
Met trots kunnen we u de nieuwe website van het wijkbeheerteam laten zien. We hebben er allemaal hard 
aan gewerkt om alles op tijd klaar te hebben. Kijk snel voor meer informatie op www.amersfoortzuid.nl. 

De afgelopen anderhalf jaar hebben we hard gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe wijkkrant en wijkwebsite 
om u beter te voorzien van informatie over wat er in de wijk speelt. We hebben niet alleen gekeken naar de look 
& feel (uiterlijk), maar ook naar de inhoud van de informatie. Met meer gevarieerde artikelen proberen we een 
breder publiek aan te spreken. Met een stel nieuwe vrijwilligers kunnen we u ook in de nabije toekomst voorzien 
van wijkinformatie.  

Wilt u de wijkkrant elektronisch ontvangen?
Graag willen wij van u weten wat u van de wijkkrant vindt en of u de wijkkrant voortaan elektronisch zou willen 
ontvangen. Het wijkbeheerteam krijgt volgend jaar minder (buurt)budget, waardoor wij overwegen om de wijkkrant 
niet meer te laten drukken en bezorgen. 

Kijk voor meer informatie op pagina 6.

Nieuw: kinderverhaal 
De redactie was van mening dat de kinderen in onze wijk nog onvoldoende aan bod komen in onze wijkkrant. 
Daarom vanaf deze keer een nieuw kinderverhaal van Jara de jachthond. Lees het gauw op pagina 9.

Veel leesplezier!

Wijkkrant 
amersfoort-Zuid
Krant Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier, editie winter 2011

Laatste wijkkrant?

Voorzitter gezocht - 2      Buurtbudget - 6      Brandveiligheid - 10      Gedicht - 11

Als wij van 4500 unieke wijkadressen een e-mailadres krijgen voor 
de verzending van de wijkkrant, dan wordt de vervaardiging van de 
wijkkrant elektronisch voortgezet. Onder de invullers verloten wij 
boeken en een dvd.
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Het zijn roerige tijden. De overheid en de gemeente Amersfoort gaan de komende jaren flink bezuinigen, 
wat gevolgen heeft voor ons als wijkbeheerteam (WBT). Enerzijds krijgen we vanaf volgend jaar een 
lager bedrag aan buurtbudget om te verdelen. Anderzijds krijgen we ook minder ondersteuning vanuit 
de gemeente en de Stichting Welzijn Amersfoort. 

Van het Wijkbeheerteam

Nieuwe stichting of vereniging
De gemeente vraagt alle wijkbeheerteams in 
Amersfoort te verzelfstandigen en een eigen stichting 
of vereniging op te richten. Deze verzelfstandiging, 
die al in 2012 in zou moeten gaan, geeft meer eigen 
verantwoordelijkheid en speelruimte (buurtbudget), 
maar vereist ook meer en een grotere inzet van 
de leden van het WBT. Actief burgerschap en 
zelfredzaamheid zijn belangrijke begrippen die het 
welzijnswerk nieuwe stijl vorm moeten gaan geven. 

Wat gaat er veranderen?
Een lager (buurt)budget kan ook gevolgen hebben 
voor de andere activiteiten van het WBT, zoals het 
maken van de wijkkrant & wijkwebsite, organisatie 
van de informatiemarkt, welkom in de wijk etc. etc. 
Hoe het één en ander precies zal gaan verlopen, 
en of wij op termijn kunnen blijven vergaderen in 
wijkcentrum de Driehoek, is op dit moment nog 
niet bekend. Al deze ontwikkelingen houden ons 
momenteel behoorlijk bezig.

Activiteiten
Voor de laatste keer hebben we een prijs uitgereikt 
aan de school met het schoonste schoolplein. Dit jaar 
is de Bilalschool tot winnaar verkozen. Na dertien 

jaar merken we dat deze wedstrijd het gewenste effect 
heeft behaald en daarom stoppen we met de jaarlijkse 
verkiezing. Ik wil namens het WBT de leden en de 
schouwers graag hartelijk bedanken voor de enorme 
inzet die zij hebben verricht om de schoolgaande 
jeugd bewust te maken van hun leefomgeving en 
zich hiervoor verantwoordelijk te voelen.

In september zijn we met een informatie stand op 
‘Amersfoort Aangenaam’ aanwezig geweest om 
nieuwe bewoners in de wijk welkom te heten. We 
hebben een gesprek gehad met wijkwethouder 
Menno Tigelaar  over de gevolgen van de bezuinig-
ingen en de toekomst van het WBT. En we hebben 
hard gewerkt aan het maken van een nieuwe 
gebruikersvriendelijke wijkwebsite. 

Buurtbudget 2012
Het aanvragen van het buurtbudget komt er weer 
aan. Ook in 2012 is hiervoor in de gemeentebegroting 
budget beschikbaar gesteld. Kijk voor meer informatie 
op onze vernieuwde website www.amersfoortzuid.nl.  

Alie van der Wal
Vice voorzitter

Het Wijkbeheerteam (WBT) is een overlegorgaan voor en door (actieve) wijkbewoners. Het doel is het verbeteren van 
de woon- en leefomgeving in deze wijk. Het WBT bestaat uit vrijwilligers (bewoners uit de wijk) en vergadert één 
keer per maand, waarbij de gemeente, woningcorporaties, wijkagent etc. regelmatig aanschuiven. 

Ons wijkbeheerteam Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier (VBL) is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Bent u 
woonachtig in de wijk en vindt u het leuk om de maandelijkse vergadering voor te bereiden en voor te zitten, actief te 
zijn in een of enkele werkgroepen en in te spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen in onze wijken? Meldt 
u dan nu aan.  

Contacpersonen
Alie van der Wal (vice voorzitter), 033-4659110, aliemarcel@hotmail.com
Peter Linde, bewonerslid, 033-2586354
Voor aanvullende informatie zie www.amersfoortzuid.nl

VOORZITTER GEZOCHT
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Een buurtbudget project
Jaarlijks keert het wijkbeheerteam, namens de gemeente, buurtbudget uit. Een bijdrage uit dit budget 
helpt organisaties verder. Eén van de actieve aanvragers voor buurtbudget is Ans van Zanten namens 
de Dahliavereniging. Maar wat doen zij met het verkregen budget?

“Naast het kweken van Dahlia’s blijkt de dahliatuin 
ook een sociale functie te vervullen in onze wijk. 
Buurtbewoners zien het ook als een ontmoetingsplek 
om even bij te praten. We hebben daarom 
buurtbudget aangevraagd, om onze bezoekers ook 
standaard faciliteiten te kunnen bieden. Om samen 
in de tuin op een terras heerlijk een kop koffie te 
drinken. Later kwam er een verenigingshuis met 
een keuken en toiletfaciliteit bij. En dit jaar hebben 
we het tuinhuis afgemaakt”, aldus Ans.   

Open dag
Ans: “Met de bijdrage vanuit het buurtbudget 
hebben wij ook dit jaar weer een open dag kunnen 
organiseren. Dit is één van onze hoogtepunten van 

het jaar. Jong en oud ontmoet elkaar en geniet van 
allerlei activiteiten, zoals workshops bloemschikken, 
djembé trommelen, schilderen, mandala tekenen en 
fotografie. Ook is er amusement met marktkraampjes, 
muziek- en/of dansvoorstellingen en loopt er een 
clown rond om de kinderen te vermaken. 

Wij zijn de wijkbewoners en het wijkbeheerteam 
zeer dankbaar voor de kansen die ons geboden 
zijn via het buurtbudget om onze ideeën realiteit te 
laten worden. Daardoor kunnen wij meer betekenen 
voor de wijkbewoners. Wij zijn blij dat de gemeente 
in haar bezuinigingsronde het buurtbudget niet 
helemaal afschaft”. 
Voor meer informatie bezoek www.dvlamersfoort.nl.
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Afgestudeerden Nederlandse Kappersakademie zeer gewild
Bijna iedereen die hier afstudeert krijgt een baan. Dat verzekert salonmanager Laura Dijcks van de 
Nederlandse Kappersakademie haar studenten die het ambacht van kapper onder de knie willen 
krijgen in het opleidingsinstituut aan de Leusderweg. Sinds de vijfde vestiging van de akademie 
een jaar geleden hier haar deuren heeft geopend is er aan belangstelling geen gebrek constateert de 
manager. “We zitten aan het maximum aantal leerlingen.”

In de salon, waar de praktijkervaring opgedaan moet worden, kunnen klanten voor een laag bedrag zich laten 
knippen en wassen door de kapsters en kappers in spé. Het gevaar dat een kapsel verpest wordt is nihil. “Het kan 
hoogstens niet naar wens zijn,” geeft Dijcks aan. “Onze klanten worden ook niet door de eerste de beste geknipt en 
de docenten houden alles strak in de gaten. Ze zitten er zo’n beetje bovenop.”

Opleiding
Waarin de akademie zich onderscheidt is dat het een fulltime opleiding is (vijf dagen in de week), praktijkgericht is 
en geen lesuitval kent. In de vestiging Pompenburg in Rotterdam kunnen leerlingen hun tweede jaar doen wanneer 
ze het ondernemerschap in willen. 
Tijdens de opleiding is er twee keer vijftien dagen stage bij een kapperszaak. “Het gebeurt vaak dat ze daar een baan 
krijgen aangeboden als ze hier klaar zijn. Onze studenten, die op de hoogte zijn van alle modische haarontwikkelingen, 
zijn zeer gewild. Dat we hier voor weinig geld mensen knippen wordt door veel van onze klanten als een voordeel 
gezien”, aldus de salonmanager. 

Creatief werk
Ciska Verkerk en Nadia de Vries hadden een heel andere carrière voor ogen voordat ze zich inschreven bij de 
Kappersakademie. “Ik heb op de PABO mijn propedeuse gehaald, daarna stapte ik over op een studie sociologie, 
dat heb ik een jaar gedaan. Maar mijn hart bleek toch bij het kappersvak te liggen. Het is vooral de creativiteit die ik 
erin kan leggen wat mij aanspreekt. Geen klant of kapsel is hetzelfde, het is leuk daarop in te spelen,” vertelt Nadia. 
Collega Ciska was al aangenomen op de kunstacademie, maar toen ze hoorde dat ze er niets mee kon haakte ze af. 
“Dit is ook een creatief vak waarin je veel van jezelf kwijt kunt en je kunt meteen de hele dag aan de slag.” 
Een volgende open dag is op zaterdag 14 januari van 10.00 tot 15.00 uur. Zie www.kappersakademie.nl.

Tekst en foto: Bert Vos
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Utrechtseweg
De Utrechtseweg is de oudste en belangrijkste 
weg. De weg voerde in de middeleeuwen vanaf 
de Utrechtsepoort (een poort in de stadsmuur 
van Amersfoort) naar Utrecht. De poort werd in 
1835 gesloopt en vervangen door een tolhek. Over 
goederen die de stad ingevoerd werden moest in die 
tijd accijnzen worden betaald. De Utrechtseweg liep 
in die tijd via de Prins Hendriklaan en de Vlasakkers 
naar Soest. De huidige weg werd in 1648 aangelegd. 

Voordat de Utrechtseweg werd aangelegd werd 
het gebied (buiten de stadsmuren) gebruikt als 
gemeentelijke grond voor landbouw. Op de tegen-
woordige Galgenberg (de zeven boompjes in het 
Kattenbos) werden na 1750 de lijken van geëxecuteerde 
misdadigers ter afschrikking tentoongesteld. 

Pas in 1863 werd het gebied verder ontwikkeld. Er werd 
een spoorlijn aangelegd naar Utrecht. En in 1902 werd 
het stationsplein op de huidige locatie geopend. Toen 
kwamen de eerste villa’s, die welgestelde bouwden, 
omdat zij graag buiten de stad wilde wonen. 

Na de aanleg van een tramlijn naar Zeist in 1914 werd 
het aantrekkelijker om in het Bergkwartier woningen 
bij te bouwen. Ondernemer Nathan Hilversum startte 
in 1923 de eerste busdienst van het station naar het 
Soesterkwartier. Het Bergkwartier werd steeds groter 
en aantrekkelijker. De grens van de wijk liep in die 
tijd vanaf het huidige station tot de PON-lijn aan de 
Kersenbaan, de Leusderweg, de Zuidelijke rondweg 
en de gemeentegrens van Amersfoort. Daar is in de 
jaren daarna verandering in gekomen. 

De toegangswegen naar Amersfoort

Bron: Archief Eemland “Gezicht op Amersfoort vanaf de 
Berg” 1600 – 1820. Vervaardiger: Veelwaard.

Een stukje geschiedenis........... In onze wijk lopen drie belangrijke toegangswegen naar het centrum 
van de stad. Hoe zijn deze ontstaan en hoe zag Amersfoort-Zuid er een paar eeuwen terug uit? Een 
korte impressie. 

Leusderweg
Van oudsher is dit al de weg van de stad Amersfoort 
naar (Oud) Leusden. Het gedeelte van de weg 
vanaf de Verhoevenstraat behoorde tot 1917 tot het 
grondgebied van Leusden. De weg stond tot die tijd 
bekend als de “Amersfoortscheweg”. 

In 1889 werd de Juliana van Stolbergkazerne 
gebouwd op grondgebied van de gemeente Leusden. 
In 1894 is een eerste grenswijziging geweest 
tussen de gemeenten Leusden en Amersfoort. De 
gemeentegrens liep dwars door het kazerneterrein 
(de Dievenweg, vanaf 1915 de Vondellaan, vanaf 
1918 de Van Campenstraat). Deze weg op Leusdens 
grondgebied werd voor een deel omgebogen 
naar de Leusderweg en vormde zo de nieuwe 
gemeentegrens. In 1917 heeft er een tweede grondruil 
plaatsgevonden, waardoor het van Stolbergpark 
gemeentelijk grondgebied van Amersfoort werd. 

Arnhemseweg
Vanaf 1823 liep deze straat naar Arnhem en kende veel 
namen. Zoals de “Nieuwe straatweg”, “Straatweg naar 
Woudenberg”, “Arnhemmerstraatweg”, “Arnhemsche 
Straatweg” en de “Bavoortsche Straatweg”. 

Het deel van de straat tussen de huidige Stadsring 
en het Julianaplein werd in de tweede helft van 
de negentiende eeuw “Slijkpoortsweg” genoemd. 
Dezelfde naam als de poort in de tweede stadsmuur. 
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Afgelopen jaar hebben we vanuit het wijkbeheerteam veel gedaan om de communicatie met u te 
verbeteren. Met een vernieuwde wijkkrant en een nieuwe website. Graag horen wij van u wat u 
ervan vindt. 

Wilt u ons helpen?

Laatste wijkkrant?
Het is een feit dat het wijkbeheerteam volgend jaar 
minder buurtbudget van de gemeente ontvangt. De 
mogelijkheid bestaat dat dit voorlopig de laatste 
wijkkrant op papier is!
Hiermee besparen we op druk- en bezorgkosten, de 
enige kosten die gemoeid waren met het versturen 
van de wijkkrant. Maar dit hoeft niet de laatste 
wijkkrant te zijn. Als wij van minimaal 4500 unieke 
adressen in de wijk e-mailadressen ontvangen, 
kunnen wij de wijkkrant voort laten bestaan en u 
voortaan per e-mail op de hoogte houden. 
 

Ga naar de homepage van www.amersfoortzuid.nl 
en vul onze enquête in. Het neemt slechts vijf tot tien 
minuten van uw tijd in beslag. Onder de invullers 
die voor 1 februari 2012 reageren verloten wij mooie 
boeken en een dvd over Amersfoort! 
Via onze wijkwebsite houden wij u op de hoogte van 
de ontwikkelingen en de uitslag van deze enquête. 

Door de gemeentelijke bezuinigingen verandert er het een en ander aan de buurtbudgetregeling. Ten 
eerste wordt de ondersteuning aan de werkgroep Buurtbudget, die voorheen door gemeente en SWA 
werd geleverd, ingetrokken; daarnaast wordt het bedrag aan buurtbudget aanzienlijk verlaagd.
 
Gelukkig blijft het buurtbudget wél bestaan, en kunt u gewoon uw aanvraag voor buurtbudget in 2012 weer 
indienen.  Om de administratieve druk, die nu bij de werkgroep Buurtbudget komt te liggen, te beperken, kunt 
u uw aanvraag digitaal indienen.
Dit kan vanaf half december via de website www.amersfoortzuid.nl, hier vindt u ook meer informatie en de regels 
voor het aanvragen van buurtbudget.

Vragen over het buurtbudget kunt u stellen per mail op buurtbudget@amersfoortzuid.nl.
Beschikt u niet over internet, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Marije van Rheenen, 033- 472 82 47

Buurtbudget 2012
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Alle inspanningen van politie, openbaar ministerie, gemeente, welzijninstanties, onderwijs, en het 
bedrijfsleven ten spijt, zonder een actieve inzet van bewoners blijven de successen beperkt. Het 
verhogen van de betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en het versterken van het zelfoplossend 
vermogen van inwoners vormt een belangrijke pijler van de veiligheidsaanpak voor de komende jaren.
Zo’n 150 inwoners zijn in Amersfoort actief als veiligheidsambassadeurs. Ze wonen in alle wijken 
van de stad. 

Veiligheidsambassadeurs
Veiligheidsambassadeurs zijn betrokken bewoners in Amersfoort die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid 
in hun eigen buurt en/of stad. Zij zijn extra alert op verdachte situaties, melden problemen, geven veiligheidstips aan 
buurtbewoners, nemen initiatieven om de buurt veiliger te maken en denken mee met gemeente en politie.
Het is niet zo dat alle veiligheidsambassadeurs hun rol precies hetzelfde oppakken. De één is goed in het adviseren 
van buurtbewoners over preventie, de ander wil juist zelf de buurt in de gaten houden.

Doel
- De veiligheid in Amersfoort verder vergroten. 
- Bewoners bewustmaken van hun mogelijkheden om bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid in hun 

eigen wijk.
- Zorgen dat er een groot netwerk (olievlek) ontstaat van mensen die betrokken zijn bij de veiligheid in hun 

buurt of wijk.

Risico’s in en rond de wijk 
Op de website van de provincie Utrecht (www.provincie-utrecht.nl      Onderwerpen      Veiligheid en handhaving) 
staat een risicokaart. 
De risicokaart geeft inzicht in effecten van calamiteiten die zich voor zouden kunnen doen in de provincie Utrecht. 
Bijvoorbeeld bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Of bij een grote overstroming of bosbrand. Daarbij is 
steeds uitgegaan van de zwaarste effecten die onder de meest ongunstige omstandigheden zouden kunnen optreden. 
Bezoekers van de site kunnen bijvoorbeeld door hun postcode in te typen, nagaan welke risico’s er in hun directe 
omgeving zijn.

Heeft u iets te melden of suggesties over veiligheid neem dan contact op met het Wijkbeheerteam van het Vermeer-, 
Berg- en Leusderkwartier via het contactformulier op onze website www.amersfoortzuid.nl. 
Heeft u geen internet!  Een briefje mag ook: Aan Wijkbeheerteam, Wijkcentrum de Driehoek, Woestijgerweg 3817 SB 
Amersfoort of kom langs …….
Zin om Veiligheidsambassadeur te worden?    Meld U aan bij www.amersfoort.nl      veiligheid

Veiligheid in de wijk
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Onder zijn leiding kwam er een gasfabriek op een terrein in het huidige Soesterkwartier (het ‘Eemkwartier’). Ook 
zette hij zich in voor een eigen waterleiding in de stad. Daarnaast is hij belangrijk geweest bij de aanleg van straten 
en bruggen en betere toegangswegen naar Amersfoort.
In de tijd dat hij burgemeester was, besloot de gemeente tot de aankoop van bos Birkhoven. Er werd een brede weg 
aangelegd tussen het bos en de stad. Deze weg zou eerst de Birkhovenweg heten. 
Maar in 1909 werd besloten de weg naar de burgemeester te noemen. Het gebeurt bijna nooit dat een straat de naam 
krijgt van iemand die nog leeft. Voor burgemeester Barchman Wuytiers werd een uitzondering gemaakt. 
Jonkheer Barchman Wuytiers stierf in 1926.

Bron: Archief Eemland / Buitenshuis.nl 

Barchman Wuytierslaan
De Barchman Wuytierslaan, in de volksmond vaak de BeeWee-laan genoemd, loopt vanaf het station 
naar de Birktstraat en ligt daarmee aan de rand van het Bergkwartier. De laan dankt haar naam aan 
jonkheer Jan Willem Antonie Barchman Wuytiers. Hij werd in 1847 geboren en was van 1901 tot 1912 
burgemeester van Amersfoort.

Weet u waar in de wijk dit voorkomt? Kijk gauw voor het antwoord op pagina 11. 

Waar is dit?



9

De ekster
Plat op haar buik ligt Jara in de sneeuw. Een eindje 
verderop pikt een dikke ekster zijn ontbijtje van 
broodkruimels bij elkaar. Deze keer gaat het lukken, 
denkt Jara. Ze komt voorzichtig omhoog en sluipt 
als een tijger vooruit. De sneeuw kraakt onder haar 
poten, maar ze hoort het niet. Nog één stap, en nog 
één, en dan schiet ze als een kogel op de ekster af. 

Hap! Mis. De ekster fladdert omhoog en landt op 
een lage tak in een boom. Uitgelaten hipt hij heen en 
weer. ‘Mislukt!’ lacht hij gemeen. ‘Ha, ha, denk je nu 
echt dat je mij te pakken krijgt? Jij kunt nog geen slak 
vangen.’ Jara schudt haar lijf droog en doet net of ze 
de ekster niet hoort. 

‘Hou je snavel, monster,’ gromt Boef. Hij komt het 
veldje opgelopen met een tennisbal in zijn bek. 
‘He, Boef,’ roept Jara. ‘Waar bleef je nou?’ Ze 
springt om haar vriendje heen en geeft hem kusjes 
rond zijn snoet. 

‘Mijn baas vindt balletje gooien helemaal geweldig. 
Hij blijft maar gooien,’ antwoordt Boef. ‘Ik heb me suf 
gerend in die sneeuw. Iets voor jou?’
Jara krabt eens flink achter haar linkeroor. Een balletje 
vangen? Achter vogels aanrennen, dat is tof. Met 
andere honden spelen of, en dat is het allerleukst...
een kat heel hoog de boom in jagen.

De avonturen van Jara de jachthond
Jara is niet de allerbeste jachthond van de wereld. Maar samen met haar vriendje Boef en andere dieren 
uit het bos beleeft ze allerlei avonturen. Beleef jij ze mee? Als je het leuk vindt of je hebt een goed idee 
voor een avontuur, stuur dan een mailtje naar: info@amersfoortzuid.nl. 

Nieuw! een verhaal over Jara de jachthond, geschreven door Andrea Oostijen met tekeningen van 
Jan Koppenol. 

De ekster hipt naar een andere tak. ‘He, Jara. Dan was 
ik jouw balletje. Pak me dan, als je kan.’ Hij vliegt van 
de tak op de grond en weer terug en scheert rakelings 
over Jara’s kop. 
Boef maakt een kuiltje in de sneeuw en gaat liggen. 
‘Doe je best, dame. Ik heb genoeg gerend.’
Jara rent en duikt en springt, maar krijgt de vogel niet 
te pakken. Hijgend ploft ze neer naast Boef.
De ekster hipt tot vlak voor haar snuit. ‘Sukkel, 
sukkel,’ scheldt hij. 

Jara legt haar kop op haar voorpoten en sluit haar 
ogen.
‘Ga je slapen?’ vraagt Boef. ‘Saai.’
‘Hou je stil,’ fluistert Jara. Door haar ooghaartjes 
houdt ze de ekster in de gaten, die uitdagend voor 
haar neus heen en weer hipt. Ineens schiet ze naar 
voren en grijpt de dikke pestkop. Die kan nog net 
‘iiiieeek’ roepen en hangt dan slap in Jara’s bek. Ze 
proest de vogel uit en rent heel hard rondjes. De 
sneeuw stuift alle kanten op. ‘Yes! Yes! Yes!’ blaft ze 
op haar allerhardst. ‘Ik kan het. Ik ben de beste!’

Verbaasd kijkt Boef naar zijn vriendinnetje. ‘Je hebt 
hem vermoord. Dat is helemaal niet grappig.’
Jara remt met een fantastische sliding en loopt deftig 
als een poedel naar de ekster toe. Met haar snuit duwt 
ze tegen het slappe lijf. ‘Kom, sta op,’ en ze duwt net 
zo lang tot de ekster knipperend zijn ogen opent.
‘Dag, balletje,’ lacht Jara, ‘zal ik je nog een keer vangen?’

Copyright: Andrea Oostijen & Jan Koppenol
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Brandveilige feestdagen 
De feestdagen komen eraan. Theelichtjes, kaarsen, kerstbomen, fonduestellen, friteuses en eventueel vuurwerk 
verhogen de gezelligheid. Bij verkeerd gebruik kan er brandgevaar ontstaan met de kans op ernstige ongevallen. 
Van de brandweer krijgt u de volgende tips.

Brand voorkomen 
Versiering 

- Rol bij gebruik van een elektrische stekkerdoos (haspel) het snoer helemaal uit.
- Houd stoffering, versiering en (brandbare) (feest)kleding op veilige afstand van warmtebronnen.
- Plaats kaarsen en waxinelichtjes in een houder en op een stevige ondergrond.
- Gebruik alleen versiering die aan de brandveiligheidseisen voldoet, geïmpregneerd is of waarvan het materiaal 

brandveilig is.
- Impregneer uw kerstboom of gebruik een kunstboom die aan de brandveiligheidseisen voldoet. 

Lekker eten 
- Zet een fonduepan zodanig neer zodat deze niet om gestoten kan worden.
- Bij het fonduen kan de vlam in de pan slaan. Leg daarom een passend, onbrandbaar deksel op tafel.
- Plaats bij brand de deksel op de pan en laat deze afkoelen. Ga nooit met een brandende pan lopen.

Als er toch brand ontstaat
- Breng bij brand direct uw huisgenoten en uzelf in veiligheid!
- Blijf tijdens het vluchten laag bij de grond. Sluit (als het kan) ramen en deuren achter u. 
- Bel 112. 

Telefonisch spreekuur
Heeft u vragen over brandveiligheid? Mail dan naar preventie.el@vru.nl.
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BLIJ

ik heb mijn kerstman afgestoft
dat was niet overbodig
na haast een jaar op zolder
had hij die beurt echt nodig

ik kamde hem en plukte aan
iets groenigs in zijn baard
en dacht: ik wil hem nooit als man
mij veel te zwaar behaard,
maar zo met kerst is het wel te doen
dat is slechts een dag of wat,
vervolgens boende ik zijn hoofd
weer fonkelrood en glad

ik kocht een nieuwe batterij
van een langspelend soort
opdat een ieder heerlijk lang
zijn “merry christmas” hoort

toen poetste ik zijn klokje
en zijn klepel glanzend goud
waardoor zijn jingle bell straks weer
blij klingelt, als vanouds

zelf draag ik ook zo’n rode muts
met knipperend rood licht
al kijken mensen wat onthutst
naar mijn kerstvrouw gezicht

ach bij een kerstman hoort een vrouw
en die korte tijd van ‘t jaar
dat hij schor zingt en klokjes luidt
sta ik graag voor hem klaar

Mia Wittop Koning

In het Leusderkwartier hebben diverse huizen in 
de Rembrandtstraat een mooi versiersel in de gevel 
gekregen. Weet u hier meer over te vertellen, mail 
(info@amersfoortzuid.nl) het ons!

Schaepmanlaan
Afgelopen zomer kreeg u van ons in deze rubriek 
de huizen in de Schaepmanlaan te zien. De heer 
Lex Hemels stuurde de redactie de volgende nadere 
uitleg: “De woningen zijn gebouwd in 1920-1922 
door Architect A.H. van Wamelen als onderdeel van 
het complex Frisiawoningen. Waar ook de woningen 
in de Borgesius- en Piersonlaan toe behoren. 

Een gepensioneerde leraar en een oud-beroepsmilitair 
richtte in 1918 een vereniging (communicatieve 
middenstandswoningen) op die gericht was op de 
ontwikkeling van kwalitatief goede huurwoningen, 
die van alle moderne gemakken voorzien waren 
tegen een gematigde prijs. 

De architect, geïnspireerd door de Amsterdamse 
school, ontwierp eenenveertig woningen, verdeeld 
over vijf lange bouwblokken. De rieten kap en de 
soms twee op elkaar aangebrachte dakkapellen 
bepalen het karakter van de woningen. De technische 
afwerking bleek, al direct na de oplevering, voor 
moeilijk te verhelpen problemen te zorgen.....” 

Antwoord  “Waar is dit?”

Bron: Amersfoort, architectuur en stedenbouw 1850-1940



Colofon
De wijkkrant, en de website www.amersfoortzuid.nl zijn uitgaven van bewoners van het Vermeer-, Berg- en 
Leusderkwartier. De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken en/of in te korten of niet te plaatsen.
Redactie: Petra Jansen, Alie van der Wal, Bert Vos, Marije van Rheenen. Met medewerking van Mia Wittop Koning, 
Andrea Oostijen, Jan Koppenol. 
Vormgeving: Lineke van Hall. Druk: drukkerij Patria Leusden. Oplage: 11.000.
Heeft u iets te melden dat leuk of interessant is voor de wijk, neem dan contact op met de redactie: redactie@
amersfoortzuid.nl, of neem contact op met het opbouwwerk: wijkcentrum de Driehoek: 033 - 461 81 87.

www.amersfoortzuid.nl

Sudoku
Veel puzzelplezier tijdens de feestdagen. 

4 2 8

6 1 4 8 v 9 7

7 6

4

6 1 3 2 5

3 7

8 1 4

2 8

9 6 3 1


