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Voorwoord 

Voor speeltuin De Rivierenwijk was 2014 een goed jaar. Het is gelukt om meer vrijwilligers te 

betrekken bij de speeltuin en dat heeft geresulteerd in meer activiteiten dan in 2013, een goed 

onderhouden speeltuin en een start met het moestuinproject. Ook is het gelukt – via Ravelijn - 

om een beheerder te vinden die meerdere middagen aanwezig is in de speeltuin en 

aanspreekpunt is, een pleister kan plakken en zorgt dat de WC’s toegankelijk zijn.  

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. Op mooie dagen wordt er druk 

gepicknickt en in de zon gezeten.  

In 2014 hebben veel activiteiten vanuit de speeltuin plaatsgevonden: bijna maandelijks een 

kinderdisco, een jaarfeest, sinterklaas is op bezoek geweest en kinderen hebben paaseieren 

gezocht. Naast onze eigen activiteiten wordt onze speeltuin ook steeds vaker gebruikt door 

andere organisaties in de wijk: de Spelotheek OndersteBoven, Welzin met de kinderwijkraad, 

knutselmiddagen en het Repaircafé, een bijeenkomst van het Mamacafé en de SRO-middag in 

september van de ABC-scholen en sportverenigingen van het Soesterkwartier. We zijn trots dat 

we hiermee een steentje kunnen bijdragen. 

Het aantrekken van voldoende vrijwilligers blijft een aandachtspunt, maar een andere strategie 

heeft gewerkt. We hebben gekozen voor een kleiner bestuur met daarnaast meer vrijwilligers 

voor gerichte taken, zoals onderhoud in de speeltuin, organiseren van activiteiten, 

communicatie/website etc.. Dit heeft gewerkt er zijn meer mensen betrokken. Via Ravelijn is het 

ook gelukt om een beheerder te vinden (Ruud van Hoeijen) die een aantal middagen in de 

speeltuin aanwezig is. Hopelijk zet deze lijn zich voort in 2015.  

 

Mariëlle Cats 

Penningmeester speeltuinvereniging De Rivierenwijk 
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In de speeltuin 

2014 was een jaar van weinig bijzonderheden ten aanzien van het beheer en onderhoud van het 

groen en speeltoestellen in de speeltuin. De jaarlijkse inspecties hebben plaatsgevonden en de 

punten die hieruit kwamen zijn opgepakt. Bij de inspectie van september kregen we een 

compliment dat vrijwel alle punten (ook de niet urgente) opgepakt waren. Belangrijkste 

reparaties waren vervangen plateau draaimolen, zitje kabelbaan en waag bij de waterpomp. Deze 

laatste was door vandalen kapot gemaakt. Aangezien we veel last blijven houden van vandalisme 

in de speeltuin, hebben we besloten te investeren in een camerasysteem. Deze is geplaatst in de 

zomer van 2014 en sindsdien zijn er geen grote incidenten geweest.  

Het groenonderhoud vraagt relatief veel. Een kleine commissie verzorgt het maaien van het gras 

met onze elektrische maaimachine. In 2014 was er relatief veel onderhoud aan deze machine 

nodig. Een aantal vrijwilligersochtenden is georganiseerd om de rest van het groenonderhoud te 

doen. Ook is er een middag een groep werknemers van Royal HaskoningDHV geweest via 

Matchpoint en zij hebben veel werk verzet. 

Een deel van de speeltuin wordt al heel lang gebruikt als moestuin en is niet algemeen 

toegankelijk. In 2014 is gestart met de herinrichting van dit deel van de speeltuin. Het achterste 

deel is een gezamenlijke moestuin geworden waarbij langzamerhand ook kinderen betrokken 

worden. Het voorste deel wordt meer een gezamenlijke pluktuin met ruimte voor activiteiten. In 

2015 hopen we zover te zijn dat dit deel echt opengesteld gaat worden en activiteiten 

plaatsvinden. 

 

Vrijwilligers aan het werk in de speeltuin 
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Activiteiten 

Speeltuin De Rivierenwijk staat bekend om haar activiteiten. Alle activiteiten zijn openbaar. 

Gelukkig kon dit jaar ons jaarfeest weer doorgaan. Op 5 juli kwamen rond de 150 kinderen naar 

onze speeltuin en hebben daar heerlijk gespeeld, op pony’s gereden, zijn geschminkt, hebben 

gedanst en popcorn en suikerspinnen gegeten. In 2014 werden er acht goed bezochte 

kinderdisco´s georganiseerd. Per discoavond bezoeken tussen de 70 en de 100 kinderen de 

speeltuin. Ook waren er knutselmiddagen o.a. voor Halloween. 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. 

Naast de activiteiten vanuit de speeltuin zelf hebben de volgende andere activiteiten 

plaatsgevonden: 

- De kinderwijkraad op maandagmiddag (en een voorlichtingsavond over vuurwerk) 

- ABC-middag voor het Soesterkwartier op 24 september o.a. in onze speeltuin. Ondanks 

het mindere weer, was een groot aantal kinderen en ouders op deze middag aanwezig. 

- Kinder Repair Café Soesterkwartier op 18 november (geopend door wethouder Imming) 

en in 2015 zal deze elke derde woensdag van de maand plaatsvinden. 

 

Jaarfeest op 5 juli (foto’s van wijkwebsite Soesterkwartier) 

 
Knutselmiddag Halloween    Sinterklaas in de speeltuin   
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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, kinderdagverblijven en BSO’s in het Soesterkwartier maken regelmatig gebruik 

van de speeltuin (en ons gebouwtje voor de toiletten). 

 

Kinderdisco (foto wijkwebsite Soesterkwartier) 

Het speeltuingebouw  

De zaal van het gebouw in de speeltuin kan gebruikt worden voor structurele maatschappelijke of 

culturele activiteiten. Voor privé-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. 
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Bestuur en vrijwilligers  

In 2013 is gestart met zoeken naar vrijwilligers voor gerichte taken en daarnaast een klein 

bestuur. Dit heeft goed uitgepakt en er zijn nu meer mensen betrokken bij de speeltuin. Een korte 

samenvatting hieronder: 

- Ruud van Hoeijen is als beheerder op maandag, woensdag en vrijdagmiddag in de 

speeltuin aanwezig (bij mooi weer) en ondersteunt ook bij allerlei activiteiten 

- Merel Wismeijer is op heel enthousiaste wijze aan de slag gegaan met het organiseren 

van activiteiten. Aandachtspunt blijft wel om een pool te vinden van voldoende mensen 

bij de activiteiten zelf. 

- Het maaien van het gras wordt gedaan door twee mannen Klaas Jan Pfrommer en Peter 

Boone.  

- Ploni Schmink en Nienke Trommelen zijn bezig met de communicatie en website van de 

speeltuin 

- Jaap den Boer coördineert het onderhoud aan de toestellen. Daarnaast is er een pool 

mensen op zaterdagochtenden die af en toe helpen met het onderhoud van de speeltuin. 

- Een groep mensen is bezig met de herinrichting van de moestuin met Wisse de Blaauw als 

aanspreekpunt. 

Per 31 december 2014 bestond het bestuur uit:  

Mariëlle Cats (penningmeester) 

Harald Haalboom (secretaris)) 

Eric Manschot (gebouw/verhuur) 

Berthe Brouwer (gestart zomer 2014) 



 

  

8 

 

 

Contact met de leden en communicatie 

In 2014 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. Ook is er veel contact geweest met de medewerkers van de 

Wijkwebsite Soesterkwartier. Regelmatig is de verslaggever op bezoek geweest en is er een 

verslag geplaatst op de wijkwebsite. Dit heeft zelfs geresulteerd in een tweede plaats als meest 

wijkvriendelijke organisatie voor de wijkwebsite. 

 

 

Interview in de Stad Amersfoort naar aanleiding van het jaarfeest 

 


