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Het is de eerste keer dat wij vanuit de Stich-
ting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid 
iets dergelijks organiseren en waar heel wat 
uren voorbereidingstijd in is gaan zitten. 
Maar we kijken er tevreden op terug en 
hopen dat iedereen op zaterdag 2 juni zich 
haast naar dit bijzondere wijkfeest. Voor de 
laatste stand van zaken en aanmelden voor 
de kleedjesmarkt zie: www.amersfoortzuid.
info en het verhaal elders in deze wijkkrant.

Vier jaar geleden interviewde redactielid 
Renske Pruijt wijkwethouder Fleur Imming. 
Wij vroegen ons af hoe ze nu terugkijkt op 
die tijd en stelden haar wat vragen. Huub 
Stokman leverde een indringend inkijkje 
op het, nog bij velen onbekende, Russisch 
ereveld en het Russenmonument bij Kamp 
Amersfoort. Een zwarte bladzijde in de 
geschiedenis. Laura Vogelpoel ging bij De 
Zonnebloem langs die al een kwart eeuw 

Van de voorzitter
Als deze wijkkrant bij u in de brievenbus ligt is het nog vier tot zes weken 
voordat het wijkfeest losbarst onder het motto: Voor de wijk, door de wijk. In 
het Juliana van Stolbergpark laat Amersfoort Zuid zich dan van haar beste kant 
zien. Met infokraampjes, een tweedehandsspullenkleedjesmarkt, workshops, 
sportactiviteiten met clinics, livemuziek van diverse bands en met de nodige 
versnaperingen en drankjes.

actief is in Amersfoort Zuid en Celesta 
Lente boog zich over de geschiedenis van 
het Huis op de Berg, de grote witte villa aan 
de Utrechtseweg waar ooit eens het Rijks-
opvoedingsgesticht (ROG) gehuisvest was.

En traditiegetrouw weer een oproep voor 
diverse vrijwilligersfuncties. Te weten bij 
het Buurtpunt Zuid en de redactie waar 
we nog steeds medewerkers kunnen 
gebruiken en we zitten te springen om 
iemand die de opmaak en vormgeving op 
zich wil en kan nemen.

Al met al weer een interessante en leesbare 
wijkkrant die zoals Fleur Imming zegt een 
bijdrage levert aan de sociale binding in 
Amersfoort Zuid.

Bert Vos

Een wandeling maken, een kopje koffie drinken op een terras of een bezoek 
aan een schouwburg. Deze uitstapjes zijn niet voor iedereen even makkelijk te 
ondernemen. De Zonnebloem zet zich daarom in voor mensen die door ziekte 
of handicap lichamelijke beperkingen hebben. De vereniging wil meer kleur 
geven aan het leven van deze mensen. 

De Zonnebloem in Amersfoort Zuid

Naast hulp bij activiteiten, regelt de 
Zonnebloem bezoek aan huis. Gezellig-
heid, contact en een goed gesprek staan 
tijdens dit bezoek centraal. De huisbe-
zoeken leiden soms ook tot onderne-
mende initiatieven. Samen naar bijvoor-
beeld een film, theatervoorstelling, 
museum of concert. Of gewoon een eindje 
wandelen, een middagje winkelen of een 
potje schaken.

Vriendschappen
Er zijn ongeveer 25 vrijwilligers actief 
in Amersfoort Zuid waar de organisatie 
al 25 jaar actief is. De meesten hebben 
vaste mensen die zij bezoeken. Daardoor 
ontstaan vaak vriendschappen voor 
langere tijd. Met het doen van iets kleins 
kun je al veel betekenen voor iemand 
anders en zo zijn of haar leven verrijken.

Foto van De Zonnebloem

Zonnebloemauto
De Zonnebloem organiseert ook 
activiteiten voor haar gasten. Je kunt 
gast worden door je kosteloos aan 
te melden. je betaalt voor deelname 
aan een activiteit, bijvoorbeeld een 
maaltijd met muziek, museumbezoek, 
picknick of een vaartocht. Uniek is de 
Zonnebloemauto. Deze auto kun je zelf 
huren, eventueel met een vrijwilliger 
als chauffeur. Zo kun je ook met 
familie, vriend of vriendin een leuk 
uitstapje maken. En met het aangepaste 
Zonnebloemschip wordt gevaren in 
Nederland, België en Duitsland.

Voorzitter
De afdeling Amersfoort Zuid is op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. Als voorzitter 
ben je de spin in het web en je maakt 
deel uit van een enthousiast en actief 
bestuur. Ook een mooie manier om 
mensen te leren kennen in de wijk. Deze 
vrijwilligersfunctie is goed te combineren 
met andere bezigheden, want deze neemt 
hooguit een halve dag per week in beslag.

Meer weten? Zie www.zonnebloem.nl 
of neem contact op met An Goelema, 
secretaris afdeling Amersfoort Zuid, 
angoelema.zonnebloem@gmail.com, 
06 – 461 49 798.

Laura Vogelpoel
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Het langverwachte wijkfeest begint nu vorm te krijgen. In de laatste vijf jaar was er 
al een aantal keer een gezellige drukbezochte informatiemarkt in de Martuskerk. 
Die groeide daar echter uit zijn jasje en zo ontstond het idee voor het wijkfeest, 
waar iedereen die iets in en voor de wijk organiseert zich mag en kan presenteren. 
Met een kleedjesmarkt en een gezellig feest met hapjes, drankjes en muziek.

Wijkfeest in de steigers

De werkgroep Wijkfeest startte met 
vijf vrijwilligers, maar heeft inmiddels 
versterking gekregen van onder meer 
de SRO en de School voor Welzijn, 
MBO-locatie Leusderweg.
Door samenwerking met SRO krijgen 
sportverenigingen in het zuiden van de 
stad de mogelijkheid zich te presenteren. 
De studenten helpen niet alleen mee in de 
voorbereidingen, maar ook op de dag zelf 
verlenen ze hand- en spandiensten. 

En het weer wordt, Foto Renske Pruijt SRO helpt mee, Foto Renske Pruijt

Onze heraut, Foto Renske Pruijt

Helpende handen
Toch is een wijkfeest organiseren behoorlijk 
veel werk. Dus we kunnen op de dag zelf 
nog wel wat helpende handen gebruiken bij:
-  helpen met opbouwen (en afbouwen) 

van muziekoptredens
-  helpen met inrichten van het terrein en 

na het feest helpen opruimen
-  helpen toezicht houden bij kinderactivi-

teiten
En we zoeken een paar handige mensen die 
als superwoman of superman het terrein 
willen rondvliegen om eventuele (techni-
sche) probleempjes te verhelpen. De hulp 
op de dag valt tussen 08.00 en 18.00 uur. 
Voor opbouwen, feesten en opruimen.

Aanbod
Voor de informatiemarkt zijn de eerste 
aanmeldingen voor een gevarieerd aanbod 
aan activiteiten in de wijk al binnen. Het 
Reanimatie Netwerk zal u van de nodige 
informatie voorzien en daarnaast zijn er veel 
kunstuitingen, zoals kunstuitleen, KAdE, 
diverse kunstenaars en Scholen in de Kunst. 
Maar ook is bijvoorbeeld het Naaicafé 
aanwezig en geven diverse mensen work-
shops. Hierbij kunt u denken aan babysen-
sorylesson, fermenteren (van bijvoorbeeld 
groenten) en kattenpsychologie. Lijkt het u 
ook leuk om uw passie onder de aandacht 
te brengen, hier een workshop in te geven 
of spullen te verkopen op de kleedjesmarkt? 
Stuur de Werkgroep Wijkfeest dan een mail.

Glazen bol
Voor het weer hebben we een waarzeg-

ster ingehuurd. Maar die kan nog niet 
voldoende zien in haar glazen bol. En 
misschien wilt u onze heraut helpen en 
rondbazuinen dat het wijkfeest er nu echt 
heel snel aankomt?

Opgeven
Intekenen voor deelname aan activiteiten/
workshops kan in mei via www.amers-
foortzuid.info/wijkfeest. En houdt u daar-
naast ook de diverse social media in de 
gaten, want daarop wordt niet alleen de 
startdatum voor het intekenen gepubli-
ceerd, ze houden u ook op de hoogte van 
de nieuwste ontwikkelingen. Zie ook:
www.facebook.com/amersfoortzuid.info
www.facebook.com/Bewonersinita-
tieven-Amersfoort-Zuid

Van Stolbergpark
We zien u graag 2 juni tussen 10.00 en 
16.00 uur in het Juliana van Stolberg-
park om er samen een mooi feest van te 
maken. Gezien de drukte op de Leus-
derweg op zaterdag en de mogelijke 
parkeerproblemen raden wij u aan op de 
fiets of lopend te komen. Voor vragen of 
aanmelden kunt u een mailtje sturen naar: 
wijkfeest@amersfoortzuid.nl



Vermeer

  kwartier

Leusderkwartier

De Berg-Zuid

De Berg-Noord

Bosgebied

Amersfoort Zuid in beeld staan de foto’s zo goed
en klopt de kaart?
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Foto’s Renske Pruijt



Burenhulpcentrale  
Buurtpunt Zuid

Onder dit motto is Buurtpunt Zuid opgericht.
Voor sommige klusjes zoekt u weleens hulp bij uw eigen familie en 
vriendenkring. Voorbeelden zijn: de tuin onderhouden, schilderijtje 
ophangen, hond uitlaten, begeleiding van bezoek aan dokter of 
boodschappen doen.

Lukt het niet om deze hulp te krijgen, dan is het mogelijk om bij ons 
aan te kloppen. Wij zijn een groep bewoners die hulp bieden aan 
buurtgenoten, zodat iedereen in Amersfoort Zuid zich geholpen voelt. 
Als u contact met ons opneemt, komt er eerst iemand van ons team 
op bezoek om kennis te maken en uw hulpvraag te inventariseren. 
Vervolgens brengen wij u in contact met buurtbewoners die bij het 
buurtpunt aangesloten zijn. 

Zo dragen we bij aan de leefbaarheid van onze wijk en 
leren wij onze buurt kennen. 

      

Heeft u hulp van een buurtbewoner nodig: 
Bel 06-308 501 72

(eventueel inspreken en wij bellen u terug.)

Mail: buurtpuntzuid@gmail.com
Bezoek ons spreekuur:

Elke woensdag van 10.45 uur tot 11.45 uur
De Amerhorst, Zandbergenlaan 44

Vele handen 
maken licht werk.

Wil je iets doen voor je buurt? Zodat je je wijk beter leert kennen?

Of gewoon omdat het zo heerlijk is als je iemand hebt kunnen helpen?
Gewoon door je handen uit je mouwen te steken. Geen ingewikkelde 
toestanden, maar gewoon effe helpen.

Meld je dan aan als burenhulp!
Wij zijn op zoek naar mensen die zo nu en dan of met enige regelmaat, 
andere bewoners willen helpen met allerhande klusjes. Voorbeelden:

iets voor jou?

      
Wilt u de 

helpende hand uitsteken 
in uw buurt?

Geef u op als burenhulp 
via: 06-308 501 72

Of buurtpuntzuid@gmail.com

boodschappenhulp

wandeling (met rolstoel)

timmerwerkzaamheden

oppas ter ontlasting van mantelzorger

opruimen

helpen met administratie

computerproblemen

Wij dromen ervan dat we in elke 
buurt voldoende mensen hebben 
om iedereen die hulp nodig heeft te 
kunnen helpen, zodat iedereen zich 
thuis voelt in Amersfoort Zuid.

Burenhulpcentrale  
Buurtpunt Zuid
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Workshops en presentaties, live muziek, 
hapje & drankje, gezelligheid, leuke 
wijkgenoten, sport & spel op het:

www.amersfoortzuid.info/wijkfeest

Juliana van Stolbergpark 
2 juni, 11.00 - 16.00 uur

Wijkfeest Zuid!

Benieuwd
wat er

allemaal 
gebeurt in
je wijk? 
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In 1998 wordt de jonge Remco Reiding, parttime journalist bij de Amersfoortse 
Courant, gevraagd naar het Russisch Ereveld op Rusthof te gaan. “Kijk maar of 
het iets voor je is”, zei de chef stadsredactie. Remco wist helemaal niet, net als 
zoveel anderen trouwens, dat daar honderden Russische soldaten lagen begraven. 

Russen op Rusthof?

Het Russisch Ereveld, vol onbekende 
soldaten, een vergeten plek waarvan 
ook de nabestaanden geen flauw idee 
hadden, domweg omdat er hier niemand 
in geïnteresseerd was. 865 dode Russen, 
communisten, bolsjewieken, op de grens 
van Leusden en Amersfoort, wat moest je 
daar nou mee? Heel lang was er zelfs geen 
herdenking! Het is hier dat de zoektocht van 
Remco begon om de families op te sporen 
en de soldaten een naam en een gezicht te 
geven. In veel gevallen is hem dat gelukt. 
Het gaf de nabestaanden eindelijk rust en 
opluchting na al die tijd vol onzekerheid.

Untermenschen
Op het Ereveld liggen ook de 101 Russische 
krijgsgevangenen die in 1941 per trein in 
veewagons bij het perron van Van Gend en 
Loos aan de Soesterweg aankwamen. De 
nazi’s gebruikten ze als levend propagan-
damateriaal, als ‘Untermenschen van het 

Russich Monument Koedriest, Foto Huub 
Stokman

Rode Leger’, waarvoor Nederlanders maar 
beter bang konden zijn. De Amersfoor-
ters hadden echter vooral medelijden met 
de veelal in lompen gehulde, uitgeputte, 
hongerige en dorstige krijgsgevangenen die 
door de stad naar Kamp Amersfoort werden 
gesleept. Er werd her en der geprobeerd ze 
eten te geven, maar Duitse soldaten joegen 
de mensen hardhandig weg.

De behandeling van de Russen is onmen-
selijk. Ze worden enorm mishandeld, 
krijgen vreselijk zwaar werk en ook 
nog eens heel weinig of zelfs dagenlang 
helemaal niets te eten. Uit pure wanhoop 
eten ze het pek van de daken en muizen of 
wormen als ze die kunnen pakken. Als ze 
op sterven na dood zijn, worden ze opge-
sloten in een aparte barak, door mede-
gevangenen ‘Rusland’ genoemd. Van 
medische hulp is geen sprake, kamparts 
Van Nieuwenhuysen, nota bene chirurg 
in De Lichtenberg, trok expres verkeerde 
kiezen en amputeerde vingers, en dat 
alles zonder verdoving! 24 stierven er al 
in het eerste halfjaar. 

Massa-executie bij De Koedriest
Voor de 77 overgeblevenen kwam het 
einde op donderdag 9 april 1942 toen zij 
werden doodgeschoten en begraven in 
‘De Koedriest’, een stuk bos net voorbij 
golfbaan De Hoge Kleij. Het is een van de 
grootste massa-executies van geallieerde 
soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. 
Uiteindelijk wordt ook de cartotheek met 
al hun gegevens vernietigd, een kleine 
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Drie jaar geleden interviewde Renske Pruijt onze wijkwethouder Fleur Imming. 
Over haar ambities met Amersfoort Zuid in haar portefeuille en hoe ze haar functie 
dacht te gaan invullen. De redactie kijkt met haar terug op de afgelopen vier jaar.

Fleur Imming blikt terug

Hoe kijkt u terug op vier jaar 
wethouderschap?
Het was een hele bijzondere, 
indrukwekkende en intense periode. De 
jaren zijn voorbij gevlogen. Ik heb ontzettend 
veel kunnen doen, zoveel nieuwe mensen 
ontmoet, zoveel meegemaakt, maar ben 
voor mijn gevoel nog niet klaar. Amersfoort 
is zo’n bijzondere stad, die alle liefde en 
aandacht verdient van haar bestuur en 

Fleur Imming, Foto Bert Vos 

inwoners. Ik vind het geweldig dat ik een 
bijdrage kan leveren om er een mooiere en 
betere stad van te maken. 

Welke verbeteringen zag u in Amersfoort 
Zuid?
Amersfoort Zuid is zo’n enorm divers 
gebied dat ik er in algemene zin niets 
over kan zeggen. Maar ik ben onder 
de indruk van zaken als Stichting 

foto met twee Russen is alles wat we nu 
nog hebben.

Stichting Russisch Ereveld
Stichting Russisch Ereveld probeert de 
namen van onbekende soldaten te vinden, 
nabestaanden op te sporen en grafbezoek 
mogelijk te maken. De dochter en klein-
dochter van Aleksej Andrejevitsj Andrejev 
bijvoorbeeld typten in december 2017 zijn 
naam in op hun allereerste computer. 
Na meer dan 75 jaar vonden ze hem via 
de website van de stichting op Rusthof! 
Deze stichting steunen? Dat kan, bijvoor-
beeld door een graf te adopteren. Meer 
weten over de stichting, grafadoptie of 
de herdenkingen bij De Koedriest en in 
mei op het Ereveld, waar vorig jaar meer 
dan 500 mensen uit vele landen aanwezig 
waren? www.russisch-ereveld.nl

Huub Stokman

Russisch Ereveld, Foto Huub Stokman

Russisch Ereveld Grafbezoek, Foto Stichting 
Russisch Ereveld
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Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid, 
die veel doet op het gebied van 
welzijn en zorg en het goede werk van 
De Driehoek door professionals én 
vrijwilligers. De ‘gezonde wijkaanpak’ 
die we deze periode hebben ingevoerd 
is begonnen in Amersfoort Zuid. Maar 
ik denk ook aan de veranderingen in de 
Ganskuijl, die iets doen met het welzijn 
en woongenot van bewoners. 

Hoe staat het met de transitie 
van zorg naar de gemeente in ons 
verspreidingsgebied? 
We hebben, voordat alle nieuwe taken op de 
gemeente afkwamen, al veel in de steigers 
gezet om zo goed mogelijk voorbereid te 
zijn op de grote veranderingen. Dat heeft 
ertoe geleid dat wij sinds januari 2015 
een aantal zaken goed hebben kunnen 
neerzetten, zoals de wijkteams, de nieuwe 
welzijnsorganisatie Indebuurt033, de 
samenwerking met zorgaanbieders én een 
beter gevoel over wat Amersfoorters nodig 
hebben op het gebied van welzijn en zorg. 
De basis is nu gelegd, maar veel zaken 
zullen de komende jaren nog echt 
moeten worden verbeterd. Zo zou 
ik heel graag willen dat er in iedere 
wijk een informatiewinkel komt, waar 
mensen terecht kunnen met hun vragen.

Wat zou u nog verbeterd willen zien 
in Amersfoort Zuid?
De diversiteit van de drie wijken vraagt 
soms maatwerk op straatniveau. Daar 
kunnen we als gemeente nog beter in 
worden. Ook de verkeerssituatie op 
verschillende plekken vraagt aandacht. 
En hoewel er vaak wordt gedacht dat er in 
Zuid heel veel gelukkige, hoogopgeleide 
en goedverdienende mensen wonen, 
dienen zich ook hier maatschappelijke 
vraagstukken aan waar ik me als 
wethouder verantwoordelijk voor voel, 
zoals eenzaamheid onder ouderen.

Wat is er leuk aan de lokale politiek?
Ik vind het bijzonder en eervol om in het 
lokaal bestuur te mogen meepraten over 
dingen die mensen rechtstreeks raken. 
En dan ook nog over zaken die veel 
impact hebben, zoals zorg en wonen. Ik 
zeg vaak tegen mezelf dat ik dat nooit 
gewoon mag gaan vinden, dat ik blijf 
beseffen dat de dingen die ik in gang zet 
of verander effect hebben op het leven 
van mensen.

Nog een tip voor de redactie van deze 
wijkkrant?
We zijn als Amersfoorters van huisuit 
calvinistisch en spaarzaam met trots 
en complimenten. Maar Amersfoort 
en haar inwoners verdienen meer 
complimenten en aandacht voor de 
dingen die goed gaan. Want er gebeuren 
zoveel mooie dingen en er gaat zoveel 
goed, daar mogen we af en toe best 
wat uitgebreider bij stilstaan. Neem 
bijvoorbeeld de bijdrage die jullie 
redactie levert aan de sociale binding in 
Amersfoort Zuid door deze wijkkrant 
mogelijk te maken.

Bert Vos.

Verkiezingsposter aan de Bosweg, 
Foto Renske Pruijt

Sinds de oprichting van Buurtpunt Zuid, deze maand vijf jaar geleden, weten 
steeds meer wijkbewoners deze ‘burenhulpdienst’ te vinden met een breed 
scala aan hulpvragen. Jaarlijks worden er ruim honderd mensen geholpen na 
bemiddeling door de buurtpuntmedewerkers.

Buurtpunt Zuid groot succes

Om aan die groeiende vraag te voldoen 
staan er, volgends de laatste telling, bijna 
vijftig vrijwilligers op de lijst. Onze coör-
dinatoren, oftewel het kernteam, stemmen 
vraag en aanbod op elkaar af en over-
leggen regelmatig of de hulpvragen zijn 
afgerond of dat ze nog ‘lopen’. Ook kan 
het zijn dat er misschien nog extra mensen 
nodig zijn om in te vallen bij afwezigheid 
van de vaste vrijwilliger. 

Spreekuur
Elke woensdag, van kwart voor 11 tot 
kwart voor 12, houden onze coördi-
natoren spreekuur in zorgcentrum De 
Amerhorst aan de Zandbergenlaan. 
Daar zitten wij klaar om u te ontvangen 
en te kijken in hoeverre we behulpzaam 
kunnen zijn met advies of de inzet van 
een vrijwilliger. Dus, heeft u een verzoek 
of een probleem, loop gerust even binnen. 
Omdat er soms ook vragen bij zijn die voor 
ons te complex zijn wordt het kernteam 
ondersteund door een professional en is 
er waar nodig contact met het wijkteam. 
Om te zorgen dat de vraag op de juiste 
wijze wordt opgelost zullen twee vrijwil-
ligers een afspraak met u maken voor een 
intakegesprek.

Mantelzorg
Regelmatig komen er aanvragen om 
mantelzorgers te ontlasten door een uurtje 
bij een zieke ouder of partner te blijven 
tijdens het boodschappen doen of een 
cursus te kunnen volgen zodat mensen 

weer de energie hebben om de zorg op 
zich te nemen. Maar we hebben ook 
aanvragen om spullen naar de ROVA te 
brengen, ziekenhuisbezoeken begeleiden 
en wandelen met mensen die minder 
goed ter been zijn en alleen niet (ver) naar 
buiten kunnen.

Aanmelden als vrijwilliger
Om aan alle verzoeken te voldoen zijn er 
veel medewerkers nodig. Want iedereen 
heeft zijn eigen sterke punten en kwali-
teiten. De een werkt graag in de tuin 
terwijl een ander liever wandelt, een 
schilderijtje ophangt, boodschappen doet, 
de hond uitlaat of een computer weer aan 
de praat probeert te krijgen. Juist daarom 
willen we in ons aanbod zoveel mogelijk 
diversiteit hebben. Dus, wilt u zich ook 
aanmelden dan kunt u gerust even kennis 
komen maken en uw gegevens achter-
laten. Zie de flyer elders in dit nummer.

Contact
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
het kernteam van BuurtpuntZuid via 
buurtpuntzuid@gmail.com, of telefoon-
nummer: 06-30850172.

Bert Vos



Vacatures

Wijkkrant
De werkgroep Communicatie geeft de 
wijkkrant uit en is op zoek naar redactie-
leden. Je moet wel een beetje schrijferva-
ring hebben en het leuk vinden om met 
mensen in de wijk in gesprek te gaan, 
interviews af te nemen en vervolgens 
een verhaal of een informatief bericht te 
schrijven. Wij houden ook de internet-
site, onze Facebookpagina en Twitter bij. 
Mensen met ervaring op dit gebied zijn 
dan ook van harte welkom. 

Opmaak en vormgeving
Onze vaste vormgever voor de wijkkrant 
is er per begin dit jaar mee gestopt. Dat 
vinden wij uiteraard erg jammer. Dus, bij 
deze een oproep voor creatieve geesten 
die haar willen opvolgen en de opmaak en 
vormgeving van de Wijkkrant Amersfoort 
Zuid op zich willen nemen. De wijkkrant 
komt momenteel drie keer per jaar uit en 
we komen ongeveer zes keer per jaar bij 
elkaar voor een redactievergadering. 

Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact 
op via: redactie@amersfoortzuid.nl of 
info@bvtproducties ten name van Bert Vos.

Aan de bewoners van dit pand

Colofon
De wijkkrant en de website zijn uitgaven van en voor bewoners van het Vermeer-, 
Leusder- en Bergkwartier/Bosgebied.
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken en/of in te korten of niet te 
plaatsen. De stichting is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste informatie 
of gevolgen door eventuele fouten daarin. Heeft u iets te melden dat leuk of interessant 
is voor de wijkkrant, neem dan contact op via: redactie@amersfoortzuid.nl.
Redactie: Bert Vos (hoofdredactie), Celesta Lente, Huub Stokman, Laura Vogelpoel, 
Renske Pruijt. Druk en opmaak: Meo. Oplage: 10.500.
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