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Voordelen
Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 
verslavingszorg, psychiatrie, schuldhulpverlening, 
eenzaamheidsproblematiek, vechtscheidingen, thuis-
zorg, opvoedvragen. Het zijn zo maar een paar onder-
werpen waar het team van professionals nu al mensen 
mee helpt om hun problemen op te lossen. Wobben 
ervaart dat het werken in een team voordelen heeft, 
in vergelijking met de huidige situatie. “Nu al zijn 
acht wijkteams actief in Amerfoort en vanaf volgend 
jaar krijgt elke wijk een dergelijk team.” Volgens hem 
zijn de lijnen straks veel korter. Dichtbij huis, snel 
en met vaste contactpersonen. “Voorheen moest je 
eerst je probleem of vraag melden bij de desbetref-
fende instantie. Dan kreeg je een afspraak voor een 
intakegesprek, werd je casus besproken, kreeg je een 
vervolgafspraak en dan werd je eens geholpen. Daar 
konden zo twee maanden overheen gaan. Die tijd 
is teruggedrongen tot twee weken. Wij komen twee 
keer in de week als team bij elkaar. Bespreken de 
casus, waarbij iedereeen mee kan denken. En vervol-
gens wordt er binnen een week contact gelegd en een 
afspraak gemaakt.”

Samenwerken
De HBO-geschoolde medewerkers komen uit verschil-
lende organisaties op het gebied van jeugdzorg, zorg 
voor mensen met verstandelijke of lichamelijke beper-

Wijkteam Amersfoort Zuid al volop aan het werk
“We zijn er klaar voor om als wijkteam in te springen op de veranderingen in de zorg. Vanaf 1 januari 
neemt de gemeente namelijk een groot deel van de taken in de zorg over van Rijk en provincie,” zegt 
Eelco Wobben, teamleider van het wijkteam Berg-, Leusder-, Vermeerkwartier en Bosgebied. Het team 
is dit jaar al gestart om ervaring op te doen met de komende transitie.

king, ouderen, verslaving, woonbegeleiding, welzijn, 
psychische problemen, gezondheidszorg en opvoeding 
van kinderen. Ze werken samen met scholen, consulta-
tiebureaus, huisartsen, wijkverpleging, sociale zeker-
heid, schuldhulp en andere organisaties die kunnen 
helpen of adviseren. “We hebben geen Stip in dit deel 
van Amersfoort, maar wel het Buurtpunt in de Amer-
horst, dat ook mensen naar ons door kan verwijzen. 
Die heeft een signalerende functie voor ons.”

Sneller
Door sneller zaken te signaleren en vroeg hulp te 
verlenen kan erger worden voorkomen, legt de 
teamleider uit. “Voorheen waren er meerdere hulp-
verleners actief binnen een multi-probleemgezin. 
Elk gezinslid met zijn eigen indicatie op zijn of haar 
naam, met zijn eigen probleem. Dat heeft geen zin. Je 
moet het gezin als een geheel zien. Want vaak heeft 
het een met het ander te maken. We komen, altijd met 
zijn tweeën, binnen en signaleren het probleem of de 
problemen. En dan wordt het als een gezinssysteem 
aangepakt. Een hele vooruitgang.” 
Het is natuurlijk ook een bezuinigingsmaatregel waar 
we niet onderuit kunnen, beaamt Wobben. “Maar 
voor de cliënt lijkt het werken met het wijkteam wel 
gunstig uit te pakken, want die wordt nu sneller en 
efficiënter geholpen.”
Bert Vos

De medewerkers van het wijkteam
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Een goed moment om terug te kijken naar een zomer 
waarin weer veel is georganiseerd. Het was druk met 
straatbarbecues, buurtfeesten en open concerten in 
het Postzegelpark. Ook op Burendag op 27 september 
werden voor en door wijkbewoners gezellige samen-
komsten gehouden. En nu is het tijd voor de ‘donkere 
dagen’. We verhuizen met zijn allen weer naar 
binnen, gezellig bij elkaar, lekker warm. Maar helaas 
zijn er ook in onze wijk bewoners voor wie dit niet is 
weggelegd. Misschien is het dit jaar tijd om juist eens 
die buur uit te nodigen waarvan we altijd het idee 
hebben dat er niemand langs komt?
Als bestuur kijken we al verder. In 2015 willen we 
weer een Informatiemarkt organiseren. Op deze markt 
kunnen bewoners en organisaties aan elkaar laten zien 
welke initiatieven zij ondernemen om Amersfoort 
Zuid tot een (nog) mooiere en fijnere leefomgeving te 

Van de voorzitter
Als u dit leest, is het al bijna het einde van het jaar. Maar op het moment van schrijven zijn de laatste 
mooie nazomerdagen net achter de rug en waaien de bladeren in het rond. De herfst is begonnen. 
Prachtig om te zien hoe de bomen in onze groene wijk verkleuren!

maken. Als u mee wilt helpen aan de organisatie van 
deze dag, dan nodig ik u bij deze van harte uit om te 
mailen naar ons e-mailadres in het colofon. 
Ook voor mijzelf is het tijd om verder te kijken. Dit 
betekent concreet dat dit mijn laatste stukje in de 
wijkkrant is als voorzitter van deze stichting. 
Gelukkig hebben we inmiddels een opvolger gevonden: 
Mira Chirer-Majoor. Zij was al actief in de wijk met de 
Buurtambassadeurs. Hierover kunt u in deze Wijk-
krant meer lezen. En zij heeft er zin in om als nieuwe 
voorzitter van Stichting Bewonersinitiatieven Amers-
foort Zuid aan de slag te gaan. Bij deze wens ik Mira 
heel veel succes en plezier!

Ellen Molenaar
Voorzitter Stichting Bewonersinitiatieven 
Amersfoort Zuid 

In Amersfoort Zuid is sinds vorig jaar een kleine werkgroep actief, bestaande uit mensen die zich betrokken 
voelen bij de wijk en zijn bewoners. Zij willen een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van hun omgeving. 
Deze werkgroep is vorig jaar gestart als de buurtambassadeurs, maar inmiddels omgedoopt tot Buurtpunt Zuid.

Werkgroep Buurtambassadeurs gewijzigd in Buurtpunt Zuid

De gemeente heeft in een aantal wijken in Amersfoort 
namelijk informatiewinkels opgericht, Stips geheten. 
Aangezien dit deel van Amersfoort geen Stip heeft is 
het Buurtpunt opgericht, dat samenwerkt met profes-
sionals en vrijwilligersorganisaties. Via de telefoon 
en op het spreekuur dat iedere woensdagochtend 
gehouden wordt in de Amerhorst, komen vragen voor 
kortdurende laagdrempelige hulp bij de vrijwilligers 
binnen. Er wordt gekeken welke sociale netwerken 
daarvoor in de eigen omgeving behulpzaam kunnen 
zijn en welke professionele diensten kunnen helpen. 
Waar mogelijk wordt dit ook met elkaar verbonden. 
Wat doen de vrijwilligers van Buurtpunt Zuid dan? 

Zij beoordelen de vragen en wie deze het beste kan 
oppakken. Soms gaat het om kleine klusjes: denk 
aan het begeleiden van een oudere bewoner naar de 
opticien, maaltijden opwarmen als de mantelzorgers 
een dagje weg zijn of de vakanties elkaar een paar 
dagen overlappen. Soms zijn de vragen groter. Zo zijn 
we voor een dame op leeftijd met de nodige beper-
kingen op zoek naar een aanspreekpunt, iemand die 
via de telefoon of een paar keer per maand bij een 
kopje koffie als klankbord kan dienen. Als je niet 
meer alles kan wordt de wereld soms erg klein en dan 
is iemand van buiten een welkome afleiding. Of moet 
er een klusje in huis gebeuren dat iemand zelf niet 
meer kan doen en heeft diegene niet de (financiële) 
middelen om dit door een klusjesman te laten doen? 
Ook deze vraag kunt u neerleggen bij de vrijwilligers 
van Buurtpunt Zuid. 
Buurtpunt Zuid zoekt uitbreiding. Want iedereen 
in onze wijk telt mee! Dus, wilt u meewerken of 
heeft u andere vragen, schroom dan niet om contact 
op te nemen. Het kantoor is bereikbaar op mobiel 
nummer: 06-30850172 (tijdens kantooruren) en per 
mail: buurtpuntzuid@gmail.com. Het spreekuur is 
elke woensdag van 10:45 tot 11:45 uur in de Amer-
horst, Zandbergenlaan 44.

Renske PruijtDe vrijwilligers in gesprek
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“Een blauwe!”… “Daar ligt er ook eentje!’’…”Gisteren vond ik stukjes spiegel...” Dolenthousiast 
turen de kinderen de grond af, op zoek naar scherfjes, stukken aardewerk, glas, tegels, allerlei oud 
materiaal. Er ligt veel, héél veel.

Scherven brengen geluk

Kunstwerk
Eind juli ging mijn zoon van negen jaar, op plekken 
zonder hekken, zoeken naar oude spullen tussen het 
zand. Bij de aanleg van de Kersenbaan en de nieuwe 
riolering wordt de grond afgegraven. Op de grond 
verschijnen allerlei materialen zoals scherven van 
aardewerk, tegels, oude pijpjes of andere spulletjes. 
Hij kwam thuis met een emmer vol oude spullen. 
Daarna ben ik samen met hem verder gaan rapen. 

Scherf gevonden!

Vlot vonden we prachtige oude stukken tegels, in 
allerlei kleuren en vormen. Kinderen uit de buurt 
kwamen kijken en begonnen vanzelf mee te speuren. 
De bakjes waren snel overvol. Ze vroegen “Wanneer 
komen jullie weer?” Op dat moment was er nog geen 
idee over een bestemming voor de gevonden spullen. 
Het idee ontstond al pratend met elkaar; om een 
kunstwerk te maken, of een bank, of iets anders. Een 
kunstwerk van oude spullen om straks neer te zetten 
bij de Kersenbaan. Iets nieuws maken, iets moois 
voor de buurt. Om naar te kijken of misschien wel 
om op te zitten?

Spoorhuisje
Ik zocht contact met de woordvoerster van de 
bouw, Ellen van der Velde en de contactpersoon 
vanuit Gemeente Amersfoort, Len van Rosmalen. 
Zij reageerden positief en wilden dit mooie initiatief 
steunen. Afgesproken werd om scherven te zoeken 
buiten de bouwtijden en alléén aan de oppervlakte te 
speuren. Zonder te graven, vanwege mogelijk gevaar 
van explosieven, kabels of leidingen. De hoeveelheid 
gevonden scherven en het plan om hier gezamenlijk 
iets van te maken, bracht me op het idee om het spoor-
huisje te gebruiken als verzamelpunt en een plek om 
samen te werken. Ik heb toestemming gevraagd. Zo 

gezegd, zo gedaan. De toestemming werd verleend en 
sinds september is op maandagavond van zeven tot 
acht het spoorhuisje open.

Tegellijm
Een buurtbudget kwam beschikbaar voor een flyer en 
de aanschaf van voegsel en tegellijm. Enkele buurtbe-
woners kwamen naar het spoorhuisje toe en brachten 
diverse oude spullen, flessen, aardewerk, en tegels. 
Momenteel komt een groepje kinderen met hun 
ouders: Roos, Fiene, Senna, Niels en Jan wekelijks 
hun bakjes met scherven brengen. Deze spoelen de 
kinderen schoon met water en kwastjes. Voorlopig 
gaan we door met verzamelen. Later gaan we alles 
sorteren op kleur en dikte. In de wintermaanden gaan 
we oefenen met het plakken en voegen van mozaïek. 
In een later stadium, waarschijnlijk in het voorjaar en 
de zomer gaan we het grote werk maken. 

Iedereen kan spontaan op de maandagavonden 
binnen lopen om scherven die je hebt gevonden in te 
leveren, te wassen en te sorteren. Later gaan we over-
leggen en ontdekken wat we met de stukjes kunnen 
gaan maken. Voor deelname of vragen: 
hannademink@planet.nl

Hanna de Mink

Jan en Eros verzamelen scherven
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Op meerdere plekken in Amersfoort biedt deze 
hulpverleningsinstantie ondersteuning aan mensen 
met een psychische of psycho-sociale kwetsbaar-
heid. Het team van de locatie Juliana van Stolberg 
was te krap behuisd, voor hen was het leegstaande 
pand aan de Woestijgerweg dan ook een uitge-
lezen kans. De voorwaarde van de gemeente dat 
de hoofdhuurder bereid zou zijn het gebouw ook 
(gedeeltelijk) beschikbaar te stellen voor welzijns-
activiteiten, sloot aan bij de wijkgerichte koers die 
deze organisatie vaart. Men besloot de ruimte te 
huren, de kantoor- en inloopfunctie te combineren 
met cliëntgestuurde activiteiten en te verhuren aan 
derden. Zo is er een unieke formule ontstaan. 

Wijkcentrum De Driehoek overgenomen door Kwintes
Twee jaar geleden zag Martin Notten, toenmalig beheerder van wijkcentrum De Driehoek, een drei-
gende sluiting van zijn locatie met lede ogen aan. Hij voorspelde dat over vier jaar alles weer terug-
gedraaid zou worden. Vorig jaar werd het buurtcentrum door de gemeente afgestoten en overgenomen 
door Kwintes.

Inloopruimte in De Driehoek

Ontstaansgeschiedenis
Projectleider Ilja van Elburg blijkt Amersfoort Zuid 
tamelijk goed te kennen. Ze heeft er een paar jaar 
gewoond en werkt er sinds 2006. Voor een eerder 
uitgevoerde opdracht in de Wattstraat, waarbij ze van 
een strook gemeentegroen een mooie openbare tuin 
maakte, had ze zich al eens verdiept in de ontstaans-
geschiedenis van dit wijkgedeelte. Hoe landgoed 
Nimmerdor zich uitstrekte aan deze kant van 
Amersfoort, de naam Monnikenpad was ontstaan 
en waarom de Woestijgerweg zo heet. De naam is 
afgeleid van ‘Het woest eigen’, een stuk onontgonnen 
gebied, waar jonkheer Everard Meyster in de zeven-
tiende eeuw zijn landgoed op aan liet leggen. Op 
de plek waar De Driehoek staat, stond vroeger een 
badhuis. De overbuurman weet nog te vertellen dat 
hij er voor een kwartje ging douchen. Gezellige ontmoetingsplek

Ontmoeten
Er zijn in het oude buurtcentrum nog steeds veel 
mensen actief en de verwachting is dat dit gaat 
toenemen. “Ik ben er van overtuigd dat elk mens iets 
kan geven aan een ander: gezelligheid, een schaak-
partner, een luisterend oor, een nieuw idee. Het maakt 
dan niet uit of je cliënt bent, buurtbewoner, vrijwil-
liger of medewerker. Het gaat er om elkaar tegen 
te komen, zonder dat er iets ‘moet’. In de toekomst 
zullen we via onze facebookpagina oproepen doen, 
voor bijvoorbeeld oude foto’s van deze wijk om 
daarvan een tentoonstelling in te richten, voor knut-
selmaterialen, iemand met kennis van elektrotech-
niek of hulp bij het repaircafé,” aldus de projectleider. 
Onlangs is de inloop opgestart voor (buurt-)bewoners, 
vrijwilligers, creatievelingen, spelletjesfanaten, klets-
majoors, loners en alles wat daar tussenin zit en er 
tussendoor glipt. Mensen die op zoek zijn naar leuke 
contacten, een project willen starten of eraan mee 
willen doen kunnen langskomen. Elke dinsdag vanaf 
één uur is iedereen uit de buurt welkom. Wat je wordt 
aangeboden is een gezellige ruimte, koffie en thee, 
gratis wifi, een gymzaal met tafeltennistafel, de gele-
genheid om in contact te komen met elkaar, plannen te 
smeden en je ideeën uit te voeren. Ook is er de moge-
lijkheid om een ruimte te huren voor een activiteit.
Voor vragen kun je mailen naar wijkhuisdedriehoek@
kwintes.nl, of bellen 06-51961579. Vertel wat je wensen 
zijn voor de wijk en het wijkcentrum, wat je nodig 
hebt om ze te realiseren en wat je zelf te bieden hebt!

Tineke Schutte
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“De eerste keer, in juni, was een succes met bijna 
tweehonderd mensen, in augustus zaten we in de 
regen en vandaag is het stralend weer en zijn er meer 
dan 150 bezoekers. Dus volgend jaar weer,” aldus 
een tevreden Swets.

Picknicken
Het idee is afgekeken van ‘Park Open’ in Arnhem, 
waar in het Sonsbeekpark tijdens de zomermaanden 
elke zondagmiddag honderden mensen met hun 
picknickmand op een kleedje in het gras naar een 
of meerdere bands kijken en luisteren. Om dit ook 
in Amersfoort te kunnen realiseren werd aan de 
werkgroep Buurtbudget een bijdrage gevraagd en 
enkele middenstanders droegen ook hun steentje bij. 
De organisatoren zijn er blij mee. “Zonder die hulp 
hadden we dit niet kunnen organiseren. We hopen 
ook volgend jaar weer ondersteuning te ontvangen.”

Ontmoetingsplek
Het parkje op dit lapje grond, op de hoek van de Van 
Campenstraat, was jarenlang de rotte kies in dit deel 
van Amersfoort. Met een rijtje vervallen woningen en 
verwaarloosde tuinen waar min of meer illegaal en 
onveilig werd gewoond. Onderhandelingen tussen 
de gemeente en vastgoedondernemer Schoonder-
beek liepen telkens op niets uit en een geplande 
Albert Heijn vestiging ging niet door. Na een brand 
in een van de panden werd de boel twee jaar geleden 
ontruimd en gesloopt. Met toestemming van de 

Park Open Amersfoort geslaagd bewonersinitiatief
Met onder meer een pittig optreden van de Amersfoortse band Scoop! vond in september de laatste 
Park Open van dit jaar plaats in het Postzegelpark aan de Leusderweg. Een initiatief van twee buurtbe-
woners, Wytse Dassen en Rikkert Swets.

eigenaar namen buurtbewoners het terrein over, die 
er een ontmoetingsplek creëerden. Ze doopten het 
om tot ‘Postzegelpark’, want op de stadsplattegrond 
is het niet veel groter dan een postzegel.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat het parkje 
louter door buurtbewoners gebruikt zou worden. Maar 
met Open Park beseft de organisatie dat dit een uniek 
project is voor de stad. Daarom zijn er plannen om een 
stichting ‘Vrienden van Park Open Amersfoort’ op 
te richten, die elke zomer picknicks organiseert. “We 
gaan in ieder geval weer bij elkaar zitten en alvast de 
lijnen voor volgend jaar uitzetten,” aldus Swets.  

Bert Vos

Bezoekers van Park Open Amersfoort

Vacatures bij de Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid
Wij zijn een kleine vrijwilligersorganisatie en voor 
onze activiteiten afhankelijk van vrijwilligers. Op dit 
moment hebben wij diverse vacatures.Vindt u het 
leuk om uw wijk beter te leren kennen en iets voor de 
bewoners te doen meldt u zich dan gerust aan voor 
een van de vacatures. Wij zoeken versterking voor de 
volgende twee werkgroepen:

- Informatiemarkt
- Communicatie 

De werkgroep Informatiemarkt organiseert eens 
in de twee jaar een markt waarbij de diverse orga-
nisaties die in onze wijk actief zijn zich presenteren. 
Dit zijn (vrijwilligers)organisaties en bewonersini-
tiatieven zoals Stichting Behoud Nimmerdor, de 
scouting en diverse welzijnsorganisaties. Maar ook 
zijn wijkagenten aanwezig om het een en ander over 

hun rol te vertellen. Voor de organisatie van de Infor-
matiemarkt 2015 zoeken we zowel werkgroepleden 
als een coördinator.

De werkgroep Communicatie geeft de wijkkrant uit 
en is op zoek naar redactieleden. Hiervoor zoeken we 
bewoners met (een beetje) schrijfervaring, die het leuk 
vinden om met mensen in de wijk in gesprek te gaan 
en daar een artikel van te maken. We houden onze 
internetsite, Facebookpagina en Twitter bij. Mensen 
met ervaring op dit gebied zijn dan ook van harte 
welkom. Tenslotte willen we de werkzaamheden van 
deze werkgroep uitbreiden met PR-werkzaamheden, 
zoals het bezoeken van door de gemeente georgani-
seerde bijeenkomsten zoals ’Amersfoort Aangenaam’.

Voor aanmeldingen: zie colofon.
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Sint Ansfridus leefde circa duizend jaar geleden. 
Volgens de overlevering heeft hij samen met enkele 
volgelingen op de Heiligenberg, bij het huidige 
Leusden, een Benedictijnerklooster gesticht. Van 
daaruit werd het Christendom in de regio Eemland 
verspreid. De Ansfridusparochie is in februari 1916 
officieel gesticht. 

Fuseren
Vier jaar geleden is deze geloofgemeenschap samen 
met de andere Amersfoortse parochies gefuseerd tot 
de nieuwe kerkgemeenschap Onze Lieve Vrouw van 
Amersfoort (OLVvA). Binnen dit grote geheel heeft ze 
haar eigen karakter en kerkgelegenheid aan de Jacob 
Catslaan behouden. De kerk telt ongeveer tweedui-
zend leden, waarvan velen als vrijwilliger verbonden 
zijn aan allerlei activiteiten. Ze functioneert tevens 
als stembureau, heet belangstellenden op de infor-
matieavonden over ‘toekomstplannen Lichtenberg’ 
welkom en staat open voor initiatieven uit de wijk.

Goed doel
Jaarlijks werken bijna zeventig mensen van binnen 
en buiten de parochie mee aan de voorberei-
dingen op de kerststallententoonstelling. De netto 
opbrengst gaat naar een goed doel dat door een van 
de belangstellenden is aangedragen. Wie het leuk 
vindt om te helpen, een goed doel op te geven of 

Jubileum kerststallententoonsteling Ansfriduskerk
De kerststallententoonstelling in de Sint Anfsriduskerk viert zijn dertigjarig jubileum. Ruim een 
week lang waren vorig jaar ongeveer tweehonderdvijftig kerststallen en kerstgroepen uit meer 
dan zestig landen te bewonderen. Het internationale karakter van de uitgestalde kerstgroepen trok 
jaarlijks ruim vijfduizend bezoekers uit binnen- en buitenland. Toch is het voortbestaan van deze 
unieke tentoonstelling onzeker.

met zijn koor op te treden tijdens de tentoonstelling, 
stapt met gemak over de drempel via een speciaal 
daarvoor aangemaakte website.

Toekomst
Het pastoraal team en het parochiebestuur van 
OLVvA brachten in 2012 een bespreeknotitie naar 
buiten. Daarin stond te lezen dat men het aantal vier-
plekken in Amersfoort wilde terugbrengen van tien 
naar vier en dat in ieder geval gestopt zou worden 
met de zondagsviering aan de Jacob Catslaan. De 
keuze was ingegeven door de ingeschatte vitaliteit 
van de betreffende geloofsgemeenschap. Voor de 
kerkgangers kwam dit als een grote verassing. Zij 
waren en zijn van mening dat deze besluitvorming 
is gebaseerd op een onvolledig beeld. Sindsdien is er 
uitgebreid actie gevoerd. Met succes. Tot 2016 gaan 
de vieringen in elk geval door. De toekomst is op dit 
moment onderwerp van gesprek.

Vanaf februari viert de Ansfridusgemeenschap een 
jaar lang haar 100-jarig bestaan. Binnen dit vierings-
jaar is de 31ste kerststallententoonstelling veilig 
gesteld. Ondertussen rijst de vraag of dit de laatste 
keer zal zijn. 
www.sintansfridus.nl/kerststallen

Tineke Schutte

Sfeerimpressie van de kerststallententoonstelling
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Resultaat van de maandagmiddagactiviteit

Op twee dagen is er een kleine groep mensen met een 
vaste medewerker en minimaal één vrijwilliger en 
op de andere dagen zijn er grotere groepen met twee 
vaste medewerkers en minimaal één vrijwilliger. 
Een CIZ-indicatie voor deelname is wel een vereiste. 
Deze wordt aangevraagd door de medewerkers van 
het ontmoetingscentrum of door een casemanager. 
Bezoekers kunnen daarna zo lang blijven als mogelijk. 
Gaan ze echter zwerven of hebben ze heel veel zorg 
nodig dan wordt er gekeken naar andere vormen van 
opvang. Gemiddeld komt men zo’n anderhalf jaar 
naar het centrum.

Dagprogramma
Een belangrijk onderdeel van het dagprogramma 
is bewegen. Dit kan wandelen zijn, maar er is ook 
een duofiets aanwezig. Verder gaan ze gezamen-
lijk boodschappen doen voor de lunch. Het verdere 
programma wisselt en is ook afhankelijk van wat 
de bezoekers leuk vinden. Er worden iedere dag 
verschillende activiteiten aangeboden: bijvoorbeeld 
maandagmiddag komt er een vrijwilliger om met 
de mensen te tekenen en schilderen. Iedereen kan 
hier aan meedoen op zijn of haar eigen niveau. Wel 
wordt getracht aan te sluiten op de achtergrond zoals 
hobby’s of werkzaamheden. 

Ontmoetingscentrum dementerenden in Nieuwe Kerk
In de Nieuwe Kerk is het ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie van Beweging 
3.0 gevestigd. Vier dagen in de week kunnen ze hier terecht.

De opvang in de kerk verschilt van een ‘gewone 
dagopvang’ in één fundamenteel aspect. De mantel-
zorger is altijd welkom en mag indien gewenst de 
hele dag blijven. De meesten zijn alleen de eerste keer 
aanwezig maar sommigen blijven ’s morgen even voor 
een kop koffie of thee. Verder worden alle feestdagen 
gezamenlijk gevierd en worden de mantelzorgers ook 
uitgenodigd voor uitjes, diavoorstellingen of lezingen.

Geheugenproblemen
Een van de meest kenmerkende klachten bij dementie 
zijn de geheugenproblemen. Naast een cursus ‘Kracht 
der Herinnering’ is er een geheugenwinkel. Die biedt 
naast informatie, ook spelletjes, agenda’s, kalen-
ders en klokken aan. Deze zijn niet alleen voor de 
deelnemers en hun familie. Iedereen kan tijdens de 
openingstijden binnenlopen en wordt dan geholpen 
door een deskundige medewerker, op dinsdag van 
tien tot elf en vrijdag van drie tot vier.
Het centrum is het hele jaar open op maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag, met uitzondering van 
de feestdagen en tijdens de jaarlijkse bazaar. De ingang 
is aan de Daltonstraat. Vrijwillige medewerkers zijn 
heel belangrijk, dus vindt u het leuk om te wandelen 
of samen iets te maken neemt u dan gerust contact op.
E: ontmoetingscentrum@dementied.nl 
M: 06-42623153

Renske Pruijt

Geheugenwinkel
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“Dan nemen we de buurtbeheerder van de woning-
corporatie, de gemeentelijke wijkbeheerder (Theo van 
Ziel), en, als het lukt, de wijkagent en wijkwethouder 
mee op onze ronde. We komen vooral verkeerstech-
nische zaken tegen,” vertellen Gert van der Weert en 
Joop Stronkhorst, beiden sinds een paar jaar actief in 
de werkgroep. Voorbeelden die de wijkschouwers 
tegenkomen zijn stoeptegels die schots en scheef 
staan, overbodige of verkeerd neergezette verkeers-
borden, ontbreken van prullenbakken, zwerfvuil bij 
kinderspeelplaatsen, troep bij containers, verwar-
rende straatnaamborden, hondenpoep, fietsen die 
de stoep blokkeren, wrakken langs de kant van de 
weg, verwaarloosd gemeentegroen, bushaltes met 
te weinig fietsrekken met als gevolg een tweewie-
lerschaos op en langs het trottoir en tuinen die niet 
onderhouden worden, wat wel verplicht is. 

Toegevoegde waarde
De delegatie doet twee tot drie buurten per jaar, maar 
klachten en tips kunnen ook gemeld worden bij de 
Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid of 
het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente.
“De toegevoegde waarde van wat wij doen is dat de 

Wijkschouw moet veiligheid wijken verbeteren
Een veilig en schoon Amersfoort Zuid. Daar zet de werkgroep Veiligheid zich voor in. Naast allerlei 
maatregelen en contacten met wijkagenten, buurtambassadeurs, Maatjes van Jack en relevante derde 
partijen, maakt een delegatie uit de werkgroep een paar keer per jaar een rondje in een buurt zoals 
onlangs de Bosweg en Omgeving.

stem van het volk weer gehoord wordt. Wat je steeds 
vaker hoorde was: ‘de gemeente doet toch niets’. 
Het kwam regelmatig voor dat men het Meldpunt 
Woonomgeving over iets belde en vervolgens niets 
meer hoorde. Dat is nu verbeterd, je krijgt binnen 
twee weken antwoord. Wij opereren onpartijdig en 
daarom gaan er geen buurtbewoners mee op pad. 
We doen nu twee jaar regelmatig een wijkschouw 
en wat we constateren gaat naar Theo van Ziel. Hij 
zorgt ervoor dat de klacht of opmerking bij de juiste 
gemeentelijke afdeling komt,” aldus de twee wijk-
bewoners. De laatste wijkschouw dit jaar was in de 
buurt Bekenstein/De Luiaard. 

Thema’s
De werkgroep werkt ook met thema’s. Eerder dit jaar 
was er een cursus brandpreventie in de brandweer-
kazerne en nu is het thema ‘het gebruik van de defi-
brilator’. Volgend jaar is er aandacht voor communi-
catie en ‘sociale media, wat kun je ermee?’
Het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente is te 
bereiken via telefoonnummer: 14033.

Bert Vos

Uit in Zuid
Ontmoetingsochtend: elke donderdag van half tien tot half elf, voor jong en oud, creatief bezig zijn en koffie, locatie: 
gebouw Nieuwe Kerk, hoek Leusderweg / Daltonstraat.

Open maaltijd: iedere woensdag 18.15 uur (bijdrage drie euro per persoon.) Aanmelden op 033- 4630852 of via 
samenopwoensdageten@martuskerk.nl. Locatie: Martuskerk, Copernicusstraat 18.

Filmavond: Elke laatste vrijdag in de maand film met een hapje en drankje (bijdrage een euro per persoon.) Ongeveer 
twee weken van te voren staat op de website http://www.martuskerk.nl/activiteiten/filmavond welke film er die 
maand wordt gedraaid. Locatie: Martuskerk, Copernicusstraat 18.

Huiskamercafé : Iedere vierde woensdagochtend van de maand van tien tot twaalf, met een kopje koffie of thee, een dagblad 
om in weg te duiken of een gesprekje aanknopen. Er is een boekenkast waarin je boeken en tijdschriften die je gelezen hebt 
kunt plaatsen en die iemand anders weer mee kan nemen. Locatie: Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, iedereen welkom.

Diverse activiteiten: De Oude Viltfabriek, Arnhemseweg 47, van Koffiezin tot workshops. Kijk voor meer informatie 
op de website www.deoudeviltfabriek.nl


