar in 

Beijing, waar ook haar man al snel werk vond bij 

een lokaal kantoor van DHV. 

Jessica reisde vaak het land in om projecten te 

bezoeken. “Dan moest er altijd een tolk mee. Ik 

heb wel wat Chinees geleerd, maar het is een 

heel moeilijke taal. Je voelt je echt analfabeet.” 

Haar eerste zoon werd in China geboren, 

voor de tweede bevalling ging Jessica naar 

“DE VERANDERING  
GAAT LANGZAAM”

“IK MIS SOMS HET BRUISENDE 

STRAATLEVEN VAN AZIË”

Bewoner in beeld

Foto: José Vorstenbosch

JOSÉ VORSTENBOSCH
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MET WARMTESTEM DE 
WINTER DOOR

PROGRAMMA LEUK OUDER WORDEN

Op 14 oktober was er weer een druk bezocht 
WarmteStem-café in het Groene Huis. Het 
ging over eenvoudige maatregelen die we nu 
nog kunnen nemen om onze energierekening 
binnen de perken te houden. Er kwamen allerlei 
ideeën en suggesties langs. 

Energievreters
Een voorbeeld is het isoleren van je raam met 

folie (erg goedkoop en eff ectief). Als het uitzicht 

onbelangrijk is kun je ook op eenvoudige wijze 

bubbeltjesplastic aanbrengen, zoals overtuigend 

werd gedemonstreerd door Bob Skocpol. Maar 

ook verborgen energievreters kwamen aan de 

orde en wellicht het meest verrassende idee 

was ondergoed met een batterij die fungeert als 

een soort elektrische deken om je heen. Dit is 

overigens niet zo goedkoop in aanschaf maar 

wel een lumineus idee om alleen dat te verwarmen 

wat ertoe doet.

Warmteopname
Maar WarmteStem gaat verder. Deze winter 

zijn we weer op pad met de warmtecamera 

om uit te zoeken waar de isolatie in uw huis 

kan worden verbeterd. Er is een heel team van 

warmtecoaches in opleiding die in december 

aan de slag zijn gegaan. Eerder kon niet, want 

er moet een redelijk temperatuursverschil zijn 

tussen binnen en buiten om een betekenisvolle 

warmteopname te kunnen maken. Op het warmte-

plaatje geeft de gele kleur duidelijk aan dat er 

bij de deur veel warmte verloren gaat (regenboog-

systeem: rood is warm, blauw is koud).

In 2023 organiseren we onder 

de naam ‘Leuk Ouder Worden’ 

bijeenkomsten voor 55-plus-

sers in Schothorst, Zielhorst en 

Hoefk wartier. Ons streven is 

een cyclus van maandelijkse 

workshops in Wijkcentrum 

’t Middelpunt, steeds op de 

derde vrijdag van de maand 

van 10:00 tot 12:00 uur. We 

hebben de eerste workshops 

al vastgesteld.

Positieve Gezondheid | 20 
januari 2023 | Ineke Opstal
Je maakt kennis met het 

gedachtegoed van Positieve 

Gezondheid. Daarmee kun je 

op een nieuwe manier naar je 

levenssituatie kijken. De kracht 

ervan is dat je verder kijkt dan 

eventuele problemen, ziekte of 

dat wat niet meer kan. Je leert 

vooral aandacht te geven aan 

wat jouw leven betekenisvol 

maakt. Als je weet wat jij be-

langrijk vindt, dan kan je beter 

richting geven aan je leven en 

word je gemotiveerd om veran-

deringen aan te gaan.

Ons gedrag en dat van 
anderen | 17 februari 2023 | 
Margriet Guiver-Freeman
Gedrag is alles wat we doen 

en laten. Alles wat we uit 

onszelf doen, maar ook alles 

wat we doen als reactie op 

onze omgeving. Waar komt 

dat gedrag vandaan? En hoe 

komt het dat niet iedereen 

op dezelfde manier reageert? 

Margriet laat op speelse wijze 

zien hoe ieders persoonlijkheid 

het gedrag ‘stuurt’ - zowel op 

positieve als negatieve wijze - 

en hoe het komt dat we met de 

één snel ruzie krijgen en met 

de ander uitstekend kunnen 

samenwerken. 

Tijdens deze workshops, maar 

ook op de overige vrijdagoch-

tenden voor 55-plussers willen 

we graag samen naar de lijst 

met onderwerpen kijken en 

workshops plannen voor de 

rest van 2023.

Belangstellenden kunnen zich via de website 

opgeven voor een warmteopname: 

https://warmtestem.nl.

Jo Benink, coördinator Wijkcentrum ‘t Middelpunt
Margriet Guiver-Freeman, WBT Zielhorst
Ineke Opstal, coördinator Inloophuis Schothorst

Op deze pagina zie je een foto uit Schothorst, Zielhorst 

of het Hoefk wartier. Weet jij waar deze gemaakt is?

Stuur je antwoord dan vóór 1 februari 2023 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 Aline Hijink. 

Zij won een cadeaubon van 

Van Gent Patisserie in Winkelcentrum Schothorst.

De redactie zoekt ondernemers die deze rubriek 

willen sponsoren. Interesse? Stuur een mail naar 

redactiekodw@gmail.com.



2726

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

9:00 - 17:00 PG Inloop

10:00 - 11:00 KH Koffi  e & 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 - 13:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

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 koffi  e of thee
14:00 - 16:00 Om Inloop: Koffi  e/thee met gezellige ontmoetingen 033 456 28 05
14:30 - 17:00 KH Middagcafé
16:30 - 17:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

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

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

19:00 - 22:00 Mp Privé biljartclubje

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

Tijd Plaats Inloop/Ontmoeting: Lekker warm zitten (of werken) (gratis; soms zelfs met gratis 
thee/koffi  e)

Tijd Plaats Lekker eten (prijs wordt vermeld, meestal vooraf aanmelden/reserveren nodig)

Elke maandag

In de even weken

Nu met kleurcode!

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

De redactie van Kijk op de Wijk kreeg de 

volgende vraag:

Ik zou het leuk vinden om een goed doel in 

de wijk fi nancieel te steunen. Aan welk doel of 

project kan ik doneren?

Antwoord:

Wat een mooi idee! Het WijkBewonersTeam 

Zielhorst, IndeBuurt033, de Voedselbank en 

het Wijkteam SZH hebben de mogelijkheid om 

knipkaarten of losse maaltijden uit te delen aan 

mensen die het nodig hebben:

•  Kitchen Delicious (lekker uit eten in 

’t Middelpunt, of maaltijd afh alen) kent 5- of 

10-knippenkaarten (respectievelijk € 47,50 

of € 90,00) 

•  Het Project Aangeklede Soep (elke donderdag 

tussen 12:00 en 13:00 uur soep eten of halen in 

’t Middelpunt) heeft 10-knippenkaarten (€ 12,50).

Bestel deze kaarten door een donatie op 

NL13 INGB 0653 4001 28 t.n.v. M.M.T. Guiver-

Freeman (KD). Vermeld waarvoor u wilt doneren. 

U kunt uw donatie ook achterlaten in Wijkcentrum 

’t Middelpunt, Spinetpad 2. Wij combineren 

meerdere kleine donaties wel tot een kaart.

Daarnaast heeft het WijkBewonersTeam Zielhorst 

bij de Stichting BIAN (BewonersInitiatieven 

Amersfoort-Noord) ook een ‘potje’ voor speciale 

uitgaven ten behoeve van (gezinsleden van) wijk-

genoten met fi nanciële uitdagingen in Schothorst, 

Zielhorst en Hoefk wartier. Uitgaven uit dit potje 

worden gedaan na overleg met de buurt-

netwerker. Donaties hiervoor kunnen worden 

overgemaakt naar NL35 RABO 0342 3698 49 

t.n.v. Stichting BIAN Projecten, vermeld daarbij 

Potje WBT Zielhorst.

Andere mogelijke doelen in Amersfoort:

•  Voedselbank: 

NL 20 RABO 0121 5796 89 t.n.v. Stichting 

Steunfonds Voedselfocus, Amersfoort.

•  Leger des Heils, Korps Eemland: 

NL73 RABO 0302 2322 14.

•  Dierenvoedselbank Amersfoort: 
NL97 INGB 0006 8783 87 t.n.v. Stichting 

Dierenvoedselbank Amersfoort e.o.

•  Raad van Kerken Amersfoort
NL18 INGB 0002 3071 32 t.n.v. de Raad van 

Kerken o.v.v. Amersfoort geeft warmte.

Vermeld dat het om een donatie gaat of doneer 

via de websites van deze organisaties.

Lezersvraag

Actie van de Raad van Kerken Amersfoort

Schothorst Zielhorst Hoefk wartier
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9:00 - 16:30 Mp Open Huiskamer Inloop/ontmoeting, met voor wie dat wil:
• wekelijks van 9:00 - 10:30 Jonge ouders (met peuters); 
•  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

9:00 - 17:00 PG Inloop

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 gezellige ontmoetingen 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 - 13:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

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

13:30 - 15:30 LH Inloop + 50plusclub

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

16:30 - 17:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

18:45 - 22:00 Mp Haarknipcursus. Info/aanmelden: haarknipcursus@gmail.com

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

9:00 - 17:00 PG Inloop

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 Inloop + Kledingverkoop

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

11:00 - 14:00 Mp Biljartles (alleen op afspraak!) Info Anton Laarakker marcanthy@hotmail.nl

12:00 - 13:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

Elke dinsdag

Elke woensdag

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

14:30 - 16:00 KH Handwerken

14:30 - 17:00 KH Middagcafé

16:30 - 17:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

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

9:00 - 17:00 PG Inloop

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 gezellige ontmoetingen 033 456 28 05

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

10:15 - 11:00 Mp Blijf Fit Gym € 3,30. Aanmelden seniorensport@sro.nl

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

12:00 - 13:00 Mp ‘Aangeklede soep’ in de Huiskamer (€ 1,50 of 10 x knipkaart € 12,50)

12:00 - 13:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

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

14:00 - 15:15 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 - 17:00 LH Inloop + Crea-Café

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

14:30 - 17:00 KH Middagcafé

16:30 - 17:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

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: maxgriebling@casema.nl of 06 53 79 10 12

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 Gezellige lunch met soep, broodjes en fruit in De Ontmoeting. Eigen bijdrage:  
€ 6,00. Info en aanmelden: administratie@inloophuisdeontmoeting.nl of via de lijst  
op het prikbord.

Vierde woensdag van de maand

12:30 LH Lunch

17:45 Om Gezellig samen aan tafel en bijkletsen, terwijl de kok de maaltijd verzorgt. € 7,00. 
Aanmelden: info@inloophuisdeontmoeting.nl

Eerste dinsdag van de maand

17:00 - KH Sterrendiner in het restaurant € 23,- Vooraf reserveren is nodig 033 472 62 14

Laatste woensdag van de maand

14:00 - 16:00 KH Repair Café 

Eerste maandag 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 waarin 55-plussers tips 
en ervaringen uitwisselen en alles bespreken wat zij van belang vinden. Gratis. 
Aanmelden niet nodig, tenzij in de Nieuwsbrief SZH anders aangegeven.

9:00 - 10:30 Mp Biljartles (alleen op afspraak!). Info Anton Laarakker marcanthy@hotmail.nl

9:00 – 17:00 PG Inloop

10:00 - 11:00 KH Koffie & Ontmoeting

10:00 - 11:00 KH Koersbal

10:00 - 12:00 Mp Biljartles (alleen op afspraak!). Info Anton Laarakker marcanthy@hotmail.nl

10:00 - 12:00 LH Inloop + 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 - 13:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

14:00 - 16:00 Om Inloop: Koffie/thee met gezellige ontmoetingen 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

15:00 - 16:30 Mp Kinderkoor De Kiezeltjes

15:00 - 19:00 Mp Iraans koken

15:30 - 16:30 KH Middagcafé met tapasbar

16:30 - 17:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

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

19:30 - 21:30 Om Alle ballen even laten vallen: inspiratie en ontspanning! Gratis.  
Info/aanmelden: info@inloophuisdeontmoeting.nl. Voor thema’s, zie Agenda

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

Elke zaterdag

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

17:30 LH Maaltijd voor alleengaanden en senioren. Opgeven 033 461 96 50

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

16:00 - 18:00 Mp Muziekcafé Zielhorst

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 - 13:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

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 gezellige ontmoetingen 033 456 28 05

14:30 - 17:00 KH Middagcafé

16:30 - 17:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

Eerste en derde zaterdag van de maand

Tweede en vierde zaterdag van de maand

Laatste zaterdag van de maand

Elke zondag

Dag Datum Tijd Loc Wat
zo 1 jan IS Geen Inloop!

zo 8 jan 14:00 - 16:00
IS

Nieuwjaarsreceptie. Graag vooraf aanmelden: info@
inloophuisschothorst.nl

vr 13 jan 14:00 - 16:00 Om Nieuwjaarsontmoeting

di 17 jan 19:30 - 21:00 Om Workshop Positieve gezondheid.  
Info/aanmelden: administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

vr 20 jan 10:00 - 12:00 Mp Workshop Leuk Ouder Worden, Aftrap en programma 2023 - 
Info/aanmelden: workshopsmiddelpunt@gmail.com

do 26 jan 19:30 - 21:00 Om Verdiepingsavond Positieve gezondheid.  
Info/aanmelden: administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

za 28 jan 16:00 - 18:00 Mp Muziekcafé Zielhorst, met het Brunel Jazz kwartet

vr 10 feb 10:00 - 12:00 Om Workshop Positieve gezondheid.  
Info/aanmelden: administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

di 14 feb 14:00 - 16:00 Om Workshop Schrijf je blij. € 7,00 per keer.  
Info/aanmelden: administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

do 16 feb 19:30 - 21:00 Om Verdiepingsavond Positieve gezondheid.  
Info/aanmelden: administratie@inloophuisdeontmoeting.nl

vr 17 feb 10:00 - 12:00 Mp Workshop Leuk Ouder Worden, Wijzelf en ons gedrag in kleuren 
- Info/aanmelden: workshopsmiddelpunt@gmail.com

za 25 feb 16:00 - 18:00 Mp Muziekcafé Zielhorst, met The Foxes

Agenda januari/februari 2023

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 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.

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

10:00 - 11:00 KH Koffie & Ontmoeting

12:00 - 13:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

14:30 - 17:00 KH Middagcafé

16:30 - 17:30 KH Warme maaltijd in het restaurant (€ 7,25)

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!

Tweede en vierde donderdag van de maand

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! 

Eerste en derde donderdag van de maand
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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


