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Inleiding Wegwijs in Schothorst

De 5e editie! Een nieuwe (papieren) uitgave met informatie in uw wijk.

De website voor Schothorst: www.InSchothorst.nl draait ook alweer bijna 
een jaar.
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste inwoners van Schothorst om 
de website te voorzien van actuele informatie en foto’s (mensen die graag 
verhalen schrijven en/of die fotograferen leuk vinden).

Denk je dat lijkt mij wel wat, mail dan naar: redactie@inschothorst.nl.

Maar ook de makers van dit boekje kunnen wat verjonging gebruiken. 
Ben je goed met tekstverwerker en e-mail? Mail ons, dan en we maken 
een afspraak!

Dit jaar zorgen de adverteerders en het Buurtbudget weer voor een 
belangrijke bijdrage aan dit boekje.

Onze, zo langzamerhand huisfotograaf, Hans Niezen en mensen van de 
werkgroep hebben weer gezorgd voor de opfleuring met foto’s.

Wij hopen dat de inhoud inspireert voor een leuke activiteit of u informa-
tie geeft die u zocht. Of u overweegt om bij een bewonersinitiatief aan te 
sluiten en mee  te werken aan een goede leefbaarheid in de wijk.

Bij Jumbo, Het Groene Huis  en Panini Italiani (naast station Schothorst) 
staat een bak met meeneem exemplaren. Mocht u uw exemplaar kwijt zijn 
of een Nee/Nee sticker hebben, dan kunt u op bovengenoemde plaatsen 
een Wegwijs meenemen.

Namens de werkgroep,
Johan te Grotenhuis, Louise de Haart, Herman Koolstra, Ineke van Oosten 
en Christien Stomphorst.



Wie belt u waarvoor? Informatie Veilig Amersfoort
Vervuiling, schade en onderhoud

Zwerfvuil, hondenpoep, achtergelaten vuilniszakken, oude fietsen 
of andere goederen. Beschadigd straatmeubilair als afvalbakken, 
verkeersborden, banken, speeltoestellen of lantaarnpalen. Schade aan 
straatwerk, riolering, bomen en beplanting. Melden bij de gemeente via 
het algemene telefoonnummer 14 033 (op werkdagen 8.30-17.00 uur), 
via website www.amersfoort.nl/meldpunt of geef uw melding door via uw 
mobiele telefoon met WhatsApp op nummer 06-5750 5302. Op basis van 
uw melding wordt actie ondernomen.
De wijkbeheerder is Gert van der Ploeg, hij is bereikbaar via het algemene 
nummer 14 033 of mailen op gh.vanderploeg@amersfoort.nl

Leefbaarheid en veiligheid
De gebiedsmanager werkt aan de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. 
Hij of zij kijkt wat er leeft in de buurten bespreekt dit met bewoners, 
organisaties en collega’s in de gemeente. De gebiedsmanager voor 
Schothorst is Marjolein van Alphen. U kunt haar bellen via het algemene 
nummer 14 033 of mailen op jm.vanalphen@amersfoort.nl

Overlast (geen spoed, wel politie)
Als u overlast ervaart waarbij op korte termijn actie nodig is, belt u de 
politie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over lawaai of vernieling.
Bel de politie Amersfoort of uw wijkagent via algemeen nummer: 0900-
8844. Of mail via het contactformulier op www.politie.nl. U kunt ook 
anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. De wijkagent in 
Schothorst is Tonny Poelman.

Jongeren
Als u al geruime tijd hinder ondervindt (geluid, afval) van (jonge) 
bewoners, geef het dan door aan het Meldpunt (zie gegevens bij 
vervuiling hierboven). De meldingen worden doorgestuurd naar het 
Kernteam jeugd waar alle professionals in zitten die betrokken zijn bij dit 
onderwerp.

Noodsituaties (spoed)
Als elke seconde telt, als de dader nog in de buurt is of bij een verdachte 
en/of bedreigende situatie. Bel direct het alarmnummer: 112. De politie 
komt dan zo snel mogelijk.



Huisartsenpraktijken die nog patiënten aannemen:
Huisartsenpraktijk Sagenhoek; Paladijnenweg 613; Tel. 033-4725000
Huisartsenpraktijk Orion; Ringweg Koppel 15; Tel. 033-4790000

Tandartsenpraktijk die nog patiënten aanneemt
(Alleen voor Schothorst)
Tandartsenpraktijk A. Meeuwissen; Klarissenstraat 26; Tel. 033-4757310

Informatie voor mensen met weinig te besteden
Voedselbank
De vraag of een voedselpakket wordt verstrekt, hangt af van het bedrag 
dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke. 
Dit is dus het geld dat overblijft nadat de vaste lasten zoals huur, gas/wa-
ter/licht en verzekeringen betaald zijn.
Er wordt vooraf een intake gehouden. U kunt hiervoor terecht op dins-
dag-, woensdag- en donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur. Argon-
weg 10, tel. 033-472 19 37.

De kledingbank 
De kledingbank Amersfoort is ook een mogelijkheid voor het verkrijgen 
van gratis kleding en beddengoed. Vraag uw huisarts, maatschappelijk 
werker (wijkteam)  of geestelijk verzorger naar een verwijzing.
Het Leger des Heils heeft ook een regeling voor kleding. Vraag bij de infor-
matiewinkel van Indebuurt033. 

De Speelgoedbank 
De Speelgoedbank is er voor kinderen uit gezinnen die onder de financiële 
minimumgrens of waar net genoeg geld is voor de eerste levensbehoef-
te leven. Het gebeurt na doorverwijzing. In de informatiewinkel Inde-
buurt033 kunt u langsgaan voor informatie. 

Advertorial

Dansschool Parmentier
Een vertrouwd adres voor danslessen. (Echt)paren van 20 tot 
+/- 65 jaar leren samen stijldansen in een prachtige zaal.
Ook LaBlast danslessen voor dames zonder danspartner en 
Streetdance voor jeugd vanaf 10 jaar.
Diversen gratis proeflessen. Homerusstraat 2,  telnr 033 4559822.
www.dansschoolparmentier.nl



 
 

 

  

Kijk dan op 
www.meldpuntsandbergen.nl 
en neem contact op met mij. 
Je krijgt een gratis gesprek 

en advies op maat voor jouw situatie. 

Ben je tussen de 15 en 25 jaar 
en heb je nog geen startkwalificatie, 

stage of een betaalde baan?

Algolweg 18-f 
3821 BH Amersfoort
Tel: 033 489 32 84

info@batopersonenvervoer.nl
www.batopersonenvervoer.nl

Bestel makkelijk en snel
via onze mobiele website
m.batopersonenvervoer.nl



Fondsen voor kinderen
Stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Nederland. De stichting 
wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied en sporten kunnen 
volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugd-
cultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit 
financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Aan-
vragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs (bijv. huisarts) 
of professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag 
wordt direct betaald aan de (sport)instelling waar het kind les heeft.
Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of de sportattributen voor 
kinderen, tussen de 4 en 18 jaar, uit gezinnen die leven van een uitkering, 
in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal 
minimum. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs 
(bijv. huisarts) of professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het 
toegekende bedrag wordt direct betaald aan de (sport)instelling waar het 
kind les heeft.

Stichting Leergeld Amersfoort biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden 
en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen vol-
waardig participeren in de samenleving.Alle aanvragen op het gebied van 
sport (en dus ook zwemmen) en cultuur kunnen worden ingediend voor 
kinderen vanaf 6 jaar.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op 
Stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activitei-
ten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen 
hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Boeken uit de bibliotheek.
Kinderen t/m 18 jaar kunnen gratis boeken lenen in de bibliotheek. 

Dierenarts met aangepaste tarieven
Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen, hanteert Beter-
Beest Dierenartsen voor hen een sociaal tarief: flinke korting op de prijs 
van behandelingen en ingrepen. Om hiervoor in aanmerking te komen, 
moeten eigenaren aantonen dat hun inkomen op bijstandsniveau ligt. 
Adres: Hendrik van Viandenstraat 33, tel: 033 - 82 00 311, e-mail: 
info@beterbeest.nl.



ALGEMEEN

Wat moet je doen als het even financieel tegenzit?
Een financiële tegenslag, scheiding, plotseling ontslag, ineens is je situatie 
anders en weet je niet of je de aankomende tijd alles kunt betalen. Je kind 
wil sporten of heeft voor school een nieuwe laptop nodig, de wasmachine 
geeft er plotseling de brui aan of een schuldeiser klopt ineens aan de deur. 
Hoe en waar vraag je dan hulp en wat moet je zeggen?
De website www.hetziteventegen.nl helpt je de juiste ondersteuning te 
vinden. 

Soms zit het financieel even tegen, dat hoeft echt niet zo te blijven!

Bibliotheek Eemland (Koperhorst)
Uitlenen van boeken, dvd’s, cd’s en tijdschriften voor alle wijkbewoners. 
Wijklocatie in de Koperhorst, Paladijnenweg 275. Info: Tel. 033 - 472 6214 
(Koperhorst) of 033 - 463 1914. www.biblioheekeemland.nl/
www.koperhorst.nl. Openingstijden: ma. t/m zo., 07.30-22.00 uur; Op ma., 
woe. en vrij. van 10.00-11.30 uur is een vrijwilliger aanwezig.

Burennetwerk Schothorst.
Is een werkgroep die vanuit de Wijkraad actief is met het ondersteunen 
van buurtgerichte acties en activiteiten. Wilt u in uw buurt iets opzetten 
en zoekt u hulp daarbij? 
Mail dan naar: burennetwerkschothorst@gmail.com.

Buurtbudget Schothorst 
Buurtbudget Schothorst is er voor bewoners 
en organisaties die activiteiten organiseren 
voor (een deel van) de wijk waardoor de 
sociale samenhang tussen bewoners in de 
wijk wordt bevorderd.
Op de website: 
www.buurtbudget-schothorst.nl vindt u de 
criteria voor een aanvraag en de wijze waarop u deze aanvraag kunt doen. 
Desgewenst  kan dit ook schriftelijk op postadres: BBC Overtoom 49, 3813 
NW Amersfoort. Het Buurtbudget is op zoek naar een nieuw commissielid.



Cursussen voor scholieren en workshops voor ouderen
Voor pubers de cursus: Snel leren = leuk leren, waarin ze leren te leren en 
om in minder tijd beter hun (huis)werk te doen en te plannen. 
Vragen rond het opvoeden van je puber? Ik coach, ouder(s), jongeren of 
hele gezin. Altijd zo kort mogelijk. Bij schoolzaken, thuis en de combi. Het 
is fijn als ouders weer met plezier en vooral krachtig echt ‘ouder’ kunnen 
zijn.  Mail: info@fbuysadvies.nl, tel. 06 50 81 05 61, www.fbuysadvies.nl.

Heilig Kruis
Voor alle kerkelijke activiteiten verwijzen 
we naar de website. Hierop kunt u ook o.a. 
informatie vinden over koren.
Info: www.katholiekamersfoort.nl, onder 
geloofsgemeenschappen, adres: 
Liendertseweg 48.

Hoeksteen
De Hoeksteen  is een protestantse Kerk die midden in Schothorst staat, 
direct achter het winkelcentrum. Naast alle kerkelijke activiteiten wil de 
kerk er ook nadrukkelijk zijn voor de wijk. De Hoeksteen is ook recent 
verbouwd en biedt ruimte voor diverse activiteiten. Kerkelijke activiteiten 
zijn onder meer diensten, gesprekskringen, vespers en koren. Door diverse 
organisaties wordt de Hoeksteen ook gebruikt voor bijvoorbeeld senioren 
gym, maaltijden, voortburgeringscursussen etc.  Meer informatie is te 
vinden op de website van de kerk www.hoeksteenamersfoort.nl.

Inloophuis Schothorst
Een huis waar je wijkbewoners kunt 
ontmoeten bij een kopje koffie, een 
wijkmaaltijd, een wandeling en andere 
activiteiten. Kom met nieuwe ideeën en 
initiatieven in de wijk en we kijken samen 
of het uit te voeren is. Zie de website voor 
meer informatie. 
Contactpersoon: Trudy Paus. Info: Tel. 033 - 480 1902, Lancelotpad 18, 
e-mail: info@inloophuisschothorst.nl, www.inloophuisschothorst.nl.





Leger des Heils
Activiteiten van het Leger des Heils zijn o.a.: 1e dinsdag v.d. maand kof-
fie-inloop vanaf 11.30 uur. Warme maaltijden: 1e dinsdag v.d. maand om 
12.00 uur en zaterdag om 17.00 uur. Opgave: 033-4619650. Kosten € 5,-. 
Kledingbeurs/inloop op woensdag en vrijdag van 10.00-14.00 uur. Zie voor 
meer activiteiten de website. Locatie: Albert Schweitzersingel 69 (hoek 
Trompetstraat). E-mail: jacqueline.barkmeijer@legerdesheils.nl.

Maaltijd in de kerk
Iedere tweede donderdag van de maand om 18.00 uur in de Hoeksteen, 
Klaartje Donzepad 59. Contactpersoon: Diny Hessing. Info: Tel. 033 - 475 
0711, aanmelden is wel noodzakelijk i.v.m. beperkt aantal plaatsen.

Maaltijden in de Koperhorst
Elke middag van 12.00-13.30 uur kunt u een drie gangen warme maaltijd 
gebruiken. 
Kosten € 6,75.  Ook is het restaurant van 16.30-18.00 uur open voor het 
gebruik van een eenvoudige warme maaltijd. Kosten € 4,50.
Reserveren voor bovenstaande is niet noodzakelijk.
Elke laatste woensdag van de maand kunt u genieten van het sterrendiner, 
aanvang 17:00 uur. Kosten € 18,50 inclusief twee drankjes. Reserveren 
noodzakelijk. 

Welkom in de wijk
Als u nieuw in Schothorst bent komen wonen is het fijn om welkom gehe-
ten te worden. Er is een klein groepje mensen die zich daarvoor wil inzet-
ten. Zij horen graag dat u nieuw bent en komen dan langs met informatie 
over de wijk. Bent u nieuw in de wijk en heeft u belangstelling, mail dan 
naar wegwijsinschothorst@gmail.com.
Omdat niet iedereen via e-mail bereikbaar is, zoeken we ook een manier 
om nieuwkomers te vinden. Heeft u tips of ideeën laat het ons weten! 
Mail dit naar bovenstaand e-mailadres.



WijkMobiel
Heeft u vervoer nodig binnen de wijken 
Schothorst/Zielhorst? Neem de WijkMobiel! De 
mobiel rijdt van maandag tot en met vrijdag van 
09.00-17.00 uur. Kosten € 2,- per rit, 
strippenkaart € 7.50. Strippenkaarten zijn te 
koop bij Jumbo in Schothorst en Emiclaer en de 
Koperhorst. Per rit kunt u met pinpas in de 
mobiel betalen. Reserveren/afspraak: 033-476 38 30 ma. t/m vrij. 
tussen 13.00-16.00 uur. Of via e-mail: reserveren@wijkmobiel.nl. 
Uw rollator kan ook mee.         
 
Wijkraad Schothorst
De Wijkraad van Schothorst is de plek waarin bewoners samen met de buurt-
netwerker en andere professionals overleggen over alles wat te maken heeft 
met het wonen en leven in de wijk. Daar wordt besproken welke activiteiten en 
voorzieningen in de wijk nodig of wenselijk zijn en hoe die gerealiseerd kunnen 
worden.  Alle wijkbewoners die willen meedenken en meepraten over de wijk 
zijn welkom op de bijeenkomsten van de Wijkraad.  Als u zich per mail aanmeldt 
voor de digitale maillijst van de Wijkraad, sturen we u een uitnodiging voor de 
vergaderingen en krijgt u de verslagen daarvan.  Ook buiten de vergaderingen 
kunt u via de mail met vragen en ideeën bij de Wijkraad terecht. 
Het adres is: wijknetwerkinschothorst@gmail.com.  
Wilt u telefonisch contact leggen? Bel dan met de buurtnetwerker Michel 
Wesolek. Zijn telefoonnummer is 06-53 579 498. Meer informatie over de 
Wijkraad Schothorst vindt u op de wijkwebsite, www.inschothorst.nl. 

Wij zijn groot door klein te blijven!

Ook als wijkontmoetingscentrum staat de deur altijd open.

Woonzorgcentrum  



ACTIVITEITEN

DANS

Afrikaanse dans
Tambafit is een combinatie van dans en fitness via aanstekelijke ritmes uit 
Afrika. Losse workshops op aanvraag. Contactpersoon: Eliane Becks. Info: 
Tel. 06 -12 463 713, www.indonongo.nl.

Biodanza
Lessen voor volwassenen en kinderen: bewegen, 
genieten, plezier en ervaren.
De muziek en oefeningen nodigen je uit tot expressie. 
Je kunt helemaal zijn wie je bent. Je kan bewegen in 
het ritme wat goed voelt voor jou. Iedereen is welkom: 
jong of oud, soepel of stram. Er zijn geen danspasjes. 
Ieder kan op eigen niveau meedoen. Contactpersoon:  
Clarine Huizenga. Info: Tel. 06 -14 210 723. 
www.biodanzaforharmony.nl

MUZIEK

Gitaarles
Paul verzorgt op een professionele, ontspannende manier gitaarles in ver-
schillende stijlen voor beginners en gevorderden van 7 tot ….. jaar aan de 
Sagenlaan in Schothorst. Gratis proefles mogelijk.Informatie: 
gitaarstudiospelenderwijs@ziggo.nl. Tel. 033 - 472 88 55/033 - 889 34 24, 
www.speelgitaaramersfoort.com.

Vioolles
Al ruim 25 jaar geeft Carla van der Heijden viool- en 
altvioollessen in Schothorst.
Informatie is te vinden op: www.devrolijkeviool.nl of 
bel 06 - 40 033 358.



SPEL

Dart- en Poole avonden
In Eetcafé Schothorst, Pieter Stastokerf (winkelcentrum Schothorst) wordt 
op de woensdag- en donderdagavond dart gespeeld van 20.00 - 23.00 uur. 
Op de maandagavond wordt pool (biljart) gespeeld van 19.30 - 23.00 uur. 
Info: tel. 06 - 21 575 270, dhr. Güven.

Klaverjasvereniging Schothorst
Maandagavond 19.30 uur. Appartementencomplex de Waaier, Garietstraat 
205, Amersfoort. Contactpersoon: H. Raasveld. Info: Tel. 06 - 24 864 934, 
hraasveld@gmail.com. 

SPORT

Atletiekvereniging Altis
Altis heeft de beschikking over een atletiekbaan en een eigen clubhuis aan 
de Schothorsterlaan 78, 3822 NB Amersfoort. Postadres: 
Postbus 938, 3800 AX Amersfoort. Voor informatie: www.altis.nl of e-mail: 
secretaris@altis.nl.

BAN biedt veelzijdig badminton 
Bij BAN (Badminton Amersfoort Noord) 
is badminton veel meer dan een camping-
activiteit. BAN, de grootste badmintonver-
eniging van de provincie Utrecht, biedt een 
ruim en gevarieerd aanbod aan junioren, 
senioren, recreanten en competitiespelers. 
BAN heeft sporthal de Icoon in Vathorst als thuisbasis, maar u kunt ook 
terecht in de Bieshaar op vrijdagavond en Midland op woensdagmorgen-
maakt. Op woensdagavond en donderdagavond kunt u 3 x vrijblijvend 
komen badmintonnen in sporthal de Icoon, Lovink 10 in Vathorst. Meer 
informatie vindt u op de website www.banbadminton.nl

Befit sportschool
Zie voor alle mogelijkheden en lessen: www.befit-amersfoort.nl. E-mail: 
info@befit-amersfoort.nl. Tel. 033 - 433 07 47. Schothorsterlaan 76, 3822 
NB Amersfoort. 



Ckv MIA
MIA is een Christelijke Korfbalvereniging, we spelen onze wedstrijden op 
zaterdag of midweeks. Naast korfbal huisvest MIA ook een tennis-, trim- 
en beach volleybalafdeling. De trimmers trainen op de zaterdagmorgen. 
Info: Renate Vergeer via: nieuweleden@ckvmia.nl,. Schothorsterlaan 5. 
www.ckvmia.nl.

De Amersfoortse Handboog Vereniging (AHV) Centaur
De Amersfoortse HandboogVereniging (AHV) Centaur is opgericht op 
14 mei 1962. Sinds 1979 heeft de vereniging haar onderkomen in een 
schiethal in park Schothorst (tegenover het Centrum voor Natuur en 
Milieu Educatie, het Groene Huis), Schothorsterlaan 21.
Er zijn trainingen voor de jeugd vanaf twaalf jaar en trainingen voor 
senioren. Ook worden er gezellige clubavonden georganiseerd. Meer 
informatie op onze site: http://www.ahv-centaur.nl

Tennisvereniging Randenbroek 
LTV Randenbroek is één van de grootste tennisverenigingen en één van de 
grootste sportverenigingen van Amersfoort. De vereniging is aangesloten 
bij de tennisbond: KNLTB district Utrecht en werkt lokaal nauw samen 
met de ITA (Interclub Tennis regio Amersfoort) en de Amersfoortse Sport 
Federatie (ASF). De vereniging heeft op sportpark Emiclaer te Amersfoort-
Noord een tennispark in eigendom met acht verlichte smashcourt banen, 
een oefenkooi en een mini tennisbaan. Hoolesteeg 4, 3822 NC. 
Tel. clubhuis: 033-48 02 771. Info: infoleden@ltvrandenbroek.nl.

Voetbalvereniging VVZA
VVZA, dé voetbalvereniging voor Schothorst. Hoolesteeg 6 
(in Park Schothorst). www.vvza.nl
Voor: dames-, jeugd- en seniorenvoetbal; alsmede 
45+-voetbal.
Kabouters van 5/6 jaar kunnen op woensdagmiddag 
om 15.00 uur middels een proeftraining starten. 
Info: projecten@vvza.nl. 
Aanmelden, voor alle  leeftijden, kan bij de ledenad-
ministratie op dinsdag tussen 19.00-20.00 uur. 



SPORT & BEWEGEN: door Buurtsportcoaches van SRO
Wil je (meer/weer) sporten en bewegen? Mensen ontmoeten? Werken 
aan je gezondheid? De Buurtsportcoaches hebben alle contacten op het 
gebied van sport & bewegen in de wijk. Zij zoeken graag met je naar een 
geschikte en gezellige plek om te bewegen. Dit kan bij een sportverenigin-
gen of één van de Buurtsportcoach activiteiten. Bekijk zelf het complete 
aanbod op: www.buurtsportcoach.nl. 
Buurtsportcoaches in Schothorst: Mark Schepp (Mschepp@sro.nl) 
033-422 51 78 en Nadine de Goede (NdGoede@sro.nl) 033-422 51 85.

Kinderen 6-8 jaar:
Activiteit: sportinstuif.  
Locatie: Gymzaal Koning Arthurpad. Gratis deelname.
Groep 5&6: iedere maandag van 15.00-16.00 uur. Groep 7&8: iedere 
maandag van 16.00-17.00 uur.
Groep 3&4: iedere dinsdag van 16.00-17.00 uur. Contact: Ndgoede@sro.nl

Volwassenen:
Activiteit: Wandelfit.
Locatie: atletiekbaan Schothorsterlaan 
Contact:  Marcel Snippe marcel@desportcombinatie.nl  Dag & tijd: zie 
www.altis.nl
Activiteit: sportief wandelen Altis. 
Locatie: Atletiekbaan Schothorsterlaan. Dag & tijd: zie www.altis.nl
Activiteit: Wandelen
Locatie: vanaf ’t Middelpunt, Spinetpad 2. 
Iedere maandag van 14.00-15.00 uur. Geen kosten. Aanmelden: 
jkievit@sro.nl.

Senioren:
Activiteit: senioren beweegactiviteiten
Topfit Pilates 55+
Locatie: De Koperhorst. Woensdag 9.00-9.55 uur. Kosten:  € 5,00. Contact: 
Nienke Berrens. Tel. 033-434 06 16.
Topfit Stoelpilates 60+ 
Locatie: De Koperhorst.Woensdag 10.00-10.55 uur. Kosten:  € 5,00. 
Contact: Nienke Berrens. Tel. 033-434 06 16.



Activiteit: Topfit damesgym 
Locatie: Kerk de Hoeksteen. Woensdag 9.00-10.15 uur en 10.30-11.45 uur. 
Kosten: € 3,60. 
Contact: Heleen Zuiderduin hzuiderduin@sro.nl. Tel. 06-17 455 323.
Activiteit: Topfit stoel Pilates 55+
Locatie: Zaal Flat de Garietstraat. Donderdag 09.00-09.45 uur. Kosten € 3,-. 
Contact: Nienke Berrens, Tel. 033-434 06 16.

Move2Socialize: volwassenen
Bewegen & koffie
Voor  mensen met LVB/NAH. (alle leeftijden). 
Locatie: Gymzaal De Neng (Hoogland). Woensdag van 10.00-11.00 uur. 
Gratis deelname. Contact: Mschepp@sro.nl
Bewegen & koffie 
Voor mensen die niet actief zijn, structuur kunnen gebruiken. 
Locatie: Gymzaal De Neng (Hoogland). Woensdag van 11.15-12.15 uur. 
Gratis deelname. Contact: Mschepp@sro.nl

TAAL

Taalcafé
Het taalcafé in de Koperhorst vindt plaats elke twee weken op maan-
dagmiddag van 13.30-15.00 uur. Voor het komende jaar zijn ze nog niet 
vastgesteld.
Eemhuis
Oefenen met Nederlands. Lezen, schrijven, samen praten, taalspelletjes, 
oefenen met de laptop. Het kan bij de Bibliotheek het Eemhuis.
Elke dinsdag 09.30-11.00 uur; donderdag 19.00-20.30 uur en vrijdag 
13.30-15.00 uur. Eemplein 71, tel. 033-463 19 14. 
taalhuis@bibliotheekeemland.nl 

Toegang gratis. Voor de koffie betaal je iets. De eerste keer bespreek je 
samen met een vrijwilliger in welk groepje je het beste  past. 
Daarnaast is er een schrijf- en leesclub voor mensen die moeite hebben 
met de Nederlandse taal. Inloop spreekuur van het Taalhuis.



ZANG

Cantorij en Vespers
Informatie: J. van den Berg (Job), 
033-433 1670, 
jobvandenberg@planet.nl
Muzikale leiding: I. Petten (Ingrid), 
033-480 7401, ipetten@hotmail.com
Plaats: De Hoeksteen, 
Klaartje Donzenpad 59 (achter winkelcentrum Schothorst).
Het koor repeteert op woensdagavond van 20.00-22.00 uur gemiddeld 2x 
in de maand. De cantorij zingt 1x per maand in de vesper op de 2e zondag 
van de maand. Daarnaast zingt de cantorij ook af en toe in de Hoeksteen 
of in De Bron en met Kerst en Pasen. Nieuwe leden zijn welkom.
Voor meer informatie zie bovenstaande contactpersonen.

Cellar Gospel Seventykoor
Het Amersfoortse gospelkoor Cellar 
Gospel Seventy doet al vanaf 1970 van 
zich spreken. Het koor bestaat uit een 
groep enthousiaste zangers en zange-
ressen die o.l.v. Wibo Hijink en onder-
steund door eigen combo, 
diverse genres ten gehore brengt. Het koor wil het beleven van de bood-
schap van het Evangelie overtuigend over brengen. Wij zijn altijd op zoek 
naar nieuwe leden die muziek willen brengen met een boodschap en die 
deel uit willen maken van een gezellige, inspirerende groep mensen. 
Website: www.cellargospelseventy.nl; email: info@cellargospelseventy.nl.  
     
Middelpuntkoor
Voor iedereen die graag wil zingen is er 
in het Middelpunt het Middelpuntkoor. 
Zij repeteren elke woensdagmiddag van 
14.00-16.00 uur, Spinetpad 2 in 
Zielhorst. Voor meer informatie zie de 
website: www.middelpuntkoort.nl, of e-mail naar 
middelpuntkoor@hotmail.com. Bellen kan natuurlijk ook, 
naar 06-53 429 313.



Smartlappen koor Gedeelde Smart
Het koor Gedeelde Smart is opgericht op 2 
september 2002. Ons koor bestaat uit plus 
minus 45 dames, 2 enthousiaste accorde-
onisten en een inspirerende dirigente. Wij 
zingen een zeer veelzijdig repertoire dat 
varieert van een tranentrekkende smartlap 
tot een “de-hele-tent-op-stelten-zettend” 
levenslied. Op dit moment is vooral behoefte aan sopranen. Repetitie: 
dinsdagavond in de Koperhorst, Paladijnenweg 275. Wilt u meer over ons 
koor weten? Onze website is www.gedeelde-smart.nl. Of vraag informatie 
via de mail: info@gedeelde-smart.nl.

Sjofar Interkerkelijk koor
Veelal muziek met enige gospelinvloed, 
maar ook rustige en ingetogen liederen. 
Repetities: elke dinsdag 20:00-22:00 uur in 
De Klaartje Donzepad 59. Contactpersoon: 
Jochem Kooistra, Info: Tel. 06-51 714 747, 
www.sjofar.org.

Smartofore (anagram voor Amersfoort)
Een koor dat het Nederlandstalig populai-
re lied ten gehore brengt, maar dan in een 
ander jasje.
Altijd al willen swingen in een vrolijk en ei-
genwijs koor? Kom dan eens kijken en mee-
doen. E-mail naar: secretaris@smartofore.nl 
Tel. 033-4808376 en laat weten dat je wilt komen. Repetities op maandag-
avond van 20.00-22.00 uur, 
KBS De Kameleon, Stradivariusstraat. www.smartofore.nl



Zeur niet
Het Amersfoortse Zeur Niet! is een 
enthousiast en vrolijk gemengd koor (zonder 
mannen), wat alleen composities zingt van 
Harry Bannink. Denk hierbij aan liedjes van 
‘Ja zuster Nee zuster’, ‘het Schaep met de 
Vijfpooten’, ‘Het Klokhuis’ en musicals van 
Annie M.G Schmidt. Wij zijn altijd op zoek 
naar nieuwe leden. Met name mezzo-sopranen en alten. Mannen zijn ook 
welkom. Zeur Niet! oefent op donderdag om de 2 weken in de Koperhorst, 
Paladijnenweg 275. Informatie www.zeurniet.net en faceboek zeur niet; 
aanmelden: zeurnietamersfoort@gmail.com.

Zingen Zonder Zorgen
Ontspannen zingen voor eigen plezier. Wij 
zingen op dinsdagavond. Neem contact op 
met: Contactpersoon: Rosita van Oosten. 
Info: 033-433 0149 / 06 - 36 552 623, 
rositavanoosten@hotmail.com.
www.zingenzonderzorgen.jouwweb.nl.

KLUSSEN EN REPARATIE

KlusTeam
Het KlusTeam van Indebuurt033 helpt kwetsbare bewoners uit Amersfoort 
om zo prettig en veilig mogelijk te kunnen wonen. De klussen die de 
vrijwilligers uitvoeren variëren van het ophangen van lampen, kapstokken, 
planken, gordijnrails tot het leggen van een laminaatvloer, behangen, 
verhelpen van een lekkende kraan en andere kleine reparaties. Ook voor 
tuin en schutting kunnen zij een beroep doen op de vrijwilligers van het 
KlusTeam. In de tuin wordt snoeiwerk verricht, onkruid verwijderd e.d. 
Ook het vervangen of repareren van een schuttingdeel of een poort 
behoort tot de mogelijkheden.Contactpersoon: André Nelissen, Info: 
Tel. 033-470 0426.



Repaircafé: Weggooien? Mooi niet!
Op de eerste maandagmiddag van de maand van 
14.00-16.00 uur in Woonzorgcentrum De Koper-
horst helpen handige klusvrijwilligers u gratis bij het 
repareren van iets dat het niet meer doet, zoals een 
lamp, een klok of een fiets. Het Repair Café is ook 
bedoeld om u met uw buurtbewoners in contact te 
brengen en te ontdekken dat er veel kennis en prak-
tische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. Info: 
via de balie van De Koperhorst, Paladijnenweg 275.

ZORG EN WELBEVINDEN

Arabische ontmoetingsgroep voor vrouwen
Indebuurt033 wil deze groep vrouwen ondersteunen en begeleiden 
om hun sociale netwerk uit te breiden en hun sociale isolement te 
doorbreken. Het is heel waardevol om ervaringen te kunnen delen met 
andere vrouwen met de zelfde achtergrond.
Spreekt u dit aan dan bent u van harte welkom op woensdagochtend van 
10 tot 12 uur in de Hoeksteen, Klaartje Donzenpad 59 (achter Jumbo) 
in Schothorst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
participatiemakelaar: Saliha El Atrouss, tel. 06-43141521, e-mail: 
saliha.elatrouss@indebuurt033.nl

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling Amersfoort is gratis voor alle inwoners van de gemeen-
te Amersfoort. Het is speciaal bedoeld voor de aanpak van problemen 
tussen buren en/of buurtgenoten. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, ruzie 
over erfscheidingen of overlast door kinderen of jongeren. 
De bemiddelaars zijn daar speciaal voor opgeleid. Buurtbemiddeling 
draagt bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk en 
helpt ergere problemen te voorkomen.
Telefonisch contact kan via 033-469 24 20 ma t/m vrij van 09.00-13.00 uur. 
E-mail: buurtbemiddeling@indebuurt033.nl. 
Voor meer informatie kun je ook terecht op de website van Buurtbemid-
deling: www.problemenmetjeburen.nl.



Lancelotpad 18, 
3813 EW AMERSFOORT
Coördinator: Trudy Paus
T: (033) 480 19 02
info@inloophuisschothorst.nl

www.inloophuisschothorst.nl

Openingstijden
Maandag: 14.00-16.00
Dinsdag: 10.00-12.00
Woensdag: 10.00-12.00
Donderdag: 14.00-16.00
Vrijdag: 14.00-16.00
2e, 3e en 4e zondag 
van de maand: 14.00-16.00

InloopHuis
Schothorst

"Altijd gezellig om even binnen te komen!"



Buurtvaders
Vrijwilligers uit de wijk lopen op woensdagavond een rondje in de wijken 
Koppel en Schothorst-Zuid t.b.v. jeugd op straat. Dan beantwoorden 
ze vragen van jongeren en andere bewoners en verwijzen door naar 
de hulpverlening als dat nodig is. Daarnaast houden de Buurtvaders 
toezicht bij speciale gelegenheden, zoals buurtfeesten, Oud en Nieuw, 
sportevenementen en dergelijke. Waar nodig bemiddelen de Buurtvaders 
bij ruzie of overlast. Zij werken hierbij samen met buurtorganisaties 
en instellingen om tevens laagdrempelige activiteiten in de wijk te 
organiseren. Contactpersoon: Mohamed Boulahrouz. Info: Tel. 06-14 843 
680/033-033 469 2469, e-mail: Mohamed.Boulahrouz@indebuurt033.nl

Buurtzorg
Voor verpleging en verzorging thuis (geen huishoudelijke hulp) kunt u o.a. 
gebruik maken van Buurtzorg. Zij helpen op diverse terreinen. Buurtzorg 
team Amersfoort Schothorst. Direct contact (wijk)verpleegkundige: 
06-53 411 860. E-mail: amersfoortschothorst@buurtzorgnederland.com.

Indebuurt033
Indebuurt033 coördineert tal van zaken voor de wijk.
U kunt terecht met allerlei vragen op het gebied van zorg, welzijn en 
advies of ondersteuning in de Informatiewinkel. Heeft u een idee, vraag of 
probleem waar u niet uitkomt? Wilt u graag meer contacten in uw buurt? 
Of wilt u iets betekenen voor de wijk?
Ga voor Schothorst naar de informatiewinkel: Informatie033 Liendert 
(De Groene Stee), Wiekslag 92 (tegenover Jumbo), tel. 033-303 64 20.             
E-mail: liendert@indebuurt033.nl. Open: maandag t/m donderdag: 
09.00-13.00 uur. Of in Zielhorst in ‘t Middelpunt, Spinetpad 2. Open op 
dinsdag 14.00-16.30 uur. Als u zelf niet naar de winkel kunt, bel en er komt 
iemand bij u thuis. Ook kunt u de buurtnetwerker van de wijk Schothorst/
Zielhorst benaderen en voor informatie, ideeën of initiatieven. Michel 
Wesolek, tel. 06-53 579 498; e-mail: Michel.Wesolek@indebuurt033.nl

Jongerenwerk
Ben je tussen de 10-21 jaar en heb je ideeën voor leuke activiteiten voor 
jongeren, vragen of loopt het allemaal even niet lekker? 
Neem dan contact op met het jongerenwerk! 
Contactpersoon: Jelle.Maris@indebuurt033.nl, tel. 06-415 461 13. 



Opa-oma café en senioren inloop
Een bewonersinitiatief i.s.m. de Wijkraad en IndeBuurt033
Wanneer: elke dinsdagochtend van 10-12 uur.
Doel: u ontmoet hier andere senioren en grootouders met hun kleinkinderen . 
Het is een laagdrempelige inloop, dichtbij de winkels.
We hebben koffie, thee en speelgoed voor de kleintjes.
Waar: we zijn te gast in de Hoeksteen aan het Klaartje Donzepad, achter Jumbo. 
Als u ’s morgens even boodschappen gaat doen, loop dan eerst even binnen!! 
Contactpersoon: Joke Metselaar, 033-78 51319. 
E-mail: j.metselaar50@gmail.com

Reanimatienetwerk
Ook in Schothorst is het Reanimatie Netwerk Amersfoort actief met burgerhulp-
verleners die bij een hartstilstand direct met de reanimatie beginnen nog voor de 
komst van de ambulance. Er is ook een aantal AED’s van het netwerk in Scho-
thorst. Burgerhulpverlener worden? Volg een reanimatiecursus! Kijk op www.
reanimatiecursus-amersfoort.nl. Meer weten over het netwerk? www.reanima-
tienetwerk-amersfoort.nl, mail: 
info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl of bel 033-833 0 833. 

Samen Voortburgeren
Voortburgeren gaat niet over inburgering, over 
het leren van de Nederlandse taal of Nederland-
se gebruiken. Het gaat over participatie voor en 
door vrouwen. In een gespreksgroep leren en 
praten vrouwen uit allerlei culturen over onder-
werpen die zij belangrijk vinden. Daarnaast leren 
zij de weg in de wijk en de stad en leren ze om 
zelf informatie te zoeken in de wijk. Plezier en gezelligheid zijn belangrijk. 
Informatie: Participatiemakelaar Saliha El Atrouss, tel. 06-43 141 521, e-mail: 
saliha.elatrouss@indebuurt033.nl

Heeft u vragen over de BoodschappenPlusBus, over o.a. scheiding, opvoeding 
of mantelzorg  of Wijk en Participatie? Ga naar de Informatie033 winkel: 
De Groene Stee, Wiekslag 92 of  ’t Middelpunt, Spinetpad 2.



Terminale zorg
Thuis afscheid nemen van het leven. Vrijwilligers van de Stichting Proxima 
Terminale Zorg Hospice & Thuis bieden deze zorg. Zij kunnen de mantel-
zorger ontlasten en zowel overdag als ‘s nachts hulp bieden: toiletgang, 
eten, drinken, medicatie geven die voorgeschreven is. Zij verrichten geen 
medische of verpleegkundige handelingen. Vrijwillige zorg aanvragen: de 
familie van de zieke, de wijkverpleegkundige of de huisarts kan de vrijwilli-
ge inzet aanvragen bij Proxima. Neem op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
uur contact op met coördinator Yardena Vermaat, telefonisch via 
06-28 452 907 of via e-mail y.vermaat@proxima-terminalezorg.nl. 
Voor meer informatie kijk op www.proxima-terminalezorg.nl.

Wijkteam Schothorst/Zielhorst
Zoekt u hulp voor uzelf, uw gezin of iemand anders uit uw omgeving? Dan 
kun tu terecht bij het wijkteam Schothorst/ Zielhorst. Het wijkteam is er 
voor alle inwoners van 0-100 jaar. De medewerkers helpen u naar passen-
de zorg en ondersteuning voor uw situatie. Bijvoorbeeld door met u mee 
te kijken, mee te denken of door u persoonlijk te begeleiden. Samen gaan 
we na wat er nodig is. U kunt bij het wijkteam ook terecht voor vragen 
over aanpassingen in de woning of scootmobiel.
In het wijkteam Schothorst/Zielhorst werken 20 ervaren professionals met 
kennis over verschillende zorggebieden zoals jeugdzorg, opvoeding van 
kinderen, gezondheidszorg, welzijn, psychische problemen, ouderenzorg 
en meer. Contact met het wijkteam.  U kunt bellen naar het wijkteam klant 
contact center, telefoon 14033.

WZC De Koperhorst, Paladijnenweg 275
Wijkontmoetingscentrum, activiteiten/
evenementen voor senioren in de wijk o.a. 
computercursussen en dagelijks restaurant.
Elke derde maandagmiddag van de maand 
bieden wij het concept maaltijd en 
optreden. Als je als gast de warme maaltijd 
gebruikt (€ 6,60)  vanaf 12.00 uur dan kun 
je om 14:30 uur genieten van een kosteloos optreden die heel divers zijn. 
Maak je alleen gebruik van het optreden dan zijn de kosten € 5,00.  Con-
tactpersoon: Wilma Polhoud , teamleider welzijn en vrijwilligers Koper-
horst. Info: Tel. 033-4726214, info@koperhorst.nl,  www.koperhorst.nl



ANDERE ACTIVITEITEN IN DE WIJK
Het Groene Huis
Op het fraaie landgoed Schothorst staat het 
bezoekerscentrum Het Groene Huis. 
Dit bezoekerscentrum fungeert als ontmoe-
tingsplek voor Amersfoorters en organisaties 
met een groen hart. In en om het Groene 
Huis zijn er allerlei activiteiten over natuur 
en duurzaamheid. U bent van harte welkom 
om deel te nemen aan de verschillende evenementen, cursussen, lezingen 
en andere (kinder-)activiteiten. Bijvoorbeeld de Natuuracademie, groene 
cursussen of het Groencafe.
Voor openingstijden, zie: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/contact. 

Groencafé
Laagdrempelig, bruisend, gezellig en groen. Dát zijn de vier trefwoorden 
van Groencafé. Een nieuw Amersfoorts fenomeen voor iedereen met 
groene interesses, wensen, ideeën of plannen. Elke laatste woensdag van 
de maand van 17:00 tot 19:00 uur - in Het Groene Huis op Landgoed 
Schothorst. Meer info: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/groencafé. 
Contact: Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort. Tel: (033) 469 52 00. 
E-mail: cnme@amersfoort.nl; F: @HetGroeneHuisAmersfoort
Voor openingstijden en activiteiten zie onze website: 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl

INTERESSANTE WEBSITES:
www.hansniezen.nl
Website van de fotograaf die de meeste foto’s in deze brochure heeft 
gemaakt en ook in deze wijk woont.

www.nextdoor.nl
Via Nextdoor, een besloten sociaal (buurt) netwerk, kun je per buurt 
informatie uitwisselen: lenen, aanbiedingen, contacten leggen, buurtfees-
ten organiseren etc. In Schothorst zijn alle buurten actief. Meld je aan om 
deel te nemen in je buurt.  Daarnaast zijn er ook buurt apps op het gebied 
van veiligheid in de wijk. Kijk voor deze app op: http://wapb.nl en zoek je 
dichtstbijzijnde wijk waar je je bij kunt aansluiten of start zelf een 
buurtapp.






