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Thema: opvoeden en 
opgroeien in de wijk 

	  

Opvoeden	  en	  opgroeien,	  dat	  doe	  je	  
met	  elkaar.	  Het	  is	  niet	  alleen	  een	  zaak	  
van	  ouders	  en	  school.	  De	  hele	  buurt	  
waarin	  het	  kind	  zich	  beweegt,	  draagt	  
eraan	  bij.	  Dit	  is	  de	  reden	  dat	  we	  in	  deze	  
wijk-‐krant	  de	  schijnwerpers	  zetten	  op	  
dit	  belangrijke	  thema.	  	  

Een	  oud	  Afrikaans	  gezegde	  slaat	  de	  
spijker	  op	  de	  kop:	  “It	  takes	  a	  village	  to	  
raise	  a	  child”,	  ofwel:	  Het	  hele	  dorp	  is	  
betrokken	  bij	  de	  opvoeding	  van	  onze	  
kinderen.	  Deze	  slogan	  lijkt	  ook	  van	  
toepassing	  op	  het	  Soesterkwartier.	  Het	  
aantal	  mensen	  uit	  de	  wijk	  dat	  dagelijks	  
betrokken	  is	  bij	  het	  opvoeden,	  is	  
enorm.	  	  

In	  dit	  themanummer	  leest	  u	  over	  een	  klein	  aantal	  van	  de	  vele	  initiatieven	  die	  de	  
wijk	  rijk	  is.	  Een	  meer	  volledig	  beeld	  geeft	  de	  Wij-‐Kaart	  Soesterkwartier.	  



Nieuwe jongerenwerker 
Linda stelt zich voor 
	  

Wie	  ben	  jij?	  Mijn	  naam	  is	  Linda	  Blokpoel	  
en	  ik	  ben	  de	  nieuwe	  jongerenwerker	  voor	  
het	  Soesterkwartier.	  Toen	  ik	  18	  jaar	  
geleden	  begon	  te	  werken,	  begon	  ik	  ook	  in	  
het	  Soesterkwartier.	  Ondertussen	  heb	  ik	  
de	  hele	  stad	  al	  wel	  gezien,	  en	  kom	  nu	  dus	  
weer	  terug	  naar	  de	  wijk.	  	  

Wat	  is	  je	  grootste	  uitdaging	  voor	  dit	  jaar?	  	  

Ik	  wil	  graag	  de	  Reset	  goed	  op	  poten	  zetten.	  Dat	  jongerencentrum	  heeft	  meer	  
mogelijkheden	  dan	  nu	  worden	  gebruikt.	  Het	  uiteindelijke	  doel	  is	  om	  dit	  leuke	  
gebouw	  over	  te	  dragen	  aan	  de	  wijk,	  dat	  het	  voor	  en	  door	  de	  wijk	  wordt	  beheerd	  
en	  gebruikt.	  Verder	  wil	  ik	  graag	  groepen	  van	  jongeren	  uit	  de	  wijk,	  uit	  allerlei	  
milieus,	  met	  elkaar	  verbinden.	  	  

Aan	  welke	  stijl	  kunnen	  we	  jou	  herkennen?	  	  

Ik	  ben	  ondernemend	  en	  recht	  voor	  zijn	  raap,	  enthousiast	  en	  ik	  sta	  open	  voor	  
nieuwe	  ideeën.	  Verder	  ben	  ik	  een	  echte	  doener:	  Niet	  lullen	  maar	  handen	  uit	  de	  

mouwen.	  	  

Waarmee	  wil	  jij	  de	  wijk	  
uitdagen?	  	  

Ik	  zou	  graag	  iedereen	  willen	  
uitnodigen	  om	  zoveel	  mogelijk	  
samen	  te	  werken.	  Ook	  al	  ken	  je	  
elkaar	  nog	  niet	  zo	  goed,	  spreek	  
elkaar	  aan.	  Dan	  kom	  je	  een	  stuk	  
verder.	  Ik	  nodig	  iedereen	  uit	  om	  
verbindingen	  met	  anderen	  te	  
maken.	  Samen	  staan	  we	  sterk!	  ↑	  Met	  vrijwilligers	  wordt	  De	  Reset	  elke	  

keer	  een	  stukje	  verder	  opgeknapt.	  Hier	  zijn	  
studenten	  van	  de	  Sociale	  Gasten	  bezig.	  

Doe mee met ABC 
Soesterkwartier!  
www.abc-‐amersfoort.nl/abc-‐
scholen/abc-‐soesterkwartier	  	  

Wat	  is	  ABC?	  

Alle	  scholen	  van	  de	  wijk,	  de	  
kinderopvang	  en	  indebuurt033	  
werken	  samen	  binnen	  ABC	  –	  ofwel	  de	  
brede	  school.	  Met	  alle	  ouders	  van	  de	  
wijk,	  kinderen	  en	  samenwerkings-‐
partners	  in	  de	  wijk,	  willen	  we	  werken	  
aan	  een	  wijk	  waar	  kinderen	  op	  een	  prettige	  manier	  op	  kunnen	  groeien.	  Dat	  
betekent	  dat	  kinderen	  de	  kans	  moeten	  hebben	  om	  elkaar	  te	  leren	  kennen,	  ook	  
als	  je	  niet	  bij	  elkaar	  op	  school	  zit.	  Maar	  het	  houdt	  ook	  in	  dat	  er	  een	  programma	  is	  
aan	  activiteiten	  waarbij	  kinderen	  hun	  talent	  kunnen	  ontdekken.	  Daarnaast	  willen	  
we	  graag	  dat	  kinderen	  de	  kans	  krijgen	  om	  ook	  zelf	  mee	  te	  praten	  over	  hun	  wijk	  –	  
wat	  onder	  meer	  kan	  in	  de	  kinderwijkraad.	  	  

En	  nu	  concreet…	  wat	  doet	  ABC	  dan?	  

-‐	   Er	  zijn	  verschillende	  
activiteiten	  voor	  kinderen,	  zoals	  
freerunnen,	  de	  buurtsportclub,	  
capoeira,	  Kunst	  met	  een	  grote	  K	  van	  
juf	  Leintje	  en	  natuurlessen	  van	  
meester	  Fabian	  en	  meester	  Guido.	  
Een	  overzicht	  staat	  op	  de	  site	  van	  
ABC.	  Daar	  kunt	  u	  uw	  kind	  ook	  
aanmelden.	  	  

-‐	   In	  samenwerking	  met	  de	  Plataan	  willen	  we	  een	  kinderkookcafé	  starten	  in	  
de	  wijk.	  Interesse?	  Dan	  horen	  we	  het	  graag!	  

-‐	   ABC	  werkt	  samen	  met	  de	  Hogeschool	  Utrecht.	  Verschillende	  groepen	  
studenten	  doen	  onderzoek	  in	  de	  wijk,	  of	  zetten	  leuke	  projecten	  op	  voor	  
kinderen.	  	  
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-‐	   Met	  speeltuin	  Rivierenwijk	  en	  de	  
Speel-‐o-‐theek	  willen	  we	  een	  spelletjesclub	  
starten	  op	  de	  vrijdagmiddag	  voor	  kleuters	  
tot	  en	  met	  groep	  4.	  We	  starten	  in	  april	  en	  
zoeken	  nog	  vrijwilligers!	  Dus	  doe	  vooral	  
mee!	  	  

-‐	   Iedere	  woensdagochtend	  is	  er	  bij	  
de	  Magneet	  op	  de	  Maasstraat	  een	  inloop	  
voor	  ouders	  om	  8.30.	  Zin	  in	  een	  kopje	  
koffie	  en	  een	  praatje?	  U	  bent	  van	  harte	  welkom.	  	  

-‐	   Er	  is	  een	  nieuwe	  kinderwijkraad	  in	  oprichting.	  De	  oude	  kinderwijkraad	  
heeft	  onder	  meer	  bij	  de	  gemeente	  aangekaart	  dat	  zij	  graag	  betere	  speelplekken	  
zouden	  zien	  in	  de	  wijk.	  Dit	  heeft	  geleid	  tot	  een	  nieuw	  speelruimteplan	  dat	  de	  
gemeente	  ontwikkeld	  heeft	  met	  kinderen	  en	  ouders.	  Zie	  hiervoor	  ook:	  de	  
binnenpagina	  van	  deze	  wijk-‐krant	  en	  www.soesterkwartier.nl/speelplek	  	  	  	  

Het	  activiteitennetwerk	  

In	  het	  Soesterkwartier	  zijn	  er	  
gelukkig	  veel	  mensen	  die	  zich	  
voor	  kinderen	  willen	  inzetten.	  
Daar	  werken	  we	  vanuit	  ABC	  
heel	  graag	  mee	  samen.	  Dat	  
zijn	  zowel	  de	  ouders	  als	  
andere	  mensen	  uit	  de	  wijk,	  
zoals	  bij	  de	  verkeerstuin	  en	  de	  
speeltuinen,	  als	  organisaties	  –	  
zoals	  alle	  leesconsulenten	  van	  
de	  bibliotheek	  en	  
sportmeester	  Lex	  van	  SRO.	  
Deze	  mensen	  komen	  samen	  in	  
het	  buurtnetwerk	  12min,	  ook	  
wel	  bekend	  als	  “het	  activiteitennetwerk”.	  Doet	  u	  ook	  iets	  voor	  de	  kinderen	  van	  
de	  wijk,	  of	  heeft	  u	  plannen?	  Schuif	  vooral	  een	  keer	  aan!	  U	  bent	  van	  harte	  
welkom.	  	  

Meer	  weten	  of	  zoekt	  u	  contact?	  Zie	  ook	  www.abc-‐amersfoort.nl	  	  	  

ABC	  coördinator:	  Marieke	  van	  Krugten	  Marieke.vanKrugten@indebuurt033.nl	  	  

Het	  activiteiten	  netwerk	  kwam	  onlangs	  op	  de	  
Wagenwerkplaats	  bij	  elkaar	  om	  ervaringen	  
uit	  te	  wisselen	  

Kinder CAPOEIRA-
CLUB Soesterkwartier  
Capoeira	  is	  een	  verdedigingskunst	  
uit	  Brazilië	  met	  live	  muziek,	  veel	  
hoge	  trappen	  en	  acrobatische	  
trucs.	  Capoeira	  is	  een	  heel	  sociale	  
sport.	  Het	  spel	  wordt	  in	  een	  kring	  
met	  echte	  Braziliaanse	  
muziekinstrumenten	  beoefend.	  

Met	  Capoeira	  kan	  je	  je	  energie	  kwijt,	  leer	  je	  jezelf	  te	  verdedigen,	  maak	  je	  samen	  
muziek	  en	  word	  je	  sterker	  en	  leniger!	  

De	  Capoeiraclub	  Soesterkwartier	  is	  elke	  vrijdagmiddag	  van	  15.30	  tot	  16.30	  in	  de	  
sporthal	  aan	  de	  Dollardstraat	  121	  voor	  kinderen	  uit	  de	  buurt.	  

Kosten	  voor	  de	  les	  zijn	  50	  cent	  per	  keer.	  Je	  kunt	  je	  opgeven	  op	  de	  website:	  	  

www.abc-‐amersfoort.nl/abc-‐scholen/abc-‐soesterkwartier	  	  	  Tot	  in	  de	  les!	  

Knutselen met een 
hoofdletter K 
Samen	  met	  kunstenaar	  Leintje	  
Hoogenkamp	  maak	  je	  de	  mooiste	  
kunstwerken.	  We	  gaan	  knutselen,	  stempelen,	  
schilderen	  en	  nog	  veel	  meer!	  Er	  komt	  een	  
expositie	  bij	  de	  Albert	  Heijn	  aan	  de	  
Noordewierweg.	  

We	  laten	  ons	  inspireren	  door	  wereldfeesten.	  
We	  maken	  bijvoorbeeld	  een	  Chinese	  draak	  en	  
een	  vrolijke	  pinata.	  

Docent	   Leintje	  Hoogenkamp	  
Data	   Maandag	  14	  en	  28	  mei,	  4,	  11,	  18,	  25	  

juni	  en	  2	  juli	  
Tijden	   groep	  4	  t/m	  6:	  14:30	  -‐16:00	  uur	  	  
Locatie	   BSO	  De	  Wigwam,	  Maasstraat	  2,	  (in	  het	  gebouw	  van	  De	  Magneet)	  
Kosten	   €0,50/keer	  
Opgeven	   via	  www.abc-‐amersfoort.nl	  
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gemeente	  ontwikkeld	  heeft	  met	  kinderen	  en	  ouders.	  Zie	  hiervoor	  ook:	  de	  
binnenpagina	  van	  deze	  wijk-‐krant	  en	  www.soesterkwartier.nl/speelplek	  	  	  	  

Het	  activiteitennetwerk	  

In	  het	  Soesterkwartier	  zijn	  er	  
gelukkig	  veel	  mensen	  die	  zich	  
voor	  kinderen	  willen	  inzetten.	  
Daar	  werken	  we	  vanuit	  ABC	  
heel	  graag	  mee	  samen.	  Dat	  
zijn	  zowel	  de	  ouders	  als	  
andere	  mensen	  uit	  de	  wijk,	  
zoals	  bij	  de	  verkeerstuin	  en	  de	  
speeltuinen,	  als	  organisaties	  –	  
zoals	  alle	  leesconsulenten	  van	  
de	  bibliotheek	  en	  
sportmeester	  Lex	  van	  SRO.	  
Deze	  mensen	  komen	  samen	  in	  
het	  buurtnetwerk	  12min,	  ook	  
wel	  bekend	  als	  “het	  activiteitennetwerk”.	  Doet	  u	  ook	  iets	  voor	  de	  kinderen	  van	  
de	  wijk,	  of	  heeft	  u	  plannen?	  Schuif	  vooral	  een	  keer	  aan!	  U	  bent	  van	  harte	  
welkom.	  	  

Meer	  weten	  of	  zoekt	  u	  contact?	  Zie	  ook	  www.abc-‐amersfoort.nl	  	  	  

ABC	  coördinator:	  Marieke	  van	  Krugten	  Marieke.vanKrugten@indebuurt033.nl	  	  

Het	  activiteiten	  netwerk	  kwam	  onlangs	  op	  de	  
Wagenwerkplaats	  bij	  elkaar	  om	  ervaringen	  
uit	  te	  wisselen	  

Kinder CAPOEIRA-
CLUB Soesterkwartier  
Capoeira	  is	  een	  verdedigingskunst	  
uit	  Brazilië	  met	  live	  muziek,	  veel	  
hoge	  trappen	  en	  acrobatische	  
trucs.	  Capoeira	  is	  een	  heel	  sociale	  
sport.	  Het	  spel	  wordt	  in	  een	  kring	  
met	  echte	  Braziliaanse	  
muziekinstrumenten	  beoefend.	  

Met	  Capoeira	  kan	  je	  je	  energie	  kwijt,	  leer	  je	  jezelf	  te	  verdedigen,	  maak	  je	  samen	  
muziek	  en	  word	  je	  sterker	  en	  leniger!	  

De	  Capoeiraclub	  Soesterkwartier	  is	  elke	  vrijdagmiddag	  van	  15.30	  tot	  16.30	  in	  de	  
sporthal	  aan	  de	  Dollardstraat	  121	  voor	  kinderen	  uit	  de	  buurt.	  

Kosten	  voor	  de	  les	  zijn	  50	  cent	  per	  keer.	  Je	  kunt	  je	  opgeven	  op	  de	  website:	  	  

www.abc-‐amersfoort.nl/abc-‐scholen/abc-‐soesterkwartier	  	  	  Tot	  in	  de	  les!	  

Knutselen met een 
hoofdletter K 
Samen	  met	  kunstenaar	  Leintje	  
Hoogenkamp	  maak	  je	  de	  mooiste	  
kunstwerken.	  We	  gaan	  knutselen,	  stempelen,	  
schilderen	  en	  nog	  veel	  meer!	  Er	  komt	  een	  
expositie	  bij	  de	  Albert	  Heijn	  aan	  de	  
Noordewierweg.	  

We	  laten	  ons	  inspireren	  door	  wereldfeesten.	  
We	  maken	  bijvoorbeeld	  een	  Chinese	  draak	  en	  
een	  vrolijke	  pinata.	  

Docent	   Leintje	  Hoogenkamp	  
Data	   Maandag	  14	  en	  28	  mei,	  4,	  11,	  18,	  25	  

juni	  en	  2	  juli	  
Tijden	   groep	  4	  t/m	  6:	  14:30	  -‐16:00	  uur	  	  
Locatie	   BSO	  De	  Wigwam,	  Maasstraat	  2,	  (in	  het	  gebouw	  van	  De	  Magneet)	  
Kosten	   €0,50/keer	  
Opgeven	   via	  www.abc-‐amersfoort.nl	  



Sport en beweging in het Soesterkwartier = voor 
iedereen! 

	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  

De	  buurtsportcoaches	  voor	  het	  Soesterkwartier:	  Meester	  Lex	  en	  Lisanne	  

	  

Een	  team	  van	  buurtsportcoaches	  
voert	  in	  opdracht	  van	  de	  gemeente	  
Amersfoort	  verschillende	  projecten	  
uit	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  zoveel	  
mogelijk	  mensen	  sport	  en	  sporten	  
voor	  iedereen	  mogelijk	  is.	  Voor	  
kinderen	  en	  jongeren	  helpt	  sport	  bij	  
het	  opvoeden.	  Het	  leert	  ze	  wie	  ze	  
zijn,	  wat	  er	  van	  ze	  verwacht	  wordt	  en	  
hoe	  ze	  zich	  moeten	  gedragen.	  Het	  
draagt	  bij	  aan	  hun	  persoonlijke	  
ontwikkeling	  en	  schoolprestaties.	  In	  
Amersfoort	  en	  dus	  ook	  in	  het	  
Soesterkwartier	  zijn	  er	  tal	  van	  
mogelijkheden	  voor	  kinderen	  om	  te	  
kunnen	  sporten	  en	  bewegen.	  	  	  

SPORTVERENIGINGEN	  

Sporten	  bij	  een	  sportvereniging	  kan	  
een	  positieve	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  
sociaal-‐	  emotionele	  vaardigheden	  van	  
kinderen.	  Daarnaast	  blijkt	  als	  
kinderen	  op	  jonge	  leeftijd	  al	  in	  
aanraking	  komen	  met	  sporten	  en	  met	  
name	  sporten	  in	  verenigingsverband,	  
ze	  dit	  op	  latere	  leeftijd	  ook	  blijven	  
doen.	  En	  dat	  is	  natuurlijk	  heel	  
gezond!	  Er	  zijn	  tal	  van	  
sportverengingen	  in	  het	  
Soesterkwartier	  waar	  kinderen	  
terecht	  kunnen.	  	  

CLUBEXTRA	  

In	  Amersfoort	  zĳn	  er	  beweeggroepen	  
speciaal	  voor	  kinderen	  met	  een	  
motorische	  achterstand	  en/of	  
autisme.	  Wekelĳks	  sporten	  10	  kleine	  

groepjes	  onder	  leiding	  van	  een	  
Motorisch	  Remedial	  Teacher.	  Het	  
doel	  is	  vooral	  om	  plezier	  in	  bewegen	  
te	  beleven,	  maar	  uiteindelĳk	  moeten	  
de	  kinderen	  een	  plekje	  vinden	  bĳ	  een	  
sportvereniging.	  

SPORTBUURTCLUB	  EN	  ANDERE	  
WIJKSPORTACTIVITEITEN	  

Wekelĳks	  zĳn	  er	  in	  Amersfoort	  zo’n	  
40	  sportactiviteiten	  voor	  jeugd	  en	  
jongeren.	  Kennismaken	  met	  
verschillende	  sporten	  in	  je	  eigen	  wĳk,	  
voor	  weinig	  geld.	  Vaak	  worden	  deze	  
activiteiten	  in	  samenwerking	  met	  
sportverenigingen	  georganiseerd.	  In	  
het	  Soesterkwartier	  geeft	  
buurtsportcoach	  Lex	  van	  der	  Veer	  op	  	  
maandag,	  dinsdag	  en	  
donderdagmiddag	  verschillende	  
sportactiviteiten	  voor	  kinderen	  uit	  
groep	  3	  t/m	  8.	  	  

JEUGDSPORT	  EN	  -‐CULTUURFONDS	  

Voor	  kinderen	  uit	  gezinnen	  met	  
financiële	  problemen	  is	  er	  in	  
Amersfoort	  het	  Jeugdsport	  en	  -‐
cultuurfonds.	  Dit	  fonds	  betaalt	  de	  
contributie	  rechtstreeks	  aan	  de	  
sportverenigingen	  of	  
cultuuraanbieders.	  Kĳk	  op	  
www.jeugdsportfonds.nl	  	  voor	  de	  
voorwaarden.	  

Meer	  informatie	  over	  alle	  
sportmogelĳkheden	  kunt	  u	  contact	  
opnemen	  met	  de	  buurtsportcoach	  in	  
het	  Soesterkwartier	  Lisanne	  
Huijzendveld,	  LHuijzendveld@sro.nl	  	  /	  
06-‐4283	  2541.	  

Neem	  ook	  een	  kijkje	  op	  onze	  website	  
www.buurtsportcoaches.nl	  	  	  	  
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Mama & Papa Café

Mama & Papa Café Soesterkwartier is een ontmoetings-
plek voor (aanstaande) mama’s, papa’s, opa’s en oma’s 
en hun (klein)kinderen t/m 6 jaar. Wil jij graag in contact 
komen met andere ouders, verzorgers en/of iets leuks 
doen samen met je kind(eren)? Kom dan naar onze 
Mama & Papa Café Soesterkwartier- ochtenden!

OPENINGSTIJDEN 
  elke woensdagochtend van 10:00-11:30 uur 
  iedere 2e & 4e  vrijdagochtend van de maand van 9:30-

11:30 uur
   uitgezonderd schoolvakanties 

Check onze website & facebookpagina of we dan open zijn.
Locatie  Verkeerstuin
Adres   Soesterweg 312
E-mail info@mamapapacafe.nl
Toegang Gratis! WWW.MAMAPAPACAFE.NL

 MAMAPAPACAFESOESTERKWARTIER



3D – dromen, denken, 
doen en leren 
Stichting	  3D	  staat	  voor	  Delen,	  
Denken,	  Doen	  en	  Leren.	  	  De	  Stichting	  
geeft	  sinds	  oktober	  2017	  gratis	  
onderwijsondersteuning	  aan	  kinderen	  
in	  de	  basisschoolleeftijd	  in	  de	  wijk	  
Soesterkwartier	  te	  Amersfoort.	  
Kinderen	  waarvan	  de	  ouders	  niet	  de	  
middelen	  hebben	  om	  hun	  kinderen	  
extern	  te	  laten	  begeleiden.	  

De	  deelnemende	  scholen	  zijn	  op	  dit	  
moment	  Het	  Anker,	  De	  Magneet	  en	  
De	  Kubus.	  De	  onderwijsonder-‐
steuning	  wordt	  door	  ervaren	  

leerkrachten	  gegeven,	  die	  of	  nog	  
werkzaam	  zijn	  in	  het	  basisonderwijs	  
of	  net	  zijn	  gepensioneerd.	  	  

De	  onderwijsondersteuning	  wordt	  
individueel	  gegeven,	  duurt	  45	  
minuten	  en	  vindt	  plaats	  in	  
buurtcentrum	  De	  Nieuwe	  Sleutel	  of	  
op	  locatie	  in	  een	  van	  de	  scholen,	  na	  
schooltijd.	  De	  aanmelding	  van	  de	  
kinderen	  vindt	  plaats	  door	  de	  
coördinator	  op	  de	  scholen.	  Plaatsing	  
gebeurt	  afhankelijk	  van	  de	  urgentie	  

en	  beschikbaarheid	  van	  vrijwilligers.	  
Vervolgens	  is	  er	  een	  intakegesprek	  
met	  de	  ouders	  en	  het	  kind	  om	  zo	  een	  
geschikte	  match	  te	  maken	  met	  een	  
van	  onze	  vrijwilligers.	  De	  lesstof	  die	  
we	  behandelen	  wordt	  mede	  bepaald	  
door	  het	  kind	  zelf.	  Waar	  heeft	  hij	  of	  
zij	  behoefte	  aan	  op	  dat	  moment,	  
waar	  is	  een	  extra	  steuntje	  nodig.	  	  

Op	  deze	  manier	  wil	  Stichting	  3D	  een	  
steentje	  bijdragen	  aan	  gelijke	  kansen	  
in	  het	  onderwijs!	  

www.3dstichting.nl	  	  

GGD, voor vragen over ontwikkeling en opvoeding 

Heeft	  u	  vragen	  over	  de	  ontwikkeling	  of	  de	  
opvoeding	  van	  uw	  kind?	  	  
De	  Jeugdgezondheidszorg	  van	  GGD	  regio	  
Utrecht	  is	  er	  voor	  baby’s,	  kinderen,	  
jongeren	  en	  hun	  ouders	  om	  hen	  te	  
adviseren	  en	  te	  ondersteunen	  bij	  gezond	  
opgroeien.	  De	  GGD	  onderzoekt	  alle	  
kinderen	  op	  verschillende	  leeftijden.	  Dit	  
om	  eventuele	  problemen	  te	  signaleren,	  
maar	  vooral	  om	  kinderen	  en	  hun	  ouders	  
tijdig	  te	  ondersteunen	  bij	  eventuele	  
vragen	  of	  problemen.	  

Heeft	  u	  zelf	  nog	  vragen	  over	  de	  gezondheid	  of	  ontwikkeling	  van	  uw	  kind?	  
Hiervoor	  kunt	  u	  een	  afspraak	  maken	  of	  langskomen	  op	  het	  inloopspreekuur	  op	  
de	  Noorderwierweg	  233.	  Elke	  maandag	  van	  13.00	  tot	  14.00	  uur.	  	  

	  
Verbindend communiceren 

Bewoners	  krijgen	  meer	  en	  meer	  taken	  
toevertrouwd,	  vooral	  in	  eigen	  wijk.	  Bij	  
bedrijven	  is	  het	  gebruikelijk	  om	  
medewerkers	  op	  vaardigheden	  te	  trainen.	  
Bij	  bewoners	  ontbreken	  deze	  
mogelijkheden	  vaak.	  Met	  de	  training	  
“verbindend	  communiceren”	  zetten	  we	  
een	  eerste	  stap.	  De	  training	  voorziet	  niet	  
alleen	  in	  het	  vergroten	  van	  de	  communicatieve	  vaardigheden.	  Hij	  brengt	  ook	  
bewoners	  bij	  elkaar	  die	  iets	  voor	  het	  Soesterkwartier	  willen	  betekenen.	  

In	  november	  is	  de	  eerste	  training	  gegeven	  in	  De	  Nieuwe	  Sleutel,	  aan	  een	  groep	  
van	  12	  Soesterkwartierders.	  De	  Nieuwe	  Sleutel	  heeft	  een	  subsidie	  ontvangen	  om	  
in	  het	  voorjaar	  een	  tweede	  training	  te	  geven.	  Het	  kost	  2	  dagen	  (een	  vrijdag	  en	  
een	  zaterdag)	  en	  een	  eigen	  bijdrage	  van	  €10,-‐.	  Belangstellenden	  kunnen	  hun	  
interesse	  kenbaar	  maken	  bij	  denieuwsleutel@gmail.com.	  	  
	   	  

Het	  team	  jeugdgezondheidszorg	  
in	  het	  Soesterkwartier	  
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Made	  in	  Soesterkwartier	  

Hedy Vermeer debuteert met “Ik zie jou” 

Velen	  in	  het	  Soesterkwartier	  kennen	  Hedy	  Vermeer	  wel.	  Jarenlang	  moeder	  van	  
kinderen	  op	  ‘t	  Anker,	  in	  het	  weekend	  vaak	  langs	  de	  lijn	  bij	  KVVA.	  Onlangs	  
debuteerde	  zij	  met	  haar	  boek	  “Ik	  zie	  jou.	  Een	  kookboek	  voor	  het	  creëren	  van	  een	  
hoofdgerecht	  in	  je	  hersenpan”.	  	  

Als	  lezer	  word	  je	  verrast	  met	  dit	  
unieke	  kookboek.	  Hedy	  laat	  je	  op	  
liefdevolle	  wijze	  zien	  hoe	  een	  kind	  
als	  een	  gerecht	  wordt	  bereid	  door	  
allen	  die	  een	  rol	  in	  de	  opvoeding	  
spelen.	  	  

“Liefde	  is	  als	  gezond	  voedsel.	  Een	  
gelukkig	  mens	  bereid	  je	  met	  
aandacht.	  Aan	  de	  andere	  kant:	  Als	  
iemand	  je	  verrot	  voedsel	  
voorschotelt,	  weiger	  je	  dat.	  Als	  
iemand	  je	  verrotte	  woorden	  
aanbiedt,	  mag	  je	  dat	  ook	  weigeren.	  
Daar	  wordt	  je	  geest	  ziek	  van.”	  

Het	  boek	  wordt	  uitgegeven	  door	  
Boekscout.	  Het	  is	  ook	  verkrijgbaar	  
bij	  Hedy	  zelf	  door	  een	  email	  te	  
sturen	  naar	  hedy.vermeer@gmail.com,	  prijs	  €	  16,99	  

	  

Gezocht: Redacteuren Wijkkrant 

Deze	  vierde	  aflevering	  van	  het	  “wijkkrantje-‐nieuwe	  stijl”	  is	  mogelijk	  geworden	  
dankzij	  een	  subsidie	  van	  Indebuurt033.	  Deze	  subsidie	  loopt	  nu	  af.	  We	  zoeken	  
iemand	  die	  er	  plezier	  aan	  beleeft	  om	  dit	  initiatief	  door	  te	  zetten.	  Kort	  en	  krachtig	  
betekent	  dit:	  Redactiewerk,	  aanvraag	  van	  een	  subsidie,	  lay-‐outwerk	  en	  het	  
coördineren	  van	  verspreiding.	  Per	  aflevering	  kost	  het	  ongeveer	  4	  dagen	  werk.	  Je	  
krijgt	  ondersteuning	  van	  de	  redactie	  Wijkwebsite	  en	  de	  buurtnetwerker.	  
Geïnteresseerden	  kunnen	  contact	  opnemen	  met	  de	  redactie,	  
redactiesoesterkwartier@gmail.com	  	  	  

Weerbaarheidstrainingen voor 
gezinnen (ouder-kind)  

Kinderen	  en	  ouders	  gaan	  samen	  fanatiek	  aan	  de	  slag.	  
Zowel	  de	  ouder	  als	  het	  kind	  leert	  zijn/haar	  energie	  op	  
een	  positieve	  manier	  in	  te	  zetten.	  Thema’s	  die	  aan	  bod	  
komen	  zijn:	  zelfrespect	  en	  respect	  voor	  anderen,	  
zelfvertrouwen,	  conflictbeheersing	  en	  omgaan	  met	  
emoties.	  De	  oefeningen	  richten	  zich	  op	  de	  meest	  
voorkomende	  situaties	  en	  onderwerpen.	  Natuurlijk	  
wordt	  er	  ook	  gewerkt	  aan	  de	  fysieke	  kracht	  en	  conditie!	  

De	  trainer	  is	  Bryan	  Rasoelbaks.	  Tijd	  en	  plaats:	  vrijdag	  15:30	  tot	  17:00	  uur,	  in	  De	  
Reset(Plataanstraat	  19)	  

Voor	  vaders,	  moeders	  en	  kind(eren);	  Prijs:	  Gratis	  

Voor	  meer	  informatie:	  Buurtsportcoach	  Lisanne	  Huijzendveld,	  
Lhuijzendveld@SRO.nl,	  06-‐42832541	  
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Een warm welkom in de wijk 

U	  komt	  nieuw	  in	  het	  
Soesterkwartier	  wonen	  en	  
wat	  is	  er	  fijner	  om	  een	  
warm	  welkom	  uit	  de	  wijk	  te	  
ontvangen.	  Wij	  willen	  
nieuwe	  bewoners	  wegwijs	  
maken	  in	  de	  wijk	  en	  kennis	  
laten	  maken	  met	  de	  
winkels.	  Om	  u	  daarbij	  een	  
handje	  te	  helpen	  is	  er	  een	  speciaal	  welkompakket	  	  beschikbaar	  voor	  de	  
nieuwkomers.	  In	  het	  pakket	  zit	  informatie	  over	  de	  wijk	  en	  coupons	  van	  de	  
winkeliers.	  Dit	  project	  staat	  nog	  in	  de	  kinderschoenen	  en	  er	  moeten	  nog	  wat	  
puntjes	  op	  de	  i	  worden	  gezet.	  Maar	  de	  eerste	  pakketten	  kunnen	  binnenkort	  
uitgereikt	  worden.	  Bent	  u	  nieuw	  in	  de	  wijk	  en	  heeft	  u	  belangstelling	  voor	  een	  
pakket	  dan	  kunt	  u	  een	  mail	  sturen	  naar	  welkom@soesterkwartier.nl	  	  

Omdat	  niet	  iedereen	  ons	  via	  de	  email	  kan	  bereiken	  zijn	  we	  ook	  zoekende	  naar	  
een	  andere	  manier	  om	  nieuwkomers	  te	  traceren	  en	  van	  een	  welkompakket	  te	  
voorzien.	  Misschien	  heeft	  u	  tips	  of	  ideeën	  om	  ons	  daarbij	  te	  helpen?	  Meld	  het	  
ons	  op	  bovenstaand	  emailadres.	  	  

Hartelijke	  groet	  van	  de	  Werkgroep	  ‘welkom	  in	  de	  wijk’.	  

	  

Wie heeft een goed idee voor Oud en Nieuw? 
Oud	  en	  Nieuw	  is	  een	  mooi	  feest,	  dat	  ook	  
in	  het	  Soesterkwartier	  een	  lange	  traditie	  
heeft	  van	  gezelligheid,	  saamhorigheid,	  
terug	  kijken	  en	  vooral	  ook	  vooruit	  kijken.	  
Terug	  kijkend	  naar	  de	  laatste	  Oud	  en	  
Nieuw	  viering,	  gingen	  er	  stemmen	  op	  om	  
het	  in	  de	  toekomst	  op	  een	  andere	  wijze	  
te	  doen.	  Daarom	  kijken	  we	  nu,	  in	  april	  al,	  graag	  vooruit.	  	  

Hoe	  ziet	  het	  volgende	  Oud	  en	  Nieuw	  feest	  er	  in	  het	  Soesterkwartier	  uit?	  
Misschien	  heeft	  u	  een	  goed	  idee,	  en	  wilt	  u	  zich	  hiervoor	  ook	  wel	  inzetten.	  Laat	  
het	  weten!	  Neem	  contact	  op	  met	  de	  buurtnetwerker	  Henry	  de	  Gooijer,	  
Henry.deGooijer@indebuurt033.nl,	  .	  	   	  

Onderzoek in de 
wijk 
Als	  ouder	  wil	  je	  het	  beste	  
voor	  je	  kinderen.	  Ze	  zijn	  nog	  niet	  eens	  zo	  heel	  oud	  als	  je	  voor	  een	  belangrijke	  
keuze	  komt	  te	  staan:	  “Bij	  welke	  school	  meld	  ik	  mijn	  kind	  aan?”	  Er	  is	  ook	  best	  wat	  
te	  kiezen.	  De	  wijk	  kent	  drie	  basisscholen:	  Een	  protestantse	  (’t	  Anker),	  een	  
katholieke	  (De	  Kubus)	  en	  een	  openbare	  (De	  Magneet).	  Ook	  buiten	  de	  wijk	  
bevinden	  zich	  scholen	  die	  kinderen	  uit	  het	  Soesterkwartier	  bezoeken.	  Zij	  
onderscheiden	  zich	  op	  de	  nominatie	  (geloof,	  identiteit),	  onderwijsmethode	  (vrije	  
school,	  Montessori)	  of	  op	  niveau	  (speciaal	  onderwijs).	  	  

Kinderen	  uit	  het	  Soesterkwartier	  gaan	  ongeveer	  fifty-‐fifty	  naar	  scholen	  in	  de	  wijk	  
en	  buiten	  de	  wijk.	  In	  het	  verleden	  lag	  die	  verhouding	  wat	  meer	  in	  de	  wijk.	  Binnen	  
een	  samenwerking	  tussen	  de	  wijk	  en	  opleiding	  pedagogie	  (HU)	  willen	  we	  wat	  
meer	  begrijpen	  van	  de	  motieven	  en	  behoeftes	  van	  ouders	  bij	  het	  maken	  van	  een	  
keuze.	  Wat	  zou	  het	  mooi	  zijn	  als	  in	  de	  toekomst	  scholen	  uit	  de	  wijk	  beter	  kunnen	  
inspringen.	  Wilt	  u	  met	  dit	  onderzoek	  meedoen?	  We	  hebben	  allereerst	  een	  
aantal	  introducerende	  vragen	  online	  gezet	  voor	  een	  peiling.	  Het	  is	  bij	  deze	  
peiling	  ook	  mogelijk	  om	  aan	  te	  geven	  om	  over	  dit	  onderwerp	  verder	  in	  gesprek	  
te	  gaan.	  

Ondersteboven 
Speelotheek	  OndersteBoven	  is	  opgericht	  in	  
1991	  en	  is	  gevestigd	  in	  het	  gebouw	  van	  
Speeltuin	  Rivierenwijk	  aan	  de	  Dollardstraat.	  
Bij	  de	  speelotheek	  kun	  je,	  tegen	  een	  kleine	  
vergoeding,	  speelgoed	  lenen	  dat	  geschikt	  is	  
voor	  kinderen	  van	  0	  tot	  12	  jaar.	  Bij	  de	  
speelotheek	  kun	  je	  veel	  verschillend	  
speelgoed	  leren	  kennen.	  Onze	  speelotheek	  heeft	  een	  grote	  variatie	  in	  speelgoed,	  
spelletjes	  en	  puzzels.	  De	  medewerkers	  staan	  klaar	  om	  te	  helpen	  geschikt	  
speelgoed	  te	  vinden.	  

De	  speelotheek	  is	  geopend	  op	  dinsdagochtend	  (9:30	  tot	  11:00	  uur)	  en	  op	  
donderdagavond	  (19:30	  tot	  20:30	  uur).	  

Elke	  dinsdagochtend	  tijdens	  de	  openingsuren	  is	  er	  een	  speelinloop	  voor	  kinderen	  
van	  0-‐4	  jaar.	  Je	  hoeft	  je	  daarvoor	  niet	  op	  te	  geven	  en	  de	  toegang	  is	  gratis.	  	  Je	  
bent	  van	  harte	  welkom!	  	   	  

Doe	  mee	  met	  het	  onderzoek	  en	  vul	  de	  enquête	  
in:	  www.soesterkwartier.nl/onderzoek	  	  



Een warm welkom in de wijk 

U	  komt	  nieuw	  in	  het	  
Soesterkwartier	  wonen	  en	  
wat	  is	  er	  fijner	  om	  een	  
warm	  welkom	  uit	  de	  wijk	  te	  
ontvangen.	  Wij	  willen	  
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Onderzoek in de 
wijk 
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in:	  www.soesterkwartier.nl/onderzoek	  	  



	  

Nieuwe inrichting speelplekken in het Soesterkwartier 
De	  komende	  jaren	  gaat	  de	  gemeente	  in	  alle	  wijken	  aan	  de	  slag	  met	  de	  
speelplekken	  en	  speelruimte.	  De	  gemeente	  vroeg	  kinderen	  en	  buurtbewoners	  
om	  mee	  te	  denken	  over	  de	  inrichting.	  Welke	  ideeën	  hebben	  kinderen	  voor	  de	  
speelplekken?	  En	  wat	  vinden	  ze	  van	  de	  ruimte	  in	  de	  buurt	  om	  te	  voetballen	  of	  
tikkertje	  te	  doen?	  

Speelplekken	  met	  meer	  variatie,	  voor	  kinderen	  van	  alle	  leeftijden,	  die	  aansluiten	  
bij	  hun	  wensen.	  Dat	  is	  de	  insteek	  bij	  de	  inrichting	  van	  speelplekken	  in	  de	  wijken.	  
Daarbij	  betrekken	  we	  kinderen	  uit	  de	  buurt.	  Niet	  meer	  op	  elke	  hoek	  een	  wipkip,	  
maar	  plekken	  waar	  zij	  graag	  buiten	  spelen.	   	  

	  

De	  speelruimtevisie	  van	  de	  gemeente	  Amersfoort	  bestaat	  uit	  zeven	  spelregels	  
voor	  goed	  buitenspelen.	  Deze	  zijn	  in	  2017	  opgesteld	  in	  samenwerking	  met	  de	  
gemeenteraad	  en	  kinderen	  uit	  de	  gemeente.	  In	  Soesterkwartier	  is	  de	  speelruim-‐
te	  in	  2017	  getoetst	  aan	  de	  hand	  van	  deze	  spelregels.	  Dit	  is	  gedaan	  door	  middel	  
van	  een	  speelruimteanalyse,	  twee	  buurtschouwen	  (i.s.m.	  Buurt	  033)	  langs	  speel-‐
plekken	  met	  kinderen	  en	  ouders	  en	  een	  bewonersavond.	  

Voor	  meer	  informatie	  over	  deze	  spelregels:	  www.soesterkwartier.nl/speelplek	  	  

In	  het	  voorjaar	  worden	  over	  dit	  onderwerp	  nog	  informatiebijeenkomsten	  
georganiseerd.	  De	  data	  hiervan	  zijn	  nog	  niet	  bekend,	  volgt	  via	  de	  scholen	  en	  
ABC.	  Wilt	  u	  een	  persoonlijke	  uitnodiging	  hiervoor?	  Geef	  dit	  door	  aan	  Marieke	  
van	  Krugten,	  Marieke.vanKrugten@indebuurt033.nl	  	  	   	  
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De Zomerpretpas 
Door	  Kath	  Duin	  

De	  ZomerPretPas	  is	  het	  leukste	  kinderpaspoort	  van	  Amersfoort.	  Het	  is	  een	  
boekje	  in	  de	  vorm	  van	  een	  paspoort	  vol	  leuke	  zomeractiviteiten	  die	  je	  gratis	  of	  
met	  korting	  kunt	  bezoeken	  in	  de	  zomervakantie.	  De	  ZomerPretPas	  is	  voor	  
kinderen	  van	  4	  t/m	  12	  jaar.	  

In	  de	  zomervakantie	  is	  het	  voor	  veel	  ouders	  een	  uitdaging	  om	  leuke	  dingen	  te	  
ondernemen	  met	  de	  kinderen.	  Zeker	  als	  je	  niet	  op	  vakantie	  gaat.	  Wat	  is	  er	  te	  
doen	  in	  de	  omgeving	  en	  past	  dat	  in	  je	  budget?	  Herkenbaar,	  vandaar	  de	  realisatie	  
van	  de	  ZomerPretPas.	  Met	  de	  ZomerPretpas	  kan	  je	  een	  superleuke	  goedkope	  
thuisvakantie	  beleven.	  

De	  ZomerPretPas	  is	  voor	  alle	  kinderen	  van	  4	  t/m	  12	  jaar.	  Alle	  kinderen	  zijn	  gelijk,	  
of	  je	  nu	  wel	  of	  niet	  op	  zomervakantie	  kan,	  want	  iedereen	  'hoort	  erbij'.	  	  

De	  ZomerPretPas	  van	  vorig	  jaar,	  de	  eerste,	  verliep	  heel	  goed.	  Er	  stonden	  ruim	  50	  
zomeractiviteiten	  in	  de	  ZomerPretPas.	  Iedereen	  was	  enthousiast.	  Zowel	  
kinderen,	  ouders	  als	  aanbieders	  van	  
zomeractiviteiten.	  Met	  een	  
feestelijke	  opening	  op	  basisschool	  
de	  Kubus	  begonnen	  alle	  kinderen	  in	  
het	  Soesterkwartier	  aan	  hun	  
ZomerPretPas	  avontuur.	  Er	  zijn	  ruim	  
1265	  ZomerPretPassen	  uitgedeeld,	  
zeker	  de	  helft	  daarvan	  heeft	  1	  of	  
meerdere	  activiteiten	  uit	  de	  
ZomerPretPas	  gedaan.	  

De	  kinderen	  vonden	  het	  superleuk.	  Als	  je	  een	  activiteit	  bezoekt	  met	  de	  
ZomerPretPas	  krijg	  je	  na	  afloop	  een	  stempel.	  In	  het	  stempelsparen	  waren	  veel	  
kinderen	  fanatiek.	  Ook	  over	  het	  aanbod	  van	  de	  activiteiten	  waren	  kinderen	  
positief.	  Na	  de	  zomervakantie	  vorig	  jaar	  was	  er	  als	  afsluiting	  een	  ZomerPretPas	  
feestje.	  Dit	  omdat	  er	  in	  de	  ZomerPretPas	  meerdere	  prijsvragen	  verstopt	  zaten.	  
Op	  het	  feestje	  waren	  de	  prijsuitreikingen	  en	  een	  kinderbingo	  waar	  iedereen	  een	  
prijsje	  kon	  winnen.	  Het	  was	  een	  zeer	  geslaagd	  feestje	  voor	  jong	  &	  oud!	  

Komt	  er	  dit	  jaar	  weer	  een	  ZomerPretPas?	  Ik	  ben	  nog	  druk	  bezig	  met	  de	  
realisatie	  maar	  ja...	  de	  bedoeling	  is	  dat	  er	  weer	  een	  ZomerPretPas	  gaat	  komen.	  
Vorig	  jaar	  was	  de	  ZomerPretPas	  alleen	  voor	  alle	  
kinderen	  in	  de	  wijk	  Soesterkwartier.	  Heel	  veel	  ouders	  
met	  kinderen	  uit	  andere	  wijken	  vroegen	  toen	  of	  ze	  ook	  
met	  de	  ZomerPretPas	  mochten	  meedoen.	  Daarom	  is	  
dit	  jaar	  het	  idee	  om	  een	  ZomerPretPas	  te	  maken	  voor	  
alle	  kinderen	  van	  4	  t/m	  12	  jaar	  in	  de	  wijken:	  
Soesterkwartier,	  Liendert-‐Rustenburg,	  Kruiskamp-‐De	  
Koppel	  en	  Randenbroek-‐Schuilenburg.	  

Advertentie:	  Nieuwe	  winkel	  op	  de	  Noordewierweg	  	  
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Wat, is dat patat? 
Het	  weet-‐wat-‐je-‐eet-‐festival	  voor	  
kinderen	  van	  3	  t/m	  12	  jaar	  op	  maandag	  2	  
april,	  Tweede	  Paasdag,	  van	  11.00	  –	  16.00	  
uur	  op	  de	  Wagenwerkplaats.	  

Melk	  komt	  van	  een	  koe	  en	  van	  
aardappels	  maak	  je	  patat.	  Tijdens	  dit	  
festival	  leren	  kinderen	  spelenderwijs	  over	  voeding,	  bewegen	  en	  het	  milieu.	  De	  
Wagenwerkplaats	  toveren	  we	  om	  in	  een	  kinderboerderij.	  Er	  komen	  een	  koe,	  
schapen,	  geiten,	  een	  ezel,	  eenden	  en	  kippen.	  De	  paashaas	  huppelt	  rond	  en	  heeft	  
eieren	  verstopt,	  daarmee	  kun	  je	  prijzen	  winnen.	  Er	  is	  een	  groentequiz,	  je	  kunt	  
zelf	  appelfrietjes	  maken,	  een	  imker	  vertelt	  over	  het	  belang	  van	  de	  bij,	  Het	  
Groene	  Spoor	  geeft	  een	  workshop	  insectenhotels	  maken.	  Sportivate	  geeft	  een	  
workshop	  freerunnen	  en	  bootcamp.	  De	  Verkeerstuin	  is	  open	  en	  nog	  veel	  meer.	  

Kinderen	  betalen	  5	  euro,	  op	  de	  dag	  zelf	  te	  koop,	  en	  krijgen	  daarvoor	  een	  
stempelkaart	  waarmee	  ze	  kunnen	  
meedoen	  aan	  de	  activiteiten.	  Het	  mooiste	  
is	  dat	  (groot)ouders	  voor	  niets	  mee	  
mogen.	  En	  voor	  hen	  is	  er	  de	  markt	  
Winkels	  op	  Wielen.	  	  	  

Al	  met	  al,	  kom	  met	  het	  hele	  gezin	  gezellig	  
Tweede	  Paasdag	  vieren	  op	  de	  
Wagenwerkplaats.	  	  

Facebook	  www.facebook.com/watisdatpatat	  	  

Trash Fashion Event  
Tijdens	  Wat,	  is	  dat	  patat?	  kun	  je	  van	  zwerfafval	  kleding	  maken.	  We	  maken	  daar	  
vervolgens	  een	  fotoshoot	  van.	  Neem	  van	  thuis	  lege	  frisdrankflessen,	  
melkpakken,	  plastic	  tasjes,	  (energie)blikjes,	  
chipszakjes	  of	  patatbakjes	  mee.	  Sally	  
Pittman	  maakt	  daar	  samen	  met	  de	  
kinderen	  te	  gekke	  kledingstukken	  van.	  	  

Voorafgaand	  aan	  het	  festival	  gaan	  we	  twee	  
middagen	  zwerfafval	  ophalen	  uit	  de	  wijk.	  
Op	  woensdag	  28	  maart	  en	  donderdag	  29	  

maart	  verzamelen	  we	  	  om	  14.15	  uur	  voor	  de	  basisschool	  De	  Kubus	  bij	  de	  blauwe	  
kubus.	  Noorderwierweg	  235.	  Per	  keer	  hebben	  we	  plek	  voor	  15	  kinderen,	  leeftijd	  
8	  t/m	  12	  jaar.	  De	  kinderen	  die	  komen	  helpen,	  krijgen	  een	  gratis	  kaartje	  voor	  het	  
Wat,	  is	  dat	  patat?	  festival	  op	  maandag	  2	  april,	  Tweede	  Paasdag.	  Geef	  je	  op	  via	  
mariska@iameventz.nl.	  Zet	  daarbij	  je	  naam	  en	  leeftijd.	  	  

5 MEI FEEST  
VRIJ	  ZIJN!	  	  

Kom	  Bevrijdingsdag	  vieren	  bij	  
speeltuin	  Rivierenwijk!	  	  

5	  mei	  12.00	  tot	  16.00	  uur	  	  

Op	  zaterdag	  5	  mei	  kunnen	  ouders,	  kinderen	  en	  
wijkbewoners	  van	  het	  Soesterkwartier	  
Bevrijdingsdag	  komen	  vieren	  in	  de	  speeltuin.	  Er	  is	  
dan	  van	  alles	  te	  doen,	  springkussens,	  de	  Duurzame	  
Ontdekbus	  en	  de	  Nuso	  bus	  komen	  langs,	  dansen,	  
zingen	  en	  spelletjes..	  om	  te	  vieren	  dat	  we	  vrij	  zijn!	  	  

Ook	  is	  er	  een	  rommelmarkt	  waar	  u	  zich	  voor	  aan	  kunt	  melden.	  Heeft	  u	  nog	  
leuke	  spullen	  staan	  die	  u	  wilt	  verkopen	  op	  die	  dag?	  Stuur	  dan	  voor	  10	  april	  een	  
mail	  naar	  speeltuinrivierenwijk@gmail.com.	  Ook	  kinderen	  mogen	  verkopen.	  Een	  
eigen	  kleedje	  is	  gratis,	  een	  tafel	  5	  euro	  of	  een	  mooie	  marktkraam	  17,50	  euro.	  
Wees	  er	  op	  tijd	  bij!	  Want	  op	  =	  op.	  	  

KBS  DE  KUBUS              Kwaliteit  voor  ieder  kind! 
Door	  Jacqualine	  van	  de	  Port,	  schoolleider	  
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KBS  DE  KUBUS              Kwaliteit  voor  ieder  kind! 
Door	  Jacqualine	  van	  de	  Port,	  schoolleider	  
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Onze	  kernwaarden	  samen	  werken	  –	  samen	  leven	  –	  samen	  leren	  vormen	  het	  
vertrekpunt	  van	  ons	  onderwijs.	  Belangrijke	  pijlers	  van	  ons	  onderwijs	  zijn	  verder:	  

•   het	  creëren	  van	  een	  positief	  en	  veilig	  schoolklimaat	  door	  het	  versterken	  
en	  belonen	  van	  gewenst	  gedrag	  

•   in	  ons	  onderwijs	  aan	  het	  jonge	  kind	  nemen	  spelend	  en	  ontdekkend	  leren	  
een	  belangrijke	  plaats	  in.	  Door	  te	  spelen	  verkent	  het	  jonge	  kind	  de	  
wereld	  om	  zich	  heen	  en	  leert	  het	  zichzelf	  en	  de	  ander	  kennen.	  We	  
bieden	  een	  uitdagende	  en	  veelzijdige	  speel-‐leeromgeving.	  	  

•   op	  beide	  locaties	  willen	  wij	  kinderen	  ook	  buiten	  de	  muren	  van	  het	  
klaslokaal	  een	  uitdagende	  en	  natuurlijke	  speelomgeving	  bieden	  door	  het	  
realiseren	  van	  “Groene	  speelpleinen”	  

•   aandacht	  voor	  kinderen	  die	  een	  extra	  steuntje	  in	  de	  rug	  nodig	  hebben	  en	  
voor	  kinderen	  met	  een	  ontwikkelingsvoorsprong	  

•   coöperatief	  leren:	  praten,	  bewegen	  en	  samenwerken	  in	  het	  teken	  van	  de	  
leerstof	  

•   de	  ICT	  coördinator	  die	  ICT	  leskisten	  introduceert	  in	  de	  groepen	  en	  
workshops	  verzorgt	  	  

•   een	  goede	  samenwerking	  tussen	  school	  en	  ouders	  
Wij	  zijn	  trots	  op	  onze	  mooie	  school	  en	  willen	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  het	  samen	  
opgroeien	  in	  de	  wijk.	  Nieuwsgierig	  geworden?	  Kom	  gerust	  eens	  langs	  want	  er	  
valt	  nog	  veel	  meer	  te	  vertellen	  en	  te	  laten	  zien.	  

De Magneet, van basisschool naar kindcentrum  
Door	  Paul	  Bruins,	  directeur	  

De	  Magneet	  is	  een	  Daltonschool	  in	  
ontwikkeling.	  In	  ons	  dagelijks	  onderwijs	  
nemen	  de	  kernwaarden	  verantwoordelijkheid,	  
zelfstandigheid,	  samenwerken,	  reflectie	  en	  
doelmatigheid	  een	  centrale	  plaats	  in.	  De	  
leerlingen	  leren	  op	  een	  speelse	  wijze	  eigenaar	  
te	  worden	  van	  hun	  eigen	  ontwikkeling.	  Dit	  
alles	  gebeurt	  in	  een	  sfeer	  waarin	  de	  leerlingen	  bewust	  zijn	  van	  het	  feit,	  dat	  het	  
eigen	  handelen	  bij	  een	  ander	  altijd	  iets	  teweeg	  brengt.	  ”Was	  dat	  jouw	  
bedoeling?”	  is	  in	  bepaalde	  situaties	  dan	  ook	  een	  veel	  gehoorde	  vraag,	  die	  we	  aan	  
leerlingen	  stellen.	  Reflecteren	  op	  het	  eigen	  gedrag	  draagt	  bij	  aan	  de	  ontwikkeling	  
van	  kanjers	  van	  leerlingen.	  Het	  zorgt	  ervoor	  dat	  ze	  zowel	  op	  school	  als	  
daarbuiten	  respect	  hebben	  voor	  de	  verschillen	  tussen	  de	  aanwezige	  
levensbeschouwelijke	  en	  culturele	  opvattingen.	  
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Binnen	  ons	  onderwijs	  leren	  de	  leerlingen	  keuzes	  maken,	  hun	  werk	  doelmatig	  
plannen,	  zelf	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  oplossingen	  en	  om	  hulpvragen	  te	  stellen.	  
Naast	  deze	  vaardigheden	  is	  er	  ook	  tijd	  en	  aandacht	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  hun	  
expressiviteit.	  Zij	  worden	  daarbij	  begeleid	  door	  een	  vakleerkracht	  creatieve	  
vakken	  en	  de	  dirigent	  van	  ons	  schoolorkest.	  	  

Het	  team	  van	  De	  Magneet	  en	  de	  pedagogisch	  medewerkers	  van	  SKA	  werken	  
sinds	  2017	  bewust	  samen	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  Dalton	  KindCentrum.	  Het	  
heeft	  immers	  een	  grote	  meerwaarde	  als	  kinderen	  vanuit	  dezelfde	  visie	  en	  in	  een	  
doorgaande	  lijn	  worden	  begeleid	  in	  hun	  ontwikkeling.	  

	  

Basisschool ’t Anker ontdekt de natuur 
Door	  Tom	  Horstink	  

In	  samenwerking	  met	  de	  tuinmannen	  van	  
Natuurkids	  Wagenwerkplaats	  zijn	  er	  de	  
afgelopen	  tijd	  verschillende	  pauze	  
activiteiten	  georganiseerd	  op	  ‘t	  Anker.	  	  

De	  school,	  in	  het	  noordelijke	  gedeelte	  van	  
onze	  wijk,	  heeft	  twee	  prachtige,	  
natuurlijke	  speelpleinen.	  Eén	  speelplaats	  
bij	  het	  gebouw	  voor	  de	  groepen	  1/2.	  Deze	  
is	  speciaal	  ingericht	  voor	  het	  jonge	  kind.	  
Bij	  het	  hoofdgebouw	  van	  de	  school	  is	  ook	  
een	  groen	  schoolplein	  voor	  de	  groepen	  2	  
tot	  en	  met	  8.	  	  
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nemen	  de	  kernwaarden	  verantwoordelijkheid,	  
zelfstandigheid,	  samenwerken,	  reflectie	  en	  
doelmatigheid	  een	  centrale	  plaats	  in.	  De	  
leerlingen	  leren	  op	  een	  speelse	  wijze	  eigenaar	  
te	  worden	  van	  hun	  eigen	  ontwikkeling.	  Dit	  
alles	  gebeurt	  in	  een	  sfeer	  waarin	  de	  leerlingen	  bewust	  zijn	  van	  het	  feit,	  dat	  het	  
eigen	  handelen	  bij	  een	  ander	  altijd	  iets	  teweeg	  brengt.	  ”Was	  dat	  jouw	  
bedoeling?”	  is	  in	  bepaalde	  situaties	  dan	  ook	  een	  veel	  gehoorde	  vraag,	  die	  we	  aan	  
leerlingen	  stellen.	  Reflecteren	  op	  het	  eigen	  gedrag	  draagt	  bij	  aan	  de	  ontwikkeling	  
van	  kanjers	  van	  leerlingen.	  Het	  zorgt	  ervoor	  dat	  ze	  zowel	  op	  school	  als	  
daarbuiten	  respect	  hebben	  voor	  de	  verschillen	  tussen	  de	  aanwezige	  
levensbeschouwelijke	  en	  culturele	  opvattingen.	  
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Binnen	  ons	  onderwijs	  leren	  de	  leerlingen	  keuzes	  maken,	  hun	  werk	  doelmatig	  
plannen,	  zelf	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  oplossingen	  en	  om	  hulpvragen	  te	  stellen.	  
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Basisschool ’t Anker ontdekt de natuur 
Door	  Tom	  Horstink	  

In	  samenwerking	  met	  de	  tuinmannen	  van	  
Natuurkids	  Wagenwerkplaats	  zijn	  er	  de	  
afgelopen	  tijd	  verschillende	  pauze	  
activiteiten	  georganiseerd	  op	  ‘t	  Anker.	  	  
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bij	  het	  gebouw	  voor	  de	  groepen	  1/2.	  Deze	  
is	  speciaal	  ingericht	  voor	  het	  jonge	  kind.	  
Bij	  het	  hoofdgebouw	  van	  de	  school	  is	  ook	  
een	  groen	  schoolplein	  voor	  de	  groepen	  2	  
tot	  en	  met	  8.	  	  

Basisschool ’t Anker  
Door Bryan Limon

Basisschool ’t Anker is een gezellige en 
actieve school met een christelijke identiteit 
in het Soesterkwartier. Principes van het 
Unit onderwijs zetten wij in om bij onze 
leerlingen de autonomie te vergroten en 
hun eigen competenties te ontwikkelen. 
Diversiteit is een kracht die je overal terug 
ziet in de natuur, maatschappij en die 
inspiratie nemen wij mee in ons onderwijs. 
Een kenmerk van onze 21e eeuw is verder komen door samen te werken en 
elkaars kwaliteiten te benutten. Op ’t Anker investeren wij in het kunnen omgaan 
met verschillen, bijdragen aan opbouw van de gemeenschap, wereldburgerschap, 
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heeft	  immers	  een	  grote	  meerwaarde	  als	  kinderen	  vanuit	  dezelfde	  visie	  en	  in	  een	  
doorgaande	  lijn	  worden	  begeleid	  in	  hun	  ontwikkeling.	  

	  

Basisschool ’t Anker ontdekt de natuur 
Door	  Tom	  Horstink	  

In	  samenwerking	  met	  de	  tuinmannen	  van	  
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Spelenderwijs	  
hebben	  de	  
tuinmannen	  de	  
leerlingen	  laten	  zien	  
wat	  er	  allemaal	  valt	  
te	  beleven	  en	  te	  leren	  
van	  de	  schooltuinen.	  
Het	  was	  een	  groot	  
succes!	  

	  

	  

Bijeenkomst ouders kinderen met een beperking 
Op	  woensdagavond	  23	  mei	  is	  er	  voor	  Amersfoortse	  ouders	  van	  kinderen	  met	  een	  
beperking	  een	  bijeenkomst.	  Waar	  loop	  je	  tegenaan,	  en	  hoe	  kun	  je	  elkaar	  op	  het	  
goede	  spoor	  zetten?	  Is	  er	  aanleiding	  om	  “samen	  slim”	  te	  zijn	  bijvoorbeeld	  bij	  het	  
inkopen	  van	  zorg?	  Een	  ervaringsdeskundigen	  vertelt	  over	  haar	  eigen	  ervaringen.	  	  

•   Plaats:	  De	  Bron	  (Oceaan	  14,	  Vathorst)	  
•   Tijd:	  20:00-‐	  22:00	  
•   Aanmelden:	  Sytske.Stoop@indebuurt033.nl	  ;	  06-‐5358	  8846	  

	  

Hip Hop groep de Power Hoppers Soesterkwartier 
Door	  Karel	  van	  Rooy	  

Sinds	  half	  augustus	  2017	  
bestaat	  er	  in	  de	  Speeltuin	  
Soesterkwartier	  een	  Hip	  Hop	  
groep	  van	  kinderen	  tussen	  
de	  4	  en	  9	  jaar.	  Anita	  ter	  Wal	  
van	  de	  Speeltuin	  wilde	  “iets”	  
doen	  voor	  de	  kleintjes	  en	  
startte	  een	  dansgroepje.	  
Chiara	  Hasper,	  studente	  aan	  
de	  dansacademie,	  wilde	  wel	  
les	  komen	  geven.	  

De	  groep	  begon	  eerst	  met	  een	  15	  à	  20	  kinderen	  van	  verschillende	  afkomst.	  
Ouders	  mogen	  niet	  bij	  de	  repetities	  aanwezig	  zijn.	  De	  periode	  tussen	  september	  
en	  Kerstmis	  werd	  er	  geoefend	  voor	  een	  dansnummer	  gebaseerd	  op	  de	  
feestdagen.	  Een	  geheime	  dans,	  want	  er	  mocht	  niet	  over	  gepraat	  worden.	  	  De	  
groep	  ondervond	  een	  natuurlijke	  selectie.	  Niet-‐dansers	  vielen	  af	  en	  nieuwe	  kids	  
kwamen	  er	  bij.	  

De	  première	  werd	  voor	  de	  Kerst	  gehouden	  en	  was	  een	  succes.	  Het	  succes	  van	  de	  
groep	  had	  een	  duidelijk	  neven	  effect.	  In	  den	  beginne	  was	  er	  nog	  sprake	  van	  
competitie	  strijd	  onderling.	  Het	  verschil	  tussen	  Bloemenbuurt/Bomenbuurt,	  
Soesterkwartiers	  of	  andere	  afkomst,	  basisschool,	  kerk	  of	  soort	  geloof,	  waren	  een	  
storende	  factor.	  Vermeldenswaardig	  is	  zeker	  de	  avond	  van	  uitvoering,	  waar	  
vooraf	  een	  mooi	  gedekte	  tafel,	  vol	  met	  lekkers	  en	  kadootjes	  waren.	  Het	  had	  iets	  
heel	  speciaals.	  

De	  muziek,	  de	  dans	  en	  vooral	  het	  
“samen”	  doen	  en	  werken	  aan	  een	  
project,	  onder	  leiding	  van	  de	  dansjuf	  
en	  het	  toezicht	  van	  Anita	  ter	  Wal,	  
heeft	  de	  maanden	  er	  na	  geleid	  tot	  een	  
zeer	  homogene	  groep	  kinderen	  (10)	  
waarvan	  alle	  “verschillen”	  niet	  meer	  
belangrijk	  zijn.	  De	  kinderen	  zijn	  bezig	  
met	  hun	  “dansen”	  en	  muziek.	  Het	  
samendoen	  is	  een	  gewoonte	  geworden	  en	  geen	  strijd.	  Het	  is	  een	  genoegen	  om	  
deze	  groep	  aan	  het	  werk	  te	  zien.	  

Het	  streven	  is	  te	  werken	  naar	  een	  openbaar	  optreden	  op	  de	  Verenigingsmarkt	  
op	  het	  Eemplein	  van	  de	  zomer.	  	  

Nog	  incidenteel	  komt	  er	  nieuwe	  aanwas	  meedoen.	  Zij	  zijn	  van	  harte	  welkom	  en	  
worden	  door	  de	  groep	  goed	  opgevangen	  en	  begeleid.	  	  

Een	  fantastisch	  initiatief,	  waarvan	  je	  soms	  denkt:	  “Kon	  dat	  bij	  volwassenen	  ook	  
maar!”	   	  
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De school ’t Anker heeft naast het hoofdgebouw een dependance dat er vlak  
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Spelenderwijs	  
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Noordewierweg geen racebaan . nl 
Onlangs	  heeft	  de	  SP	  Amersfoort	  een	  
buurtonderzoek	  gedaan	  in	  het	  
Soesterkwartier.	  Één	  probleem	  werd	  
door	  bijna	  iedereen	  benoemd;	  het	  
verkeer	  op	  de	  Noordewierweg	  is	  
gevaarlijk.	  Scooters	  en	  auto’s	  rijden	  
er	  te	  hard	  en	  halen	  rakelings	  fietsers	  
in.	  En	  dit	  terwijl	  op	  deze	  straat	  veel	  
kinderen	  moeten	  oversteken	  om	  naar	  
school	  te	  gaan.	  	  Dat	  bleek	  ook	  op	  een	  bewonersbijeenkomst	  van	  12	  maart	  jl,	  
waar	  bezorgde	  buren	  hun	  zorgen	  hebben	  geuit.	  

Veel	  Soesterkwartierders	  vinden	  deze	  gevaarlijke	  weg	  een	  probleem.	  	  En	  tot	  nu	  
toe	  lijkt	  het	  er	  niet	  op	  dat	  de	  gemeente	  met	  een	  serieuze	  oplossing	  komt	  voor	  dit	  
probleem.	  Het	  wordt	  tijd	  dat	  hier	  iets	  aan	  verandert.	  Daarom	  is	  een	  groep	  
actieve	  buurtbewoners,	  samen	  met	  de	  SP,	  een	  petitie	  gestart.	  

Bent	  u	  ook	  bezorgd	  over	  de	  veiligheid?	  Dan	  kunt	  u	  dit	  kenbaar	  maken	  door	  te	  
tekenen	  op	  www.Noordewierweggeenracebaan.nl.	  Want	  samen	  kunnen	  we	  
strijden	  voor	  een	  veilige	  wijk.	  

 
Soesterkwartier Zomerparade broedt op bruisend 2019 

Dit	  jaar	  gaat	  de	  “Soesterkwartier	  Zomerparade”,	  ook	  wel	  bekend	  als	  de	  
Zomerbraderie	  op	  de	  Noordewierweg,	  niet	  door.	  Er	  zijn	  te	  weinig	  mensen	  
gevonden	  die	  dit	  leuke	  jaarlijkse	  feest	  voor	  de	  wijk	  kunnen	  en	  willen	  trekken.	  	  

Soms	  moet	  je	  iets	  loslaten	  om	  er	  wat	  beters	  voor	  in	  de	  plaats	  te	  krijgen.	  Wellicht	  
is	  dat	  ook	  wel	  het	  geval	  bij	  de	  Zomerparade.	  Er	  gaan	  al	  stemmen	  op	  van	  mensen	  
die	  zich	  daarvoor	  willen	  inzetten.	  	  

Misschien	  beginnen	  uw	  handen	  ook	  wel	  te	  jeuken.	  Laat	  het	  vooral	  weten	  aan	  
Margreta	  van	  den	  Heuvel	  van	  Mari’s	  Kleding	  (Noordewierweg	  54)	  of	  bij	  Carmie	  
Jonker	  van	  Typisch	  Jij	  (Noordewierweg	  145).	  

	  

Partou kinderopvang 
Partou	  kinderopvang	  heet	  u	  en	  uw	  
kind	  van	  harte	  welkom	  bij	  onze	  
opvang	  in	  het	  Soesterkwartier.	  U	  
vindt	  ons	  in	  basisschool	  ’t	  Anker	  en	  
in	  basisschool	  de	  Kubus.	  

Kinderen	  van	  2	  tot	  4	  jaar	  kunnen	  
terecht	  bij	  de	  peuteropvang.	  Uw	  
zoon	  of	  dochter	  komt	  hier	  in	  contact	  
met	  leeftijdgenootjes.	  Spelenderwijs	  
wordt	  hij	  of	  zij	  voorbereid	  op	  de	  
basisschool.	  De	  peuteropvang	  is	  een	  
fijne,	  gezellige	  plek	  waar	  uw	  kind	  kan	  
spelen	  en	  ontdekken.	  Samen	  de	  dag	  beginnen,	  knutselen	  in	  de	  groep,	  buiten	  
spelen	  –	  zo	  weet	  uw	  kind	  steeds	  beter	  wat	  hem	  te	  wachten	  staat	  op	  de	  
basisschool.	  

Kinderen	  die	  naar	  de	  basisschool	  gaan	  kunnen	  terecht	  bij	  de	  buitenschoolse	  
opvang:	  voor	  en	  na	  schooltijd	  (vso	  en	  bso),	  in	  de	  reguliere	  schoolvakanties	  en	  op	  
studiedagen.	  De	  bso	  is	  een	  ontspannen	  plek	  waar	  kinderen	  samen	  met	  
leeftijdgenootjes	  genieten	  van	  hun	  vrije	  tijd.	  Hier	  delen	  ze	  geheimen	  met	  
vrienden,	  ontdekken	  ze	  spelenderwijs	  de	  wereld	  en	  ontwikkelen	  een	  eigen	  
mening.	  Met	  verrassende	  activiteiten	  inspireren	  we	  de	  kinderen	  en	  helpen	  we	  
hen	  met	  hun	  ontwikkeling.	  

Voor	  meer	  informatie	  of	  het	  aanvragen	  van	  een	  rondleiding	  bij	  onze	  
kinderopvang	  verwijzen	  wij	  u	  naar	  onze	  website:	  www.partou.nl	  	  
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mening.	  Met	  verrassende	  activiteiten	  inspireren	  we	  de	  kinderen	  en	  helpen	  we	  
hen	  met	  hun	  ontwikkeling.	  

Voor	  meer	  informatie	  of	  het	  aanvragen	  van	  een	  rondleiding	  bij	  onze	  
kinderopvang	  verwijzen	  wij	  u	  naar	  onze	  website:	  www.partou.nl	  	  

	    



Ska Kinderopvang 
Kinderdagverblijf	  de	  Puntmuts	  Puntenburgerlaan	  100	  

In	  de	  veilige	  omgeving	  van	  ons	  
kinderdagverblijf	  kan	  uw	  kindje	  
onbezorgd	  de	  wereld	  ontdekken.	  
Onze	  medewerkers	  verzorgen	  en	  
begeleiden	  het	  met	  liefde	  en	  
aandacht.	  Bij	  ons	  mag	  elk	  kind	  zich	  
ontwikkelen	  op	  z’n	  eigen	  manier	  en	  
in	  z’n	  eigen	  tempo.	  In	  die	  
ontwikkeling	  volgen	  we	  het	  kind	  en	  
ondersteunen	  we	  het.	  

Voorschool	  de	  TamTam	   	   Maasstraat	  2	  

Op	  onze	  voorschool	  kan	  uw	  peuter	  heerlijk	  met	  andere	  kinderen	  samenspelen.	  
Dat	  is	  leuk,	  en	  ook	  leerzaam:	  op	  de	  voorschool	  leren	  kinderen	  rekening	  houden	  
met	  anderen,	  samenwerken,	  delen,	  op	  hun	  beurt	  wachten...	  We	  stimuleren	  
kinderen	  zoveel	  mogelijk	  zelf	  te	  doen	  en	  zelf	  te	  ontdekken.	  Daar	  krijgen	  ze	  
zelfvertrouwen	  van.	  Zo	  geven	  we	  ze	  een	  goede	  start	  op	  de	  basisschool.	  	  

Bso	  de	  Wigwam	   Maasstraat	  2	  

Na	  schooltijd,	  en	  in	  vakanties	  en	  op	  schoolvrije	  
dagen	  is	  uw	  kind	  welkom	  op	  onze	  
buitenschoolse	  opvang	  (bso).	  Wij	  bieden	  de	  
kinderen	  een	  uitdagend	  en	  afwisselend	  
programma	  met	  activiteiten,	  workshops,	  clinics	  
en	  uitstapjes	  op	  het	  gebied	  van	  sport	  &	  spel,	  
cultuur,	  creativiteit	  en	  natuurbeleving.	  Bij	  de	  
voorbereiding	  luisteren	  we	  goed	  naar	  de	  
wensen	  en	  ideeën	  van	  de	  kinderen.	  En	  ze	  kiezen	  
zelf	  aan	  welke	  activiteiten	  ze	  meedoen.	  Onze	  
eigen	  bso-‐medewerkers	  halen	  de	  kinderen	  
lopend	  of	  met	  de	  elektrische	  bakfiets	  uit	  school.	  
Dit	  is	  bij	  de	  prijs	  inbegrepen.	  Uw	  kind	  kan	  bij	  
ons	  in	  bso-‐tijd	  cursussen	  en	  workshops	  volgen	  bij	  Scholen	  in	  de	  Kunst	  en	  wij	  
bieden	  zwemles	  onder	  bso-‐tijd.	  

Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  www.ska.nl	  of	  bel	  033	  470	  13	  03.	   	  
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De achterpagina 
Op	  de	  wijkwebsite	  www.soesterkwartier.info	  staat	  een	  activiteitenagenda,	  
waarop	  veel	  organisaties	  uit	  de	  wijk	  hun	  activiteiten	  plaatsen.	  Geheel	  in	  lijn	  met	  
het	  thema	  van	  deze	  krant	  geeft	  onderstaande	  overzicht	  geeft	  een	  indruk	  van	  de	  
kinderactiviteiten.	  

Datum,	  tijd	   Activiteit	   Locatie	  
31	  maart	  17:00	  –	  19:00	   Spelletjesavond	  buurtkerk	   De	  Nieuwe	  Sleutel	  
6	  april	  14:15	  –	  16:30	   Skelters	  naar	  buiten	   Speeltuin	  Rivierenwijk	  
7	  april	  9:30	  –	  12:30	   Klusochtend	   Speeltuin	  Rivierenwijk	  
28	  april	  17:00	  –	  19:00	   Spelletjesavond	  buurtkerk	   De	  Nieuwe	  Sleutel	  
4	  mei	  14:15	  –	  16:30	   Skelters	  naar	  buiten	   Speeltuin	  Rivierenwijk	  
5	  mei	  12:00	  –	  16:00	   Bevrijdingsfeest	   Speeltuin	  Rivierenwijk	  
8	  mei	  14:30	  –	  16:00	  
(en	  tot	  10	  juli	  iedere	  
dinsdag	  zelfde	  tijd)	  

Natuurclub	  
10	  lessen	  voor	  €15,-‐	  

Wagenspeelplaats	  

19	  mei	  	   Kinderdisco	   Speeltuin	  Rivierenwijk	  
20	  mei	  16:00	  uur	   Kerkdienst	  voor	  kinderen	   Westerkerk	  
23	  mei	  19:30	  	   Amersfoortse	  	   De	  Bron,	  Vathorst	  
26	  mei	  17:00	  –	  19:00	   Spelletjesavond	  buurtkerk	   De	  Nieuwe	  Sleutel	  
1	  juni	  14:15	  –	  16:30	   Skelters	  naar	  buiten	   Speeltuin	  Rivierenwijk	  
9	  juni	  9:30	  –	  12:30	   Klusochtend	   Speeltuin	  Rivierenwijk	  
30	  juni	  17:00	  –	  19:00	   Spelletjesavond	  buurtkerk	   De	  Nieuwe	  Sleutel	  
26	  augustus	  16:00	  uur	   Kerkdienst	  voor	  kinderen	   Westerkerk	  

Heeft	  u	  ook	  een	  leuke	  activiteit	  voor	  kinderen	  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.	  	  


