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Welkom in Hooglanderveen-Vathorst!
U hebt voor een nieuw huis gekozen in Hooglanderveen-Vathorst, de nieuwste
wijk van Amersfoort. Misschien is het uw eerste woning of hebt u al op
diverse plaatsen gewoond.
U komt niet in een kant-en-klare woonwijk. Dat hebt u allang ontdekt. Het is
een dorp en een stadswijk in ontwikkeling en het duurt tot minstens 2024
voordat alles klaar is.
Intussen hopen we wel dat u zich thuis gaat voelen in uw huis, uw straat, uw
wijk. Daar kunt u natuurlijk zelf van alles aan doen, maar ook anderen willen
daar hun medewerking aan geven.
Met dit welkomstboekje - u aangeboden door de plaatselijke kerken van
Hooglanderveen/Vathorst, de Belangenvereniging Hooglanderveen en buurtbudget Vathorst - willen wij u informatie aanbieden die u nodig hebt als nieuwe
bewoner. In het begin raakt u soms verdwaald door de veelheid aan informatie
of juist door het gebrek daaraan.
Wij hopen dat u dit informatieboekje vaak gebruikt.
En mocht u zich willen inzetten voor de opbouw van het dorp Hooglanderveen
en de wijk Vathorst, lees dan vooral de voorlaatste pagina van dit boekje.
Wij hebben de nieuwe bewoners hard nodig.

De Welkomstgroep van de kerken

Welkomstwerk
In de groep vrijwilligers, die het welkomstwerk organiseren werken samen: de
St. Josephkerk [RKK], de Veenkerk (PKN), het Kruispunt (PKN/CGK/NGK),
Perspectief (VEG) en de Gereformeerde Kerk Ontmoetingskerk (GKV)
aangevuld met inwoners van dorp en wijk.
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Hartelijk welkom in Hooglanderveen-Vathorst!
U bent het kloppend hart van deze unieke wijk.
Wij hopen dat u zich hier snel thuis zult voelen.
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Hoofdstuk 1: Wonen in Hooglanderveen-Vathorst
Vathorst is de nieuwste wijk van Amersfoort. De eerste woningen zijn inmiddels
klaar. De komende jaren wordt het een wijk met zo’n 11.000 woningen.
Hoe komt men aan de naam en wat was er voordat de bouwers hier hun
werk deden? De naam Vathorst komt van boerderij ‘De Vathorst’, een oude
boerderij aan de Heideweg, gelegen aan de zuidzijde van de wijk. Dat men
deze naam heeft gekozen heeft is niet zo bijzonder, want ook andere wijken
van Amersfoort hebben indertijd namen gekregen van de daar bestaande
boerderijen: Liendert, Schothorst, Zielhorst, Kattenbroek, de Bik en de
Bieshaar. Het gebied ligt in het noord-oosten van de gemeente Amersfoort,
bij het riviertje de Laak, met als buren: Bunschoten, Hoevelaken en Nijkerk.
Veenlaag
Van oorsprong behoorde het gebied tot de gemeente Hoogland. Het is voor
een gedeelte gelegen aan de Hogesteeg, maar het grootste gedeelte is
bekend als Hooglanderveen. De bewoningsstructuur bestond aanvankelijk uit
afzonderlijke boerderijen, die verspreid op de dekzandruggen lagen met
bewoningsconcentraties langs de Veenweg, Calveenseweg en Heideweg. Dit
kwam mede doordat de grond vroeger te nat was. Daardoor was het land
moeilijk te bewerken. Zo is op den duur een veenlaag ontstaan. Toen de
waterafvoer in de loop der tijden beter werd, zijn er, vooral langs de Veenweg,
huizen gekomen die uitgroeiden tot kleine boerderijen. Dit kon ook vrij
gemakkelijk omdat de grond niet al te best was en daardoor goedkoop.
De belangrijkste structuurlijnen vormen de oude wegen. Aanvankelijk waren
dit wegen die vanaf 't Hogeland naar de lager gelegen, woeste gronden liepen.
Het deel van de Hoge Steeg in Boven-Duist heeft daar als ontginningsbasis
gefunctioneerd. Andere belangrijke structuurlijnen vormen de Laak en de
grenzen tussen de ontginningseenheden Calveen en Boven-Duist. De Laak is
eeuwenlang de 'grensrivier' geweest tussen de gebieden die behoorden tot
het bezit van de hertogen van Gelre en de bisschop van Utrecht. In de
geloofsoriëntatie aan de beide zijden van de 'rivier' is dit nog te herkennen:
ten westen is dat van oudsher overwegend katholiek en ten oosten
protestants.
Daarnaast was de grond vaak in het bezit van grootgrondbezitters, die elders
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woonden of van grotere boeren uit de omgeving, die er een perceel hadden
om turf te steken voor eigen gebruik. Toen dat niet meer nodig en ook niet
meer mogelijk was, werd de grond verkocht of in erfpacht uitgegeven en
werden er hier en daar huisjes gebouwd. De reden van de erfpacht was dat
men goedkoop de gronden in gebruik had en dat er een huis op gebouwd
mocht worden. De eigenaar was dan tevens verzekerd van een goed beheer
en gebruik van zijn grond. De mensen die er gingen wonen kwamen veelal van
elders, uit het Gelderse. Men leefde als een mengeling van kleine boeren,
tuinders, landarbeiders, turfstekers en men probeerde zich op deze wijze van
een van een inkomen te verzekeren.
Langzaam maar zeker zijn de bewoners in het bezit gekomen van de meeste
gronden. Veel van de mensen die er nu nog wonen, zijn nakomelingen van hen.
Spoorlijn
Als in 1863 de treinen door Hooglanderveen gaat rijden zal men niet
onmiddellijk gedacht hebben dat dit veel veranderingen zou gaan brengen. Er
komt een spoorweghalte: ‘station’ is een iets te groot woord voor deze halte.
Maar toch, het isolement werd opgeheven. Het is het begin van het ontstaan
van een dorp. In het jaar 1910 wordt de Coöperatie aan de spoorlijn gebouwd.
Dat levert enige werkgelegenheid op. Al spoedig worden bij de halte en
de Coöperatie enkele woningen gebouwd: het begin van het dorp
Hooglanderveen. Met de Coöperatie en de spoorweghalte wordt de behoefte
aan elektriciteit groter. Ook de verharding van de wegen neemt snel toe. In
1911 wordt er een openbare school gebouwd op de hoek van de Hoog en
Wellerlaan (nu Sterrebos) en de Heideweg, zodat de kinderen niet meer de
lange weg naar Hoogland hoeven te gaan.
Kerkelijk Hoogland
Hervormd behoort men tot Hoogland. De afstand is echter groot. De wegen
zijn vooral in de winter bijna onbegaanbaar. Dit is een reden waarom men nogal
eens elders kerkt, zoals in Nijkerk, Hoevelaken of Amersfoort. Nadat rond
1900 de predikant van de Hervormde Gemeente van de kerk aan de
Hamseweg in Hoogland, waartoe de protestanten behoren, enkele jaren
diensten gehouden had in een stal van een boerderij te Hooglanderveen, wordt
enige tijd later het Evangelisatielokaal ‘Bethel’ aan de Veenweg gebouwd.
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De rooms-katholieken krijgen in 1918 een eigen kerk. Na de bouw van de kerk
komt er een school voor lager onderwijs en een bejaardenhuis. De
gemeenschap in Hooglanderveen groeit snel. Veel woningen en winkels
worden gebouwd. Ook in het verenigingsleven wil men zelfstandig verder en
veel verenigingen worden opgericht, zowel sociaal-maatschappelijk als sportief.
Het is in korte tijd een dorp geworden met een eigen kleur. Prettig om te
werken en te wonen.
Hooglanderveen
De wijk Vathorst is om het kleine dorp Hooglanderveen heen gebouwd. Maar
een klein dorp kan groot zijn in onderlinge zorg, een stevig verenigingsleven,
bedrijven en winkels, grote en kleine.
Het dorp Hooglanderveen wordt dus omsloten door het nieuwe woongebied
Vathorst. Voor de inwoners van Hooglanderveen is dit van grote betekenis,
want het dorp ligt tenslotte niet meer in het buitengebied, maar in een nieuwe
woonwijk. Dat betekent nieuwe woonvormen, nieuwe groenvoorzieningen,
extra recreatiemogelijkheden en nieuwe mensen. Bovendien vindt ook in het
dorp vernieuwende woningbouw plaats.
Stad Amersfoort
Hooglanderveen-Vathorst hoort bij de stad Amersfoort. U fietst binnen
ongeveer 15-20 minuten naar het oude centrum van de stad. Amersfoort
biedt veel aan winkels, (buiten)theater, uitgaansmogelijkheden en restaurants.
U kunt er alles over lezen in de overzichtelijke gemeentegids die elk jaar
uitkomt. In het Stadhuis aan het Stadhuisplein 1, kunt u dagelijks terecht van
9.00-17.00 uur.
Openbaar Vervoer
Stadsbus (lijn 3, 5 en 7) rijdt frequent over de boulevards tussen NS-station
Amersfoort-Vathorst en NS-station Amersfoort Centraal. Lijn 101 rijdt door
het dorp Hooglanderveen. Het NS-station ligt aan de lijn Amersfoort-Zwolle.
Lijn 160 brengt je rechtstreeks van station Vathorst naar Almere Stad en lijn
380 gaat via station Amersfoort naar Woudenberg Henschotermeer.
Tenslotte nog de buurtbus 572 die vanaf station Vathorst via Hooglanderveen, Bunschoten-Spakenburg en Baarn naar Soestdijk-Noord rijdt.
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Zijn wie je bent.
Ruimte om te groeien.
Toekomstgericht onderwijs.
Ruimte om te kiezen.
Bepaal je eigen koers

www.dok12.com
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Hoofdstuk 2: Geloof en Kerk
In Hooglanderveen en Vathorst zijn diverse kerken vanaf 2002 actief. Op veel
terreinen wordt intensief samengewerkt. Op andere gebieden gaan sommige
kerken hun eigen weg.
De opbouw van het kerkenwerk in Amersfoort-Noord is destijds begonnen
vanuit de kerken in Hoogland. In 1983 werd er een oecumenisch platform
opgericht met het oog op ‘Amersfoort-groeistad’. In de intentieverklaring
staat: ’...in onderling vertrouwen en openheid de mogelijkheid van samenwerking onderzoeken om de kerk van Jezus Christus gestalte te geven met
en voor de bewoners van het stadsdeel Amersfoort-Noord’. Intussen zijn we
jaren verder en is er veel ontstaan in de nieuwe wijken.

A. RK-Kerk St.Joseph - Hooglanderveen
R.K.-geloofsgemeenschap St.Joseph Hooglanderveen-Vathorst
Van Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen
Secretariaat: 033-2571285 (vr 09.00-12.00u)
Pastores (in noodgevallen): 06-57541222
Internet: www.stjoseph-olva.nl
e-mail: secretariaat@stjoseph-olva.nl
De geloofsgemeenschap St. Joseph Hooglanderveen-Vathorst maakt deel uit
de van r.k.-parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Binnen deze parochie
is de St. Joseph een actieve gemeenschap, met oog voor traditie en veel
aandacht voor gezinnen: via de scholen en met de tweewekelijkse
Kinderwoorddienst tijdens de vieringen. Vijf keer per jaar vieren we Kerk op
Schoot, voor peuters en kleuters. En let eens op Sint Maarten, Kerstmis en
Pasen. Het verhaal van de traditie geven we graag door aan de nieuwe
generatie. Geworteld in het dorp Hooglanderveen is het inmiddels een
centraal ontmoetingspunt voor heel Vathorst.
Naast de wekelijkse vieringen op zondagmorgen (11.00 uur) en dinsdagmorgen (9.00 uur) zijn er diverse mogelijkheden om je leven te verdiepen.
Er zijn ontmoetingsavonden en evenementen, zoals Aan Tafel bij Joseph,
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de Paastuin en de OpfrisMis.
Rond de zondagse vieringen is er alle ruimte voor ontmoeting met het
ZondagsOntbijt en de koffie na afloop. Er is zorg voor de ander, via de
bloemengroet, de caritas en acties voor o.a. Voedselbank en Straatpastoraat.
Maria speelt van oudsher een belangrijke rol in de traditie van de St. Josephkerk.
In de maanden mei en oktober zijn er wekelijks op donderdagavond
(19.30 uur) Mariavieringen. Voor een dagelijks moment van aandacht, gebed
en een kaarsje is de Mariakapel (bereikbaar via het kerkportaal) van 9.00 tot
17.00 uur geopend.
Meer over de geloofsgemeenschap St. Joseph is te vinden op de eigen
website, in het parochieblad Mirakel en de wekelijkse Locatie Mededelingen
in de kerk en verkrijgbaar via een digitaal abonnement. En volg St. Joseph op
Twitter: @StJosephOLVA.
Kom gewoon langs, bijvoorbeeld bij één van de vieringen. Je bent van harte
welkom!

B. De Veenkerk
De Veenkerk is de PKN-kerkgemeenschap in
Hooglanderveen en Vathorst. Wat ons anders maakt
dan andere kerkgemeenschappen is niet zozeer wát de
Veenkerk doet, maar meer de manier waarop. Als PKNgemeente zien wij onze rol in het vieren, leren, delen,
dienen en ontmoeten. Maar de manier waarop wij dat doen is uiterst
toegankelijk, eigentijds, vol aanstekelijk optimisme en energie. Bij ons kun je je
letterlijk en figuurlijk opladen.
De wekelijkse vieringen worden gehouden in De Kamers, Wezeperberg 1, op
zondagochtend om 10.00 uur. De sfeer in de wekelijkse diensten is open,
met ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng. Tijdens de viering is er
crèche voor de kleinsten en kinderwoorddienst voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd. Eénmaal per maand is er Tienerkerk.
Naast de zondagochtenddienst zijn er vele andere activiteiten die de Veenkerk
(mede) organiseert, waaronder:
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• Het kringwerk, waarin in allerlei vormen aandacht
wordt besteed aan zin-geving en geloofsvragen.
• Het jeugdwerk, waar buiten de zondag voor
verschillende leeftijdsgroepen activiteiten worden
georganiseerd om de band onderling en met de
Veenkerk te versterken.
• Activiteiten gericht op senioren, ook als onderdeel van het pastoraal (zorg-)
werk in de wijk.
Meer informatie over de activiteiten die de Veenkerk organiseert is te vinden
in het kerkblad ‘Lopend Vuur’, dat een uitgave is van de protestantse en
rooms-katholieke kerken in Amersfoort-Noord. Voor actuele informatie over
de Veenkerk verwijzen we u daarnaast naar de website www.veenkerk.nl.
Tenslotte nog een uitnodiging: Veel van onze gemeenteleden typeren de
Veenkerk als een gemeente ‘waar je echt bij hoort’. En als een gemeente
waar voor iedereen ruimte is zijn of haar specifieke talent in te zetten. Ook u
bent van harte welkom op zondagochtend.
Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer weten? Heeft u vragen? Wilt u een
gesprek met onze predikant of één van de pastorale medewerkers? Neem
gerust contact op via één van de volgende adressen en telefoonnummers of
kijk op www.veenkerk.nl.
Ds. Rolinka Klein Kranenburg, tel. 06-55874738
e-mail: rkleinkranenburg@hotmail.com
Pastoraal meldpunt: tel: 06-83119907
C. Kruispunt
Kruispunt is een geloofsgemeenschap van
christenen in de Amersfoortse nieuwbouwwijk
Vathorst, waarin de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN), de Christelijke Gereformeerde
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Kerken (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) op unieke wijze
met elkaar samenwerken. Kruispunt is een open en gastvrije gemeenschap.
Met elkaar zoeken we naar Gods liefde. Dit doen we op zondag in een
gezamenlijke kerkdienst en doordeweeks in kleine groepen. De kerk bestaat
uit ongeveer 1.200 leden van jong tot oud. De meeste leden wonen in
Vathorst en Amersfoort-Noord.
We willen ons gemeente-zijn dienstbaar maken aan de opdracht om onze
stads- en buurtgenoten te bereiken met het evangelie van Jezus. Dat
betekent voor ons dat we bij alles wat we doen streven naar een lage drempel
en een hoog doel. We willen onze gemeente zo toegankelijk en gastvrij
mogelijk maken, een lage drempel. Daarbij willen we een heldere Bijbelse
boodschap verkondigen en in alles de eer van God en de navolging van Jezus
centraal stellen, een hoog doel.
Elke zondag ben je van harte welkom in één van onze diensten. De diensten
beginnen om 9.00 uur en 11.00 uur. In onze diensten zoeken we naar God
en luisteren we naar de boodschap van de Bijbel. Iedereen mag de dienst op
zijn eigen manier mee beleven. Na afloop van de dienst is er tijd om door te
praten over wat je gehoord hebt en is er ruimte om vragen te stellen. Er is
koffie, thee en limonade en de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten.
Voor de kinderen tot 4 jaar is er bij elke dienst oppas. Uiteraard mogen de
kinderen ook in de dienst blijven als dat fijner is. Vanaf de basisschoolleeftijd
gaan de kinderen naar het kinderkwartier. Hier hebben ze tijdens een
gedeelte van de dienst een eigen programma.
Naast de ontmoeting op zondag komen we ook doordeweeks bij elkaar voor
een scala aan activiteiten. Dat gebeurt vaak in kleinere groepen, in de diverse
buurten van Vathorst en Amersfoort-Noord maar
ook in de buitengebieden. Naast deze kleinschalige
activiteiten steken we ook - heel praktisch - de
handen uit de mouwen om mede-inwoners van
Vathorst en Amersfoort-Noord de helpende hand te
bieden wanneer dit nodig is.
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Voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof organiseren we
regelmatig de Alpha-cursus, waarbij allerlei basisvragen over het geloof aan
de orde komen. Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zijn van harte
welkom in de Kinderkerk, een plek voor en door kinderen, waarbij we hen
bekend willen maken met God en met de bijbel en hen vooral ook willen laten
ontdekken hoe leuk de kerk kan zijn. Daarnaast is er een groot aanbod van
activiteiten voor de jeugd van 12 jaar en ouder: Rock Steady, FollowMe,
jeugdkringen, jongerenkring, etc.
Kruispunt is een gastvrije gemeente waarin iedereen welkom is! We nodigen
je dan ook van harte uit eens één van onze diensten bij te wonen of een
bezoek te brengen aan onze website. Je vindt daar veel informatie over wie
we zijn en wat we doen. Kruispunt heeft een eigen gebouw in Vathorst. Dit
multifunctionele gebouw is vaak open en kun je vinden vlak naast het station
van Vathorst. Ons adres is: Terschellingkade 22, Amersfoort
Contactinformatie: Ds. Ron van der Spoel: predikant@kruispuntvathorst.nl of:
scriba@kruispuntvathorst.nl
www.kruispuntvathorst.nl

D. Ontmoetingskerk Vathorst
De Ontmoetingskerk Vathorst is een
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). De kerk
is te vinden in Hart van Vathorst, direct
aan het winkelcentrum van Vathorst.
De Ontmoetingskerk is een groeiende
gemeente die sinds 2003 kerkdiensten houdt in de wijk. Op dit moment telt
de gemeente zo’n 900 leden. Ook is er een kring ‘vrienden van de gemeente’
die kennismaakt met het christelijk geloof. Als kerk geloven we dat God ons
met elkaar verbindt. Hij spreekt ons aan in zijn Woord en laat zich kennen in
Jezus Christus.
Wij noemen onszelf Christenen. Dat doen we omdat we in Jezus Christus
iemand ontmoeten die ons perspectief geeft. We geloven dat Hij de Zoon van
god is, die naar de aarde kwam voor onze redding. Samen willen we leren en
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ontdekken wie God is en hoe Hij ons zoekt met Zijn liefde. We vieren dat ons
leven nieuw is omdat het verbonden is met de opstanding van Jezus.
Bijzonder aan de gemeente is zijn plek in Hart van Vathorst. In dit pand zit
naast de kerk ook een kindercentrum en twee zorginstellingen. Allen hebben
een Christelijke identiteit. Veel bewoners uit het pand bezoeken ook de
kerkdiensten waardoor de gemeente in grote variatie met elkaar is verbonden.
Tijdens de kerkdiensten is er tijdens de ochtenddiensten een programma voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor de kleinste kinderen is er opvang
aanwezig. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ruimtes van Kindercentrum
Bzzzonder.
Naast de kerkdiensten op zondag komt de gemeente in groepen bijeen
door de week. Deze Ontmoetingsgroepen zorgen voor onderling contact en
verbinding. Naast gebed en Bijbelstudie vinden mensen hier ook een fijne basis
om het leven en geloofsvragen met elkaar te delen.
Wees welkom om een dienst bij te wonen. Er staat altijd een gastheer/vrouw
klaar om je te verwelkomen en vragen te beantwoorden. Na de dienst staat
de koffie klaar.
Predikant van de Ontmoetingskerk is Ds. Joost Smit:
jhsmit@ontmoetingskerkvathorst.nl of 033-2457274.
Voor meer info kan je terecht op www.ontmoetingskerkvathorst.nl of onze
Facebookpagina.
Ontmoetingskerk Vathorst, Angelinapolder 1, 3825 LX Amersfoort
info@ontmoetingskerkvathorst.nl

E. Gemeente Perspectief
Van harte welkom bij Perspectief. Een
gastvrije gemeente waar je welkom bent om
samen God en Jezus te aanbidden, te zoeken en met ons te verdiepen in
Gods woord en oog te hebben voor elkaar en de wijk.
Samenkomst
Iedere zondag morgen is er een samenkomst van 10.00 tot 11.30 uur,
daarna is er gelegenheid tot ontmoeting in de Dissel te Hooglanderveen. Er
is aanbidding door zang, muziek en gebed, daarnaast is er uitleg over de bijbel
en de toepassing daarvan op ons dagelijkse leven. Er is voor en na de
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samenkomst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie/thee, water. Voor baby’s (0-4), kinderen (5-11) en tieners (12 +) is er
een eigen programma waar samen optrekken en een bijbels thema centraal
staan. Je bent vrij om te komen, mee te doen of de diensten eens rustig te
bekijken en aan te horen. Kom met een open hart en geniet van wat Jezus in
jouw leven kan doen.
De Bijbel
De Bijbel, Gods woord is onze leidraad. De lessen die daarin staan worden
onderzocht en in de context van vandaag gezet. Samen wordt gezocht naar
de betekenis voor ons leven. Je zult ontdekken dat Gods woord en Jezus
leven ook vandaag de dag nog 100% betrouwbaar zijn en je leven weer
perspectief geven. Gods liefde, de genade van Jezus zijn zoon en de leiding
van zijn Heilige Geest kunnen ook jouw leven weer invulling en richting geven.
Waar staan we voor?
God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, is de uitdaging die Jezus
ons meegaf. Wat wij van God ontvangen willen we net als ons voorbeeld
Jezus doorgeven aan anderen, hen erin meenemen, hen als een kind van God
een vrij en gelukkig leven laten leiden. Dit alles tot eer van Hem. Samen willen
we in eenheid en verbondenheid toegroeien naar Jezus het hoofd van de
gemeente onder leiding van zijn Heilige Geest. Ons eigen leven mag een
voortdurende zoektocht zijn om God lief te hebben en vanuit Jezus genade
een oprecht en goed leven te leiden. Bij God moet niets
Opdracht
Jezus zegt: trek erop uit, vertel over mij, maak mensen tot mijn discipel en
doopt hen. Hij wil zo graag de essentie van het leven met Hem en zijn Vader
met je delen. Hij wil niet alleen dat je een vrij leven leidt met Hem als kind van
God, maar ook dat je in het dagelijkse leven oog hebt voor de ander. Oog hebt
voor onrecht en armoede, oog hebt voor de noden om je heen. Zijn liefde
mogen we uitdelen.
Kringen
Naast de zondag morgen kun je deelnemen aan kringen. Wekelijks of twee
wekelijks komen gemeenteleden bijeen, openen het woord en trekken er
lessen uit voor hun leven en zien naar elkaar om. Ook kun je je gaven en
talenten inzetten om zelf te helpen de gemeente Perspectief vorm te geven.
De gemeente dat ben jij.
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Kinderen
Voor kinderen is er niet alleen op
de zondagmorgen een speciale
bijeenkomst, maar er worden ook
regelmatig kinderactiviteiten voor
de wijk georganiseerd.
Zie www.kindermiddag.nl
Samenkomst
Iedere zondagmorgen van 10.00
tot 11.30 uur in Dorpshuis de
Dissel, Disselplein 6 te Hooglanderveen. Er is koffie voor en na de
dienst.
Graag tot snel.
www.perspectief-veg.nl
secretariaat@perspectief-veg.nl
www.twitter.com/vegperspectief
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Hoofdstuk 3: Wat biedt Hooglanderveen-Vathorst?
Belangenvereniging Hooglanderveen
De Belangenvereniging Hooglanderveen maakt zich sterk voor de belangen
van de bewoners van Hooglanderveen. Wij zijn er voor u en werken samen
met u voor ons dorp.
Voor ons is het belangrijk dat:
• Hooglanderveen herkenbaar blijft als dorp.
• Het actieve en waardevolle verenigingsleven van Hooglanderveen blijft
bestaan en zoveel mogelijk wordt ondersteund.
• Hooglanderveen haar eigenheid behoudt en tegelijk ook verbonden is met
Vathorst.
• Nieuwbouw in/rond het dorp uitsluitend uitgevoerd wordt conform de
projectenkaart van OBV.
• Er geen extra verkeer komt op de rondweg zonder een goed
ontsluitingsplan.
• Onze inwoners inspraak hebben op de herontwikkeling van de Van
Tuyllstraat en de Heideweg.
• Er aandacht blijft voor de woonmogelijkheden van “eigen” senioren in het
dorp.
• Dat de verbreding van de A1 & A28 en bijbehorende de milieuontwikkelingen (stof en geluid) nauwlettend in de gaten worden gehouden.
U kunt lid worden via het aanmeldingsformulier op de website
www.bvhooglanderveen.nl.
Wij horen graag van u! Eventuele vragen en opmerkingen kunt u sturen naar
bestuur@bvhooglanderveen.nl
Indebuurt033
Samen werken aan een leefbare buurt. Een plek waar iedereen meetelt en
meedoet. Met ruimte voor eigen initiatief en ondersteuning voor wie dat
nodig heeft, dat is waar Indebuurt033 voor staat. www.indebuurt033.nl
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Meedoen?
Heb je een goed idee voor jouw buurt, of wil je meedenken? Of wil je graag
aansluiten bij bestaande initiatieven en weten welke activiteiten er allemaal
plaatsvinden in jouw buurt. De buurtnetwerker in de wijk denkt graag met je
mee. Neem gerust contact op via anja.vandillen@indebuurt033.nl
Buurtbestuur Vathorst en Hooglanderveen
Buurtbestuur is een werkwijze van Indebuurt033. Het
buurtbestuur is een groep inwoners die samen zo
objectief mogelijk meekijkt in wat er nodig is in wijk en
dorp. Dat doen zij door zoveel mogelijk mensen mee te
laten praten, denken en doen en zo zoveel mogelijk
inwoners een stem te geven. Daarnaast willen ze
aanjagen op initiatieven passend bij de wensen vanuit
de wijk. Initiatieven kunnen ook subsidie aanvragen bij Indebuurt033.
Het buurtbestuur deelt informatie en initiatieven over wijk en dorp, maar
ontvangt ook graag informatie. Ze zijn te vinden via facebook:
BuurtbestuurVHHV of via buurtbestuurVHHV@gmail.com.
Informatiewinkel
Indebuurt033 heeft vier informatiewinkels in de stad waar je iedere werkdag
binnen kunt lopen. Daarnaast zijn er wijkgerichte informatiepunten met een
wekelijkse inloop. Je kunt er terecht met allerlei vragen over bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk, wijkgerichte activiteiten, maar ook vragen over opvoeding,
scheiding, mantelzorg of vragen over wonen of financiën.
Informatiepunt De Bron, Oceaan 12, 3825 WC Amersfoort
tel. 033-7370353 of noord@indebuurt033.nl
Openingstijden: Iedere maandag van 13:30-15:30 uur.
Indebuurt033 is er ook voor jeugd en gezinnen
Wij zijn er voor informatie & advies, ontmoeting en ondersteuning.
Weet dat je met je vraag of verhaal altijd bij ons terecht kunt. Je kunt ons
bereiken bij de Informatiewinkel van Indebuurt033 bij jou in de buurt.
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Bij het jongerenwerk van Indebuurt033 kan je ook terecht om:
• andere jongeren te leren kennen;
• op de hoogte te blijven van wat er gebeurt voor en door jongeren in de wijk;
• ondersteuning om activiteiten te organiseren;
• informatie en advies te krijgen over bijvoorbeeld wetgeving, solliciteren,
alcohol of drugs;
• coaching bij zaken waar je alleen niet uit komt.
De jongerenwerker denkt graag met je mee, kan je ondersteunen en
faciliteren en stimuleert jongeren bij het opzetten van ideeën. Wil jij graag
iets organiseren voor anderen of samen met je vrienden/vriendinnen een
activiteit opzetten? Stuur dan een mail naar: serdar.eren@indebuurt033.nl.
VathorsterIdeeCafé:
De keukentafel, of ook wel genoemd de denktanktafel van Vathorst, is
verplaatst naar het IdeeCafé, Oceaan 14 in Vathorst. Het ideeCafé staat voor
ontmoeting van wijkbewoners en ideeën worden waargemaakt. Hier vinden
ook alle vergaderingen en voorbereidingen plaats voor Stichting Sint
Nicolaas, Carnavalssociëteit de VathorsterLakeien, Vathorstermotordag,
Wijkbingo Amersfoort Vathorst. Voor ideeën en ontmoeting is het IdeeCafé
wekelijks geopend op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.
facebook: Vathorsterideecafe, mail: vathorsterideecafe@gmail.com
Buurtbudget Hooglanderveen
Als u, een leuk idee hebt of als u een activiteit in uw straat, wijk of zelfs voor
het hele dorp gaat organiseren kunt u financiële ondersteuning krijgen van
het buurtbudget. Uw aanvraag voor de wandelgroep, de toneelvereniging,
straatfeest, jaarlijkse fietstocht of motorrit, buurt-BBQ, hét evenement van
uw vereniging, etc., etc. zien wij dan ook graag tegemoet.
Natuurlijk is het niet de bedoeling om alles te financieren maar wellicht
behoort een duwtje in de rug tot de mogelijkheden. De werkgroep beoordeelt
uw aanvraag op meerdere criteria. Dus: als u een leuk idee heeft voor de
buurt of als u iets leuks gaat organiseren vergeet niet uw aanvraag voor een
financiële bijdrage van het buurtbudget!
Meer informatie op www.bvhooglanderveen.nl/buurtbudget
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Buurtbudget Vathorst
Heb je een leuk plan of idee voor een activiteit in onze
wijk of buurt? Wensen om Vathorst leefbaarder en
boeiender te maken?
Wellicht kun je dan steun krijgen van het
Buurtbudget Vathorst.
Het buurtbudget is er om waardevolle initiatieven van
de wijkbewoners in Vathorst te stimuleren en te steunen.
Verdere informatie vind je op www.vathorstbuurtbudget.nl
Sinterklaas in Hooglanderveen
Stichting Sinterklaas Hooglanderveen organiseert jaarlijks de intocht van
Sinterklaas en zijn pieten in Hooglanderveen. Enkele straten van Hooglanderveen worden voorzien van sfeervolle Sintversieringen. Bij de Hoiberg, het plein
tegenover de kerk, wordt de Sint dan feestelijk toegezongen door jong en oud.
Daarna is er een Sintfeest voor kinderen tot en met groep 5. Vooraf dienen
de kinderen die naar het Sintfeest willen in dorpshuis De Dissel een
toegangskaart te kopen voor een klein bedrag. Nadere informatie hierover
kunt u vinden op www.sintinhooglanderveen.nl.
Email: sinterklaasinhooglanderveen@gmail.com.
Stichting Sint Nicolaas in Vathorst
Regelt de jaarlijkse avond-intocht van Vathorst door de grachten van de Laak
waarna de Sint aankomt in de Markenhaven. Met een zeer sfeervol verlichte
botenparade vindt deze plaats één week na de landelijke intocht op de
zaterdagavond. Op die dag doen er ruim 200 vrijwilligers mee, aangestuurd
door een jonge club enthousiaste mensen uit de wijk.
facebook: Sint Nicolaas in Vathorst, mail: sintvathorst@gmail.com
website: www.sinterklaasvathorst.nl
H.I.K. (Hooglanderveense Informatie Krant)
De HIK verschijnt tien keer per jaar, niet in de vakantiemaanden juli en
augustus. Het wel en wee van het dorp wordt hierin vermeld. Ook verslagen
over de activiteiten in het dorp Hooglanderveen worden hierin vermeld. De
Belangenvereniging Hooglanderveen zet al zijn nieuws in de HIK. Wilt u

24

Dierenartsenpraktijk Nijkerk-Wellensiek is een gemengde
praktijk, wat betekent dat er zowel gezelschapsdieren,
als paarden en landbouwhuisdieren worden behandeld
vanuit 4 vestigingen.
Wij zijn onder andere gevestigd op de van Tuyllstraat 10
in Hooglanderveen, gelegen nabij Vathorst.
Wij hebben zeer ruime openingstijden en zijn 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar voor spoedgevallen.

Kijkt u ook eens op onze website

www.dapnijkerkwellensiek.nl
of in de folder die u vindt in het welkomstpakket.
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reclame maken voor uw bedrijf, mail dan naar: info@meutdesign.nl.
De opmaak van uw advertentie is gratis, maar de kosten van uw advertenties
krijgt u dan vanzelf via de mail te horen.
De uiterste inleverdatum van de HIK is altijd de eerste woensdag van de
maand. Mail uw verhalen en nieuws met foto’s naar: info@meutdesign.nl
In Hooglanderveen wordt de HIK gratis verspreid (ieder jaar is er wel een
actie onder de bewoners) en buiten ons dorp kunt u zich abonneren op de
HIK. Voor € 30,00 per jaar wordt de HIK dan naar uw verzonden per post.
info: jmkuijer@casema.nl.
Hooglanderveen TV
Drager is www.hooglanderveenhub.net waarop ook de internetstream van de
televisie-uitzending draait.
De TV-uitzending, De Glaset, is te bekijken door Telfort/KPN abonnee’s en is
een onafhankelijke, door vrijwilligers ontwikkelde lokale tv-zender. Te ontvangen
in Hooglanderveen, Vathorst en omgeving. De uitzendingen, gemaakt dóór en
vóór de bewoners, vinden plaats door middel van een non-stop kabelkrant met
tekst- en fotopagina’s en video.
Op de website www.hooglanderveenhub.net zijn ook alle berichten en video’s
blijvend te zien. HUB is een engels woord en betekent platfom/naaf. Op deze
website kan men ook via de mediatheek eigen bijdragen aanleveren, zoals
teksten, foto’s en video. En dat kan ook via dorpstv@hooglanderveen.net
Inmiddels is er ook een Facebook Hooglanderveen Hub, een Twitter
@HLVeenHub, een digitale wekelijkse nieuwsbrief en een Youtubekanaal:
dorpstv.
Dit alles heeft ten doel om de sociale cohesie binnen de gemeenschap van
Hooglanderveen en Vathorst te bevorderen.
Website www.vathetveen.nl
Een website van en voor mensen uit Vathorst en Hooglanderveen. Je kunt zelf
aangeven wat jij met anderen wilt doen en ook mee doen met wat anderen
organiseren. Als je je inschrijft kun je ook de nieuwsbrief ontvangen. De agenda
staat centraal en laat per dag zien wat er georganiseerd is of wat iemand zou
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mede mogelijk gemaakt door onze sportaanbieders:

studiopauline
DANSEN

mede mogelijk gemaakt door:

VOOR

KINDEREN
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willen doen. Het mag heel klein zijn voor een paar mensen, maar ook voor ons
allemaal. Natuurlijk is er ook een overzicht van de voorzieningen in het gebied.
Zorg & Welzijn is het centrale karakter.
Maak en vind het op www.vathetveen.nl !
De naam? Vat, dus pak het Veen, kan ook gezien worden als een omarming.
Het Veen is het gebied van Hooglanderveen waarop nu ook Vathorst is
gebouwd.
Scholen en kinderopvang
SKA (Stichting Kinderopvang Amersfoort)
In Hooglanderveen en Vathorst heeft SKA Kinderopvang kinderdagverblijven,
bso’s en peuterwerkplaatsen (peuterspeelzaal ‘nieuwe stijl’) in een aantal
schitterende kindercentra. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een combinatie
van deze diensten. Kies SKA voor professionele en ook gewoon geweldig
leuke opvang! Kijk voor meer informatie op www.ska.nl of bel 033-4701303.
Wij bespreken graag samen met u uw specifieke wensen en helpen u een
keuze te maken uit ons aanbod. U bent natuurlijk van harte welkom voor een
rondleiding! (U vindt ons ook op Facebook en Instagram.)
Kindercentrum Bzzzonder
Kindercentrum Bzzzonder biedt in Vathorst op drie plekken kinderopvang
voor kinderen van 0 tot 12 jaar en op twee plekken Peuterbelevingsschool.
Bij Bzzzonder is iedereen welkom, ook als je als kind een extra zorgvraag
hebt. Weten welke plek het beste bij uw gezin past? Plan gerust een
rondleiding via www.bzzzonder.nl
Katholieke basisschool St. Joseph
Disselplein 10, 3829 MD Hooglanderveen, tel. 033-2571205,
www.kbs-st-joseph.nl. Directeur: G.M. de Wit.
Een veilige, sfeervolle, school in het dorp Hooglanderveen.
De (te) grote belangstelling uit het nieuw te ontwikkelen Vathorstgebied
noodzaakte de school een aannamebeleid te ontwikkelen. Dit beleid staat op
onze site.
Momenteel werken wij met 17 groepen, waarvan vier kleutergroepen en een
2/3 combinatiegroep. Dit kan jaarlijks verschillen of we met een
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combinatiegroep 2/3 werken. Dit heeft te maken met de instroom.
De school verzorgt een modern, goed onderwijsaanbod. Wij werken
gedifferentieerd met meerdere aanpakken, niveaus, in de groep. Elk kind krijgt
zo de aandacht die het verdient. Wij besteden expliciete aandacht aan de
kinderen (meerbegaafden) die meer aan kunnen dan het reguliere aanbod.
Hierover hebben wij ook afspraken met scholen die dit aanbod buitenschools
verzorgen. Wij hechten aan transparante communicatie met ouders en
onder elkaar. Voor vragen of twijfels staat onze deur altijd open.
Onderwijs
Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort
DE MARKE, Wezeperberg 4, 3825 DP Amersfoort, tel. 033-2530343.
Directeur: Marloes Veldhuizen en Karin van den Hoven
E-mail: marke@kpoa.nl en website: www.basisschooldemarke.nl
De Marke is een school voor leerlingen in “beweging” met een veilig en positief
schoolklimaat. De school telt rond de 750 leerlingen en heeft ruim 60
medewerkers. Deze komen dagelijks naar De Brink in het centrum van
Vathorst om met elkaar samen te werken aan hun ontwikkeling. De Marke is
een hechte gemeenschap van leerlingen, leerkrachten en ouders, die op
intensieve wijze met elkaar samenwerken. De school wil in haar
onderwijsgemeenschap een bijdrage leveren aan de groei van leerling(en)
naar de toekomst toe. Kenmerkend voor De Marke zijn de begrippen:
samenwerken, veiligheid, eerlijkheid, plezier & enthousiasme en uitdaging. Om
leerlingen in beweging te krijgen is samenwerken essentieel. Het onderwijs op
De Marke vindt plaats in een klimaat van openheid en veiligheid waarin
leerlingen met plezier groeien en leren, ruimte krijgen voor eigen inbreng,
leren te leren, van elkaar leren, zelfstandig leren werken en zelfvertrouwen
ontwikkelen. Op onze school is vertrouwen de basis voor de samenwerking
van en met leerlingen, teamleden en ouders. Iedere leerling mag zichzelf zijn
binnen de grenzen van het gemeenschappelijke. Zij maken een “trektocht”
door de school, waarbij zij kennis en vaardigheden opdoen om zich te
ontplooien tot mondige, kritische mensen die hun eigen talenten ontwikkelen
en voorbereid zijn op het deelnemen aan onze samenleving. Samen werken
wij er elke dag hard aan om ieder kind het maximale uit zichzelf te laten halen.
Wilt u meer weten over De Marke? Bezoekt u dan één van onze
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informatieochtenden of informatieavonden. De data kunt u vinden op onzet
website: www.basisschooldemarke.nl Wij vertellen u graag meer over onze
mooie school!
Katholieke Basisschool
DOK 12, Laakboulevard 412, 3825 KL Amersfoort
tel. 033 - 3010077 Directeur Desiree Sorgedrager
E-mail: dok12@kpoa.nl website: www.dok12.com
DOK12 is een basisschool met een bijzonder onderwijsconcept. Kern van
onze aanpak is dat iedere leerling aan het roer staat van zijn of haar eigen
ontwikkeling. Kinderen hebben invloed op hun leerproces. Onze leerkrachten
ondersteunen de leerlingen intensief en sturen bij als dat nodig is.
DOK12 is een leergemeenschap, dat wil zeggen dat leerlingen en
leerkrachten samen leven en samen werken. Daardoor maken onze
leerlingen zich, naast de leerstof, allerlei sociale vaardigheden eigen, die in de
maatschappij belangrijk zijn. Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich
breed ontwikkelen. Wat wij verstaan onder een brede ontwikkeling hebben wij
verwoord in de ’12 van DOK12’.
Wilt u meer weten over onze school? Bezoekt u dan één van de
informatieochtenden, de data vindt u op onze website www.dok12.com.
Wij ontvangen u graag!
Openbare Basisschool voor Daltononderwijs
DE GONDELIER, Zwartsluiskade 2, 3826 EG Amersfoort,
tel. 033-2530401. e-mail: directie@gondelier.nl, website: www.gondelier.nl
De Gondelier is een Openbare Daltonschool in Vathorst in gebouw de Laak.
We verzorgen volgens een 5 gelijke dagen rooster daltononderwijs. Op onze
school werken we volgens de daltonprincipes. Dat is geen systeem of
methode, maar meer 'a way of life'. Het Nederlandse daltononderwijs is
gebaseerd op vijf kernwaarden: samenwerken, vrijheid & verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. De leerlingen krijgen veel
uitdaging, leren plannen, leren van fouten en krijgen op een persoonlijke
manier aandacht. Zo willen wij voor onze leerlingen een veilige plek zijn om te
leren, zich te ontwikkelen en te ontdekken. Spreekt dit u aan? Meer
informatie kunt u vinden op onze website www.gondelier.nl

31

Openbare Basisschool
ATLANTIS, Oceaan 4, 3825 WC, Amersfoort. Telefoon: 033-4948840.
Directeur: Catherine van Dord. Email: info@obsatlantis.nl.
Website: www.obsatlantis.nl.
Op de website van www.obsatlantis.nl krijgt u een aardig beeld, maar als u
onze school verder nog niet kent nodigen wij u van harte uit om ons te
bezoeken. Tijdens één van de rondleidingen kunt u zelf ervaren hoe wij
dagelijks onze kinderen ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling
volgens de zeven gewoonten van effectief persoonlijk leiderschap van Covey
in een prachtig schoolgebouw. Atlantis is in 2016 als eerste school in Europa
gecertificeerd tot Lighthouse School.
Door een mailtje te versturen naar info@obsatlantis kunt u zich aanmelden
voor een rondleiding en een informatiepakketje opvragen. Vragen over
wachtlijsten kunnen tevens via dit mailadres worden gesteld, wij zien u graag
op een informatiebijeenkomst.
Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort
DE VUURVOGEL, Zwartsluiskade 2, 3826 EG Amersfoort
tel. 033-2530707. Website: www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl
De Vuurvogel is een christelijke basisschool. Ervan uitgaande dat kinderen
gemaakt zijn naar Gods evenbeeld, vinden we kinderen goed en compleet
zoals ze zijn.
Geinspireerd door Janusz Korczak, een Poolse pedagoog, hebben wij onze
visie op onderwijs vormgegeven. Op de Vuurvogel is het onderwijs een middel,
het leren is het doel. Elk kind is van nature nieuwsgierig; de kunst is om die
nieuwsgierigheid aan te wakkeren. We willen graag dat leerlingen eigenaar
zijn van hun eigen leerproces, of liever, dat ze dat blijven! Daarom benaderen
wij de leerlingen positief en schakelen wij hen actief in.
Ons onderwijs bestaat uit 5 pijlers:
1. Leren leren, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid
2. Cooperatief leren
3. Reflecteren
4. Talentontwikkeling
5. Inbreng van leerlingen
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PC basisschool KON-TIKI, Oceaan 6, 3825 WC Amersfoort,
tel. 033-4766404, www.kontiki.pcboamersfoort.nl,
kontiki@pcboamersfoort.nl
KON-TIKI, school voor ondernemend leren
Eigenwijs, ondernemend en onderzoekend: dat is wat kinderen van nature zijn.
Ons onderwijs sluit daar bij aan: wij leren door te doen. In een rijke
leeromgeving kunnen kinderen op verschillende manieren leren en ervaren.
We stimuleren en begeleiden onze kinderen bij de ontwikkeling van hun
talenten. We leiden ze op voor de toekomst. Daarin zijn zelfstandigheid,
betrokkenheid bij hun eigen leerproces en het durven nemen van eigen
initiatief van groot belang. Onze school beperkt zich niet tot een prachtig
gebouw met klassen en ateliers, de wereld daarbuiten geldt voor ons ook als
leeromgeving. Meer weten? Kijk eens op onze website. Daar vindt u o.a. onze
schoolgids en de data van informatiebijeenkomsten. U bent van harte
welkom!
Gereformeerde basisschool
Gereformeerde basisschool HET ZWALUWNEST, Darthuizerberg 133,
3825 BN Amersfoort, tel. 033-4720820. e-mail:
administratie@gbshetzwaluwnest.nl, website: www.gbshetzwaluwnest.nl
Gereformeerde basisschool Het Zwaluwnest biedt Bijbelgetrouw onderwijs.
Wij staan open voor iedereen die met zijn/haar kinderen als christen wil
leven en actief is in de eigen kerkelijke gemeente. Wij geven eigentijds
onderwijs waarin we gericht zijn op de gezonde ontwikkeling van kinderen. Om
dit te bereiken geven we het beste onderwijs dat in ons vermogen ligt. We
spelen in op creativiteit, zelfstandigheid, en verantwoordelijkheid van
kinderen.
Ons streven is dat kinderen zich veilig voelen, zich naar vermogen ontwikkelen
en met plezier naar school gaan. Onder Gods zegen bereiden we kinderen
voor op de toekomst.
Voortgezet onderwijs (VMBO en MAVO)
WELLANT VMBO EN WELLANT MAVO, Bergenboulevard 11, 3825 AG
Amersfoort, tel. 033-4801331.
Meer informatie: www.wellantvmbo.nl/amersfoort. Ontdek waar je goed in bent!
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GROEN NATUURLIJK

HOVENIERSBEDRIJF
& BOOMKWEKERIJ

*
*
*
*
*

originele ontwerpen
doelmatige aanleg
vakkundig onderhoud
boomverzorging
sierbestrating

TOM BRUNDEL

Hoog en Wellerlaan 1c
3829 AW Hooglanderveen
Telefoon (033) 2534476
Mobiel (06) 51250999
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Voortgezet onderwijs (HAVO, VWO & VMBO-t)
VATHORST COLLEGE, zie www.vathorstcollege.nl
Eigentijds voortgezet onderwijs voor vmbo-t, havo & vwo.
U bent op elk van deze scholen van harte welkom voor een
kennismakingsgesprek!
Zorg
Beweging 3.0, voor wonen, zorg en welzijn!
Zorgorganisatie Beweging 3.0 wil het leven van haar cliënten zo aangenaam
mogelijk maken. Dit doet zij door betaalbare zorg van hoge kwaliteit te
leveren, die zo goed mogelijk aansluit bij de vraag. Daarbij wil zij optimaal
gebruikmaken van het sociale netwerk van de cliënt en ondersteuning en
zorg bieden die bijdraagt aan het behoud van zelfstandigheid en de kwaliteit
van leven.
Meer informatie over:
- thuiszorg, personenalarmering, gespecialiseerde verpleging, dagbehandeling
of opname in een woonzorgcentrum of verpleeghuis: afdeling zorgbemiddeling,
tel. 033-4692020 www.beweging3.nl
- buurtbemiddeling, maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, Steunpunt
Huiselijk Geweld, Welzijn Senioren: WELZIN, tel. 033-4692469,
www.welzin.nl.
- maaltijden aan huis en andere service- en gemaksdiensten: Leef3.nu,
de ledenservice van Beweging 3.0, tel. 033-4692020, www.leef3.nu
Buurtzorg
-

Als
Als
Als
Als

u
u
u
u

tijdelijk zorg nodig heeft omdat u ernstig ziek bent
hinder ondervindt van handicaps of beperkingen
zorg nodig heeft na een ziekenhuisopname
zelfstandig wilt blijven wonen bij ziekte en ouderdom

Buurtzorg kan u helpen in dit soort situaties, levert verpleging en verzorging
aan huis en zoekt samen met u naar de oplossingen. Goede zorg thuis met
professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van
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de cliënt. Wij spelen zo snel mogelijk in op de zorgvraag, zoeken samen met
de cliënt naar oplossingen en regelen alle zaken eromheen, maar we zorgen
er wel voor dat de cliënt zelf blijft beslissen over wat nodig is. Buurtzorg werkt
met kleine zelfsturende teams, zij communiceren met korte lijnen naar
huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en andere disciplines in de zorg.
Buurtzorg-medewerkers zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar; er is
geen verwijzing of lidmaatschap nodig.
Buurtzorg Amersfoort Vathorst-Hooglanderveen,tel: 06-10314246
WELZIN, een activiteit van Beweging 3.0
WELZIN is in Amersfoort beschikbaar voor
Thuisbegeleiding

Dagactiviteiten

en

Woonzorgcentrum St. Jozef
Midden in Hooglanderveen ligt woonzorgcentrum St. Jozef, een locatie van
Beweging 3.0. Het heeft een grote tuin, een dierenweide en jeu-deboulesbanen. De bewoners hebben een groot saamhorigheidsgevoel. Er
worden vaak activiteiten en feestelijkheden georganiseerd, samen met
senioren en vrijwilligers uit het dorp. Er zijn projecten in samenwerking met
de school (vormsel, kleuters op bezoek bij de ouderen, klussen, etc.), er wordt
gewandeld met de bewoners en hoogtijdagen worden samen gevierd.
St. Jozef heeft van oorsprong een rooms-katholieke signatuur. Tegenwoordig
staat het woonzorgcentrum echter uitdrukkelijk open voor alle geloofsovertuigingen.
St. Jozef heeft ruime kamers voor ongeveer 55 bewoners. De Lindeboom is
een inpandige woongroep voor cliënten met dementie. Op en rond het terrein
van St. Jozef staan 29 aanleunwoningen en 52 zorgwoningen waar mensen
zelfstandig wonen. Het betreft sociale huurwoningen. De bewoners van deze
woningen kunnen - tegen vergoeding - gebruikmaken van de faciliteiten van
St Jozef en deelnemen aan de georganiseerde activiteiten.
Contactgegevens:
Woonzorgcentrum St. Jozef, Van Tuyllstraat 25, 3829 AB Hooglanderveen,
tel. 033-2571944, e-mail: st.jozef@beweging3.nl, www.beweging3.nl/st.jozef,
clientadviseur.stjozefhooglanderveen@beweging3.nl
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St. Pieters en Bloklands Gasthuis, locatie Wervershof (in Vathorst),
Wervershoofstraat 157, 3826 EM in Amersfoort.
Locatie Davidshof, Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort
Telefoon: 033-4345600. Website: www.pietersenbloklands.nl
Uwthuiszorgwinkel.nl
Uwthuiszorgwinkel.nl heeft een uitgebreid assortiment verpleeg- en hulpartikelen voor jong en oud. U kunt er onder andere terecht als u op zoek bent
naar bedklossen, een borstpomp, een rolstoel of een rollator. Daarnaast is er
een uitgebreid assortiment sta-op-stoelen, relaxfauteuils, seniorenbedden en
scootmobielen. De uitleenservice is gratis en wat niet door uw verzekering
wordt vergoed, kunt u met ons lidmaatschap gratis een half jaar lenen. Mocht
u vragen hebben dan geven onze adviseurs u graag advies, wij komen ook
aan huis.
Contactgegevens:
Vanadiumweg 15, 3812 PX Amersfoort. Tel. 033-4619191,
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur.
e-mail: info@uwthuiszorgwinkel.nl, website: www.uwthuiszorgwinkel.nl
Zorgvoorzieningen
Medisch Centrum Vathorst
• Huisartsen OranjeKliniek Vathorst en Huisartsenpraktijk Vathorst,
Wervershoofstraat 367, 3826 EM Amersfoort, tel. 033-2998555.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 8.00-17.00 uur.
Spoed tijdens openingstijden: tel. 033-2998555 (kies direct 1)
www.hokva.nl, www.huisartsenpraktijkvathorst.nl
• BENU Apotheek, tel. 033-2530033 Openingstijden: maandag t/m
vrijdag: 8.00-17.00 uur.
• Fysiotherapie, Wervershoofstraat 363, 3826 EM Amersfoort,
tel. 033-2048000, info@fyzie.nl, www.fyzie.nl
• Mensendieck Vathorst, Wervershoofstraat 363, 3826 EM Amersfoort,
tel. 033-8700062/06-29448029, jacinthe.smits@planet.nl
www.mensendieckvathorst.nl
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• Verloskundigepraktijk De Kei, Team Robijn, in Medisch Centrum
Vathorst, Wervershoofstraat 363, begane grond. Tel. 033-4801880,
spoed: 06-12051108, www.verloskundigenpraktijkdekei.nl
Een kleine verloskundigenpraktijk waar persoonlijke zorg, tijd en aandacht
centraal staan. Team Robijn bestaat uit twee vaste verloskundigen, zodat
er een prettige en vertrouwde band opgebouwd kan worden. Tevens zijn er,
waar nodig, korte lijnen naar de huisartsen, fysiotherapeuten en andere
medewerkers in het gezondheidscentrum. De praktijk biedt zorg vanaf een
kinderwens tot en met het kraambed en de nacontrole. Zorg vanuit hoofd
en hart! Zie voor meer informatie onze website.
• Podotherapeutisch Centrum RondOm, tel. 088-1180500,
www.podotherapierondom.nl
• Wijkteam Vathorst: tel. 033-4694869
www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning/to/het-wijkteam-.htm
• Bloedafname en onderzoek, Saltro Diagnostisch Centrum, tel. 0302361172, saltro@saltro.nl, www.saltro.nl
• RIAGG Amersfoort & Omstreken, tel. 033-4603500. GGZ Centraal:
tel. 033-4609609, www.ggzcentraal.nl. Indigo: Westsingel 41, 3811 BB
Amersfoort, tel. 033-2308510, www.indigo.nl/midden-nederland.
• Youké, specialistische hulp voor jeugd, Laakboulevard 410,
3825 KL Amersfoort, 06-52260796, www.youke.nl
• Logopedie Rian Lemmen, Wervershoofstraat 365 (2e etage),
3826 EM, Amersfoort-Vathorst tel. 033-4940668, rianlemmen@planet.nl
www.logopedierianlemmen.nl
• Cartesius gezondheidscentrum, seksuele gezondheid, woensdagavond spreekuur, Wervershoofstraat 367, 3826 EM Amersfoort,
www.seksuelegezondheidamersfoort.nl
• Handtherapie: tel. 033-2048007, Wervershoofstraat 363, 3826 EM
Amersfoort, www.handtherapieamersfoort.com
• Psychologiepraktijk Vathorst Barbara Wachters,
tel. 033-4559955, Wervershoofstraat 367, 3826 EM Amersfoort,
www.psychologiepraktijkvathorst.nl
• Vialente Diëtist, tel. 088-4253683, Wervershoofstraat 365, 3826 EM
Amersfoort, www.vialente.nl
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• Larimar Speltherapie, tel. 06-48271945, Wervershoofstraat 365,
3826 EM Amersfoort, www.larimar-speltherapie-amersfoort.nl
• KNO-arts Dr. A. Senft, tel. 033-2998509, Wervershoofstraat 367,
3826 EM Amersfoort, www.vanlinschotenspecialisten.nl
Overig
• Thuiszorg Beweging 3.0, tel. 033-4692020,
mail: klantcontactcentrum@beweging3.nl, www.beweging3.nl
• Beweging 3.0 (WELZIN) Maatschappelijk Werk,
tel. 033-4692400, www.welzin.nl
• Buurtzorg, verpleging en persoonlijke verzorging: Amersfoort Vathorst
Hooglanderveen: postcode 3825 - 3826 - 3829, tel. 06-10314246
www.amersfoorthooglanderveen.buurtzorg.net
• Centrum voor Jeugd en Gezin, tel. 033-4794000, www.opvoeden.nl
• Dermalink: polikliniek voor huidziekten en spataderen, tel. 033-4334600
Blokzijlpark 30 a+b, 3826 BN Amersfoort, www.dermalink.nl
• GGD Jeugdgezondheidszorg, tel. 033-4600046, Zonnehof 10,
3811 ND Amersfoort, jeugdgezondheidszorg@ggdmn.nl, www.ggdmn.nl
• Makker hoorspecialisten, tel. 035-6022417, Torenstraat 4, 3764 CM
Soest, www.makker.nl
• Meander Medisch Centrum, tel. 033-8506070 (afspraken),
tel. 033-8505050 (24 uur), Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort,
www.meandermc.nl
• Tandartsenpraktijk Vathorst, Zijpenberg 4, 3825 DM Amersfoort,
tel. 033-4702731.
• TandartsenCentrum Vathorst, Valutaboulevard 11, 3825 BS
Amersfoort, tel. 033-4793011. Ook mondhygiëniste aanwezig.
• Praktijk voor fysiotherapie, Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele
Therapie G.A. Jansen, Alphons Mulderlaan 1, 3829 AJ Hooglanderveen,
tel. 033-4331180 of 06-51564855, e-mail: fysiotherapie@
hooglanderveen.net. (inloop-)sportspreekuur: maandag 16.30-19.00 uur.
www.fysiohooglanderveen.nl
• Bloedafname Ziekenhuis ‘Eemland’: Hiervoor kunt u iedere maandagen donderdagmorgen van 10.30-10.45 uur terecht in het Zorgcentrum
St. Jozef, Van Tuyllstraat 25, Hooglanderveen.
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• Wijkteam Amersfoort (Vathorst/Hooglanderveen)
In het Wijkteam Vathorst Hooglanderveen werken professionals op het
gebied van jeugdzorg, opvoeding van kinderen, gezondheidszorg, welzijn,
woonbegeleiding, psychische problemen, ouderenzorg en andere
zorgberoepen. Ze werken samen in een team in de wijk.
Het Wijkteam biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis. Neem contact met
ons op bij vragen en zorgen over bijvoorbeeld uw gezin, de opvoeding van
uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen,
werkloosheid, geld, eenzaamheid of overlast.
De medewerkers van het Wijkteam zijn bekend met de vragen en zorgen
waar bewoners mee te maken krijgen. Het is belangrijk dat u niet rond blijft
lopen met uw zorgen. Het Wijkteam kan u helpen. We bespreken uw vraag
of zorg en helpen u op weg. We begeleiden u en zoeken naar passende
hulp.
U kunt het Wijkteam bereiken via het centrale telefoonnummer of per email. Een medewerker van het Wijkteam in uw buurt neemt dan zo snel
mogelijk contact met u op om een afspraak te maken, en komt vervolgens
bij u langs. Als u dat wilt kan de afspraak ook ergens anders plaatsvinden.
Samen maakt u een plan. Daarin staat welke doelen u wilt bereiken en hoe
u dit gaat doen. Het Wijkteam helpt u graag om zelf uw vragen en zorgen
aan te pakken. We bekijken wat u kunt bereiken met de hulp van familie,
vrienden, buren, of het Wijkteam zelf. Heeft u speciale hulp nodig? Dan
schakelen we samen met u de juiste specialist of instantie in. Bij het
Wijkteam heeft u één contactpersoon die alles met u regelt.
Het gesprek met het Wijkteam hoeft u niet alleen te voeren. U mag altijd
iemand vragen om bij het gesprek te zijn. Bijvoorbeeld een familielid,
mantelzorger, vriend, buur of begeleider. Kunt u de ondersteuning bij het
gesprek niet in uw eigen omgeving vinden? Neem dan contact op met
Indebuurt033.
Contactgegevens In de Buurt: info@indebuurt033.nl www.indebuurt033.nl
Tel. 033-2048677
Contactgegevens wijkteam: tel. 033-4694869 Bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl
Postadres: Wijkteam Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
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• Verloskundigen Aandelaak, Angelinapolder 11, 3825 LX Amersfoort
(Hart van Vathorst), www.aandelaak.nl, info@aandelaak.nl,
tel. 06-21273314 / 033-4720981
Zwanger zijn en een kindje krijgen is een ingrijpende, belangrijke en
persoonlijke gebeurtenis in je leven. Daarom is ons doel om je hierbij
optimale steun en begeleiding te geven en zowel jouw gezondheid als die
van je baby te bewaken.
Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is onze verloskundige zorg
deskundig, maar ook kleinschalig en persoonlijk.
- Eigen echo apparatuur
- Avondspreekuur
- Van kinderwens tot kraambed
- Eigen zwangerschapscursus
- Borstvoedingscertificaat.
Wees welkom te bellen voor meer informatie!
• Verloskundigen Amersfoort, tel. 033-4552045,
www.verloskundigenamersfoort.nl.
Dé praktijk in Amersfoort-Noord voor persoonlijke, professionele én
complete zorgverlening in de zwangerschap! Voor vragen en begeleiding
rondom kinderwens, zwangerschap, bevalling, kraambed en anticonceptie
staan wij voor je klaar. De verloskundigenpraktijk bestaat uit vijf
verloskundigen en twee praktijkassistenten.
Ons werkgebied is: Vathorst, Hooglanderveen, Kattenbroek, Nieuwland,
Hoogland, Schothorst en Zielhorst. Wij hebben elke dag spreekuur, op
onze spreekuurlocatie J.P. Thijsseserre 16 (Kattenbroek). Op deze locatie
maken wij zelf alle echo's in de zwangerschap, inclusief 20-weken echo.
Zie voor meer informatie onze website.
• Mamacafe Vathorst is elke vrijdagochtend van 9.30-11.30 uur in
kinderdagverblijf SKA, Zijpenberg 1. Iedere moeder, opa, oma, etc. met een
jong kind of zwanger is welkom. Er is altijd een kraamverzorgster van ZIN
kraamverzorgster aanwezig. Elke eerste vrijdag van de maand is er een
gastspreker. In vakanties gesloten. Kijk op www.mamacafe.nl. Initiatief van
Verloskundigenpraktijk De Kei.
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• Praktijk Patricia Dijkema in Prénatal in Amersfoort-Vathorst
Aanvullende zorg op pure basis.
Specialist in Fertility, Kinderwens, Zwangerschap, Baby’s en Kinderen.
Consulten op afspraak, reserveer online: www.patriciadijkema.nl
Verkoop Daysy - Cyclus Computer, https://nl.daysy.me
• Yoga4you.nl Amersfoort
Yoga4you.nl Amersfoort verzorgt zachte meditatieve yoga in prachtige
omgeving in de wijk Nieuwland. Leslocatie is boerderij Sneul gelegen aan
De Rode Leeuw 11a, 3824 CZ Amersfoort.
Lesavond is maandagavond. Een les duurt ca. 70 minuten. Tijdelijk
schouder/rugpijn? Tijdens de les krijg je handvaten om in dagelijks leven
op te pakken. Lees meer op www.yoga4you.nl of bel/app 06-40502955
yogadocent Els Demoed voor meer informatie.
• Jump kindertherapie
Niet alleen maar praten bij Jump! Ieder kind heeft het wel eens moeilijk.
Vaak komen kinderen daar op eigen kracht wel weer overheen, maar soms
hebben ze een steuntje in de rug nodig. Er zijn kinderen die bang zijn, of
onzeker. Kinderen die gepest worden of zelf pesten, soms zijn kinderen ook
agressief of onhandelbaar. Soms zijn kinderen zelfs enorm verdrietig.
Wat er ook aan de hand is, voor ieder probleem is een oplossing. Bij Jump!
gaan we daar naar op zoek, soms ligt die oplossing vlak voor je, soms zullen
we wat verder moeten graven. In deze tijd van verschillende informatiestromen hebben ook prikkelgevoelige kinderen het moeilijk. Met
prikkelgevoelige kinderen worden kinderen binnen het autistisch spectrum
bedoeld, maar ook hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen. Hoe fijn zou
het zijn om even rust in je hoofd te kunnen creëren, het allemaal even stil
te kunnen zetten en te genieten van de rust en de stilte die dat oplevert?
Maar bij kindertherapiepraktijk Jump! wordt er meer gedaan dan alleen
maar gesproken over moeilijkheden. Het unieke van Jump! is dat er vooral
heel veel ‘actie’ is. De naam zegt het al: Jump! is actief. Je kunt er zitten
op een bal, balanceren op een balance-board en allerlei leuke en
spannende oefeningen. Bij Jump! Kun je ook terecht voor reflexintegratie.
Meer informatie is te vinden op de website: www.kindertherapiejump.nl
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Logopediepraktijk Rian Lemmen
www.logopedierianlemmen.nl

Hulp bij problemen in de communicatie. Bij klachten op het gebied van
spraak, taal, stem, adem, presenteren/doceren, slikken en afwijkende
mondgewoonten bij kinderen, volwassenen en ouderen.
Lid NVLF - contract met alle zorgverzekeraars - vergoeding door zorgverzekeraars.
Alle dagen geopend, tevens maandag- en dinsdagavond - geen wachtlijst.

MC Vathorst, Wervershoofstraat 365, 3826 EM Amersfoort, 033-4940668
Gezondheidscentrum Zielhorst, Trombonestraat 123, 3822 CW A’foort,
033-4561771
Hof der Kolommen 21, 3823 EC Amersfoort, 033-4561771
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• Kinderergotherapie
Kinderergotherapie Gooi en Eemland tel. 033-2588128
e-mail: info@kinderergotherapiegooieneemland.nl
Kinderergotherapie Gooi en Eemland werkt met kinderen die tegen dagelijkse
problemen aanlopen en richt zich op het kind in zijn omgeving. De problemen
hebben vaak te maken met de motoriek en het handelen hierbij. Hierbij kan
gedacht worden aan schrijfproblemen of niet voldoen aan de schrijfvoorwaarden, gebrekkige fijne motoriek en problemen met zelfstandigheid
zoals het aan- en uitkleden of veters strikken of problemen met het planmatig
handelen. Maar ook drukke en onhandige kinderen zijn zeker op hun plek bij
Kinderergotherapie Gooi en Eemland. Zij hebben namelijk vaak problemen met
de verwerking van de zintuigprikkels (de sensorische informatieverwerking).
Naast onze taak als behandelaar hebben wij ervaring in het adviseren van
leerkrachten en andere begeleiders ten aanzien van zorgleerlingen.
Op onze website vindt U informatie over
ergotherapie voor kinderen en wat
Kinderergotherapie Gooi en Eemland voor
uw kind kan betekenen:
www.kinderergotherapiegooieneemland.nl
Wijkvoorzieningen
ABC in Vathorst
Een ABC is een samenwerkingsverband tussen scholen, kinderopvang en het
welzijnswerk. Samen bekijken zij welke vragen er leven bij ouders en kinderen
en creëren zij hiervoor een aanbod. Ook vormen de organisaties samen een
pedagogisch netwerk en een gezamenlijke pedagogische structuur.
In heel Amersfoort zijn er (eind 2017) 12 ABC's, waarvan 3 in Vathorst:
ABC de Bron, bestaand uit de basisscholen Atlantis en Kontiki en
kinderopvang Partou.
ABC de Laak, met als basisscholen de Gondelier en Vuurvogel, Ska
Kinderopvang en Kinderopvang Humanitas.
ABC Vathorst-Midden, waarin de basisscholen Dok12 en de Marke
samenwerken met Ska Kinderopvang en Partou.
IndeBuurt033 participeert in alle ABC-samenwerkingsverbanden.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.abc-amersfoort.nl
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De Brink, Wezeperberg 6, 3825 DJ Amersfoort, 033-4226581
www.sporthaldebrink.nl.
In sport- en wijkcentrum De Brink is het dagelijks een komen en gaan van
bezoekers. Sporters en schoolkinderen komen voor hun wekelijkse sportieve
inspanningen, kinderen vieren er hun verjaardag of hebben muziekles,
klaverjassers leggen hun kaartje, cursisten volgen hun lessen yoga, schilderen
met acryl, darters spelen mee in de dartscompetitie en bewoners vieren er hun
wijkfeesten.
De Dissel
Disselplein 6, 3829 MD Hooglanderveen, tel. 033-2571725,
www.sporthaldedissel.nl
Wie De Dissel binnenkomt, valt meteen de zee van licht op die door de grote
glazen puien en via een groot dakraam binnenstroomt. De constructie oogt
industrieel en de ruimten zijn helder wit met roodaccenten. Het unieke van
De Dissel is, dat de sportzaal in tweeën gedeeld kan worden. Mobiele
tribunes maken deel uit van deze ruimte. Ook heeft de sportzaal
mogelijkheden voor het organiseren van grote evenementen tot maximaal
800 personen.
Scholen in de Kunst
Scholen in de Kunst: bruis van creativiteit! Scholen in de Kunst biedt in ICOON
cursussen op het gebied van dans, theater, muziek, beeldende kunsten en
nieuwe media voor kinderen, jongeren en volwassenen. Van klassiek ballet tot
hiphop. Van musical tot improtheater. Van vioolles tot elektrische gitaar. Van
beeldhouwen tot schilderen. Meer informatie over het veelzijdige
cursusaanbod is te vinden op www.scholenindekunst.nl. Ben je
geïnteresseerd maar kun je (nog) geen keuze maken? Bel ons, doe een gratis
proefles of kom gewoon eens een kijkje nemen. Bruis van creativiteit!
ICOON
Vanaf 2010 is Scholen in de Kunst gevestigd in ICOON in Vathorst. Naast
Scholen in de Kunst biedt ICOON ook onderdak aan de Bibliotheek Eemland,
het Vathorstcollege en de Stichting Kinderopvang Amersfoort. Mede door de
aanwezigheid van een theaterzaal en horeca kunnen er ook ’s avonds en in
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de weekenden vele culturele activiteiten plaatsvinden. ICOON is daarmee een
echte aanwinst voor Vathorst!
Leeghwater 1-3, 3825 MR Amersfoort
Postadres: Postbus 1138, 3800 BC Amersfoort tel. 033-4673473
www.scholenindekunst.nl
Winkelvoorzieningen
Ondernemend Hooglanderveen
In Hooglanderveen vindt u o.a. een garage, kringloopwinkel, bakker, kapper/
schoonheidssalon, fietsenzaak, drukkerij, afhaalchinees/cafetaria en slijterij.
De Veense Woonkamer is een sfeervolle, met zorg geselecteerde winkel
met Brocante, Kringloop en Meer! De winkel is een mix van brocante,
kringloop en nieuwe decoratieve items. U kunt onze winkel vinden aan de van
Tuyllstraat 16 in Hooglanderveen. Om een goede indruk te krijgen hoe wij te
werk gaan kunt u een kijkje nemen op onze website www.deveensewoonkamer.nl
of nog beter, stap eens binnen in onze gezellige Veense Woonkamer! Een
heerlijke winkel om lekker rond te snuffelen met vriendelijke bediening en
ouderwetse service. We zijn geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11.0017.30 uur en zaterdags van 11.00-17.00 uur, wees welkom!
Winkelcentrum Vathorst
Sinds november 2008 is hier een groot aantal winkels geopend.
Sportvoorzieningen
Voetbalvereniging (VV) Hooglanderveen
VV Hooglanderveen, opgericht op 14 juni 1946, is een vereniging met een
rijk verleden en sterke binding met het dorp Hooglanderveen en
tegenwoordig ook Vathorst. Onze thuisbasis, het Willem Tomassensportcomplex, ligt aan de Heideweg in Hooglanderveen. Een fantastisch
complex, aan de rand van het dorp en Vathorst.
Door de groei van vooral het aantal jeugdleden, zowel jongens als meisjes, zijn
we de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vereniging van ruim 1.450 leden.
Bij de senioren hebben we zowel heren- als dameselftallen. Op alle niveaus is
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aanvulling van deze elftallen welkom. U kunt altijd, natuurlijk in overleg, een
keer aan een training meedoen en kennismaken met onze vereniging. Buiten
de sportieve prestaties spelen gezelligheid, gemoedelijkheid, respect voor
elkaar en het napraten na de trainingen en wedstrijden bij ons een grote rol.
Nieuwsgierig? Wij nodigen u uit om een keer te komen kijken op ons complex
en de sfeer te proeven. Meer en uitgebreidere informatie vindt u op onze
website www.vvhooglanderveen.nl
Voetbalvereniging VOP (Voor Ons Plezier)
Voetbalvereniging VOP - opgericht op 1 mei 1970 - heeft haar thuishonk op
het sportcomplex Olympus in Vathorst, direct naast de A1 ter hoogte van de
afslag Vathorst (naast het Wellantcollege). Het sportpark biedt vier velden
waaronder één kunstgrasveld, twee velden met lichtmastinstallatie, een
mooie eigen kantine en kleedruimtes.
De club kent reeds een rijke historie, spelend vanuit verschillende plekken in
de regio Amersfoort. Zoals de naam al doet vermoeden is v.v. VOP een
gezelligheidsvereniging. Natuurlijk willen ook wij winnen, maar het plezier
staat voorop. Goede en minder goede voetballers: iedereen is van harte
welkom!
Onze vereniging telt momenteel inmiddels meer dan 500 spelende leden,
die uit alle wijken van Amersfoort komen en soms zelfs van daarbuiten. In
het voetbalseizoen 2017-2018 heeft v.v. VOP vijf seniorenelftallen, waarvan
1 damesteam (zaterdagcompetitie). Het eerste elftal speelt 4e klasse.
De jeugdafdeling bestaat uit 30 teams waarvan 6 meisjesteams. Tevens is
er voor kabouters (5 jaar) en peuters (vanaf 2/3 jaar ) de mogelijkheid om
te voetballen bij VOP.
In tegenstelling tot omliggende verenigingen kent v.v. VOP geen wachtlijsten.
Jongens en meisjes, iedereen is van harte welkom bij de gezelligste
voetbalvereniging van Amersfoort; www.voetbal-vop.nl of www.vop-jeugd.com.
Tennisvereniging Hooglanderveen
Disselplein 2, 3829 MD Hooglanderveen,
www.tvhooglanderveen.nl; ledenadministratie: tel. 06-48636667 of e-mail:
ledenadministratie@tvhooglanderveen.nl
Tennisvereniging Hooglanderveen is een gezellige en actieve vereniging, telt
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ca. 350 leden en beschikt sinds 2007 over een mooi nieuw complex aan het
Disselplein met vier verlichte kunstgrasbanen en een minibaan. Er wordt door
jeugd- en seniorenleden competitie gespeeld en er worden diverse
activiteiten georganiseerd waaronder open toernooien, clubkampioenschappen, wintercompetitie, familiedagen en racketmiddagen/avonden.
Uiteraard behoort het volgen van tennisles ook tot de mogelijkheden. Kom
eens vrijblijvend langs op het tennispark of kijk voor meer informatie of het
aanmeldingsformulier op www.tvhooglanderveen.nl
LTC Vathorst
LTC Vathorst is een gezellige familievereniging. Het
moderne tennispark met acht kunstgrasbanen ligt
aan de rand van Amersfoort-Vathorst, naast
voetbalvereniging VOP en de nieuwe hockeyvelden
van H.C. Eemvallei.

Vele activiteiten
Bij LTC Vathorst is altijd wat te doen. Wekelijks is er toss voor volwassenen
op maandagavond en woensdagochtend. En naast de jaarlijkse clubkampioenschappen organiseert de tennisclub regelmatig interne toernooien
zoals het oliebollentoernooi, het echtgenieten toernooi, het 8/9-toernooi,
halloweentoernooi voor de jeugd en natuurlijk het Vathorst Open waar vele
tennissers uit de regio jaarlijks voor terugkeren. In 2018 wordt er ook een
Open toernooi voor de jeugd georganiseerd. Ook een ladiesnight en herendag
staan eigenlijk jaarlijks op het programma.
Kidstennis
Voor de jeugd wordt er gespeeld volgens Tennis Kids van de KNLTB
Bij LTC Vathorst kun je:
• Lid worden zonder wachtlijst
• Lessen onder professionele begeleiding
• Meerdere keren per week tossen
• Tennissen op elk niveau
• Zeker zijn van veel gezellige activiteiten.

56
54

Meer informatie? Kom een keer langs of kijk op www.ltcvathorst.nl. Je kunt
ons ook volgen op Facebook en Instagram.
Volleybalvereniging Switch
Welkom bij Volleybalvereniging Switch Hooglanderveen: Energiek, sportief en
betrokken!
Switch is een gezellige volleybalvereniging, met sporthal De Dissel in
Hooglanderveen als thuisbasis. We houden van het spelletje en van winnen,
maar ook het evalueren van de wedstrijd in de sfeervolle bar van De Dissel
hoort erbij! Switch heet elk nieuw lid van harte welkom. Wij hebben 4 dames
teams spelend in de 2e en 3e klasse. Heren 1 speelt in de Promotieklasse,
heren 2 speelt 2e klasse en heren 3 is vorig seizoen gepromoveerd naar de
2e klasse. Alle teams komen uit in de Regio Holland van de Nebovo. Hou je
wel van het spelletje, maar niet van de verplichting om elke week wedstrijden
te spelen? Dan biedt onze recreatieve afdeling uitkomst en kun je op dinsdag
of donderdagavond terecht! Daarnaast hebben we ook een hele actieve,
succesvolle en enthousiaste jeugdafdeling met 13 teams (vanaf 8 jaar).
Belangstelling? Kom eens sfeer proeven bij een training of kom ons
aanmoedigen en sfeer proeven in de Dissel bij onze wedstrijden. De eerste
drie trainingen zijn gratis en vrijblijvend! Voor informatie: neem contact op via
info@switchvolleybal.nl of kijk op www.switchvolleybal.nl
Fit2Move
Health Club Fit2Move, Disselplein 4, 3829 MD Hooglanderveen,
www.Fit2Move.nl, tel: 033-4541010
FyZie, Fysiotherapie Hooglanderveen, Fit2Move, Disselplein 4, 3829 MD
Hooglanderveen tel. 033-2048000

Brengt je in beweging
Gezond door fitness, groepslessen en diverse leuke workouts. Je lichaam en
daarmee je gezondheid zijn je kostbaarste bezit, daar moet je goed voor
zorgen! Health Club Fit2Move biedt iedereen deze mogelijkheid. De club heeft
allerlei luxe faciliteiten om het sporten - individueel of in groepsverband - zo
prettig mogelijk te maken.
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Heerlijk ontspannen
Fit2Move heeft een moderne loungeruimte waar je heerlijk kunt ontspannen
met gratis koffie, thee of fruit. We adviseren iedereen die komt sporten een
Body Age Health Check te doen. Een soort ‘test-je-echte-leeftijd’, waarbij we
onder andere je gewicht, vetpercentage, bloeddruk, kracht en conditie meten.
Aan de hand van deze testen en je doelstellingen stellen we vervolgens
een persoonlijk trainingsprogramma op. Dit programma laden we op jouw
Technogymsleutel die bij elk fitnessapparaat precies vertelt hoe jij de
oefeningen moet doen.
Doelstellingen
Trainen met de Technogymsleutel werkt in de praktijk heel stimulerend, horen
we van onze leden. “Ook wel eens confronterend, omdat je zo ziet wat
er allemaal nog gedaan moet worden, als je jouw doelstelling wilt behalen”.
In onze mooie overzichtelijke fitnessruimte is er altijd begeleiding van
gediplomeerde fitnessinstructeurs.
Groepslessen
Naast kracht- en cardiofitness op de begane grond beschikt Fit2Move over
groepsleszalen in het souterrain. In de twee zalen worden dagelijks een keur
aan groepslessen gegeven. Yoga, Pilates, Club Power, Spinning, Zumba,
Attack, Judo voor kids, diverse senioren lessen, tot zelfs Fitboksen. En, en alle
lessen met live instructeurs.
Fitter voelen
Er zijn veel redenen om je direct aan te melden bij Fit2Move. De meest
voorkomende zijn: je wilt graag lekker in je vel zitten, je fitter voelen of afvallen.
Fit2Move helpt je hierbij! Met een fysiotherapeut, voedingsdeskundige, een
sauna, stoombad biedt Fit2Move alle professionaliteit & luxe onder één dak.
En dat al vanaf € 14,95.
Niet vergeten: de cursusactiviteiten
Naast al het bovenstaande biedt Fit2Move ook een keur aan cursussen aan.
Hardlopen, bootcamp, weerbaarheidstrainingen voor de jeugd.
Geïnteresseerd? Kom langs om onze gezellige sfeer te proeven!
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Overige voorzieningen
Bibliotheek Eemland, vestiging Vathorst, Leeghwater 1-3, 3825 MR
Amersfoort
De Bibliotheek Vathorst, onderdeel van de Bibliotheek Eemland, is een
prettige verblijfplaats voor alle inwoners van Vathorst, Hooglanderveen en de
rest van de stad. Wegdromen in een lekker leesboek, zoeken naar een cd of
dvd, studeren, op de boekenkasten klauteren, een kop koffie drinken en een
tijdschrift lezen: het kan er allemaal. De bibliotheek onderscheidt zich door de
moderne, ruime en frisse inrichting. Er zijn verschillende zitplekken die een
lang en gerieflijk verblijf mogelijk maken.
Met vragen kan iedereen terecht bij het gastvrije en deskundige personeel.
Zij helpen bij het vinden van informatie en het zoeken naar dat ene boek.
Contact met bewoners en bezoekers staat hoog in het vaandel. Suggesties,
ideeën en initiatieven vanuit de wijk ontvangen wij dan ook graag. En niet
alleen als het lezen betreft; de Bibliotheek wil zeker ook een rol spelen bij
andere maatschappelijke aspecten die het leven in de wijk kleur geven.
Graag tot ziens in de Bibliotheek Vathorst!
ICOONtheater
ICOONtheater: hier krijgt passie een kans!
ICOONtheater is een kleurrijk theater in de jonge wijk Vathorst van
Amersfoort. Een dynamische plek midden in het land, gelegen in het hart
van ICOON, een multifunctioneel gebouw met oneindig veel mogelijkheden.
Hier krijgt passie een kans!
ICOONtheater is een professioneel ingerichte theaterzaal met een capaciteit
van 210-250 stoelen. Wat je verhaal ook is, je wilt het zo goed mogelijk voor
het voetlicht brengen. In dit verhuurtheater vind je de ideale plek voor je
evenement, of het nu een voorstelling, congres, studiedag of presentatie is.
Daarbij straalt ICOONtheater de warme sfeer van theater uit. Naast de
theaterzaal bieden de centrale hal, de foyer en diverse werkruimtes allerlei
mogelijkheden.
Bij een zakelijke ontmoeting of een feestelijke gebeurtenis mag het jouw
gasten natuurlijk aan niets ontbreken. Daarom serveert ICOONtheater jou en
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je gasten een breed palet aan cateringopties. Voor kleine tot grote groepen,
van informele borrel tot zakenlunch.

Ideale plek
ICOONtheater ligt op twee minuten afstand van NS-station AmersfoortVathorst. Bovendien stopt er een stadsbus voor de deur. Met 500 gratis
parkeerplaatsen naast het theater en een gunstige ligging tussen de A1 en
de A28 is ICOONtheater ook per auto heel goed te bereiken.
Nieuwsgierig? Kom eens een kijkje nemen en proef de sfeer van het theater.
Of bel Anita Theben Terville, zij bespreekt graag de mogelijkheden met je.
Leeghwater 1-3, 3825 MR Amersfoort, tel. 033-4968221
www.icoontheater.nl
Dierenartsen
• Caressa Dierenkliniek Amersfoort, Wageningseberg 102,
3825 GR Amersfoort, tel. 033-2530112
• Dierenartsenpraktijk Nijkerk-Wellensiek, Van Tuyllstraat 10, 3829 AD
Hooglanderveen, tel. 033-2571403
www.dapnijkerkwellensiek.nl
Voor alle dieren zorg. Wij zijn een moderne dierenartsenpraktijk met
meerdere vestigingen, ook bij u in de buurt: Van Tuyllstraat 10 in
Hooglanderveen, nabij Vathorst. Voor spoedgevallen zijn wij 7 dagen per
week, 24 uur per dag bereikbaar. Uw huisdier is bij ons in goede handen!
Natuurboerderij De Brinkhorst, Wageningseberg 43, 3824 GR
Amersfoort, tel. 033-4334303; www.natuurboerderijdebrinkhorst.nl. We zijn
ook te vinden op Facebook: www.Facebook.com/natuurboerderijdebrinkhorst
Een uniek stukje historie in hartje Vathorst.
De Brinkhorst is de enige natuurboerderij (kinderboerderij) in de wijk VathorstHooglanderveen. Natuurboerderij de Brinkhorst bestaat uit een kinderboerderij
voor kinderen uit de omgeving, er wordt educatie gegeven voor de kinderen
uit de omgeving en basisscholen en het is een locatie voor dagbesteding voor
mensen met een verstandelijke beperking. Het erf en de gebouwen zijn als
kinderboerderij tijdens de openingstijden te bezoeken en de rest van het
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terrein is openbaar wandelgebied. Hier kunt u de oorspronkelijke landschapselementen van Hooglanderveen terugzien. Ook zijn er informatieborden over
dit unieke stukje Vathorst. Kinderen mogen dieren knuffelen, er zijn spelmaterialen op het erf en je kunt er speurtochten doen. In het voorhuis van de
oude boerderij is een winkel gevestigd met groente en fruit uit eigen moestuin
en boomgaard en leuke cadeau-artikelen gemaakt door cliënten van Amerpoort.
Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag en zondag:

10.00 uur t/m 16.00 uur
13.30 uur t/m 17.30 uur
(2e helft van april t/m half oktober)
13.30 uur t/m 16.30 uur
(2e helft van oktober t/m half april)
We verwelkomen u graag op ons unieke erf!!

Hart van Vathorst
Twee zorginstellingen, een kerk, kindercentrum en een restaurant onder één
dak. Dat is Hart van Vathorst. Een fijne plek waar leven, groeien, geloven en
ontmoeten centraal staan. Gezonde mensen, zieke mensen, mensen met een
beperking, volwassenen en kinderen wonen, werken, spelen en kerken in Hart
van Vathorst. Wat hen bindt is een christelijk fundament.
Iedereen maakt gebruik van elkaar mogelijkheden en ruimte. De kerkzaal kan
doordeweeks dienst doen als theater, de keuken wordt gebruikt voor het
restaurant maar ook voor dagbesteding, het kindercentrum geeft op zondag
ruimte aan de kerk voor bijbelklassen en de zalen van de kerk worden ingezet
voor verhuur. Ook op andere manieren werken we samen. Zo gaan de
peuters van het kindercentrum gaan iedere week naar de opa’s en oma’s in
het pand om samen te spelen en organiseert de kerk ontmoetingsgroepen
voor bewoners en inwoners uit de wijk. Hart van Vathorst is een veilige plek
voor bewoners en voor de buurt. Een plek waar iedereen welkom is!
‘Als je mensen in een hart stopt in plaats van in een hokje, kijk je met een
andere blik naar de wereld’
Hart van Vathorst, Angelinapolder 3, 3825 LX Amersfoort, tel. 033-2030420
www.hartvanvathorst.nl, info@hartvanvathorst.nl
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Catching
Catching is een atelier in beeldende kunst en vormgeving. Aanbod in
creatieve cursussen om je technieken en vaardigheden uit te breiden in o.a.
speksteen, schilder- en tekentechnieken, model/portret. Het werken in kleine
groepen betekent individuele aandacht/feed-back.
Voor meer informatie:
kpkuilboer@gmail.com, Karin Kuilboer, Bergenboulevard 88, 3825 AB
Amersfoort, tel. 033-4555025/06-24147151.
Verenigingen
Muziekvereniging Animato
Muziekvereniging Animato is opgericht in 1970 als tamboer- en trompetterkorps en speelt al 40 jaar een belangrijke rol in de samenleving van
Hooglanderveen.
Muzikale medewerking wordt verleend bij jaarlijkse activiteiten en
evenementen die in het dorp georganiseerd worden, zoals Koningsdag,
de avondvierdaagse, de Dorpsdag, de intocht van Sint Nicolaas en de
kerstuitvoeringen in de St. Josephkerk. Daarnaast is het in verschillende
samenstellingen regelmatig te bewonderen binnen en buiten de regio.
Animato speelt een modern en veelzijdig repertoire waardoor bij veel
gelegenheden een passende muzikale invulling aangeboden kan worden.
Muziekvereniging Animato bestaat uit drie orkesten:
• De muziekvereniging
• Het Dickens orkest
• Het dweilorkest de Turfstampers.
Voor speciale gelegenheden kan Animato een kleine groep muzikanten
inzetten,als pietenkapel bij de intocht van Sint Nicolaas of ter opluistering bij
bijzondere gelegenheden.
Om het voor de jeugd aantrekkelijker te maken, richt Animato zich de laatste
jaren op vlotte en populaire muziek, waardoor Animato ook een vereniging is
waar je gezellig samen leuke muziek kunt maken.
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De bezetting van het orkest bestaat uit onderstaande instrumenten:
• trompetten, klarinetten, saxofoons, dwarsfluiten;
• hoorns, baritons, euphoniums, trombones, bassen;
• slagwerk (een drumstel aangevuld met diverse effectinstrumenten).
Nieuwe muzikanten zijn altijd welkom!
Speelt u al een blaasinstrument of slagwerk dan bent u welkom op de
repetitie dinsdagavond in dorpshuis de Dissel vanaf 19.30 uur. U kunt dan
vrijblijvend een keer mee repeteren.
Speelt u nog geen instrument, maar wilt u dit wel graag leren? Ook dan kunt
u terecht bij muziekvereniging Animato. Muziekvereniging Animato biedt
muzieklessen aan voor beginners die een blaasinstrument of slagwerk willen
gaan spelen.
Wilt u nadere informatie,
neemt u dan contact op via bestuur@muziekvereniginganimato.nl
of kijk op de website: www.muziekvereniginganimato.nl
Oecumenische Cantorij Oorsprong
Dirigent/pianist: Jan Schuring. Wij zijn een koor van ongeveer 25 personen.
Met een modern repertoire van o.a. Oosterhuis, Oomen, Huijbers en
Löwenthal willen wij ongeveer eens per vier weken meewerken aan een viering
in de St. Josephkerk in Hooglanderveen, St.Martinus in Hoogland, Ansfridus
het H.Kruis in Amersfoort; ook treden wij soms op als gastkoor.
De repetities zijn op maandagavond van 20.15 tot 22.00 uur, in de
St Josephkerk in Hooglanderveen Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Heeft u interesse, kom dan vrijblijvend luisteren of neem contact op
voor meer informatie met Tiny Tomassen, tel. 033-2571784,
gerardentinytomassen@gmail.com
Veen Vocals
Correspondentieadres: Angela Verwey, Boerderijenboulevard 44, 3829 DN
Hooglanderveen. Telefonisch te bereiken via: 06-52316877, e-mailadres:
willemijn1956@gmail.com.
Een koor dat actief is binnen de St. Josephparochie te Hooglanderveen.
Ooit begonnen als jongerenkoor en nu inmiddels allemaal een paar jaartjes
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ouder geworden. Iedereen is welkom. Er wordt ongeveer 1x per maand in de
kerk gezongen, soms in andere kerken en af en toe een concert. De liederen
gaan van klassiek tot pop, voornamelijk in het Engels en Nederlands.
Tevens is er een activiteitencommissie, die gezellige dingen organiseert.
De repetitietijd is op woensdag van 19.30 tot 21.30 uur in de St. Josephkerk
te Hooglanderveen
Popkoor Pebbles
Popkoor Pebbles is een laagdrempelig en gezellig koor van zo’n 40
enthousiaste leden, dat elke maandagavond tussen 20.00 en 22.00 uur
repeteert in Amersfoort Vathorst (St. Pieters en Boklands Gasthuis,
Wervershoofstraat 157). Pebbles zingt een gevarieerd repertoire aan
popsongs van de jaren 60 tot nu en treedt een aantal keer per jaar op
in Amersfoort en omstreken. Nieuwe koorleden zijn van harte welkom.
Zangervaring, noten kunnen lezen en voorzingen zijn niet vereist,
enthousiasme wel!
Kijk op www.popkoorpebbles.nl of www.facebook.com/popkoorpebbles voor
meer informatie, of stuur een mailtje naar popkoorpebbles@hotmail.com.
Toneelvereniging Eldorado
Al ruim 35 jaar de gezelligste amateur-toneelvereniging van Hooglanderveen.
Ooit begonnen als jongerenclub en na vele succesvolle voorstellingen op
de deel van de boerderij van Hamersveld, groeide dit uit tot een
toneelvereniging. We spelen al jaren kluchten en blijspelen onder de
bezielende leiding van een regisseur. En elk jaar tegen het einde van de winter
voeren we een weekend lang onze voorstelling op in het Dorpshuis De Dissel.
Mocht u het leuk vinden om onze voorstelling bij te wonen, houdt dan begin
maart de affiches in de gaten of bezoek ons op Facebook. Mocht u zin
hebben, en jonger dan 50 jaar, om toneel te spelen, dan nodigen wij u van
harte uit eens bij onze vereniging te komen kijken. Eldorado repeteert op
woensdagavond in Hooglanderveen en een oefenavond bijwonen is natuurlijk
mogelijk.
Dus lijkt het je leuk, schroom niet en neem contact op met Jan Ruczynski,
Ridderspoor 77, 3871 JG Hoevelaken, tel. 033-2535080/06-10966015
e-mail: jcfruczynski@gmail.com
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Karnavalsvereniging De Keuters
Karnavalsvereniging De Keuters is een vereniging die gezelligheid hoog in het
vaandel heeft staan. Elk jaar organiseren zij in Dorpshuis De Dissel een
weergaloos feest voor een ieder die karnaval een warm hart toe draagt.
Dit begint rond de elfde van de elfde met een grootse bekendmaking van de
Prins voor dat aankomende jaar.
Het tweede evenement is het wel bekende Buutreednersconcours. Voor de
meesten onder ons beter bekend als tonpraten. Dit evenement wordt in
januari gehouden en rond deze tijd wordt het dorp ook tot ‘t Turfgat
omgedoopt. Dit zal menigeen vast niet ontgaan.
Het karnavalsweekend is het hoogtepunt van maanden voorbereiding. Het
begint op vrijdagavond en wordt afgesloten op de dinsdagavond. Iedere dag
of avond is er wel wat georganiseerd in Dorpshuis De Dissel.
Voor het volledige programma en informatie over de vereniging kunt u altijd
kijken op www.keuters.nl Tot ziens bij één van deze activiteiten en voor nu:
drie maal alaaf!
Carnavals Sociëteit de VathorsterLakeien
De VathorsterLakeien zorgen voor verbinding in de wijk Vathorst, en met alle
Carnavalsverenigingen in Amersfoort en omgeving. Dit doen ze door het
organiseren van hun jaarlijkse Bierfeest in oktober, Prinsenbekendmaking op
een lagere school, en het themafeest in de Carnavalsweek, en bezoeken ze
alle verenigingen uit de omgeving. Ook organiseren ze maandelijks de
wijkbingo zodat de bewoners uit Vathorst-Hooglanderveen elkaar kunnen
ontmoeten. Deze is laagdrempelig en zonder winstoogmerk. Facebook:
Carnavalssociëteit de VathorsterLakeien, mail: vathorsterlakeien@gmail.com
Folkloregroep Eemlanddansers
Werd opgericht op 7 januari 1998 op initiatief van leden van de werkgroep
Klederdrachten van de Historische Kring Hoogland. Wij treden op in replica's
van de klederdracht van de katholieke boerenfamilie rond 1900. Tijdens
optredens vertellen wij u graag over de zondagse dracht en de werkkleding.
Wij treden op in binnen- en buitenland. U komt ons tegen op jaarmarkten en
dorpsfeesten en we komen graag langs in verzorgingshuizen en andere
instellingen.
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De dansen die wij uitvoeren zijn afkomstig uit het Gooi- en Eemland, maar
ook oud-Hollandse dansen staan op ons repertoire. Wij worden door
accordeonisten begeleid. Wij oefenen om de week op woensdagavond van
20.00 uur tot 21.30 uur in het Duysthuisje aan de Bornberg 49, 3825 RE,
bij het I-centrum aan de Veenslagen.
Voor meer informatie: www.eemlanddansers.nl, tel. 033-4803058 of
eemlanddansers@gmail.com
VeVoDa
VEVODA staat voor VEreniging VOor DAmes. Wij komen elke derde maandag
van de maand, van september tot en met april, bijeen in Dorpshuis De Dissel
in Hooglanderveen, aanvang 20.00 uur. Wij organiseren educatieve,
creatieve, sportieve, culturele en ontspanningsavonden en workshops. De
contributie is € 30,00 per seizoen.
U ziet, er is vast wel wat voor u bij. Wilt u meer informatie over de vereniging?
Dan kunt u bellen of mailen met de voorzitter of u bent van harte welkom
op één van onze avonden.
Ada Kok (voorzitter), tel. 033-572811, pietenadakok@hooglanderveen.net
Scouting St. Jozef Hooglanderveen-Vathorst
Wil je ravotten in het bos, de natuur echt leren kennen en supergaaf
kamperen bij een gezellig kampvuurtje? Dat kan bij Scouting St. Jozef!
De groep maakt deel uit van Scouting Nederland, de grootste jeugd- en
jongerenorganisatie van het land. Scouting St. Jozef heeft vijf speltakken met
jongens en meisjes in dezelfde leeftijdscategorie: de Bevers (5 en 6 jaar),
de Welpen (7 tot 11 jaar), de Scouts (11 tot 15 jaar), de Explorers (15 tot
18 jaar) en de Roverscouts (18 tot 21 jaar).
Scouting St. Jozef biedt kinderen en jongeren een actieve vrijetijdsbesteding
in en rond de blokhut aan de Andries van Altenalaan in Hooglanderveen en
regelmatig in het Hoevelakense Bos. De groep hoopt in de toekomst te
verhuizen naar een ruimere locatie in het buitengebied van Vathorst, waar de
kinderen in nog meer vrijheid van het scoutingspel kunnen genieten.
En we kunnen je hulp goed gebruiken! Extra versterking in de leiding is heel
welkom! Informatie op onze website: www.scouting-stjozef.nl of via e-mail:
scouting-st.jozef@scoutnet.nl
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Seniorenvereniging ‘Ons Genoegen’
Iedereen vanaf 55 jaar is welkom. Gezelligheid en saamhorigheid staan al
tientallen jaren voorop. Er is elke week op donderdag een gezellige kaarten spelletjesmiddag van 14.00-16.30 uur in de Recreatiezaal van
WoonZorgCentrum ‘St.Jozef’, Van Tuyllstraat 25 te Hooglanderveen .
Daarnaast worden er voor de circa 165 leden, waarvan ruim 20 personen
uit Vathorst, diverse activiteiten georganiseerd zoals: busreizen, Kerst- en
Sint Nicolaasviering, fietstocht, uitstapjes en filmvertoningen, waaraan men
vrijblijvend aan kan deelnemen. De contributie bedraagt € 15,00 per jaar.
De Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling Hooglanderveen, p/a Ada Kok, Sterrebos 14,
3829 BE Hooglanderveen, tel. 033-2572811.
De Nationale Vereniging ‘De Zonnebloem’ is een landelijke vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor mensen met een fysieke lichamelijke
beperking. Het gaat vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en
deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn.
Voor informatie over De Zonnebloem afdeling Vathorst kunt u zich wenden
tot Yolande van der Valk, tel. 033-2854205, e-mail: y.zonnebloem@gmail.com
Het Rode Kruis
Het Rode Kruis is een wereldwijde organisatie die hulp biedt aan mensen in
nood, ongeacht afkomst, geloof of ras. Ook in Nederland is het Rode Kruis
met circa 30.000 vrijwilligers bijzonder actief.
In de gemeente Amersfoort worden door vrijwilligers veel activiteiten gedaan;
daarnaast worden met onze hulp Bijzondere Vakanties aangeboden op de
Tegen een aangepaste vergoeding kan er een opleiding voor het behalen van
het diploma Eerste Hulp (EHBO) worden gevolgd .De geldigheid van het
diploma kan gratis worden verlengd door Eerste Hulp-vrijwilliger te worden bij
het Rode Kruis, periodiek trainingen bij te wonen en EHBO-posten te
bemannen bij de diverse activiteiten in de gemeente Amersfoort, zoals
festivals en (sport-)evenementen
Overigens kunt u ook zonder Eerste Hulp-diploma vrijwilliger worden voor
één Rode Kruis afdeling Amersfoort: Secretariaat: Columbusweg 30,
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3814 WE Amersfoort, tel. 033-4727553, info@rodekruisamersfoort.nl
Het Rode Kruis Amersfoort werkt in de gehele gemeente, dus ook in
Hoogland en Hooglanderveen.
Eetcafé ‘t Houteveen
Op ons terras kunt u heerlijk borrelen in het hart van het dorp, gelegen aan
het dorpsplein de Hoiberg. Bij mooi weer is het ook mogelijk om op ons,
geheel vernieuwde achterterras te borrelen en te dineren.
Voor jong en oud is dit een prima locatie om af te spreken en te genieten van
een hapje en een drankje. Voor ieder wat wils en de mogelijkheid om lekker
te ontspannen met vrienden, familie en kennissen.
Heeft u iets te vieren met uw vrienden, familie of bedrijf, dan is het mogelijk
om dit bij ons te vieren met een hapje en een drankje in het café of met een
diner of buffet in het restaurant. U kunt contact met ons opnemen voor de
mogelijkheden. Achter ons pand is een ruime parkeerplaats waar u gratis
kunt parkeren. Ook zijn wij in het bezit van een invalidentoilet. Susan en Roland
heten u van harte welkom in Eetcafé ‘t Houteveen.
Fotoclub Zone V
Fotoclub Zone V is opgericht in 2009 door een groep enthousiaste
fotografen die gezamenlijk op pad wilden gaan om te fotograferen.
De fotoclub wil een podium bieden aan allerlei typen fotografen, zowel
beginners als gevorderden. Er worden activiteiten georganiseerd die (zo veel
mogelijk) bij ieders niveau aansluiten. Het gezamenlijk verder ontwikkelen van
kennis en vaardigheden en de gezelligheid van het samen fotograferen zijn in
de optiek van de fotoclub zeer belangrijk.
“Zone V” is een verwijzing naar het zonesysteem van Ansel Adams, waarbij
de V zowel een verwijzing is naar de zone met het meeste detail als naar de
wijk Vathorst in Amersfoort, de thuisbasis van de fotoclub.
Fotoclub Zone V heeft momenteel ongeveer 40 leden. Wij hanteren geen
wachtlijst, nieuwe leden zijn altijd welkom. Bezoek voor meer informatie onze
website op www.zonev.nl, mail: secretaris@zonev.nl
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Colofon
Dit boekje is een uitgave van de gezamenlijke kerken die actief zijn in
Hooglanderveen en Vathorst.
Contactadres:
Henny Rouwhorst-Arends (coördinator welkomstwerk) tel. 033-2538193,
hennyrouwhorst@hooglanderveen.net
Druk:
Drukkerij van Beek, Hooglanderveen,
tel. 033-2571730, www.drukkerijvanbeek.nl
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Op een steenworp afstand
van

Vathorst!

flyers
bloks
stickers
posters
catalogi
brochures
briefpapier
bidprentjes
enveloppen
visitekaartjes
ansichtkaarten
geboortekaartjes
huwelijkskaartjes
zakelijk drukwerk
eigen dtp-afdeling
presentatiemappen
offset-digitaal druk
zelfkopiërende sets
verenigingsuitgaven
grote en kleine oplagen
ook voor uw eigen ontwerp

goed,
snel en
voordelig
geleverd
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