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Voorwoord 
 

Voor speeltuin De Rivierenwijk was 2017 een redelijk goed jaar. We hebben veel aandacht 

gegeven aan het werven van nieuwe vrijwilligers. Dit heeft ertoe geleid dat we aan het eind van 

het jaar nieuwe vrijwilligers hebben voor de organisatie van de activiteiten, voor de communicatie 

en de maaiploeg is uitgebreid naar vier vrijwilligers. Aandachtspunt voor 2018 is de uitbreiding 

van het bestuur, behoud en nieuwe vrijwilligers in de speeltuin en en meer vrijwilligers in de 

ontdekmoestuin. Ook willen we meer samenwerken met andere organisaties in de wijk. 

Toch hebben we in 2017 veel activiteiten kunnen organiseren en is het onderhoud goed op orde.  

Onze speeltuin is en blijft een centraal punt in de wijk, een veilige en schone groene speelplek 

voor alle kinderen die daar gebruik van willen maken, zowel voor de mensen uit het 

Soesterkwartier zelf, maar ook voor veel mensen uit andere delen van Amersfoort. Op mooie 

dagen wordt er druk gepicknickt en genoten van de zon. En een aantal organisaties gebruikt het 

gebouw voor hun wekelijkse repetities en bijeenkomsten. We zijn trots dat we hiermee een 

steentje kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van onze wijk.  

 

Berthe Brouwer 

Voorzitter speeltuinvereniging De Rivierenwijk 
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In de speeltuin 
 

2017 was een normaal jaar ten aanzien van het beheer en onderhoud van het groen en 

speeltoestellen in de speeltuin. We hebben de punten opgepakt die uit de jaarlijkse inspectie van 

eind 2016 naar voren zijn gekomen. De belangrijkste zaken van het onderhoud van de 

speeltoestellen zijn: 

- De kabelbaan – die zeer intensief wordt gebruikt - is gerepareerd middels nieuwe 

stopveren aan het eind en begin 

- De waterpomp is gerepareerd 

- De schommelmand heeft nieuwe hangkettingen 

- De spleten in de houten palen van de speeltoestellen zijn dicht gemaakt 

- Het schip is op verschillende punten gerepareerd en de rode rand is geschilderd zodat het 

schip er weer fris uit ziet 

 

 

Qua groenonderhoud zijn de volgende activiteiten uitgevoerd, gedeeltelijk in de zes 
klusochtenden die zijn georganiseerd: 

- De wilgen zijn geknot en de braamstruiken op de berg zijn verwijderd met de vrijwilligers 
van Stater. Zij zijn via Matchpoint met de speeltuin in contact gekomen, en hun harde 
werken is zeer gewaardeerd. 

- Het gras is tweewekelijks en in de zomer wekelijks gemaaid door de twee vrijwillige 
grasmaaiers 

- Onkruid is verwijderd in het zand rondom de toestellen 

- Er is fors gesnoeid door vrijwilligers tijdens de klusochtenden en door Land in zicht (een 

leer-werkplaats). 

- Er zijn nieuwe lampen geplaatst rondom het gebouw 

- Er is gelukkig geen Japanse duizendknoop aangetroffen in de speeltuin, maar wel in de 

naastgelegen Vlindertuin. Alert blijven dus. 

 

 

Nieuwe wipkippen plaatsen Koffiedrinken en werken tijdens de klusochtend 
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De overlast is in 2016 beperkt geweest. Het camerasysteem 

dat in de zomer van 2014 is geplaatst blijft zijn vruchten 

afwerpen. Aan de achterkant van het gebouw is een raam 

ingeslagen; doordat het beveiligd glas was kon er niet binnen 

worden gedrongen in het gebouw. Er is een nieuw raam 

geplaatst. De stellage van een zandmandje is krom getrokken. 

Er zijn planken van het schip getrokken. Enkele keren zijn 

kinderen op het dak van het gebouw geklommen om daar 

hutten te bouwen, hetgeen mogelijk heeft bijgedragen aan de 

lekkage die is ontstaan. Ook hebben we wat last gehad van 

jongeren die ’s avonds in de speeltuin verblijven en daar harde 

muziek draaien, glazen flessen kapot gooien en afval 

achterlaten. We hebben de speeltuin ’s avonds een bepaalde 

periode gesloten en de wijkagent gevraagd om extra op te 

letten. 

 

 

 

 

 

 

Waarschuwing Japanse Duizendknoop in naastgelegen Vlindertuin 

Houten stellage met metalen pin is krom getrokken 
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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, en dit is in 2015 

en in 2016 voortgezet. De groep vrijwilligers is redelijk stabiel, waardoor er nu een groep van in 

totaal ca. 10 mensen in meer of mindere mate actief is. Er is zeker nog ruimte voor uitbreiding van 

deze groep, want de moestuin is erg bewerkelijk. Er wordt regelmatig gecommuniceerd naar de 

leden over de activiteiten in de moestuin. 

 

 

Bloementuin Oogst 
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Begin 2017 is er veel mest in de tuin gebracht, waardoor de opbrengsten dit jaar heel goed waren. 

Het achterste deel is een gezamenlijke moestuin waar ook kinderen betrokken worden bij het 

onderhoud. Het voorste deel is een gezamenlijke pluktuin met ruimte voor activiteiten.  

 

 

 

Tijdens het jaarfeest is de ontdekmoestuin ook druk bezocht; er werden marshmallows 

geroosterd op vuurtjes in vuurkorven en er werd druk geknutseld. 
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Activiteiten 
 

Speeltuin De Rivierenwijk staat bekend om haar activiteiten. Bijna alle activiteiten zijn openbaar. 

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 zijn druk bezocht. In 2017 hebben 

we daarnaast de volgende activiteiten georganiseerd: 

- Vier keer een kinderdisco op vrijdagavond; per disco avond hebben tussen de 15 en 30 

kinderen de disco bezocht. De carnavalsdisco en de Halloween disco waren het drukste 

bezocht. 

- Het paaseieren zoeken was weer een drukbezochte ledenactiviteit 

- Jaarfeest: op een mooie zaterdagmiddag in juni hebben ca. 200 kinderen de speeltuin 

bezocht en deelgenomen aan de feestelijke activiteiten. Ze hebben heerlijk gespeeld,  

spellen gedaan met de Speelotheek, ze zijn geschminkt, hebben gedanst, genoten van 

poppentheaterspel van Cassiopeia, balonnenfiguren gekregen, marshmallows gegeten en 

geknutseld in de moestuin en suikerspinnen gegeten. Het actief werven van leden heeft 8 

nieuwe leden opgeleverd. Huttenbouwen was aanwezig om de kinderen attent te maken 

op de mogelijkheid van huttenbouwen in de laatste week van de vakantie. 

Marshmellows roosteren Knutselen tijdens het jaarfeest 
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- Indebuurt033 heeft het eerste half jaar spelmiddagen 

georganiseerd op vrijdagmiddag waar ca. 5 tot 10 kinderen op af kwamen 

- Ongeveer 30 kinderen en hun ouders hebben deelgenomen aan de lampionnenoptocht 

door het Soesterkwartier, waarbij een draaiorgel aanwezig was.  

- Aan het begin van de herfstvakantie heeft clown Okidoki opgetreden, en mochten de 

kinderen zelf ook aan de slag. 

- Sinterklaas was ook weer een gezellig kinderfeest.  

 

 

- Vanaf september hebben we iedere eerste vrijdagmiddag van de maand de skelters 

buiten gezet. Dit was een succes, de kinderen vinden het leuk om even lekker te 

skelteren. 

- Eind december hebben we in de kerstvakantie een activiteitenmiddag georganiseerd. 

We hebben dit jaar zes klusochtenden georganiseerd, zodat mensen meer keuze hebben om een 

paar uurtjes te komen helpen. Tevens hebben we genoten van een gezellige bbq in de moestuin 

met alle vrijwilligers. 
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Impressie van  het jaarfeest 

Kinderdisco Skelteren op vrijdagmiddag 

Sinterklaasfeest 

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

plaatsgevonden: 

- Huttenbouwen in de laatste week van de zomervakantie 

 

 

 

 

  

Kinderdisco 

Begin van de lampionnenoptocht 
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Gebruik van het gebouw 

Het gebouw van de speeltuin wordt op structurele basis verhuurd aan maatschappelijke en 

culturele organisaties, die deels uit de wijk komen. Het gaat om de volgende organisaties: 

- Manhattan Bigband: wekelijkse repetitie 

- Amerbloazers: wekelijkse repetitie 

- Toneelvereniging We zijn al begonnen: wekelijkse repetitie 

- SRO ouderen yoga en gymnastiek: twee keer per week  

- Speelotheek Ondersteboven: dinsdag inloopochtend en donderdag inloopavond 

- Huttenbouwen: de spullen van de Huttenbouwen zijn opgeslagen op de zolder en in de 

container naast het gebouw 

Helaas hebben het Clownsduo Ondersteboven en het Mamacafe de huur opgezegd omdat zij een 

andere beter passende locatie hebben gevonden. Daardoor hebben we ruimte voor nieuwe 

organisaties, in 2018 zullen we dat breed bekend maken, zodat het gebouw optimaal gebruikt 

wordt. 

Eind 2017 hebben we voor het eerst een brief over de huurverhoging gestuurd, conform het 

contract de huurders hebben ondertekend. 

We hebben met subsidie van het Buurtbudget nieuwe stoelen aangeschaft. Daarnaast hebben we 

tafels gekregen van een bedrijf (via Matchpoint geregeld). Het interieur ziet er weer picobello uit. 

 

 

Daarnaast wordt het gebouw regelmatig gebruikt door andere maatschappelijke organisaties 

zoals bewonersvereniging Soesterhof, de Dahliavereniging, muziekvereniging Wilskracht. 

Het gebouw wordt niet verhuurd aan particulieren voor feestjes en dergelijke. Voor leden openen 

we op aanvraag het gebouw wanneer zij een feestje organiseren in de speeltuin, zodat gebruik 

gemaakt kan worden van de toiletten. Daarnaast is iedereen welkom om (kinder)feestjes te geven 

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. Tijdens de 
sneeuw in december van dit jaar is de speeltuin ook druk bezocht en wordt de berg gebruikt om 
vanaf te skiën wat veel plezier oplevert. 
 
Regelmatig komen ook mensen van buiten het Soesterkwartier naar onze speeltuin: uit heel 
Amersfoort, maar ook wel eens uit Hoevelaken, Nijkerk, etc.  
Ongeveer 150 families (meestal met meerdere kinderen) zijn lid van onze speeltuinvereniging. In 
2017 hebben we 20 nieuwe leden kunnen inschrijven en hebben 12 leden hun lidmaatschap 
opgezegd in verband met verhuizing of omdat de kinderen de leeftijd van de speeltuin zijn 
ontgroeid. 
 
De speeltuin is vooral in de maanden mei, juni en juli bezocht door groepen (inschatting ca. 10 
keer), zoals schoolklassen, kinderopvang en welzijnsorganisaties, zowel vanuit de wijk als andere 
delen van Amersfoort.  We doen dan altijd de deur van het gebouw open, zodat gebruik gemaakt 
kan worden van de toiletten en er water ter beschikking staat. 

 

 

 

 

 

  

Heerlijk spelen 
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Bestuur en vrijwilligers  
 
Per 31 december 2017 bestond het bestuur uit:  
 
Berthe Brouwer (voorzitter en onderhoud groen en speeltoestellen) 
Harald Haalboom (penningmeester) 
Eric Manschot (gebouw/verhuur en activiteiten) 
Marchien Hindriks (net begonnen, onderzoekt wat ze wil gaan doen) 
 
Harald Haalboom heeft aangegeven dat hij in januari 2018 stopt als penningmeester. We gaan 
ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
 
Vacatures eind 2018: secretaris, algemeen bestuurslid, penningmeester 
 
Het bestuur vergadert gemiddeld eens per twee maanden om alle zaken te bespreken en acties 
uit te zetten. 
 
In 2017 hebben we veel nieuwe vrijwilligers geworven, daar zijn we heel blij mee. De volgende 
vrijwilligers zijn nu betrokken: 

- Het maaien van het gras wordt uitgevoerd door Vincent Busch en Peter Boone. Er zijn 
daarnaast twee nieuwe grasmaaiers bij gekomen. 

- Er is een groepje van ca. 5 a 10 personen actief tijdens de klusochtenden. We hebben nu 
een appgroep waarin ca. 4 nieuwe onderhoudsvrijwilligers zitten die ook regelmatig 
bijdragen tijdens de klusochtenden.   

- Een groep van ca. 10 mensen is actief in de moesontdektuin gecoördineerd door Mirjam 
Holleman. Door prive drukte zijn de vrijwilligers minder actief, er zijn daarom nieuwe 
vrijwilligers in de moestuin nodig. In 2018 gaat de moestuingroep actief aan de slag met 
het werven daarvan. 

- Samen met Eric Manschot zetten Susan Rood en Jetske Dedden zich in voor de organisatie 
van activiteiten. 

- Bregje Brugmans is eind 2017 begonnen met communicatie: het onderhoud van de 
website, maken van flyers en fotoverslagen. Michelle Veerman houdt de facebook pagina 
bij. 
 

Voldoende vrijwilligers houden blijft een aandachtspunt. 
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Contact met de leden en communicatie 
 

In 2017 is er een ledenvergadering geweest. Hier zijn twee leden op afgekomen. Hoewel dit een 

klein aantal is, zijn beide wel actief geworden als vrijwilliger, in die zin toch een mooie oogst. 

Via de website, facebook en Twitter houden we de leden op de hoogte 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.  

De website is actueel nu we een nieuwe vrijwilliger communicatie hebben, deze geeft een mooi 

en actueel beeld van de speeltuin. 
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