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Zijn hele leven woont hij al aan de Bisschopsweg, 
met een voortuin van bijna dertig meter lang. Het 
is zijn ouderlijk huis, gebouwd rond 1900 zonder 
toilet en douche. De rasechte Amersfoorter is een 
echte spraakwaterval als hij over vroeger begint te 
vertellen. Ze waren met zijn zessen in een veel te 
klein huis. Het toilet stond buiten en de luxe van 
een badkamer kwam pas jaren later. Ze hadden het 
niet breed en hij pakte van alles aan om te werken. 
De laatste 36 jaar van zijn arbeidzame leven was hij 
werkzaam op de tankwerkplaats. Als enige bleef hij 
bij zijn ouders wonen. 

Door inzet vrijwilligers kan Arnoldus Wildeman (89) thuis wonen
De overheid wil dat ouderen langer thuis wonen. Dit met behulp van familie, vrienden, buren of vrij-
willigers die een handje helpen als het allemaal door de leeftijd en ouderdomskwalen wat stroever 
gaat. Dit geldt ook voor Arnoldus Wildeman die via het Buurtpunt en de Nieuwe Kerk dagelijks 
wordt geholpen. Ook begeleiden zij hem bij de uitjes die hij maakt. Een van die vrijwilligers is Helga 
Mulders. “Zonder haar kwam ik nog nauwelijks buiten’’, zegt Wildeman.

Herinneringen
Aan het geheugen mankeert niets, hij leest de krant 
nog zonder bril, een telefoontje plegen is geen 
probleem en hij weet heel goed wat er zich in de 
wereld afspeelt. Maar zaken als zelfstandig koken, 
het bed opmaken, douchen en een ommetje door de 
binnenstad maken, zoals hij dat jarenlang gewend 
was, dat gaat niet meer. Daarom zit hij vaak op een 
stoel voor zijn huis als het weer het toelaat. “Zo 
lang ik hulp heb kan ik zelfstandig blijven wonen”, 

Arnoldus Wildeman en  Helga Mulders (foto Bert Vos)
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Ikzelf ervaar juist dat in Amersfoort Zuid zoveel 
verschillende mensen in harmonie met elkaar leven. Is 
dat misschien wat we allemaal ook gemeen hebben? 
De tolerantie naar die andere ander? Ik denk het en 
daar ben ik dubbel trots op en ik hoop u ook! Want de 
mensen maken de wijk met elkaar!

Website
Het gezicht van een wijk wordt echter veelal bepaald 
door de fysieke omgeving. In deze wijkkrant laten we 
in onze eerste fotospecial een aantal kenmerkende 
plekken zien die het beeld van Amersfoort Zuid 
bepalen. Genoodzaakt door de beperkte ruimte in de 
krant, was het moeilijk kiezen voor de redactie. In de 
toekomst kunnen we dergelijke mooie foto’s en inte-
ressante informatie plaatsen op de wijkwebsite zodat 
zij voor altijd en voor iedereen te zien zijn.

Van de voorzitter
Ik hoorde laatst dat Amersfoort voor bedrijven bij uitstek geschikt is voor het testen van nieuwe 
producten en diensten, omdat zijn bewoners meer openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Boven-
dien heeft elke wijk zijn eigen kenmerken, waardoor de onderzoekers kunnen vaststellen welke doel-
groepen het product zullen kopen. Ik vind dit een groot compliment aan de Amersfoorters. Tegelijk 
groeide de trots voor ‘mijn’ wijk. Voel ik me daarom hier zo thuis? Lijk ik ook op de gemiddelde 
bewoner van Amersfoort Zuid?

Markante plekken
Ik nodig u daarom uit mooie foto’s van markante 
plekken en gebouwen uit uw buurt naar onze 
redactie te zenden. Graag ontvangen we daarbij ook 
een toelichting waarom u juist deze foto inzendt. 
Bijvoorbeeld, welke bijzondere herinnering heeft u 
bij die plek of wat de historische achtergrond is. Deze 
bijdragen zullen worden geplaatst op de wijkweb-
site en een selectie wordt opgenomen in de volgende 
wijkkrant. U kunt u bijdrage mailen naar redactie@
amersfoortzuid.nl
Rest mij nog u veel leesplezier toe te wensen met deze 
wijkkrant.

Mira Majoor
Voorzitter Stichting Bewonersinitiatieven 
Amersfoort Zuid 

Door inzet vrijwilligers kan Arnoldus Wildeman thuis wonen

zegt Wildeman. Want hij wil én honderd worden én 
tot zijn einde in het huis vol herinneringen blijven 
wonen. “Maar als het niet meer gaat, ja dan gaat dat 
over”, zegt hij realistisch.

Verzorgingstehuis
Samen met Renske (redactiemedewerker van deze 
wijkkrant) is Helga de wandelvrijwilliger. “Om de 
twee weken kom ik hier en gaan we wandelen. Of 
we zitten hier te kletsen, als hij dan eenmaal op dreef 
is kom je er niet meer tussen”, zegt ze met een brede 
glimlach. Helga heeft naast de krasse tachtiger nog 
drie ‘wandelklanten’ en is daarnaast ook nog over-
blijfmoeder op een basisschool. Wandelvrijwilliger 
zijn bevalt haar goed. 
De spraakwaterval vindt het fantastisch dat hij met 
veel zaken geholpen wordt, vertelt hij uitgebreid. 
Iets wat hem een gang naar het verzorgingstehuis 
bespaart. “Ik ga een dag per week naar de dagbe-
steding in De Amerhorst, dan haalt een andere vrij-
williger mij op, evenals de eerste maandag van de 
maand wanneer ik in de Nieuwe Kerk meedoe met 
de gezamenlijke maaltijd. En ik neem ook deel aan 

de Kerstmaaltijd. Voor de overige maaltijden heb ik 
Tafeltje Dekje. En zo red ik mij wel.”

Buurtpunt
“De Nieuwe Kerk deed een verzoek bij Buurtpunt 
Zuid of ze mensen wisten die wilden wandelen met 
een oudere man die niet meer zelfstandig zijn huis 
uit kon. En dat wisten ze dus”, legt Renske uit. De 
‘vrijwilligerscentrale’ is drie jaar geleden opgestart. 
Van daaruit worden buurtbewoners die zich hebben 
aangemeld, voor allerlei klussen op pad gestuurd. 
Werkzaamheden die kunnen variëren van het bege-
leiden van een oudere naar de opticien of de dokter en 
maaltijden opwarmen tot wandelen, boodschappen 
doen, tuinklussen, iets ophangen, schoonmaken, 
koffie drinken, eropuit gaan, helpen met opruimen, 
een spelletje doen, iemand ergens naar toebrengen of 
formulieren invullen. 

Het Buurtpunt Zuid zoekt voortdurend uitbreiding. 
Voor aanmelden of informatie kan gebeld worden 
met: 06-30850172 (tijdens kantooruren) of gemaild 
met: buurtpuntzuid@gmail.com. 

Bert Vos

Vervolg voorpagina
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Drie keer per jaar krijgt u de wijkkrant Amersfoort Zuid in de brievenbus. Maar wie zijn nu die bezor-
gers? Dat zijn de Rowans van de scoutinggroep Impeesa. Op het moment is het maar een klein groepje, 
een begeleider en vier jongens en dan is ruim 10.000 kranten bezorgen een flinke klus. Gelukkig 
hebben ze bij het bezorgen van de krant in september hulp gekregen van een aantal oud-leden.

De wijkkrantbezorgers van Impeesa

De scoutinggroep Impeesa heeft alles bij elkaar rond 
de tachtig leden, waaronder ook de ouders die het 
bestuur vormen worden gerekend. Volgend jaar 
bestaat de groep 90 jaar en gaan ze op kamp in het 
buitenland. Een scoutinggroep is opgebouwd uit 
kleinere groepen die speltakken worden genoemd 
en op leeftijd zijn ingedeeld. Deze speltakken hebben 
door heel Nederland dezelfde namen. 

Rowans
De welpen zijn jongens van 7 tot en met 11 jaar, de 
verkenners zijn 12 tot en met 15 jaar, de rowans 16 tot 
en met 18 jaar en 18 jaar en ouder is de stam. Daar-
naast zijn er ook plusscouts. Deze groep is 18 jaar of 
ouder en is meer ondersteunend aan de groepslei-
ding en komt zo’n vijf keer per jaar samen. 

Maar wat doen de rowans van Impeesa nu als ze 
geen wijkkranten bezorgen? Dan maken ze hun eigen 
programma, een van de ideeën van de oprichter 
van Scouting was dat (afhankelijk van de leeftijd) 
jongeren een grote mate van zelfontplooiing konden 
bereiken door verantwoordelijkheid te krijgen en te 
nemen onder begeleiding van een volwassene. 

Kampvuurkuil
Als ik op een zonnige zaterdagmiddag kom kennis-
maken zijn ze in de kampvuurkuil bezig met het 
maken van een Zweedse fakkel die ze gaan aansteken 
met staalwol en batterijen. Boven het vuurtje roos-
teren ze net geoogste tamme kastanjes. Achter het 

Met de fiets de wijkkrant bezorgen (foto Renske Pruijt)

clubhuis liggen aan elkaar gesjorde palen. Dit wordt 
de zendmast voor de Jota (Jamboree On The Air). 
Sinds 1957 wordt die door Scouting georganiseerd. 
De World Jamboree vindt eens in de vier jaar plaats, 
de Jota ieder jaar. 
Op de derde zaterdag van oktober wordt er via 
radio’s contact gelegd met scoutinggroepen over de 
hele wereld. Ook Impeesa doen hier aan mee. Dit 
jaar is er een extra grote toren gebouwd met balken 
van 400 kilo, dit is te veel om alleen te doen dus is hij 
gemaakt samen met twee andere scoutinggroepen uit 
de omgeving. Aan zo’n grote toren wordt een aantal 
weken gebouwd.

Wandeltochten
Verder lopen ze regelmatig hikes, dit soort wandel-
tochten doen ze in binnen- en buitenland. Vooral de 
zomerkampen die ze in de verschillende landen in 
Europa kunnen doen met het geld dat ze krijgen als 
vergoeding voor het rond brengen van de kranten 
vinden ze duidelijk erg leuk. Ze vertellen enthousiast 
over de avonturen die ze beleefd hebben tijdens hun 
trips van de afgelopen zomers.

Jacuzzi
Wat ze ook erg leuk vinden om te doen is een jacuzzi 
bouwen. Ze doen alles zelf en als het werk gedaan 
is gaan ze onder het genot van een glas fris in het 
warme bad een film kijken. In december vieren ze 
met de hele scoutinggroep sinterklaas en rond de 
kerst wordt er ook een speciaal programma bedacht, 
dit verschilt per speltak. De rowans vinden het leuk 
om een casinoachtige avond te organiseren waarbij 
iedereen netjes gekleed komt. 
Voor meer informatie: www.impeesa.nl

Renske Pruijt

De rowans van Impeesa (foto Renske Pruijt)
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“Het Bronmonument maakt een natuurlijke artesi-
sche bron zichtbaar en brengt de verbondenheid van 
de wijken en de bewoners tot uitdrukking”, vertelt 
kunstenaar Frank van Westendorp, die het werk 
ontwierp. “De Kattekampen en De Luiaard kennen al 
een jarenlange onderlinge voetbalcompetitie. De Beek-
feesten werden gehouden vanuit de behoefte aan nog 
meer onderlinge verbinding. Bij de voorbereidingen 
ontstond het idee van een kunstwerk.” Met behulp 
van lego, verfrolpakken en de badkuip probeerde Van 
Westendorp thuis eerst zijn idee voor het kunstwerk 
uit. Een YouTube filmpje diende als presentatie aan de 
25 ambassadeurs van de twee wijken.

Artesische bron
De Kattekampen ligt in het noorden van de wijk 
Randenbroek en omvat de Kalkoenstraat, Zwaan-
straat, Pauwstraat, Reigerstraat en gedeelten van de 
Heiligenbergerweg en Bisschopsweg. De Luiaard, 
aan de andere kant van de Heiligenbergerbeek, 
hoort bij het Vermeerkwartier. Vroeger was dit 
een buitengebied van Amersfoort, met blekerijen, 
weilanden en tabaksplantages. De bebouwing van 
de wijken kwam tot stand vanaf de jaren ‘20 van de 
vorige eeuw. Een bruggetje over de beek verbindt 
de twee wijken bij de Zwaanstraat.
Onder de Kalkoenstraat bevindt zich een natuur-
lijke waterbron. Een pijp gaat er 25 meter diep 
de aarde in naar een eeuwenoud waterreservoir. 

Speels monument in Heiligenbergerbeek
Meer dan 500 buurtbewoners namen deel aan de Beekfeesten vorig jaar juni, georganiseerd door de 
bewoners van De Kattekampen en De Luiaard. Twee buurtjes aan weerszijden van de Heiligenberger-
beek, ter hoogte van het Randenbroekerpark. Precies een jaar later beklonk het Bronmonument bij de 
Zwaanstraat de onderlinge verbondenheid. 

Amersfoort heeft veel meer van zulke natuur-
lijke artesische bronnen, onder andere op De Hof. 
Regenwater van de Veluwe stroomt in een zandlaag 
tussen twee ondoorlaatbare kleilagen in de richting 
van de stad. Vroeger werden die bronnen door 
huishoudens in de stad aangeboord en ook de bier-
brouwerijen profiteerden ervan.

Het Bronmonument (foto Celesta Lente)

Voortdurend in beweging
Van Westendorp verlengde de pijp en leidde hem 
naar de beek. Dichtbij het bruggetje steekt hij recht 
uit het water en sproeit bronwater in de beek en in 
twee platte metalen schalen. De schalen zijn gemon-
teerd op pontons die nog net zichtbaar zijn onder het 
wateroppervlak. Op de schalen zijn gestileerde wijk-
plattegronden van De Luiaard en De Kattekampen 
gemonteerd. Via het fonteintje vult de bron lang-
zaamaan de twee bekkens met zijn bronwater. En 
die geven op willekeurige momenten dit water weer 
terug aan de beek. Elke paar minuten klappen één of 
beide schalen om door het gewicht van het water en 
stromen leeg, waarna ze weer terugdraaien in hun 
oorspronkelijke positie.

De constructie drijft op een breed platform van 
pontons die gestabiliseerd worden door in de bodem 
verankerde ‘tafels’. Het kunstwerk van roestvrij 
metaal was oorspronkelijk glanzend zilverkleurig, 
maar is al na een paar maanden aan het verkleuren 
naar diverse tinten roestbruin. “Het waterreservoir 
onder de leemlaag heeft alle tijd gehad mineralen 
in zich op te nemen. Onder andere ijzer. Dus het is 
echt roest dat die kleur veroorzaakt. Je kunt het mooi 
of lelijk vinden, maar het is een element van dat 
monument en van de bron.”

Celesta Lente

Uitleg van het monument (foto Celesta Lente)
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Verbondenheid
Het via de gemeente beschikbare geld is bedoeld als 
middel om de cohesie, verbondenheid en ontmoe-
ting onder buurtbewoners in de straat, de buurt of 
zelfs een hele wijk te bevorderen. “Alle aanvragen 
die daaraan voldoen worden goedgekeurd. Maar 
we wijzen ook af als een idee bijvoorbeeld te indi-
vidueel ingekleurd is, zoals laatst van een kunste-
naar die zijn eigen kunstwerk wilde financieren met 
geld uit het buurtbudget. De hele omgeving moet 
er namelijk iets aan hebben. Je kunt denken aan 
straatmeubilair, plantenbakken, speeltoestellen en 
natuurlijk het springkussen en de tent bij de straat-
barbecue. Een mooi voorbeeld is De Buurtkamer in 
de Ganskuijl.” 

Postzegelpark
De mogelijkheden worden echter niet voldoende 
benut vindt het commissielid. “Het blijft vaak bij 
het straatfeest of een bijeenkomst. Maar een festival 
als in het Postzegelpark zou gemakkelijk verplaatst 
kunnen worden naar het Juliana van Stolbergpark 
waar je veel meer kunt doen. Daar kunnen ze ook 
voor flyeren met een bijdrage uit het budget om dat 
te promoten. En jullie wijkkrant kan eventueel een 
fotograaf inhuren of vaker uitkomen. Of de werk-
groep Informatiemarkt vraagt € 500,- extra voor 
een andere, meer centrale locatie voor de ‘markt’ 
die nu toch wel wat afgelegen ligt. Dat zijn goed 
bestede euro’s. 

Kiesavond
Van der Putten kwam in contact met de commissie 
tijdens een zogeheten kiesavond voor een project 
van scoutinggroep Impeesa, waar hij als vrijwil-
liger werkzaam is. Zes jaar zit hij nu in de werk-
groep. “Mijn motivatie is dat ik het leuk vindt 
om activiteiten in Amersfoort Zuid te stimuleren. 
Het is soms wel lastig om aanvragers tevreden te 
houden. Wij bekijken eenmaal per week alle mail 

‘Buurtbudget kan ook in 2016 breder gedragen’
Openbare, voor iedereen toegankelijke en meer breed gedragen initiatieven. Dat ziet Reda van der 
Putten, lid van de buurtbudgetcommissie, het liefst. Voor volgend jaar is er waarschijnlijk € 35.000,- te 
verdelen in Amersfoort Zuid voor ondernemende bewoners die een activiteit (voor een deel) willen 
financieren met een bijdrage uit de buurtbudgetpot. “Straatfeesten en dergelijke zijn ook leuk, maar 
ik zou graag meer grote activiteiten willen zien, voorbeelden zijn het picknickconcert in het Postzegel-
parkje of de jaarlijkse luiaardloop.”

voor de aanvragen. Iets afwijzen is niet altijd leuk. 
Maar we zijn wel transparant daarin. Als we niet 
aan de voorwaarden voldoen moeten we terugbe-
talen of is er voor Amersfoort Zuid het jaar daarop 
minder te besteden. Dat wordt gecontroleerd door 
gemeenteambtenaren. Maar we houden nooit geld 
over. Alles wordt goed besteed.”
Dit jaar waren er 89 aanvragen en is er voor € 39.321,- 
aan bijdragen toegezegd. “In 2016 verwachten we 
rond de € 35.000,- uit te mogen keren, maar dit laat 
de gemeente pas in december echt weten.”

Vacature
De werkgroep bestaat uit drie leden, zoals de 
regels voorschrijven. Maar aangezien een lid met 
haar werkzaamheden stopt is er een openstaande 
‘vacature’. Voor meer informatie of aanmelding 
kan een mail gestuurd worden naar: 
buurtbudgetamersfoortzuid@gmail.com.

Bert Vos

Reda van der Putten (foto Bert Vos)

Rectificatie kinderspeelinloop
Bij het bericht over de kinderspeelinloop in de Nieuwe Kerk aan de Daltonstraat zijn twee fouten geslopen. Ten 
eerste was het stukje door Petra Jansen geschreven en aangeleverd. En ten tweede is de aanvang van de inloopoch-
tend 09.30 en niet 09.00 uur zoals eerder vermeld.
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Dit festival ontstond in 1918 en is vanaf het begin 
onlosmakelijk verbonden met Kings College in 
Cambridge, met negen Bijbelteksten en dito koor-
werken afgewisseld met een paar bekende Engelse 
hymnes. Volgens velen een ultieme voorbereiding 
op Kerst. Een Christmas Carol is een lied waarvan 
de tekst in het teken staat van de kerst- of de winter-
tijd. Deze Carols worden gezongen ter gelegenheid 
van de geboorte van Christus.

Shakermuziek
In Amersfoort zijn dit jaar meerdere van dit soort 
festivals te bezoeken. De versie in de Fonteinkerk 
valt op, niet alleen omdat dit festival onderdeel is 
van de concertreeks ‘Muziek & Ontmoeting’, maar 
ook de muziek is nét even anders. Tijdens het concert 
komen twee muzikale thema’s aan bod. Het eerste 
thema is Amerikaanse Shakermuziek. De Shakers 
vormden een leefgemeenschap, waarbij eenvoud en 
zuiverheid centraal stonden. Dit is terug te horen in 
hun muziek. 

Concerten in Amersfoort Zuid
Door het jaar heen worden er op verschillende plekken in Amersfoort Zuid grotere en kleinere 
concerten gehouden. Zo zijn er in de zomer optredens in het Postzegelpark tijdens ‘Park Open’ 
en zijn ‘Struinen in de tuinen’ en ‘Gluren bij de Buren’ bekende muzikale activiteiten. Maar ook 
de Fonteinkerk is actief op dit gebied. Bijna elke maand organiseren vrijwilligers van de kerk 
‘Muziek & Ontmoeting’ en staan in december de Christmas Carols centraal tijdens het ‘Festival of 
Lessons and Carols’.

Daarna kan het publiek een viertal O-Antifonen 
beluisteren. Het mooie van deze antifonen is dat ze 
afsluiten met een oproep die iets in beweging wil 
zetten. In deze oproep klinkt een nog ouder thema 
door, namelijk de werken van barmhartigheid. 
Dit heeft mensen al eeuwenlang aangespoord om 
bijvoorbeeld de hongerigen te voeden, de naakten te 
kleden en vreemdelingen onderdak te verschaffen. 
Onderwerpen die ook in de huidige samenleving 
nog actueel zijn. 

Fonteinkerk
De concerten in de kerk zijn bijzonder, omdat er 
na afloop tijd is om na te praten en een eenvou-
dige lunch te gebruiken. De toegang is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. De 
muzikale bijeenkomsten zijn een aantal keer door 
het jaar heen op zondag. De uitvoering begint om 
12.00 uur, vanaf 11.30 uur bent u welkom. De lunch 
begint om ongeveer 13.15 uur. Mocht het lastig zijn 
om met eigen vervoer te komen, neemt u dan contact 
op met de vrijwilligers van de kerk. Dan zorgen zij 
dat u gehaald en gebracht wordt. 
Aanmelden kan via de mail: tinekewesterveld@
versatel.nl of visscher1959@hotmail.com of tele-
fonisch bij: Tineke Westerveld (4945920) en Frank 
Visscher (4653116).

Laura Vogelpoel

De Fonteinkerk (foto’s Renske Pruijt)

Toegang (foto Bert Vos)



7

De oude watertoren (foto Renske Pruijt)

Amersfoort was rond 1650 een rijke stad. Het einde 
van de Tachtigjarige Oorlog kwam in zicht en de 
verwachting was dat dit goed zou uitpakken voor 
de economie. Een veel betere én veiliger verbinding 
met Utrecht was de wens van de stad en de Staten 
van Utrecht. De ontwerper werd de Amersfoorter 
Jacob van Campen, ook bekend van het Paleis op 
de Dam. Het werd een weg van zestig meter breed. 
Dat was nog nooit vertoond! Pas toen de eerste 
autosnelwegen werden aangelegd in de twintigste 
eeuw, werd deze breedte weer gehaald. Uniek was 
ook de samenwerking tussen (rijke) burgers en 
de overheid. Zo werden langs de weg gratis grote 
stukken grond uitgegeven. De nieuwe eigenaren 
moesten wel de weg aanleggen, onderhouden én 
op hun deel een buitenplaats bouwen.

Historische achtergrond
Betrokkenheid van burgers is er nog steeds. Hans 
Voorberg, voorzitter van de stichting Wegh der 
Weegen: “Ik raakte geboeid na het lezen van het 
boek ‘De ontwikkeling van de Amersfoortseweg 
1647 – 2010’. Wat een historische achtergrond heeft 
die weg! Een weg die zelfs model gestaan heeft 
voor andere wegen, zoals de Zeestraat van Den 
Haag naar Scheveningen of Unter den Linden in 
Berlijn. Voor ons als stichting een bijna onuitputte-
lijke bron voor allerlei activiteiten, van het uitgeven 
van fietsroutes tot het ontwikkelen van lesmate-
riaal voor het voortgezet onderwijs. We willen de 
weg een grotere bekendheid geven. Er valt ook nu 
nog veel te herkennen en we hopen dat mensen er 
daardoor nog meer van gaan genieten.”

Website
Heel veel informatie is te vinden op www.wegh-
derwegen.nl Dus, bezoek die website, klik door op 
de handige kaart, stap op de fiets, ploeter de berg 
op en verbaas u over de rijke historie en de fraaie 
omgeving. Een fietsroute met veel informatie is 
ook verkrijgbaar bij VVV en boekhandel. Ik wens 
u veel (fiets)plezier.

Huub Stokman

De Wegh der Weegen: van Amersfoort naar Utrecht
Veel Amersfoorters kennen deze route vast wel. Eerst over de Utrechtseweg, dan na het Ponlijntje de 
berg op, klimmen naar de 44 meter boven N.A.P. Dat is echt ploeteren op de fiets! Bijna boven langs 
het Monument voor de Wereldvrede dat een beetje verstopt aan de linkerkant tussen de bomen staat. 
Vroeger stond het rechts in een tuin, een nieuwe bewoner heeft het na 1953 aan de andere kant van 
de weg laten zetten. Dan voorbij de prehistorische grafheuvel, de oude watertoren en de Galgenberg, 
waar een van de zeven bomen volgens een oud volksverhaal nooit meer wilde groeien, omdat er een 
onschuldige was opgehangen. Hier begon ooit de ‘Wegh der Weegen’, die nu na de Stichtse Rotonde als 
een lange rechte weg langs Zon en Schild richting Soest en daarna verder naar Utrecht voert.
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aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste informatie of gevolgen van eventuele fouten daarin. Heeft u iets te 
melden dat leuk of interessant is voor de wijk, neem dan contact op met de redactie: redactie@amersfoortzuid.nl. 
Redactie: Bert Vos (hoofdredactie), Celesta Lente, Huub Stokman, Laura Vogelpoel, Renske Pruijt.
Vormgeving: Lineke van Hall. Druk: drukkerij Patria. Oplage: 10.500.
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