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Voorwoord
Voor speeltuin De Rivierenwijk was 2020 een jaar om nooit te vergeten. Het is het jaar van de
covid19-pandemie. Helaas moesten we dit jaar onze speeltuin noodgedwongen een aantal
maanden sluiten. Hierdoor konden ook veel van onze ac viteiten niet doorgaan. Hierover later
meer. Maar we hebben toch ook een leuk jaar gehad. Het onderhoud van de toestellen en het
groen is uiteraard doorgegaan. Aandachtspunt voor 2021 is en blij behoud en werving van
nieuwe vrijwilligers zowel in de speeltuin als ook in de ontdekmoestuin.
We hebben in 2020 minder ac viteiten kunnen organiseren maar het onderhoud is goed op orde.
Onze speeltuin is en blij 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
Soesterkwar er zelf, maar ook voor veel mensen uit andere delen van Amersfoort en uit
omliggende gemeenten. Op mooie dagen wordt er druk gespeeld, gepicknickt en genoten van de
zon. En een aantal organisa es gebruikt het gebouw voor hun wekelijkse repe es en
bijeenkomsten. Dat kon dit jaar helaas lang niet al jd doorgaan. Maar we prijzen ons gelukkig dat
we wel extra huurders hebben gekregen. De vele verjaardagsfeestjes en spelende schoolklassen
konden dit jaar helaas ook niet doorgaan. We zijn open gegaan zodra dat weer verantwoord was
en we zijn trots dat we ook dit jaar weer ons steentje konden bijdragen aan de lee aarheid van
onze wijk.

Marchien Hindriks
Speeltuinvereniging De Rivierenwijk
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In de speeltuin
2020 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 inspec e en
onze eigen controles naar voren zijn gekomen.
De belangrijkste zaken van het onderhoud zijn:
-

Er zijn diverse schroeven en bouten vervangen dan wel aangedraaid;
De container voor de opslag hee groot onderhoud gehad en is nu weer waterdicht en
opgeruimd;
De loopton is verwijderd voor groot onderhoud en wordt zsm weer teruggeplaatst;
Skelters zijn weer nagekeken;
De kruiwagen hebben nieuwe banden en laagje verf gekregen;
Kuilen in gras gevuld en opnieuw ingezaaid;
Valzand wordt regelma g bijgevuld en aangeharkt;
Alle hagen, wilgen en platanen zijn gesnoeid;
Ook zijn dit jaar een aantal van onze bomen gesnoeid door Ter Riele;
Veel onkruid gewied;
Paden geveegd;
Bladeren opgeruimd in de herfst (wordt in de moestuin gebruikt voor compost);
Gras wordt in het seizoen wekelijks gemaaid;
De graskanten rondom de paden en de toestellen zijn weer afgestoken;

Dit jaar hebben we helaas ook weer te maken gehad met overlast. We blijven last houden van
jongeren die ’s avonds in de speeltuin verblijven en daar harde muziek draaien en rommel
achterlaten. Ondanks de slui ng van de speeltuin ivm Corona, werd de speeltuin veel gebruikt als
hangplek. Dit jaar hebben we een overleg gehad met de wijkagenten, de jongerenwerker en de
wijkwerker om de problemen te bespreken en de lijntjes korter te maken.
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Ontdekmoestuin
Een deel van de speeltuin wordt nog steeds 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 ac ef is. Er is zeker nog ruimte voor uitbreiding van deze groep,
want de moestuin is erg bewerkelijk. Er wordt regelma g gecommuniceerd naar de leden over de
ac viteiten 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 al jd verdeeld onder de vrijwilligers en belangstellenden.
Zodat zoveel mogelijk mensen van het heerlijke groente en fruit kunnen genieten!

In het begin van het jaar wordt er ink wat mest de tuin in gekruid door de vrijwilligers zodat de
opbrengst later het jaar zo op maal 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 ac viteiten.
Helaas konden er door Corona dit jaar niet zoveel mensen genieten van de (opbrengst van de)
moestuin als andere jaren.
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Activiteiten
Speeltuin De Rivierenwijk staat bekend om haar ac viteiten. Bijna alle ac viteiten zijn openbaar.
De tradi e is dat er per jaar twee ac viteiten zijn die uitsluitend toegankelijk zijn voor (kinderen
van) leden. Dit betre het paaseieren zoeken in het voorjaar en het sinterklaasfeest in december.
Helaas kon het paaseieren zoeken dit jaar helaas niet doorgaan ivm Corona. Maar in december
konden we wel een aangepast Sinterklaasfeest vieren voor onze leden. De kinderen mochten bij
de haard hun schoentje ze en en een week later konden ze hun schoentje gevuld met iets lekkers
en en een kleinigheidje weer ophalen. Dit werd door de leden erg gewaardeerd.
Helaas konden onze plannen voor een kinderbevrijdingsfes val niet doorgaan. We hadden graag
voor de kinderen in de wijk een prach g feest gevierd voor ‘75 jaar vrijheid’. De teleurstelling
onder de vrijwilligers was groot, maar iedereen was het erover eens dat ook wij onze
verantwoordelijkheid moeten nemen voor de indamming van het virus.
Ook de Hu enbouw kon niet doorgaan. En hetzelfde gold voor de Sint Maartenoptocht.
Wij hopen dat wij in 2021 onze ac viteiten als vanouds kunnen oppakken.
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Carnaval 2020 (voor de corona uitbraak)

Sinterklaas 2020 (coronaproof)
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Gebruik van het gebouw
Het gebouw van de speeltuin wordt op structurele basis verhuurd aan maatschappelijke en
culturele organisa es, die deels uit de wijk komen. Het gaat om de volgende organisa es:
-

Manha an Bigband: wekelijkse repe e
Amerbloazers: wekelijkse repe e
SRO ouderen yoga en gymnas ek: twee keer per week
SRO sociaal vitaal: een keer per week
Speelotheek Ondersteboven: dinsdag inloopochtend en donderdag inloopavond
Mama- en Papacafé: wekelijkse samenkomst
Hu enbouwen: de spullen van de Hu enbouwen zijn opgeslagen op de zolder en in de
container naast het gebouw

Helaas moest dit jaar het gebouw ook een aantal maanden sluiten en konden de huurders er geen
gebruik van maken. Overigens hadden de huurders hiervoor begrip.
We hebben nog een paar plekken voor nieuwe huurders. We blijven dit onder de aandacht
brengen, zodat het gebouw op maal gebruikt wordt.

Daarnaast wordt het gebouw regelma g gebruikt door andere maatschappelijke organisa es zoals
de werkgroep groengordel, de Dahliavereniging, muziekvereniging Wilskracht, de Vlindertuin.
Het gebouw wordt niet verhuurd aan par culieren 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 toile en. Daarnaast is iedereen welkom om (kinder)feestjes te geven
in de speeltuin.
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Leden- en bezoekersaantallen
Onze speeltuin is dit jaar vanwege de slui ng minder bezocht dan voorgaande jaren. We houden
geen exacte bezoekersaantallen bij, maar scha en in dat op een reguliere mooie zomer of
lentedag al gauw 75-100 mensen onze speeltuin bezoeken. Vaak voor langere jd 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 januari van dit jaar is de speeltuin ook druk bezocht en wordt de berg
gebruikt om vanaf te sleeën wat veel plezier oplevert.
We hebben dit jaar veel vragen gehad van wijkbewoners wanneer de speeltuin weer open ging.
Helaas was dat voor ons ook onzeker omdat wij a ankelijk waren van de instemming van de
gemeente. Het was moeilijk om vrijwilligers te vinden die bij de ingang wilden staan, maar het is
uiteindelijk toch gelukt. Met een klein groepje is de speeltuin in juni weer voor een paar uurtjes in
de week open gegaan. En in juli konden we met wat extra maatregelen open zonder toezicht!
Dat was een verademing voor ons maar zeker ook voor de kinderen en hun ouders!
Regelma g komen ook mensen van buiten het Soesterkwar er naar onze speeltuin: uit heel
Amersfoort, maar ook wel eens uit Leusden, Hoevelaken, Baarn, Nijkerk, etc.
Ongeveer 190 families (meestal met meerdere kinderen) zijn lid van onze speeltuinvereniging. In
2020 hebben we 12 nieuwe leden kunnen inschrijven en hebben 6 leden het lidmaatschap
opgezegd omdat de kinderen de lee ijd van de speeltuin zijn ontgroeid of vanwege verhuizing.
Normaal gesproken is de speeltuin vooral in de maanden mei, juni en juli druk bezocht door
groepen (inscha ng ca. 15 keer), zoals schoolklassen, kinderopvang en welzijnsorganisa es, zowel
vanuit de wijk als andere delen van Amersfoort. Dit jaar kon dat helaas niet doorgaan vanwege de
pandemie.
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Bestuur en vrijwilligers
We zijn blij dat ons bestuur goed gevuld is.
Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit:
Marchien Hindriks (voorzi er, ac viteiten)
Bregje Brugman (secretaris, penningmeester a.i., communica e)
Jetske Dedden (algemeen lid, ac viteiten)
Eric Manschot (algemeen lid, gebouw/verhuur/onderhoud speeltoestellen)

Er zijn op dit moment zijn we nog opzoek naar een nieuw bestuurslid, bij voorkeur een
penningmeester.
Het bestuur vergadert gemiddeld eens per twee maanden om alle zaken te bespreken en ac es uit
te ze en.
In 2021 hebben we een aantal 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 ac ef jdens de klusochtenden. We hebben een
appgroep.
- Een groep van ca. 10 mensen is ac ef in de moesontdektuin.
- Er zijn 2 vrijwilligers de ac viteiten coördineren. Ze krijgen bij de uitvoering hulp van
andere vrijwilligers. Wel blij werving van vrijwilligers voor ac viteiten een
aandachtspunt;
- We hebben 1 vrijwilliger die zich inzet voor de communica e: het onderhoud van de
website, maken van yers, fotoverslagen en het bijhouden van de facebookpagina.
Voldoende vrijwilligers houden blij een aandachtspunt.
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Contact met de leden en communicatie
In 2020 is er geen ledenvergadering geweest. Dit in verband met de slui ng van het gebouw
vanwege Corona. Komend jaar gaan we hoe dan ook een ledenvergadering houden. We hopen het
face to face te kunnen doen, maar anders gaan we het via de digitale weg proberen. Met deze
laatste manier hebben wij en ook de andere wijkbewoners meer ervaring gekregen in het
afgelopen jaar aangezien velen via de digitale weg hun werk doen en vergaderen.
Via de website, facebook en Twi er houden we de leden op de hoogte van de ac viteiten en
ontwikkelingen in de speeltuin.
De website en facebookpagina zijn actueel en geven een mooi en actueel beeld van de speeltuin.
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