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Voorwoord 
Voor speeltuin De Rivierenwijk was in 2013 een jaar met twee gezichten. Enerzijds wordt de 
speeltuin zeer druk bezocht en zijn de reacties van de bezoekers zeer positief over het groene 
karakter en de ruimte. Anderzijds blijft het zeer moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden voor 
bestuur, onderhoud en activiteiten in de speeltuin. Gelukkig lukt het ons toch om de speeltuin 
goed te onderhouden en te zorgen dat de kinderen er fijn kunnen spelen.  

 

Onze speeltuin is en blijft een centraal punt in de wijk, een veilige en schone speelplek voor alle 
kinderen die daar gebruik van willen maken zowel voor de mensen uit het Soesterkwartier zelf, 
maar ook door veel mensen uit andere delen van Amersfoort. Begin 2013 hebben we deel van ons 
eigen vermogen aangewend om een nieuw klimtoestel voor de oudere kinderen te plaatsen. Deze 
vormde een mooie aanvulling.  

Tijdens 2013 hebben we succesvolle activiteiten als Sinterklaas paaseieren zoeken, meerdere 
kinderdisco’s en St Maartenoptocht plaatsgevonden. Bij gebrek aan mankracht om het te 
organiseren is er geen jaarfeest geweest. Natuurlijk hebben we ook in 2013 de speeltuin 
beschikbaar gesteld voor een hele mooie huttenbouwweek.  

Zoals hierboven aangegeven is, blijft het lastig om het bestuur te bemensen. In 2013 heeft Berrie 
Hesselink na zich een aantal jaar veel voor de speeltuin in te hebben gezet, het bestuur verlaten. 
Ook anderen hebben het bestuur verlaten. Harald Haalboom is gestart als secretaris. Met Eric 
Manschot is het derde bestuurslid. Er is gestart om vrijwilligers in commissies te betrekken, zodat 
mensen met minder tijd ook hun steentje kunnen bijdragen  

 

Mariëlle Cats 

Penningmeester speeltuinvereniging De Rivierenwijk 
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In de speeltuin 
In 2013 hebben we een groot nieuw klimtoestel geplaatst. Deze vormde een mooie aanvulling op 
de overige klimtoestellen. Verder is het onderbouw aan de speeltoestellen vrij beperkt blijven tot 
kleine reparaties naar aanleiding van de halfjaarlijkse inspectierapporten. Belangrijkste grotere 
reparaties waren het vervangen van het katrol van de kabelbaan en het vervangen van het 
scharnier van de pendelwip. Deze laatste was helaas door vandalen stuk gemaakt. Verder zijn er 
helaas ook weer een aantal ruiten van ons gebouw gesneuveld die wij hersteld hebben. 

 

 

Het nieuw geplaatste speeltoestel  In de speeltuin wordt veel gespeeld 

 

Een deel van de speeltuin wordt al heel lang gebruikt als moestuin en is niet algemeen 
toegankelijk. Sinds drie jaar komen er geen nieuwe gebruikers meer bij. In 2013 zijn we gestart 
met een groep vrijwilligers om dit gedeelte van de moestuin te gaan herinrichten. Hiervoor zullen 
we ook wat budget vrij gaan maken uit ons eigen vermogen.  

 

 

 

  



 
  

5 
 

Activiteiten 
Speeltuin De Rivierenwijk staat bekend om haar activiteiten. Alle 
activiteiten zijn openbaar. In 2013 werden er drie goed bezochte 

kinderdisco´s georganiseerd. Per discoavond bezoeken tussen de 70 en de 100 kinderen de 
speeltuin. De traditie is dat er per jaar twee activiteiten zijn die uitsluitend toegankelijk zijn voor 
(kinderen van) leden. Dit betreft het paaseieren zoeken in het voorjaar en het sinterklaasfeest in 
december. Beide activiteiten waren ook dit jaar weer een groot succes en werden door tientallen 
kinderen bezocht. Ook heeft er weer een St. Maartenoptocht vanuit de speeltuin plaatsgevonden. 
Voorafgaand aan de optocht konden de kinderen op woensdag een lampion knutselen. 

Ook traditie is het organiseren van een jaarfeest. Helaas zagen wij dit jaar door gebrek aan 
vrijwilligers geen mogelijkheid om het jaarfeest te organiseren.  

In november is er een goed bezochte vrijwilligersochtend georganiseerd. 

 

Leden- en Bezoekersaantallen 
Onze speeltuin is het hele jaar goed bezocht geweest. We houden geen exacte 
bezoekersaantallen bij, maar schatten in dat op een mooie zomer of lentedag al gauw 75-100 
mensen onze speeltuin bezoeken. Vaak voor langere tijd met picknickkleedjes e.d.. 
Woensdagmiddag, zaterdag en zondag zijn de drukste dagen. Ook op dagen met minder weer 
wordt de speeltuin als het even kan bezocht,  met name door kinderen uit de buurt  

Regelmatig komen ook mensen van buiten het Soesterkwartier naar onze speeltuin: uit heel 
Amersfoort, maar zelfs wel eens uit Hoevelaken en Nijkerk.  

 
Ongeveer 200 families (meestal met meerdere kinderen) zijn lid van onze speeltuinvereniging.  
Ook de scholen, kinderdagvebrlijven en BSO’s in het Soesterkwartier maken regelmatig gebruik 
van de speeltuin (en ons gebouwtje voor de toiletten). 

 

Op een mooie dag komen er veel mensen op de fiets 
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Het speeltuingebouw  
De zaal van het gebouw in de speeltuin kan gebruikt worden voor 
structurele maatschappelijke of culturele activiteiten. Voor 

incidentele activiteiten is de zaal sinds halverwege 2011 niet meer beschikbaar.  

Het speeltuingebouw wordt al langere tijd door vaste huurders gebruikt: o.a. Muziekbands en 
theatergroepen en de Speel-o-theek. De SRO verzorgt meerdere middagen yoga voor senioren in 
het speeltuingebouw. 

 

Begin 2013 is de centrale ruimte van het gebouw aangepakt. Alles heeft een mooie frisse kleur 
gekregen, er zijn nieuwe gordijnen en er is lambrisering aangebracht.  

 

Foto’s van onze opgeknapte zaal 
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Bestuur  
Het blijft moeizaam op het bestuur goed draaiende te houden. 
Begin 2013 zijn twee bestuursleden gestopt. In de loop van 2013 is 

ook Berrie Hesselink gestopt. Hij is een aantal jaar zeer actief geweest voor de speeltuin. Het blijft 
moeilijk om nieuwe leden te zoeken. Van september 2013 is het bestuur versterkt door Harald 
Haalboom. Het bestuur overlegt regelmatig en communiceert per e-mail. Verslagen van de 
overleggen zijn in 2013 niet gemaakt.  

 

Per 31 december 2013 bestond het bestuur uit:  

Mariëlle Cats (penningmeester) 

Harald Haalboom (secretaris, gestart september 2013) 

Eric Manschot  

 

De volgende bestuursleden zijn gestopt in 2013: 

Berrie Hesselink (voorzitter, gestopt halverwege 2013) 

Tiny Peereboom (gestopt begin 2013) 

Josette Dopper (gestopt begin 2013) 

 

Contact met de leden  
In 2013 is er geen ledenvergadering geweest.  

Via de website, facebook en Twitter zijn de leden op de hoogte gehouden van de activiteiten en 
ontwikkelingen in de speeltuin. Begin 2013 is voor de speeltuin ook een twitter en 
facebookaccount aangemaakt om ook op die manier het contact met onze leden te onderhouden. 
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