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Voorwoord
Voor speeltuin De Rivierenwijk was 2018 een leuk, goed en vruchtbaar jaar. We hebben veel
aandacht gegeven aan onze naamsbekendheid en het werven van nieuwe vrijwilligers is ook
doorgegaan. Dit heeft geleid tot leuke activiteiten en uitbreiding van het bestuur. Hierover later
meer. Aandachtspunt voor 2019 is en blijft behoud en werving van nieuwe vrijwilligers zowel in de
speeltuin als ook in de ontdekmoestuin. Tevens willen we het samenwerken met andere
organisaties in de wijk waar mogelijk uitbreiden.
We hebben in 2018 weer veel activiteiten kunnen organiseren en het onderhoud is goed op orde.
Onze speeltuin is en blijft een centraal punt in de wijk, een veilige schone en 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 en uit
omliggende gemeenten. 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.

Marchien Hindriks
Speeltuinvereniging De Rivierenwijk
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In de speeltuin
2018 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 2017 naar voren zijn gekomen. De belangrijkste zaken van het onderhoud van de
speeltoestellen zijn:
-

-

De kabelbaan – die zeer intensief wordt gebruikt - is weer gespannen en deels gegrond en
geverfd;
De waterpomp is kwetsbaar en regelmatig stuk. We hebben contact met de leverancier
over reviseren of vervanging. We willen daar begin 2019 duidelijkheid over, zodat het
volgende seizoen volop gebruik gemaakt kan worden van de pomp;
Er is een peuterschommel kapot gegaan, daarvoor wordt een nieuwe besteld;
Het schip is op verschillende punten gerepareerd en de kruiskoppelingen van het net zijn
nagekeken en waar nodig vervangen;
zandtakel bij de boot is gerepareerd;

-

het speelhuisje is opgeknapt, geschuurd, gegrond en geverfd en ziet er weer spik en span
uit;

-

graskanten rondom de paden en de toestellen zijn afgestoken;

-

alle kruiskoppelingen van de piratenklim op het voorterrein zijn gecontroleerd en waar
nodig vervangen;

-

picknicktafels zijn opgeknapt en zien er weer netjes uit

-

een van de zes schommel had een losse bout, die is vervangen en direct even de andere
schommels gecontroleerd, die waren in orde;

-

de skelters hebben onderhoud gehad. Een nieuwe ketting bij de een en alle banden
nagekeken;

-

ook wordt er regelmatig (iig op elke klusochtend maar ook daarbuiten) valzand
aangeharkt en bij geschept bij de diverse toestellen.

We hebben een aantal nieuwe speeltoestellen gekregen. We hebben hiervoor subsidie van de
gemeente ontvangen, waar we heel blij mee zijn! De schommelwip (die vaak kapot was) is
vervangen door een lianenklim. Op het voorterrein zijn 2 zandgravers geplaatst. En op het gras
zijn een aantal stappaaltjes gekomen. Al met al erg leuke toevoegingen voor de speeltuin, waar de
kinderen enthousiast gebruik van maken.
Verder hebben we 1 extra picknicktafel en 2 extra vuilnisbakken geplaatst. Hiervoor hebben we
buurtbudget aangevraagd en ontvangen. Ook daar zijn we erg blij mee. De plaatsing is gedaan
door onze vrijwilligers en de vrijwilligers van Stater.
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de nieuwe vuilnisbakken en picknicktafel
Qua groenonderhoud zijn de volgende activiteiten uitgevoerd, gedeeltelijk in de zes
klusochtenden die zijn georganiseerd:
- De hagen en struiken zijn gesnoeid 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 drie vrijwilligers;
- Onkruid is verwijderd in het zand rondom de toestellen en in de perkjes;
- Er is fors gesnoeid door vrijwilligers tijdens de klusochtenden;

De overlast is gelukkig weer beperkt geweest. Het camerasysteem dat in de zomer van 2014 is
geplaatst blijft zijn vruchten afwerpen. Wel blijven we last houden van jongeren die ’s avonds in
de speeltuin verblijven en daar harde muziek draaien, glazen flessen kapot gooien, afval
achterlaten en hier en daar wat dingen vernielen. We hebben de speeltuin ’s avonds een
bepaalde periode gesloten.
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Een deel van de speeltuin wordt al heel lang gebruikt als moestuin en is niet algemeen
toegankelijk. 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. Verder is de moestuin als er gewerkt wordt, en dat is in het
seizoen iig elke zondagochtend, open voor iedereen om een kijkje te nemen of ook de handen uit
de mouwen te steken. De oogst wordt altijd verdeeld onder de vrijwilligers en belangstellenden.
Zodat zoveel mogelijk mensen van het heerlijke groente en fruit kunnen genieten! Afgelopen jaar
is er met subsidie van de Provincie Utrecht een grondwaterpomp gekocht en geplaatst, zodat er
geen kraanwater meer nodig is.

moestuin
In het begin van het jaar wordt er flink wat mest de tuin in gekruid door de vrijwilligers zodat de
opbrengst later het jaar zo optimaal mogelijk is.
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.

kinderbootcamp
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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 goed bezocht. In 2018 hebben
we daarnaast de volgende activiteiten georganiseerd:
-

-

-

-

Vier keer een kinderdisco op zaterdagavond; per disco avond hebben tussen de 10 en 25
kinderen de disco bezocht. De carnavalsdisco en de Halloween disco waren het drukste
bezocht.
Het paaseieren zoeken was weer een drukbezochte ledenactiviteit
Kinderbevrijdingsfestival: op de zonovergoten zaterdag van 5 mei hebben we een prachtig
kinderbevrijdingsfestival georganiseerd. Er was een podium met diverse optredens, zoals
een dansles, een poppenkast en een theatervoorstelling. Er waren 2 springkussen, diverse
spelletjes vanuit de Nusobus, De Doezobus was er met allerlei proefjes en techniek
dingetjes, er was een kleedjesmarkt waarbij de kinderen hun speelgoed en andere
rommel konden verkopen. De kinderen konden zich laten schminken, een mooi
ballonfiguur krijgen en een zakje popcorn ophalen. Het was een groot succes! Er zijn over
de hele middag zo’n 600 kinderen geweest. Ze hebben heerlijk gespeeld, genoten en
lekker gepicknickt. Het was een festival om nooit te vergeten! De deelnemers (van
theater tot schminker en van poppenkast tot popcornkraam) kwamen bijna allemaal uit
het het Soesterkwartier wat extra speciaal voor ons was. Voor de financiering hebben we
geld ontvangen vanuit het buurtbudget, hiermee konden ongeveer de helft van de kosten
worden voldaan, de rest hebben we uit eigen middelen voldaan.
In juni hebben wij een kinderbootcamp georganiseerd. Meester Lex van SRO had een
mooi parcour uitgezet. In totaal hebben zo’n veertig kinderen zich in het zweet gewerkt.
ABC heeft spelmiddagen georganiseerd op de vrijdagmiddagen. Dit liep de ene keer beter
dan de andere keer. In december is door ABC besloten een andere invulling te gaan geven
aan die spelmiddagen waardoor gebruik van ons pand niet langer nodig is.
Ongeveer 40 kinderen en hun ouders hebben met St. Maarten deelgenomen aan de
lampionnenoptocht door het Soesterkwartier, waarbij een draaiorgel aanwezig was.
In oktober heeft clown Okidoki weer opgetreden, wat weer een groot succes was.
Verder is er begin oktober een dansjuf geweest om de kinderen dansles te geven. Het was
een heerlijke middag met veel beweging en lachende gezichten.
Sinterklaas was ook weer een gezellig kinderfeest.
Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand zetten we de skelters buiten. Dit is inmiddels
een goed bekende activiteit in de wijk en de middagen worden druk gezocht.
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 speeltuin met alle vrijwilligers.
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Impressie van het jaarfeest

Impressie Kinderbevrijdingsfestival
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Sinterklaas
In de laatste week van de
zomervakantie vindt
traditiegetrouw het
Huttenbouwen plaats.
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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

-

ABC: vrijdagmiddag spelletjesmiddag

We hebben nog ruimte voor nieuwe huurders. We blijven dit onder de aandacht brengen, zodat
het gebouw optimaal gebruikt wordt.

Daarnaast wordt het gebouw regelmatig gebruikt door andere maatschappelijke organisaties
zoals bewonersvereniging Soesterhof, de Dahliavereniging, muziekvereniging Wilskracht, de
Vlindertuin.
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 sleeën wat veel plezier oplevert.
Regelmatig komen ook mensen van buiten het Soesterkwartier naar onze speeltuin: uit heel
Amersfoort, maar ook wel eens uit Leusden, Hoevelaken, Baarn, Nijkerk, etc.
Ongeveer 160 families (meestal met meerdere kinderen) zijn lid van onze speeltuinvereniging. In
2018 hebben we 12 nieuwe leden kunnen inschrijven en heeft 1 lid het lidmaatschap opgezegd
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. 15
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.
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Sint Maarten en Clown Okidoki
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Bestuur en vrijwilligers
We zijn blij te kunnen melden dat het bestuur een aantal nieuwe leden heeft gekregen.
Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit:
Marchien Hindriks (voorzitter, activiteiten)
Bregje Brugman (secretaris, communicatie)
Berthe Brouwer (penningmeester)
Jetske Dedden (algemeen lid, activiteiten)
Eric Manschot (algemeen lid, gebouw/verhuur/onderhoud speeltoestellen)
Fons van der Voordt (algemeen lid, onderhoud groen en speeltoestellen)
Er zijn op dit moment geen vacatures voor het bestuur!
Het bestuur vergadert gemiddeld eens per twee maanden om alle zaken te bespreken en acties
uit te zetten.
In 2018 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 3 vrijwilligers;
- Er is een groepje van ca. 5 a 8 personen actief tijdens de klusochtenden. We hebben een
appgroep.
- Een groep van ca. 10 mensen is actief in de moesontdektuin. In 2018 is de moestuingroep
actief op zoek gegaan naar nieuwe vrijwilligers. Er zijn een aantal nieuwe mensen
bijgekomen, maar werving blijft een aandachtspunt;
- Er zijn 2 vrijwilligers de activiteiten coördineren. Ze krijgen bij de uitvoering hulp van
andere vrijwilligers. Wel blijft werving van vrijwilligers voor activiteiten een
aandachtspunt;
- We hebben 1 vrijwilliger die zich inzet voor de communicatie: het onderhoud van de
website, maken van flyers, fotoverslagen en het bijhouden van de facebookpagina.
Voldoende vrijwilligers houden blijft een aandachtspunt.
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Contact met de leden en communicatie
In 2018 is er een ledenvergadering geweest. Hier zijn geen leden op afgekomen. Dit is wel
teleurstellend. Komend jaar gaan we actief nadenken over hoe we de betrokkenheid van de leden
kunnen vergroten.
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 en facebookpagina zijn actueel en geven een mooi en actueel beeld van de speeltuin.
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