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Dahlia’s komen oorspronkelijk uit Mexico en zijn pas 
eind 19e eeuw in Nederland geïntroduceerd. In de 
jaren ‘50 van de vorige eeuw, toen Dahliavereniging 
Leusderkwartier werd opgericht, was Amersfoort 
een belangrijke stad op dahliagebied, met meerdere 
verenigingen en landelijke tentoonstellingen in de 
toenmalige Markthal. In de beginperiode hielden de 
leden zich bezig met het ontwikkelen van rassen, 
veredeling en wedstrijden. “In de 50-er en 60-er jaren 
waren de leden echte dahlia-fanaten”, volgens voor-
zitter Max de Veer. “Nu is dat niet meer zo, we zijn 
puur een hobbyvereniging. Enthousiaste mensen die 
er met elkaar wat leuks van maken.”

Workshops
Op dit moment telt de vereniging ongeveer zeventig 
actieve leden en zo’n zestig donateurs. Een paar jaar 
geleden was dat anders. Toen liep de belangstelling 
terug en ging men op zoek naar wegen om de tuinen 

Dahliavereniging Leusderkwartier bloeit volop
Een overrompelend kleurenfeest is het elke nazomer aan de Bonairelaan. Als een kleine oase liggen de 
tuinen van Dahliavereniging Leusderkwartier ingebed tussen bomen en gebouwen. Tijdens de bloei-
periode bloeien er zo’n 6000 dahlia’s.

nieuw leven in te blazen. En met succes. Met subsidie 
van de gemeente is op het terrein een clubhuis 
gebouwd. Dat maakt het mogelijk meer sociale acti-
viteiten voor de buurt te organiseren. De leden geven 
nu met de jaarlijks aangevraagde - en tot nu toe steeds 
toegekende - subsidie uit het buurtbudget allerlei 
gratis workshops. Ze zijn laagdrempelig, creatief 
en staan open voor leden en niet-leden uit de wijk. 
Zo kun je meedoen aan schrijfworkshops, Qi Gong, 
vilten en open textielateliers.
Daarnaast is de Dahliavereniging tweeënhalf jaar 
geleden een succesvolle proef begonnen met volks-
tuintjes. Deze beslaan nu een kwart van het totale 
oppervlak. Terwijl dahlia’s een kort seizoen hebben, 
vragen de volkstuintjes om een langere en meer 
intensieve bewerking. Zo ontstaat er meer reuring en 
meer leven op de tuinen. 

Lees verder op pagina 2

Vrijwilligers aan het werk in de dahliatuin (foto: Celesta Lente)
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Door de informatiemarkt Amersfoort Zuid van afge-
lopen maart weet ik dat er nog veel meer activiteiten 
worden georganiseerd. En het mooie is dat een groot 
aantal met behulp van buurtbudget tot stand komt. Is 
het niet extra leuk om iets te doen in je eigen wijk of 
buurt? Maar hoe komt u dit te weten op de momenten 
dat u dat graag zou willen. 
Dat is dus net wat wij als bestuur ook denken: zoveel 
leuke dingen te doen, dat moeten meer mensen 
weten! Daarom hebben we het idee opgevat om een 
wijkwebsite op te richten voor Amersfoort Zuid. Een 
site boordevol informatie over onze wijk, voor en 
door bewoners. Iedereen kan hier zijn activiteiten op 
plaatsen. Makkelijk vindbaar door een thematische 
opzet en met een agenda. 
Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijke website 
ervoor zal zorgen dat wijkbewoners in Amersfoort 
Zuid elkaar nog makkelijker vinden, en dat dit zal  
bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk of de 
buurt. We hebben heel veel ideeën en willen deze 
graag samen met u delen en uitwerken. De werk-

Van de voorzitter
Voor u ligt de nieuwste wijkkrant. Ditmaal kunt u lezen over uiteenlopende activiteiten die in onze 
wijk worden georganiseerd. Gezellig en betaalbaar uit eten op verschillende plekken. Uw lievelings-
apparaat een tweede kans bieden bij het Repair Café. Of ga met uw kleine spruit naar het mamacafé. 
Houdt u van bloemen en/of knutselen, dan kunt u bij de Dahliavereniging terecht. Zo ziet u maar, voor 
ieder is er iets leuks te doen. 

groep Website is net opgericht en we zijn nog op 
zoek naar vrijwilligers. Wilt u ook meedenken of 
meedoen? Meld u dan aan voor de klankbordgroep 
of de werkgroep via info@amersfoortzuid.nl

In het decembernummer willen we aandacht besteden 
aan mensen in de wijk die iets gaan doen vanuit de 
kerstgedachte. Bijvoorbeeld als vrijwilliger op eerste 
kerstdag in de Nieuwe Kerk een kerstdiner helpen 
verzorgen voor alleenstaanden, die zieke buurvrouw 
vragen voor het kerstdiner, pakketten voor mensen 
met een minimuminkomen samenstellen en rond-
delen, iemand naar de kerk brengen of anderszins, 
een straatactiviteit of kindervuurwerk organiseren, 
betaald door het buurtbudget. Al die activiteiten kunt 
u tot 12 oktober melden bij de redactie. En dan gaan 
wij daar in de volgende krant aandacht aan besteden.

Mira Majoor
Voorzitter Stichting Bewonersinitiatieven 
Amersfoort Zuid 

Vervolg voorpagina

Gastvrij
Hoewel de tuinen niet openbaar toegankelijk zijn, 
vindt de Dahliavereniging gastvrijheid belangrijk 
en wil ze laagdrempelig zijn. Als er gewerkt wordt, 
is iedereen welkom voor een praatje en wat gezellig-
heid of een meditatief moment op een van de tuin-
bankjes. Veel mensen weten de tuinen te vinden. Een 
schildersclub komt een ochtend schilderen, of een 
groep bejaarden maakt een wandelingetje tussen 
de bloemen. Op de laatste jaarlijkse Open Dag, met 
stalletjes, een imker, workshops, muziek en catering 
kwamen ruim 400 mensen af. 

Vlinders
Met hulp van de gemeente zijn er drie groen-
plekken gecreëerd voor vlinders en is er elektrici-
teit aangelegd. Er is gereedschap aanwezig en een 
echte waterput. Een ondergrondse kelder herbergt 
een deel van de dahliaknollen in de winter. En wie 
zelf geen tuin wil of kan verzorgen, kan donateur 
worden. Dan mag je tijdens de bloeimaanden elke 
week een bos dahlia’s ophalen. De actieve leden 
onderhouden hiervoor speciale ‘donateursbedden’. 

Dahliavereniging Leusderkwartier bloeit volop
Vanaf juli beginnen de dahlia’s te bloeien. Dit jaar 
zijn de bloemen laat door het koude voorjaar en 
de aanhoudende droogte. Maar in augustus en 
september zijn de groene tuinen weer omgetoverd 
tot een bloemenzee in rood, geel, oranje, wit en paars.

Celesta Lente
www.dvlamersfoort.nl

Clubhuis dahliavereniging (foto: Celesta Lente)
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Toon Hermans, ooit bekend geworden met zijn onemanshow, zag zichzelf als clown. Maar hij was  ook 
dichter, zanger en niet te vergeten kunstschilder. Zijn gedichten noemde hij versjes, veel schreef hij  er 
voor Rietje, zijn grote liefde, die in 1990 aan kanker overleed. Het plan om een ontmoetingsplaats te 
maken voor mensen met kanker steunde hij dan ook met hart en ziel. ‘Een lach en een traan’ was wat 
Toon Hermans uitstraalde. En omdat dit heel goed past bij deze ontmoetingsplaatsen, kennen we ze nu 
als Toon Hermans Huizen. Er zijn er inmiddels al zestig in Nederland.

Een bijzondere ontmoetingsplaats in Amersfoort

     Denken,
     Ik denk me blij
     Ik denk me bang
     Ik denk m’n dagen
     Kort of lang
     Maar waar ik nooit aan heb gedacht
     Heeft mij vaak geluk gebracht.
     Toon.

Droom
Het was de Amersfoortse huisarts Teun Elemans die 
ook heel graag een Toon Hermans Huis in Amersfoort 
wilde. Met een grote groep mensen maakte hij zijn 
droom waar: een huis waar iedereen die met kanker 
te maken heeft zonder afspraak kan binnenlopen. Drie 
jaar na de opening stierf Teun helaas zelf aan kanker. 
Het Toon Hermans Huis in Amersfoort aan de Regen-
tesselaan is echt een inloophuis. De deur staat altijd 
open en er is altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig. 
Ik word ontvangen door gastvrouw Yvonne. Zij vertelt 
zelf kanker te hebben gehad. “Wat ik toen nodig had, 
was er niet. Nu kan ik dat wel aan een ander geven: 
aandacht, ruimte, mededogen, een luisterend oor. 
En wat ook heel belangrijk is, het moet ook luchtig 
en gezellig kunnen zijn en niet alleen zwaar. Onze 
gasten noemen het vaak een warm bad, ze voelen zich 
welkom en op hun gemak. Ze gaan tekenen, schil-
deren, boetseren, komen voor massage, mindfullness 
of meditatie, doen mee met de theaterworkshops of 
komen elke woensdag breien, is hartstikke hip, in het 
breicafé of vrijdagmorgen zingen in het koor.”  

Coördinator Liesbeth Groot (foto: archief THH)

Website
Behalve deze activiteiten biedt het huis ook eerste-
lijns professionele zorg. Coördinator Liesbeth Groot 
die de dagelijkse leiding in handen heeft: “Mensen 
die hier komen kunnen een beroep doen op profes-
sionele therapeuten, wij bieden scholing aan voor 
mensen die in hun beroep of als vrijwilliger te 
maken krijgen met kanker en hebben cursussen en 
gespreksgroepen in huis.” Speciale aandacht is er 
voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met 
deze ziekte. Zij hebben een heel fraaie eigen website, 
die zeker de moeite van het bezoeken waard is: 
www.jongerenpit.nl. (Want pit heb je als je voor je 
gevoelens durft uit te komen.)

Ontmoetingsplaats
Het dagelijks werk wordt gedaan door professionele 
begeleiders en zo’n vijftig getrainde vrijwilligers. Door 
hen kan het huis van maandag tot en met vrijdag open 
zijn. Structurele subsidie van de overheid of van het 
KWF/Nederlandse kankerbestrijding is er niet bij, het 
huis is afhankelijk van donaties. Voor sommige acti-
viteiten wordt daarom een vergoeding gevraagd. Dat 
gebeurt ook wel in natura: zo zorgde een bedrijf ervoor 
dat de binnenkant van het gebouw werd geschilderd, 
maakt een groep vrouwen uit Bunschoten-Spaken-
burg  jaarlijks schoon en leveren andere mensen nog 
meer verschillende  hand- en spandiensten. 
Het Toon Hermans Huis in Amersfoort. Een heel bijzon-
dere ontmoetingsplaats voor iedereen die met kanker 
te maken heeft én een plek boordevol activiteiten. Twee 
websites om kennis te maken met het Toon Hermans 
Huis zijn: www.thha.nl  en www.jongerenpit.nl.

Huub Stokman

Het Amersfoortse Toon Hermans Huis (foto: archief THH)
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Op een woensdagavond schuiven we aan bij de 
Martuskerk waar koster Klaas Altena en Arnoud 
Odink (beroepskok) om beurten koken. De maaltijd 
(€ 3,-) wordt in de bovenzaal geserveerd. Dit keer 
is het nasi. Normaal eten hier zo’n 15 tot 20 mensen 
mee, maar deze keer is het druk en zijn er bijna dertig 
personen. Zo is er een groep thuiszorgers die samen 
met hun cliënten de vakantie inluidt. Er wordt wel 
begonnen met een Onze Vader. Meebidden hoeft 
niet. Ieder heeft zo zijn reden om aan te schuiven, zo 
is er iemand wiens keuken verbouwd wordt, maar 
de meeste deelnemers geven aan vooral om de gezel-
ligheid te komen “Alleen is maar alleen”, zegt een 
echtpaar dat hier elke week eet. Ze zijn dan ook zeer te 
spreken over de maaltijden. Na het toetje is er gelegen-
heid om beneden een kop koffie met elkaar te drinken. 

Heilige boontjes, of toch niet? 
Onder het motto: ‘Heilige boontjes hebben we niet’ organiseren drie kerken in onze wijk regelmatig 
avondmaaltijden. De kosten zijn laag, de maaltijden worden verzorgd door vrijwilligers. Deelname 
staat open voor iedereen, je hoeft niet per se bij een kerk te horen om mee te mogen eten. Renske Pruijt 
ging met oud-redactielid Oscar Meijer een kijkje nemen en mee-eten.

Meat en Eat
Op bijna iedere eerste maandag van de maand is er de 
open maaltijd in de Nieuwe Kerk en op donderdag-
avond een stamtafel, de ‘Meat en Eat’ voor twintigers 
en dertigers (€ 5,- p.p.). Helaas valt er van de redactie 
niemand in die leeftijdscategorie, dus hebben we ons 
aangemeld voor de maandagavondmaaltijd (€ 3,50). 
Koster Koos van Noppen heeft prei-of courgettesoep 
als voor- en lasagne als hoofdgerecht. Het nagerecht 
is vanillevla met verse meloen of yoghurt met meloen. 
Het vaste aantal deelnemers hier is aanmerkelijk 
hoger. Gemiddeld zestig. De oudste is 93 jaar en slaat 
geen maaltijd over. Ze wordt al jaren gebracht en 
gehaald door een vaste vrijwilliger die ook mee-eet. 
Van Noppen geeft aan zo veel mogelijk voor maal-
tijden te kiezen waar je thuis in je eentje niet zo snel 
aan toekomt. Ook hier wordt de maaltijd geopend 
met een gebed en worden de namen genoemd van 

Gemengd gezelschap (foto: Renske Pruijt)

de vaste bezoekers die in verband met ziekte afwezig 
zijn. Voor iemand die in het ziekenhuis is opgenomen 
gaat een kaart rond waar de vaste bezoekers hun 
naam opzetten. Na het toetje wordt er afgesloten met 
een gezongen gebed. De keuken van de Nieuwe Kerk 
is gerenoveerd met een bijdrage uit het Buurtbudget. 

Het is de grote wens van Van Noppen om met Kerstmis 
een gezamenlijke maaltijd te organiseren, alleen is 
het dan héél moeilijk om vrijwilligers te krijgen voor 
een van beide dagen. Nu wordt de decembermaaltijd 
meestal wat naar achteren geschoven zodat er een kerst-
diner van kan worden gemaakt, maar zijn grote droom 
is om op eerste kerstdag voldoende mensen bij elkaar 
te krijgen die voor deze groep, vooral alleenstaande 
ouderen, een echte kerst organiseren. Misschien dat 
er lezers/wijkbewoners zijn die geen verplichtingen 
hebben met Kerstmis? U kunt zich aanmelden.

Nieuwe Kerk
Aanmelden voor Meat en Eat of de maandag-
avondmaaltijden. Telefoon of sms: 06-26663023. 
Meer informatie op 
www.nieuwekerkamersfoort.nl/eettafel

Martuskerk
Aanmelden voor woensdag telefoon: 033-4630852 
of samenopwoensdageten@martuskerk.nl

Fonteinkerk 
Opgeven bij Irma Kors, telefoon: 06-30546219 
of email: weenink-kors@planet.nl

Klaar voor de maaltijd (foto: Renske Pruijt)
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Voor het Sociaal Juridisch spreekuur is het voor de bewoners van Amersfoort Zuid, het versprei-
dingsgebied van de wijkkrant, niet meer nodig om naar het kantoor aan de Stadsring te komen. Het 
spreekuur van Stadsring51, waar men terecht kan voor financiële hulpverlening, sociaal juridische raad 
en schuldpreventie, vindt nu ook elke donderdagochtend plaats in het kantoor van het wijkteam aan 
de Scheltemalaan nummer 15 in het Leusderkwartier.

Sociaal Juridisch spreekuur in Amersfoort Zuid

“Een afspraak maken is niet nodig”, zegt sociaal raads-
vrouw Annemieke de Kruijf. “Men kan tijdens de 
openingsuren gewoon binnenlopen voor gratis hulp 
bij onder andere belastingaangiften, het aanvragen 
en wijzigen van toeslagen, invullen van formulieren 
en het schrijven van een brief of bezwaarschrift. 
Verder wordt er advies gegeven over bijvoorbeeld 
rechten op het gebied van wonen, werken en consu-
mentenzaken, maar ook de praktische gevolgen van 
echtscheiding en ontslag.”

Geldcheck
De raadsvrouw wijst erop dat het ook mogelijk is 
om te laten checken of iemand mogelijk recht heeft 
op extra geld, bijvoorbeeld door een toeslag, voorzie-
ning of fonds. “Deze zogeheten ‘GeldCheck’ is een 
soort financiële APK. De medewerkers van Stads-
ring51 kijken tijdens een persoonlijk gesprek naar 
het complete inkomstenplaatje en  beoordelen of alle 
geldzaken goed zijn geregeld, zodat er later geen 
problemen ontstaan.”

Drempel
Met dit initiatief wil Stadsring51 de drempel verlagen. 
Door in de wijken kantoor te houden is de gang naar 
een juridisch hulpverlener minder zwaar beladen, is 
de achterliggende gedachte. “Het is ook de wens van 
de gemeente dat deze voorzieningen meer wijkge-
richt worden aangeboden.“

Annemieke de Kruijf (foto: Bert Vos)

Wijkteam
Voordeel van het kantoor aan de Scheltemalaan is 
dat eventueel ook meteen doorverwezen kan worden 
naar het wijkteam. “Soms heeft het een met het ander 
te maken. Zijn er meer problemen dan alleen finan-
ciële of juridische. Dan is het handig als de lijntjes kort 
zijn”, aldus Annemieke. Andere wijken met een derge-
lijk spreekuur zijn: Kruiskamp, Zielhorst, Liendert en 
Soesterkwartier. Het spreekuur is van 09.00 tot 13.00 
uur, aanbellen kan op de eigen zwarte deurbel. 

Bert Vos

www.stadsring51.nl

Fonteinkerk
Dan zijn er nog de maaltijden in de Fonteinkerk op de 
derde vrijdag van de maand. Helaas hebben wij deze 
maaltijd niet kunnen bezoeken. Bij deze maaltijden 
komen per keer rond de vijftig bezoekers. Er wordt 
voor € 3,50 een twee- of driegangenmenu geserveerd 
met vooraf een drankje en thee of koffie na.

Verse ingrediënten
Bij de drie kerken zijn gebruikers van de Voedselbank 
ook van harte welkom. Alle ingrediënten zijn vers en 
hierdoor zijn het behalve gezellige maaltijden die je 
in kleine hoeveelheden niet makkelijk zelf maakt ook 
nog eens heel gezonde maaltijden. Voor de inkoop is 
van tevoren opgeven noodzakelijk. (Zie kader)

Renske Pruijt Lekkere gerechten (foto: Renske Pruijt)



6

Het is nog rustig rond half tien, maar Marina Prins en 
Joan Westerneng zijn er al bijna klaar voor. Een grote 
tafel staat vol met schoongemaakt en gesneden fruit, 
sap, koekjes, koffie, thee en limonade. De gekleurde 
plastic bekers en bakjes maken het, ondanks het sombere 
weer buiten, tot een fleurig geheel. Er lopen al een paar 
kleintjes rond tussen de stoeltjes die klaar staan voor de 
ouders die straks naar de workshop komen.

Contact
De meeste kinderen zijn rond de twee jaar oud 
en spelen met het speelgoed van peuterspeelplaats 
Pippeloentje, waar het Mamacafé gehuisvest is. Terwijl 
de ouders luisteren kunnen de kinderen onder 
toeziend oog van een begeleidster zowel binnen als 
buiten spelen. Als ze iets nodig hebben kunnen ze dit 
gewoon aan hun ouders vragen of aan de begeleid-
ster. Vandaag zijn er alleen moeders, maar ook vaders 
met kinderen tot vier jaar oud zijn van harte welkom. 
Veel ouders hebben behoefte aan contact met andere 
opvoeders die in dezelfde fase zitten, met alle bijbe-
horende uitdagingen. Op de mamacafé-ochtenden 
wordt die mogelijkheid volop geboden.

Mamacafé Amersfoort Zuid
Op een wat druilerige vrijdagochtend vond in juni in het Mamacafé Amersfoort Zuid een workshop 
plaats. De Amersfoortse pedagoog en therapeute Henneke Aal kwam de aanwezige ouders kennis laten 
maken met de opvoedmethode Conscious Discipline. Uw wijkkrantverslaggeefster was erbij.

Kindertandarts
Het Mamacafé Amersfoort Zuid is een initiatief van 
een aantal moeders dat hier in de wijk woont en 
graag meer ouders met kinderen in dezelfde leeftijd 
de gelegenheid wil geven elkaar te ontmoeten. Maar 
ook willen ze kennis overdragen. Zo is er al eens een 
kindertandarts geweest die een workshop gaf over 
poetsen en wat te doen als een kind een tand uit de 
mond valt. Of wat te denken van de workshop ‘muziek 
op schoot’ voor ouder en kind? Voor dit najaar staan 
er ook weer leuke bijeenkomsten gepland. 
De inloop is twee keer per maand geopend, op de 
vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur. Eén keer per maand 
is er een themaochtend en de andere ochtend is er 
inloop. En is half 10 net iets te vroeg dan kun je 
altijd later binnen komen druppelen. De workshops 
beginnen echter wel stipt om tien uur.

Buurtbudget
Voor de activiteiten is natuurlijk geld nodig om het laag-
drempelig te houden. Daarvoor is buurtbudget aange-
vraagd en ontvangen, want de doelstelling van deze 
ochtenden is ouders in de wijk met elkaar verbinden. 
Het Mamacafé vindt plaats in de SKA-peuterwerk-
plaats Pippeloentje aan de Robert Kochstraat.

Renske PruijtLuisteren naar een workshop (foto: Renske Pruijt)

Iedere donderdagmorgen is er een kinderspeelin-
loop in de  Nieuwe Kerk aan de Daltonstraat. Vaders, 
moeders, verzorgers, opa’s en oma’s zijn dan welkom 
met kinderen tot vier jaar oud. “Wij verwelkomen al 
zeven jaar peuters uit Amersfoort Zuid om ze een 
speelgelegenheid te geven. Waar de kleintjes naar 
elkaar kunnen kijken en met elkaar kunnen spelen. 
Je kunt dit niet vergelijken met een peuterspeelzaal. 
Deze ontmoeting is gratis en de ouders blijven er bij. 

Kinetisch zand bij kinderspeelinloop
In de vakantieperiode ben ik er niet. Dan heb ik ook 
even vakantie. Maar je ziet dan wel dat moeders met 
elkaar afspreken om ergens koffie te drinken of naar 
de kinderboerderij te gaan. Leuk detail: als afsluiting 
van de ochtend kunnen de kleintjes met kinetisch 
zand spelen, als alternatief voor kleien. Dan doen we 
ook echt even iets samen en met elkaar. De inloop-
ochtend is van 09.00 tot 11.00 uur.”
Joke Zwennes

Buiten spelen (foto: Renske Pruijt)
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Aankondigingsbord Repair Café (foto: Bert Vos)

Nu is het niet zo dat het bij het Repair Café al storm-
loopt. Er wordt nog gewerkt aan de naamsbe-
kendheid. Een site is in de maak. Sinds de start in 
november 2014 is er een team van zo’n acht vrijwil-
ligers gevormd dat allerlei reparaties kan verrichten. 
En komen er gemiddeld op een middag zeven of acht 
mensen op bezoek voor een reparatie. 

Blauw draadje
De vrijwilligers van het Café zijn enthousiaste mensen 
met kennis en ervaring op het gebied van kleding, 
huishoudelijke apparaten, fietsen, audioappara-
tuur, electronica en klokken. Een van de reparateurs 
bestudeert op zijn laptop de handleiding van een 
modelhelikoptertje dat iemand heeft gebracht. Van 
oorsprong werktuigbouwkundige, vindt hij het leuk 
uit te vinden hoe allerlei apparaten uit elkaar gehaald 
moeten worden (en ze daarna weer goed in elkaar te 
zetten). Zo heeft hij al broodroosters, stoomstrijkijzers 
en tostiapparaten onder handen gehad. “Klanten zijn 
soms al blij als ze zien hoe een apparaat in elkaar zit, of 
te horen krijgen waar het probleem precies ligt, zodat 
ze er zelf mee verder kunnen puzzelen”, verklaart hij. 
Van de helikopter is er ‘ergens een blauw draadje los’ 
volgens de klant, maar het blijkt toch wat ingewik-
kelder te liggen. 

Ontmoetingsplek
Het Repair Café is een initiatief naar een landelijk 
concept. Met behulp van buurtbudget draait het nu 
zelfstandig. In de eerste plaats is dit natuurlijk heel 
milieubewust: in plaats van iets nieuws te kopen kijk 
je eerst of het oude gerepareerd kan worden. Maar 
daarnaast heeft het ook een sociale functie voor de 
buurt. En vooral deze functie is belangrijk vindt 
Kwintes, een instelling in de geestelijke gezondheids-
zorg en maatschappelijke opvang. Kwintes nam De 

Repair Café landelijke trend
Tob je met een gebrekkig stoomstrijkijzer, een gescheurde spijkerbroek of een stofzuiger die dienst 
weigert? In het Repair Café doen vrijwilligers gratis hun best de zaken weer te repareren. Repair Cafés 
zijn een landelijke trend. Ook in Amersfoort Zuid kun je elke laatste dinsdag van de maand tussen 
14.00 en 16.00 uur in De Driehoek aan de Woestijgerweg 3 langskomen met je kapotte spullen.

Driehoek over na sluiting van het wijkcentrum door 
de gemeente. De organisatie ondersteunt en begeleidt 
mensen met psychische of sociale problemen op een 
wijkverbonden manier. Ze wil graag een meer open 
karakter ontwikkelen en daarom de functie van het 
wijkhuis uitbreiden. 
Het Repair Café is een van de activiteiten die Kwintes 
faciliteert en begeleidt om de verbinding met de wijk 
te versterken en een ontmoetingsplek te creëren voor 
buurtbewoners. “Je hoeft dus niet iets te repareren te 
hebben om welkom te zijn. Je kunt ook gewoon even 
komen buurten, een kop koffie of thee drinken en een 
krantje lezen”, aldus een medewerker.

Celesta Lente

repaircafe.amersfoortzuid@gmail.com
www.wijkhuisdedriehoek.nl
www.kwintes.nl

Slapeloze nachten na woninginbraak
Een woninginbraak. Iedereen kent wel iemand of is 
zelf slachtoffer geworden van een woninginbraak. 
Los van de schade en kosten door de vernielingen 
is het verschrikkelijk dat iemand je spullen heeft 
meegenomen. Spullen die van waarde zijn en soms 
onvervangbaar. En wat te denken van de emotio-
nele schade die een dergelijke inbraak met zich mee 
brengt? Er is wel iemand in je huis geweest. Soms 
betekent dat slapeloze nachten. Bange kinderen. En 

angstige momenten bij het binnentreden van je huis. 
Dat wil je niet (meer) mee maken. Bij dit nummer is 
daarom door de gemeente een flyer met een lijst met 
preventietips toegevoegd. Tips die gericht zijn op het 
voorkomen van de meest gebruikte manieren om een 
huis binnen te komen. Bekijk ze niet alleen, maar volg 
de tips ook op. Want een woninginbraak veroorzaakt 
alleen maar ellende, dat moet je voorkomen!  
Roy Johannink



Colofon
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De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken en/of in te korten of niet te plaatsen. De stichting is niet 
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Verspreidingsgebied wijkkrant Amersfoort Zuid

Vele handen maken licht werk!
Wilt u de helpende hand uitsteken in uw buurt? Geef u op als burenhulp via: 06 - 308 501 72 
of buurtpuntzuid@gmail.com

Welke delen van Amersfoort binnen de wijken Vermeerkwartier, Leusderkwartier, De Berg en het 
Bosgebied vallen is op onderstaande kaart te zien. 

Ondergrond: Google maps

Vermeer
  kwartier

Leusderkwartier

De Berg-Zuid

De Berg-Noord

Bosgebied


