
Wijk-krant 
Soesterkwartier 

 

Themanummer 

over vrijwilligers 
Vrijwilligerswerk in eigen buurt, dat is 

het thema waarop deze aflevering van 

de wijk-krant stil staat.  

Soesterkwartier kent een rijk 

verenigingsleven, waar al veel 

bewoners bij betrokken zijn. Om een 

tipje van de sluier op te lichten: diverse 

sportverenigingen (korfbal, voetbal, 

rugby, tennis, turnen, …), verschillende 

tuin-verenigingen (Dahliatuin, 

Vlindertuin, 2 volkstuin-verenigingen), 

een paar kerken en dan heb ik nog heel 

veel vergeten.  

Wist u bijvoorbeeld dat er in Nederland 

2 wijkmusea bestaan? Eén ervan staat 

in onze wijk. Wist u dat er in 

Amersfoort 5 speeltuin-verenigingen 

zijn? 3 ervan zijn in het 

Soesterkwartier.  

Al met al een mooi moment om met 

elkaar trots te zijn. Al dit sociaal 

kapitaal wordt aangedreven door een 

speciaal brandstof: vrijwilligerswerk. 

We horen we het de laatste tijd vaak: 

Het is een hele klus om de juiste 

persoon op de juiste plaats te vinden. 

In deze editie laten we een aantal 

buurt-initiatieven aan het woord. 

 

Vrijwilligers werken in Speeltuin 

Rivierenwijk



Wijkmuseum Soesterkwartier 
Het Wijkmuseum Soesterkwartier 

bestaat al 5 jaar .Meer dan 9000 

bezoekers hebben het leuke museum 

al bezocht . 

De openingstijden zijn elke zaterdag 

van 11.00 uur tot 16.00 uur .  

De woning is ingericht uit 

grootmoeders tijd . Rond 1940. 

Achter de woning is in de tuin een 

grote uitbouw geplaatst : de 

themakamer. Hierin zijn wisselende 

tentoonstellingen gehouden. 

Op de foto zijn de vrijwilligers te zien 

die er zich vol enthousiasme voor 

inzetten . Natuurlijk kunnen we altijd 

meer mensen gebruiken , kom gerust 

een zaterdag meedraaien. . 

 

 

Het Wijkmuseum bevindt zich op de 

Bonifaciusstraat 61. 
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VERKEERSTUIN 2.0 
van bruikleen naar huur 

De Wagenwerkplaats wordt steeds 

populairder bij allerlei organisaties die 

daar graag de ruimte willen gebruiken. 

De NS en de Verkeerstuin zijn een 10-

jarig huurovereenkomst met elkaar 

aangegaan voor 2/3 deel van de 

Tussenruimte. Het achterste deel is nu 

in gebruik door de Boulderhal. De 

Verkeerstuin 2.0 heeft in een aantal 

maanden een grandioze metamorfose 

ondergaan. 

 

Nu er maandelijks huur betaald moet 

worden, is het noodzakelijk dat er 

meer inkomsten binnen komen. 

Gelukkig zijn de kinderfeestjes erg 

populair. Ook willen steeds meer 

partijen ons (financieel) ondersteunen. 

 

Daarnaast kunnen we alleen voor de 

kinderen open blijven als voldoende 

volwassenen zo nu en dan willen 

helpen als vrijwilliger. Recent hebben 

we “Typisch Wij” uitgedacht als 

aanvulling op het huidige beperkte 

vrijwilligersbestand. Bij “Typisch Wij” 

vragen we bezoekers om een handje te 

helpen terwijl hun kinderen spelen. 

Enthousiast geworden? Meld je dan nu 

aan als vrijwilliger! 

vrijwilligers@verkeerstuin.info 

 

mailto:vrijwilligers@verkeerstuin.info


Buurthuis De Nieuwe Sleutel 
Op zoek naar gastvrouwen en -heren 

 

Buurthuis De Sleutel zou in 2013 haar 

deuren moeten sluiten, ware het niet 

dat een comité van buurtbewoners het 

overnamen. Zij hebben een stichting 

opgericht. Vanaf dat moment heet het 

Buurthuis De Nieuwe Sleutel. Inmiddels 

zijn we 4 jaar verder. Dankzij de inzet

 van vrijwilligers lukt het! 

Het jaar 2017 heeft veel opgeleverd. Er 

is een nieuwe en professionele keuken 

gekomen, en het dak is vervangen.  

We merken wel dat we nog niet alle 

potentie uit dit mooie huis voor de 

buurt halen. We kunnen niet elke dag 

de deuren openen. Daarom is De 

Nieuwe Sleutel op zoek naar 

vrijwilligers die zich als gastvrouw of 

gastheer willen inzetten.  

Komt u eens een keer buurten! 

www.denieuwesleutel.nl 

 

Buurauto +  
Buurauto, Nationaal Ouderenfonds en 

Indebuurt033 introduceren Buurauto+ 

Dit initiatief maakt het voor ouderen in 

het Soesterkwartier mogelijk om een 

rit aan te vragen die hen haalt van, of 

brengt naar bijvoorbeeld het 

winkelcentrum, ziekenhuis of de 

verjaardag van een (klein)kind. Het 

vervoer wordt uitgevoerd door 

vrijwilligers die als chauffeur rijden in 

Buurauto’s. De oudere betaalt een 

kleine bijdrage als vergoeding en wordt 

zoveel mogelijk vervoerd door een 

bekende uit de buurt. Het vervoer 

wordt uitgevoerd met elektrische 

Buurauto’s en is vertrouwd, veilig en 

makkelijk.  

Buurauto verzoekt ouderen die gebruik 

willen maken van Buurauto+ én 

vrijwilligers die ouderen uit hun eigen 

wijk willen vervoeren om zich aan te 

melden via www.buurautoplus.nl  

  

http://www.denieuwesleutel.nl/
http://www.buurautoplus.nl/


Made in Soesterkwartier 

De brouwers en hun bier: Kwartierbier 

 

Dimitri en Gerbrant zijn twee 

bevlogen bierbrouwers uit het 

Soesterkwartier. Vorig jaar roerden zij 

nog in hun eigen keuken in de 

brouwpan om bier te brouwen voor 

privegebruik. Tijdens deze sessies 

hebben zij het idee opgepakt om 

speciaalbier te gaan brouwen voor de 

wijk en voor restaurants in 

Amersfoort. Ook gaan ze bezig met 

het idee om te brouwen met speciale 

ingrediënten van wijkgenoten, denk 

aan oud brood van de bakker, honing 

van een imker uit de wijk of druiven 

uit iemand zijn eigen tuin.  

Interesse om ook een ingrediënt te 

leveren voor een nieuw 

Soesterkwartier bier, laat het dan 

weten via het contactformulier op de 

site, www.kwartierbier.nl. Of bestel 

op deze site “Bottled by Tollius” of de 

laatst uitgebrachte Oranje KersTripel.  

Proost! 

 

 

http://www.kwartierbier.nl/


Samen bouwen aan een 

sterke wijk 
Veel mensen werkten eraan mee, het 

nieuwe wijkplan, van en voor het 

Soesterkwartier. Het resultaat laat 

zich samenvatten met het kader 

hieronder. Op de website kunt u 

meer lezen over de betekenis van de 

8 gekozen prioriteiten voor 2018.  

Het plan is niet alleen geboren in de 



wijk, het biedt ook mogelijkheden om 

het samen uit te voeren. Daarvoor is 

een subsidieregeling in het leven 

geroepen: Projecten#indebuurt. Meer 

info: www.indebuurt033.nl/prettig-samen-

leven 

In 2017 zijn er 25 projecten 

ondersteund met een totale waarde 

van ruim een ton. U kunt als bewoner, 

als vereniging, als werkgroep of wat 

dan ook een voorstel indienen dat 

aansluit op het wijkplan.  

 

http://www.indebuurt033.nl/prettig-samen-leven
http://www.indebuurt033.nl/prettig-samen-leven


Informatie033 verhuist 

 

Op 2 januari 2018 opent 

Indebuurt033 haar informatiewinkel 

op de Drentsestraat. De vestiging 

vervangt de informatiewinkel aan de 

Noordewierweg, waar inwoners tot 

en met 21 december nog van harte 

welkom zijn! De nieuwe 

informatiewinkel biedt meer ruimte 

en privacy om inwoners te 

ontvangen en extra werkplekken 

voor werknemers.  

De informatiewinkel op de 

Drentsestraat is bedoeld voor 

inwoners uit Soesterkwartier, 

Leusderkwartier, Bergkwartier en 

Vermeerkwartier, maar ook inwoners 

uit andere wijken zijn van harte 

welkom. Bij de informatiewinkel 

kunnen inwoners terecht met vragen, 

ideeën, wensen of zorgen, o.a. op het 

gebied van zorg, welzijn, wonen, 

werk, geld en recht, opvoeden, 

vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

Tevens kunnen inwoners informatie 

krijgen over trainingen, 

bijeenkomsten en 

ontmoetingsactiviteiten in de wijk.  

Dagelijks staan maatschappelijk 

dienstverleners, vrijwilligers en 

sociaal juridisch dienstverleners klaar 

voor inwoners om vragen te 

beantwoorden, hen waar nodig te 

ondersteunen en om mensen met 

elkaar in contact te brengen. Het 

wijkteam is in hetzelfde pand 

gevestigd, waardoor er snel kan 

worden geschakeld. 

Inmiddels zijn er vier 

informatiewinkels in de stad. Ook zijn 

op meerdere locaties 

informatiepunten geopend, waar 

inwoners wekelijks met vragen 

terecht kunnen. Voor een overzicht 

van locaties en contactgegevens, kijk 

op: 
www.indebuurt033.nl/informatiewinkels  

 

Het pand aan de Drentsestraat waar 

de informatie033 winkel heenverhuist 

Ingezonden artikel door Indebuurt033 

http://www.indebuurt033.nl/informatiewinkels


Nieuwe dienstregeling Syntus 

 

Op zondag 10 december gaat de 

nieuwe dienstregeling van Syntus in 

voor het openbaar vervoer in de 

provincie Utrecht. Voor het 

Soesterkwartier betekent dit dat op 

zondag buslijn 1 helaas niet meer rijdt. 

De belangrijkste andere veranderingen 

voor onze wijk zijn: 

 Lijn 1 is gesplitst in twee lijnen: lijn 

1 rijdt tussen het station en het 

Soesterkwartier en Isselt en lijn 9 

rijdt tussen het station en de 

Eemgaarde. Lijn 1 rijdt op het 

station waar mogelijk door als 

lijn 70 (en andersom) zodat 

van/naar Soest gereisd kan worden 

zonder over te stappen.  

 Lijn 1 rijdt van maandag t/m 

zaterdag een uur langer door. 

Hiermee wordt een wens van veel 

reizigers gehonoreerd.  

 In de hele stad verbeteren de 

rijtijden. De betrouwbaarheid 

neemt hierdoor toe.  

Wilt u op zondag reizen? 
Er zijn alternatieve reismogelijkheden 

beschikbaar. Voor sommige bezoekers 

kan een OV-fiets een uitkomst zijn. 

Deze is op station Amersfoort te huur 

met een gratis abonnement. Bewoners 

en bezoekers die afhankelijk zijn van 

het openbaar verover kunnen gebruik 

maken van de Regiotaxi. De Regiotaxi is 

tegen OV-tarief beschikbaar voor 

mensen met een WMO-indicatie.  

Reizigers zonder indicatie kunnen ook 

gebruik maken van de Regiotaxi maar 

betalen dan meer.  

Voor vragen over reismogelijkheden, 

tarieven en spelregels kunt u contact 

met opnemen met Regiotaxi Eemland- 

Heuvelrug  via telefoonnummer  

0900 - 11 22 44 5 (lokaal tarief) of via 

www.regiotaxieemlandheuvelrug.nl  

 

 

Ingezonden artikel door Syntus  

http://www.regiotaxieemlandheuvelrug.nl/


De Vrijwilligers vacaturebank 
Sinds 1 januari coördineert Indebuurt033 alle diensten rondom vrijwilligerswerk.  

Organisaties die vrijwilligers zoeken kunnen voor bemiddeling terecht bij 

Indebuurt033. Organisaties die gebruik willen maken van deze dienst kunnen 

zich op de website www.indebuurt033.nl/vrijwilligers/organisaties aanmelden, 

en vervolgens vacatures plaatsen.   

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat echt bij je past? De Vrijwilligers-

vacaturebank van Indebuurt033 verzamelt al het vrijwilligerswerk uit Amersfoort 

en directe omgeving. In deze digitale vacaturebank vind je veel verschillende 

vrijwilligersfuncties. Meer informatie: www.indebuurt033.nl/vacature  

 

Ben ik verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk? 
Ja. In opdracht van de gemeente Amersfoort heeft Indebuurt033 een collectieve 

vrijwilligersverzekering afgesloten, de Vrijwilligerspolis bij Vrijwilligersnet 

Nederland. Via deze verzekering zijn alle vrijwilligers(organisaties) in Amersfoort 

automatisch verzekerd. Hier vallen ook mantelzorgers en vrijwilligers van 

bewonersinitiatieven onder.  

Het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallen- en 

rechtsbijstandverzekering. Voor bestuursleden van vrijwilligersorganisaties is er 

een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Collectieve 

vrijwilligersverzekeringen zijn bedoeld als een aanvulling op de eigen verzekering 

(geen vervanging van).  

http://www.indebuurt033.nl/vrijwilligers/organisaties
http://www.indebuurt033.nl/vacature


Een paar voorbeelden in het Soesterkwartier 
Alleen al voor het Soesterkwartier 

staan er tientallen vacatures open 

voor vrijwilligers. Op deze bladzijde 

staat een kleine selectie. 

Ambulante vrijwilliger (Lyvore) 

 

Voor vooral de cliënten op de 

revalidatie is dagelijkse therapie van 

belang. Momenteel hebben we op de 

donderdag heel hard vrijwilligers 

nodig voor zowel de ochtend als de 

middag. Als ambulant vrijwilliger leer 

je op een rustige manier de wereld 

van de ouderenzorg kennen. 

Tijdsbesteding: Wekelijks 1-4 uur.  

Groenonderhoud bij 

Monumentale kapel Isselt  

 

We zijn op zoek naar mensen die 

graag in het groen willen werken en 

ons vrijwilligersteam willen 

versterken. Doel van het werk is: Het 

onderhouden van de borders, 

boomgaard, gracht, moestuin en 

gazon. Maandag en/of woensdagen 

van 9 tot 13 uur.  

Boswandeling 
Ik ben nog een vrij jonge kerel van 55 

jaar. Ik vind het heerlijk om nog een 

boswandeling te kunnen maken. Ik zit 

wel in een rolstoel, dus kan dit niet 

meer zelf realiseren. 

Mijn interesses zijn politiek, 

geschiedenis en entertainment. Heb 

jij daar ook iets mee, dan gaat het 

zeker goed komen. 

Administratieve duizendpoot 

(Lyvore) 
Bij het vrijwilligerscoördinatieteam en 

Team Welzijn zoeken we 

administratieve versterking. Deze 

functie is afwisselend, uitdagend en 

vraagt naast computervaardigheden 

ook creativiteit. Durf jij deze 

afwisselende, uitdagende functie in 

een leuk team aan? 

Lid van gezellig uitleenteam 

Speelotheek 
Speelotheek Eemland, Amersfoort, 

Soesterkwartier 

Heb jij wat met spelen en speelgoed? 

En heb je een paar uurtjes per maand 

over om een enthousiast team te 

komen versterken? Loop dan eens 

binnen om te zien of dit iets voor jou 

is. 
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De achterpagina 
Op de wijkwebsite www.soesterkwartier.info staat een activiteitenagenda, 

waarop veel organisaties uit de wijk hun activiteiten plaatsen. Onderstaande 

overzicht geeft al een indruk. 

Datum, tijd Activiteit Locatie 
17 december; 12-18 uur Midwintermarkt Nieuwe Stad 

19 december; 19:30 uur Buurtcafé De Nieuwe Sleutel 

20 december; 14:00 uur Jaarvergadering 
bewonerscie. Puntenburg 

Puntenburg 

24 december; 21:00 uur Kerstzangdienst Emmaüskerk 

25 december; 11:00 - 
17:00 

Kerstinloop met 15:30 
warme maaltijd (€ 2,00)) 

Bij Bosshardt 

26 december; 10:00 - 
17:00 

Kerstinloop met warme 
snack 

Bij Bosshardt 

29 en 30 december;  
12:00 – 17:00 uur 

Winterkwartier Verkeerstuin 

7 januari 15:30 – 17:00 uur Koffiehuis Soesterkwartier Buurtkerk/ Speeltuin 
Noordewierweg 

9 januari; 17:30 uur Start eetproject "Puur voor 
de Buur" € 4,50 

De Nieuwe Sleutel 

16 januari; 19:30 uur Buurtcafé De Nieuwe Sleutel 

22 januari; 13:15 uur Buurtnetwerk Westerkerk 

20 februari; 19:30 uur Buurtcafé De Nieuwe Sleutel 

5 maart; 13:15 uur Buurtnetwerk Westerkerk 

Heeft u ook een leuke activiteit voor het Soesterkwartier? Maak gebruik van 

deze mogelijkheid!  

Meer nieuws en info? 

 Dagelijks nieuws en activiteiten 

www.soesterkwartier.info  

 “Gouden Gids van de wijk”: 

www.soesterkwartier.nl  

Colofon 
Deze wijk-krant is een initiatief van 

Stichting Amersfoort West.  

Redactie: 3812indebuurt@gmail.com 

De redactie dankt Indebuurt033 die 

deze krant mogelijk maakte met een 

projectsubsidie.  

De redactie wenst alle lezers 

een prettige kerst en uiteinde, 

en een gelukkig nieuwjaar. 

http://www.soesterkwartier.info/
http://www.soesterkwartier.info/
http://www.soesterkwartier.nl/
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