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Terugblikkend op de afgelopen jaren, 
waarin wij de wijkkrant steeds maar naar 
een hoger niveau proberen te tillen, mag 
ik wel stellen dat het redactieteam steeds 
weer een mooi en leeswaardig product 
weet samen te stellen. Dat geldt ook voor 
deze editie. Met nuttige informatie en 
verhalen die ertoe doen.

Vacatures
Voordat ik u meer vertel, eerst naar de 
vacatures binnen de stichting Bewoners-
initiatieven Amersfoort Zuid (SBAZ). 
Zo kan de redactie van de wijkkrant nog 
steeds schrijftalent gebruiken. Dus wie 
wil zich bij ons aansluiten? Ten tweede: 
Lineke, onze vormgever voor de krant, 
houdt ermee op. Dat vinden wij uiteraard 
erg jammer. Maar helaas. Dus, bij deze 
doen we een oproep voor creatieve geesten 
die haar willen opvolgen. Ook binnen het 
bestuur is beweging gaande. Omdat voor 
een van de leden de termijn van zes jaar is 
verstreken, is er nu plaats voor een nieuw 
‘algemeen bestuurslid’. Interesse in een 
van deze vrijwilligersfuncties? Het email-
adres vindt u op de achterflap.

Wijkfeest
In deze derde editie vlak voor 2018 
besteedt Renske aandacht aan de toene-

Van de hoofdredacteur
Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Het wijkfeest is gepland op 
zaterdag 2 juni volgend jaar in het Juliana van Stolbergpark. Meer informatie 
hierover leest u elders in deze wijkkrant. Wij hopen u daar te mogen begroeten.

mende verkeersonveiligheid op de Leus-
derweg. Celesta haalt herinneringen op 
aan de vroegere Juliana van Stolberg-
kazerne, Laura praat met de mensen 
van Elisabeth Groen en Huub heeft 
een luguber verhaal over de Amers-
foortse galg die in Klein Zwitserland 
stond. Daarnaast een bericht over het 
pas gestarte Informatiepunt in de mbo-
school en AED’s in de buurt. Onze 
nieuwe penningmeester, Jacob van Eike-
lenboom, stelt zich voor en Annemarie en 
Margot geven ons de laatste details rond 
het lang verwachte wijkfeest, dat begin 
juni losbarst. Ook daarvoor worden nog 
vrijwilligers gezocht.

Wijkwebsite
Amersfoort Zuid bruist. Dat is wel te zien 
op de wijkwebsite die ik van harte aanbe-
veel. Kijk op www.amersfoortzuid.info en 
verbaas u over wat er allemaal te doen en 
te beleven is. Ook kunt u zelf een profiel 
aanmaken op amersfoortzuid.info. Tevens 
kunt u zich op de nieuwsbrief abonneren. 
Namens het redactieteam en alle andere 
vrijwilligers van BAZ, prettige feestdagen 
en een spetterend uiteinde.

Bert Vos
Hoofdredacteur Wijkkrant Amersfoort Zuid
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Een hartstilstand hoeft niet dodelijk te zijn. Uit cijfers van de Hartstichting 
blijkt dat de belangrijkste factoren voor het overleven van een hartstilstand zijn: 
omstanders die beginnen met reanimatie voor aankomst van de ambulance en 
het aansluiten van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Een draagbaar 
apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt 
door het geven van een elektrische schok.

Meer AED’s en burgerhulpverleners nodig in 
Amersfoort Zuid

De algemene overlevingskans is bij reani-
maties bijna een kwart en bij het gebruik 
van een ‘schokbaar ritme’ bijna vijftig 
procent. Bijna iedereen die overleefde 
verliet het ziekenhuis met een redelijke 
tot goede neurologische toestand. En hier 
kunt u, burger van Amersfoort Zuid, bij 
helpen. Hoe? Door u aan te melden als 
burgerhulpverlener en/of door het helpen 
bij de beschikbaarheid van meer AED’s. 

Norm
Op dit moment haalt onze wijk namelijk 
niet de gestelde norm van de Stichting 
Reanimatie Netwerk Amersfoort: het 
binnen zes minuten helpen van slachtof-
fers van een hartstilstand en daarmee hun 
overlevingskans substantieel vergroten. 

AED aan de muur, foto Roy Johannink

Als veiligheidsambassadeurs, Roy Johan-
nink, Ton Hendriks, Gert van de Weert 
en Joop Stronkhorst, zetten wij ons in om 
deze norm wel te halen.

Niet één procent van de inwoners van 
Amersfoort Zuid is burgerhulpverlener. 
Die krijgt op het moment dat een buurt-
bewoner een hartstilstand krijgt en 112 is 
gebeld, een bericht op de telefoon. Daarin 
staat de locatie van het slachtoffer en de 
mededeling om direct naar de locatie te 
gaan of eerst een AED op een specifiek 
adres op te halen.

Buitenkast
Er zijn meer AED’s nodig, want in de 
wijk zijn er nog onvoldoende van deze 
apparaten om in een cirkel van 500 meter 
er altijd één bereikbaar en beschikbaar te 
hebben. Op sommige plekken is het meer 
dan duizend meter alvorens de eerste 
binnen bereik is. De veiligheidsambassa-
deurs gaan proberen via giften en subsidies 
deze AED’s in een buitenkast te krijgen. 

Wilt u meefinancieren of uw AED ter 
beschikking stellen aan de wijk, meld dit 
bij royinberlijn@hotmail.com. Wilt u zelf 
leren reanimeren en burgerhulpverlener 
worden, kijk dan op 
www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl

Roy Johannink
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De titel klinkt als een sprookje, doet denken aan de wolf en de zeven geitjes, 
maar een leuk sprookje is het allerminst. Dit is het rauwe verhaal uit het Amers-
foort van vroeger, niet geschikt voor tere (kinder)zielen.

De Galgenberg en de zeven boompjes

Het waren onveilige tijden in en 
rondom Amersfoort een paar honderd 
jaar geleden. Grove misdrijven werden 
met grote regelmaat in en buiten de stad 
gepleegd. Het stadsbestuur trad daar 
hard tegenop. Zo kwamen reizigers 
vanuit Utrecht langs de Galgenberg, het 
heuveltje schuin achter de watertoren en 
het Bergpaviljoen. Het is een grafheuvel 
uit vroeger tijden, net als de heuvel 
rechts naast de oude ingang van De 
Lichtenberg. Op de Galgenberg werden 
lijken van ter dood veroordeelden 
opgehangen, om zo goed duidelijk 
te maken dat er hier een streng stads-
bestuur was. Misdaadpreventie avant 
la lettre, dat Amersfoort korte metten 
maakte met misdadigers, werd zo wel 
duidelijk. Zeven boompjes stonden er. 
Het verhaal gaat dat eentje nooit goed 
groeide omdat er een onschuldige was 
opgehangen.

Eerlijk proces
Wie werd opgepakt hoefde niet te 
rekenen op een eerlijk proces. Soms 
‘bekende’ de verdachte na marteling, 

waarna het oordeel werd geveld. Dit 
kon een doodvonnis zijn, dat meestal 
werd voltrokken op de Hof op het 
schavot met galg en wip, het valluik 
waar de veroordeelde op stond. Of 
door radbraken, een onterende straf 
voor zware misdadigers. De veroor-
deelde werd vastgebonden op een 
rad en de beul brak armen en benen 
met een zware hamer of staaf, daarna 
volgde de genadeslag, niet altijd overi-
gens, soms rekte men het lijden nog 
maar wat! In die tijd, zonder radio, tv, 
social media, was dit alles een spek-
takel waar boeren, burgers en buitenlui 
zich aan kwamen vergapen.

Heksen
Niet altijd waren de executies op de 
Hof. Hendrikje uit Hoogland bijvoor-
beeld, 17 lentes jong, werd beschuldigd 
van hekserij, bedreigd met foltering en 
gaf maar van alles toe, van seks met de 
duivel tot ‘dansen als een kat’ op de 
Metgensbleek. Niks Rijdende Rechter 
in die tijd. Ze werd verbrand in Utrecht. 
Eerder waren ook al haar oma Neel, 
moeder Reyer en vader Folkert wegens 
hekserij verbrand op de Amersfoortse 
berg. Wie zouden ze overigens daarna 
in Hoogland de schuld van alle ongeluk 
in de schoenen hebben geschoven? 

Dievenweg
Langs de Dievenweg, die ongeveer liep 
als de Van Campenstraat en de Vondel-
laan, gingen de lijken naar de Galgen-
berg waar ze werden ‘tentoongesteld’. 

Galgenberg, tekening: Jan de Beijer 1749
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Daar, waar nog nauwelijks begroeiing 
was, stond een stenen driehoekig 
bouwsel met zuilen op iedere hoek. Aan 
de stangen daartussen werden de lijken 
aan haken opgehangen. Soms ging het 
anders. Soldaat Alfonso Hermandes, 
die op de Metgensbleek de bleker, 
herbergier Maes, zijn twee zoons en 
een dienstmeisje had vermoord, werd 
er met rad en al op een paal neergezet. 
(De vrouw van Maes, Metgen, vandaar 
Metgensbleek, wist op tijd aan de 
moordpartij te ontkomen.) En het hoofd 
van Fie Dirksdochter, die ene Lambertje 
had vermoord en na het radbraken ook 
nog eens werd onthoofd, werd er neer-
gezet op een pin. Vielen de gehangenen 
eraf, bij storm bijvoorbeeld, dan hing 
men ze gewoon weer op! 

Galgenberg; zicht op het terrein, foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Stank
Mensen die langs kwamen klaagden, 
vooral ’s zomers, over de afgrijselijke 
stank van de lijken waar kraaien en 
ratten zich te goed aan deden. Omdat 
het bouwsel rond 1770 op instorten 
stond, werd het gesloopt en vervangen 
door een houten galg. In 1809 was het 
voorbij, tentoonstellen van geëxecu-
teerden werd verboden. Een twintigtal 
treden leidt nu naar de top. Eens boven 
wat rondhangen misschien? Velen 
gingen u in de loop der tijden voor……. 

Huub Stokman
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Dit jaar ontving de redactie via diverse bronnen berichten van buurtbewoners 
die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in de wijk. En die zorgen 
gingen niet alleen over fietsers die ‘s avonds opeens opduiken zonder licht in 
donkere kleding of over scherpe overhangende takken over het trottoir. Ook 
fietsen op de stoep en de vele borden voor de winkels aan de Leusderweg 
kwamen aan bod.

Verkeersveiligheid in het Leusderkwartier

Verreweg de meeste mensen maken zich 
zorgen om de drukte op de Leusderweg 
tussen het Borneoplein en de Dalton-
straat/Van Campenstraat en de kruising 
van de Leusderweg met de Kersenbaan. 
Een vrachtwagenchauffeur plaatste in 
2010 een filmpje op YouTube met de titel 
‘Amersfoort Leusderweg overal gevaar-
lijk’. En ook omroep EVA besteedde 
in 2012 aandacht aan de drukte en de 
onoverzichtelijke situatie. 

Verkeersdruk
Voor GroenLinks was de verkeersonvei-
ligheid aanleiding om in 2013 eens met 
mensen te gaan praten over hun beleving. 
Uit mails die de redactie krijgt blijkt dat 
de verkeersdruk de laatste twee jaar als 
toegenomen wordt ervaren. Wat wij als 
bewoners en gebruikers van de Leus-
derweg niet merkten, was dat achter de 
schermen GroenLinks, na een inventari-
satie, de handen ineen had geslagen met 
de VVD. Om een plan te maken om de 
veiligheid en de aantrekkelijkheid van het 
gebied te vergroten. 

Om alle belangen en de verschillende 
problemen in kaart te brengen, was de 
eerste stap een openbare bijeenkomst waar 
men kon aangeven welke knelpunten er 
zijn. Deze ‘oogst’ is, samen met de uitkomst 
van de gesprekken met de winkeliersver-
eniging, meegenomen naar de betrokken 
ambtenaren. De gemeenteraad gaf daarna 
de opdracht voor een initiatiefvoorstel. Drukte op de Leusderweg, foto Renske Pruijt

Voorstel
Inmiddels ligt er een voorstel. Dat bevat 
onder meer: het aanbrengen van verkeers-
plateau’s ter hoogte van de meeste 
kruisingen; op de kruising Javastraat/
Voltastraat een kruispuntplateau met 
middengeleider; bij de supermarkten 
een verkeersplateau met dito geleider; 
venstertijden voor het laden en lossen op 
daarvoor gereserveerde parkeerplaatsen 
en de aanleg van fietssuggestiestroken.
Tijdens een vergadering op het gemeente-
huis in oktober werden alle punten door-
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genomen, waarbij een aantal belangheb-
benden mocht inspreken. De meeste tijd 
werd besteed aan het kruispunt-plateau 
Javastraat/Voltastraat. Dat het verkeers-
licht daar verdwijnt werd als jammer 
ervaren. En ook het verlies van parkeer-
plaatsen wordt betreurd. Mogelijk dat 
er een pilot komt om te kijken of op 
een beperkt deel een blauwe zone inge-
voerd kan worden, waarbij dan een jaar 
lang gekeken wordt of dit de parkeer-
druk vermindert zonder dat omliggende 
straten er last van hebben. 

Veiligheid
Maar één ding is wel duidelijk: veiligheid 
is niet alleen een gevoel, we moeten het 

met z’n allen doen. Dus krijg je voorrang 
kijk toch even of overige weggebruikers 
dat ook door hebben. Als fietser heb je 
dan wel bescherming door de wet (artikel 
185 Wegenverkeerswet) maar je kunt wel 
schade aanrichten aan jezelf en een ander. 
Dus fiets niet over de stoep en doe je licht 
aan zodra het gaat schemeren. Als fietser 
ben je dan echt beter te zien. En voor alle 
weggebruikers geldt: geef richting aan 
zodat anderen weten waar je naar toegaat. 
Zo maken we samen onze wijk veiliger. 
En hoe het de Leusderweg zal vergaan? 
Dat is nog even afwachten.

Renske Pruijt

Ook voor 2016 zijn er weer veel leuke en interessante initiatieven bedacht, 
waarbij gebruik is gemaakt van het buurtbudget. De gemeente heeft voor 
Amersfoort Zuid € 36.900 euro begroot. Vorig jaar waren er 87 aanvragen in ‘ons’ 
stadsgebied. Daarvan zijn er 80 (37 straatfeesten) gehonoreerd. 

Buurtbudgetcommissie wil wijkbrede initiatieven

De buurtbudgetcommissie is erg tevreden 
met de belangstelling en de vernieuwende 
initiatieven die ze financieel kan onder-
steunen. Er waren diverse initiatieven 
om onderlinge contacten te versterken 
via onder andere vrijwilligersactivi-
teiten. Ook zijn er bijdragen gehonoreerd 
voor Koningsdagactiviteiten, Scouting 
Impeesa, het vervangen en/of uitbreiden 
van materialen van eerdere buurtbudget 
aanvragen, de Luiaardloop, De Albert 
Cuijpmarkt en verschillende speel-
plaatsen en buurtpleinen.

Budget aanvragen
In 2016 is het door de gemeente begrote 
bedrag volledig uitgekeerd aan de verschil-

lende initiatieven. Ook voor 2018 wordt er 
weer bijna € 37.000,00 door de gemeente 
beschikbaar gesteld. Vanaf begin 2018 kan 
er weer budget worden aangevraagd, zie 
de site voor meer informatie. 

De commissie daagt ondernemende 
inwoners van de wijk graag uit om dan 
met openbare en wijkbrede initiatieven 
te komen die mensen dichter bij elkaar 
brengen. Voor meer informatie over hoe 
het werkt en wat de voorwaarden zijn, ga 
naar: www.amersfoortzuid.info

Reda van der Putten, Jacco Faas, 
Jacob Eikelenboom
Commissieleden Buurtbudget
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foto’s Renske PruijtAmersfoort Zuid in beeld
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Het Juliana van Stolberggebied aan de Leusderweg kent een rijke en zichtbare 
geschiedenis. Waar je nu woningen, een sporthal en een mooi park vindt, lag 
bijna een eeuw lang een groot kazernecomplex. Elementen van de oude kazerne 
zie je terug in de huidige bebouwing.

Juliana van Stolberggebied verbindt oude en 
nieuwe geschiedenis

Eind 19e eeuw groeide Amersfoort uit 
tot een belangrijke garnizoensstad. Er 
werden meerdere kazernes gebouwd. De 
stad had goedkope grond. Ze was goed 
bereikbaar door de nieuwe spoorlijnen en 
lag dicht bij de Hollandse Waterlinie. In 
de omgeving was veel ruimte om oefen-
terreinen te realiseren. 

Willem van Oranje
De Juliana van Stolbergkazerne is rond 
1890 gebouwd en was zo’n 17 hectare 
groot. Het complex is genoemd naar de 
moeder van Willem van Oranje. Vier lange 
bataljongebouwen dienden als onder-
komen voor een infanterieregiment. Ze 
kregen de namen van Juliana’s vier zoons 
Adolf, Lodewijk, Hendrik en Willem. 
Daarnaast was er allerlei ondersteunende 
bebouwing zoals een badhuis, ketelhuis, 

verpleeggebouw en keuken, een film- en 
theaterzaal en woningen voor de ‘wasch-
bazen en gehuwden’.  Op het voorterrein 
lagen een stormbaan en exercitieveld. 

Toegangshek
De bataljongebouwen stonden langs drie 
zijden van een groot plein. Aan de vierde 
zijde, langs de Leusderweg, was de hoofd-
ingang met een smeedijzeren toegangshek 
en twee wachthuisjes van baksteen met 
een natuurstenen front. Het hek en de 
wachthuisjes staan er nog. De huisjes zijn 
nu, net als de bataljongebouwen, rijks-
monument. Het smeedijzeren hek draagt 
om en om schildjes met het wapen van 
Amersfoort (een rood kruis op wit veld) 
en dat van het Nederlands koninkrijk (een 
vergulde leeuw op blauw veld).  

Het Amersfoortse wapenschild en het wapenschild van het Koninkrijk, foto’s Celesta Lente
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Rik Wouters
In de Eerste Wereldoorlog huisvestte de 
kazerne meer dan 16.000 gevluchte Belgi-
sche soldaten. En dat terwijl hij maar 
berekend was op zo’n 4000 man. Onder 
meer de schilder Rik Wouters is er geïnter-
neerd geweest. Hij heeft veel vastgelegd 
van het dagelijks leven van de militairen.

Protesten 
Toen de kazerne in 1978 haar deuren sloot, 
kocht gemeente Amersfoort het terrein 
om er nieuwe woningen te bouwen. Dit 
gebied omtoveren tot een woningencom-
plex ging niet zonder slag of stoot. Eerst 
wilde de gemeente alles slopen. Net als 
ze had gedaan met de Prins Willem III 
kazerne aan de Heiligenbergerweg. Maar 

De Pluim van Sigurdur Gudmundsson, 
foto Celesta Lente

daartegen kwam zo’n fel protest van veel 
Amersfoorters, dat de gemeente besloot 
het anders aan te pakken. Een deel van 
de historische bouw is nu gerenoveerd 
en oude terreinelementen zijn bewaard 
gebleven.

Krakers
Een tweede protest kwam van Kazerne 
Kraak Kollektief Amersfoort Drieka, die 
in 1980 probeerde de kazernegebouwen 
te bezetten. De krakers protesteerden 
tegen de snelle sloop van ‘veel bruikbare 
ruimte’, waardoor het terrein lang braak 
zou liggen en tegen de plannen om er 
dure huizen neer te zetten. Hun actie was 
geen succes, maar 150 van de verwachte 
2000 actievoerders kwamen opdagen.

Wachthuisjes hoofdingang aan de Leusderweg 
nu, foto Celesta Lente

Oude ansichtkaart Lodewijk kazerne,
bron legerplaats.nl

Oude ansichtkaart met hoofdingang kazerne-
terrein aan de Leusderweg, bron legerplaats.nl
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Waar in de buurt kun je genieten van de natuur en vind je een ringslang, een 
ijsvogel of zelfs een vos? Het was de bedoeling dat stadspark Elisabeth Groen in 
2016 zou worden opgeleverd. Maar de sloop van het Elisabethziekenhuis loopt 
vertraging op, dus wordt de aanleg van een uniek park uitgesteld. Stichting Elisa-
beth Groen vond een manier om deze impasse te doorbreken.

‘Groen licht’ voor Elisabeth Groen

In samenwerking met de gemeente onder-
neemt de stichting acties om het zuide-
lijk deel van het Elisabethterrein alvast 
aan te leggen. De komende maanden 
worden gebruikt om deze acties verder 
uit te werken. In het voorjaar van 2018 kan 
worden gestart met werkzaamheden op dit 
deel van het voormalig ziekenhuisterrein.

Stadspark
Elisabeth Groen grenst aan Park Randen-
broek, Stadsboerderij de Vosheuvel en, aan 
de andere kant van de snelweg, landgoed 
Lockhorst. Wat er na het verhuizen van het 
ziekenhuis met het terrein zou gebeuren 
bleef lang onduidelijk. Mede dankzij de 
jarenlange inspanningen van de stichting 

Hoofdingang voormalige Lodewijkkazerne 
met doorsteek, foto Celesta Lente

Wegenas
De vier karakteristieke bataljonge-
bouwen met hun neobarokke voorge-
vels zijn gerenoveerd en tot woningen 
verbouwd. De voormalige hoofdin-
gangen zijn nu een open doorsteek naar 
de achterkant. De rest van de terreinen 
en de helft van de oefenvelden werden 
(her)bebouwd. De andere helft  werd 
park en skatebaan. De kaarsrechte weg 
die vanaf de hoofdingang liep en het 
kazerneterrein in twee gelijke helften 
verdeelde, is nu een laan met een 
fietspad. Halverwege de laan, op het 
kruispunt van de oude wegenas, staat 
een sculptuur van de IJslandse beeld-
houwer Sigurdur Gudmundsson. 

Zo is het Juliana van Stolberggebied een 
mix geworden van soms mooie, soms 
niet zo mooie nieuwbouw en interes-
sante historische elementen.

Celesta Lente
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Heiligenbergerbeekdal, werd besloten 
dat er voor de locatie een ‘groen bestem-
mingsplan voor een groen Beekdal’ zou 
komen. In 2013 nam de gemeenteraad het 
bestemmingsplan aan.

Uniek project
Uniek is dat de plannen vanaf de start 
werden ontwikkeld in gelijkwaardige 
samenwerking tussen gemeente en 
bewoners. Daarnaast zijn zij samen verant-
woordelijk voor de inrichting en het beheer 
van het park. Elisabeth Groen bestaat uit 
enthousiaste omwonenden van het gebied, 
die de groene inrichting, het onderhoud 
en het beheer op zich nemen. Met recht 
een stadspark voor en dóór bewoners. 
Daarnaast wordt het ketelhuis door een 
initiatiefgroep gekocht en omgedoopt tot 
Parkhuis, waar ondernemerschap en maat-
schappelijke (buurt)activiteiten elkaar 
aanvullen. Om Elisabeth Groen te kunnen 
ontwikkelen zijn er financiële middelen, 
waaronder het geld van een gewonnen 
prijsvraag van de Provincie Utrecht. Voor 
de ontwikkeling van het Parkhuis wordt 
crowdfunding ingezet.

Natuurwerkdagen
Ondanks dat de sloop van het ziekenhuis 
nog moet beginnen, is de stichting in de 

Vrijwilligers in actie, foto Bert Vos

natuur alvast begonnen. Iedere tweede 
zaterdagochtend van de maand is er een 
natuurwerkdag. Vrijwilligers, met of 
zonder groene vingers, verzamelen zich 
dan bij Stadsboerderij de Vosheuvel. 
Nog niet het hele terrein is beschikbaar, 
maar er is genoeg te doen. Je kunt daarbij 
denken aan snoeien, onkruid weghalen, 
bomen planten of wilde bloemen zaaien. 
Ter afsluiting van zo’n ochtend is er, 
voor wie wil, een gezamenlijke lunch. 
Een enthousiaste vrijwilliger vertelt: “Je 
bent buiten, betrokken bij de buurt en je 
ontmoet nieuwe mensen.” 

Genieten van de natuur
Ook als je niet actief betrokken bent bij 
het project, kun je genieten van dit unieke 
natuurgebied. Je ziet er diverse planten en 
dieren, waaronder ijsvogels en ringslangen. 
Aan een van de oevers van de Heiligenber-
gerbeek zijn ijsvogelwanden aangelegd 
van boomstronken. Voor kinderen wordt 
jaarlijks de activiteit ‘waterspeurneuzen’ 
georganiseerd. Onder begeleiding van vrij-
willigers zijn ze met schepnetjes in de weer 
in de Heiligenbergerbeek en bestuderen 
welke waterdiertjes daar te vinden zijn.

Wil je ook meedoen of meer informatie 
over Elisabeth Groen? Bezoek de website 
www.elisabethgroen.nl of facebook.

Laura Vogelpoel

Op een natuurwerkdag, foto Bert Vos
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In de vorige wijkkrant kon u lezen dat het Wijkfeest Zuid wordt verzet naar 
volgend jaar. De exacte datum is inmiddels bekend: het wordt zaterdag 2 juni. 
Mogen wij u nu alvast uitnodigen?

Wijkfeest Zuid op zaterdag 2 juni 2018!

De locatie blijft het Juliana van Stolberg-
park. Het feest begint om 11.00 uur en 
eindigt om 16.00 uur. U heeft dus alle tijd 
om gezellig over de markt te struinen, wat 
te drinken en te eten of om deel te nemen 
aan een workshop, nieuwe wijkgenoten te 
ontmoeten en met bekenden bij te praten. 
Rondom de speeltuin van het park zal een 
kleedjesmarkt zijn, waar kinderen hun 
spulletjes kunnen verkopen. Ziet u het al 
voor zich? Wij wel! 

Voorbereidingen
Een team van zo’n twaalf mensen treft 
sinds een paar maanden enthousiast 
voorbereidingen om het feest te voorzien 
van eten en drinken uit de wijk, van 
markt en kleedjesmarkt met deelnemers 
uit de wijk, van muziek uit de wijk en van 
sport en spel uit de wijk. Het gezamenlijk 
doel is om er een geweldige happening 
van te maken voor alle bewoners van 
het Vermeer-, Leusder, en Bergkwartier/
Bosgebied.  Door de wijk, voor de wijk 
dus eigenlijk.

Juliana van Stolbergpark, foto’s Celesta Lente

Deelnemen of meehelpen? 
Wilt u een plekje op de markt: omdat u 
een cursus geeft, informatie wilt geven 
over wat je in Amersfoort Zuid kunt 
doen, kunst wil verkopen, uw sportclub 
wilt promoten of bijvoorbeeld iets lekkers 
in de aanbieding heeft? Heeft u kinderen 
die graag de spulletjes en spelletjes willen 
verkopen die zij niet meer gebruiken? 
Heeft u een goed idee om nog meer geld 
op te halen voor het goede doel? Wilt u 
muziek maken?  Wilt u op een andere 
manier deelnemen aan de markt of helpen 
op het feest? Of heeft u gewoon een vraag 
over het Wijkfeest Zuid? Stuur ons een 
e-mail: wijkfeest@amersfoortzuid.nl

Meer informatie? 
Meer updates worden gegeven via het 
facebookaccount Wijkfeest Zuid en via de 
wijkwebsite: www.amersfoortzuid.info. 
Op deze website zult u te zijner tijd meer 
informatie aantreffen.
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Een idee voor een bewonersinitiatief en je weet niet hoe dit aan te pakken? Hoe 
zorg je als mantelzorger voor jezelf? Heb je hulp nodig met de papierwinkel? 
Geldzaken niet op orde? Kan je kind niet mee op school? Hoe word ik vrij-
williger? Waar kan ik andere mensen ontmoeten? Zomaar wat voorbeelden 
waarmee u terechtkunt bij het Informatiepunt in het gebouw van MBO Amers-
foort aan de Leusderweg.

Het Informatiepunt: vraagbaak voor Amersfoort Zuid

In september opende de vraagbaak zijn 
deuren voor wijkbewoners van Amers-
foort Zuid. Het Informatiepunt is een 
onderdeel van de Informatiewinkel in 
het Soesterkwartier. Het kantoor naast 
de hoofdingang wordt bemand door een 
sociaaljuridisch dienstverlener en een 
maatschappelijk dienstverlener. “Mensen 
komen op het spreekuur met zeer diverse 
problematiek. Van heel praktische zaken 
zoals een klusje in huis of over welke 
activiteiten er in de wijk plaatsvinden tot 
vragen rond eenzaamheid en opvoeding. 
Wij hebben als organisatie veel disciplines 
in huis, dus alle expertise achter één ‘loket’. 
En zo nodig verwijzen we door naar 
andere organisaties zoals het wijkteam”, 
vertelt coördinator Anne Zwamborn.

Samenwerking
Amersfoort Zuid heeft weliswaar Buurt-
puntZuid waar men ook met vragen 
en problemen terecht kan, maar zegt 
Zwamborn, bij het Informatiepunt gaat 

MBO Amersfoort, foto Bert Vos

het om bredere vragen dan kortdu-
rende burenhulp. De vrijwilligers van 
het Buurtpunt en de medewerkers van 
Indebuurt033 weten elkaar over en weer 
al goed te vinden. Teamleider Welzijn, 
Gezina van der Kolk, is er blij mee. “Als 
opleiding willen wij veel uitwisseling 
met de buurt. Deze school werkt met 
veel partners van buiten samen waar 
onze studenten werkervaring opdoen. 
Zo zijn we betrokken bij de Boodschap-
penPlusBus die hier een koffiestop heeft 
en het wijkfeest voor volgend jaar, bege-
leiden onze studenten mensen met een 
taalachterstand en we hebben een depen-
dance van een instelling voor verstan-
delijk gehandicapten, De Amerpoort, 
waarvan cliënten hier op dagbesteding 
zitten. Bij het Informatiepunt hebben wij 
stagiaires die meelopen.” 

Leerproces
Uitwisselingen, met organisaties die een 
maatschappelijke functie hebben, zorgen 
als het goed is voor een win-win situatie 
waar beide partijen iets aan hebben, 
constateert de teamleider. “De samenwer-
king moet namelijk wel betekenisvol en 
een leerproces zijn voor de student.”
Het Informatiepunt is elke dinsdag van 
14.00 tot 16.30 uur open. Adres: Leus-
derweg 30-34. 
Voor meer informatie: 
www.indebuurt033.nl/informatiewinkels

Bert Vos
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Mijn naam is Jacob Eikelenboom en ik ben sinds mei dit jaar penningmeester 
van de Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid.

Even voorstellen

Ik ben in 1961 geboren in het Soester-
kwartier, maar woon sinds 1967 in de 
omgeving van de Bosweg, waarvan 
33 jaar in mijn huidige appartement. 
Ik ben alleenstaand en heb tot en met 
2014 gewerkt in de ICT van een verze-
keringsbedrijf. Na een bewuste pauze 
ben ik sinds enkele maanden werkzaam 
als zelfstandig ICT-consultant voor een 
Australische startup voor medische hulp-
middelen. Mijn hobby’s: lezen, fietsen, 
wandelen, fotograferen.

Achtergrond
Ik werd getriggerd voor deze functie 
door de vraag naar iemand die goed is 
met cijfers. Ik heb weliswaar geen finan-
ciële achtergrond, maar mijn activiteiten 
(zowel werk als privé) in de afgelopen 

jaren hebben wel veel raakvlakken gehad 
met financiële zaken. 

Inkomstenbronnen
Achteraf gezien zijn de activiteiten net 
even uitdagender dan op het eerste 
gezicht leek (dit jaar voor het eerst 
meerdere inkomstenbronnen, met bijbe-
horende verantwoordingen), maar tot op 
heden heb ik nog steeds het gevoel dat ik 
op een goede manier bezig ben.
In mijn rol als penningmeester ben ik ook 
betrokken bij het Buurtbudget en de orga-
nisatie van het wijkfeest 2018. Ik hoop dat 
ik de komende jaren een goede bijdrage 
kan leveren aan Amersfoort Zuid.

Jacob Eikelenboom


