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Inhoudelijk verslag  
Het zomervakantiefeest vond plaats in de laatste vakantieweek, vanuit Speeltuin Soesterkwartier, op 
de hoek van de Noordewierweg – Isseltseveld. Mede dankzij het weer en goede samenwerking met 
de Buurtkerk is het een ongekend succes geworden.   

Hoe heeft u bijgedragen aan de doelen zoals beschreven in de aanvraag 
 Gratis vakantie voor arme kinderen --> In de bijlage zijn 4 verslagen van de website 

soesterkwartier.info bijgevoegd.  

 Sociaal isolement --> We zien dat kinderen soms wat afstandelijk zijn tegenover andere 
kinderen. Bij de vakantieweek is goede begeleiding. Dat helpt om kinderen zelf stappen te 
zetten om dingen te ondernemen. Ze leren om contact te maken met andere kinderen. We 
zien dat door dat ze ook zonder hun ouders naar de speeltuin komen.  

 Organiseren en uitvoeren van een vakantieweek --> Dat is goed gelukt. In de 4 verslagen van 
de website is dat terug te lezen.  

Hoe heeft u de resultaten behaald zoals beschreven in de aanvraag;  
 Kansarme kinderen krijgen een week plezier --> De speeltuin staat midden in de Bloemen en 

bomenbuurt, waar veel kinderen wonen die het thuis niet zo goed hebben. Veel van die 
kinderen komen vaak naar de speeltuin.  

 Een dagtrip --> We zijn op 17 juli met de bus naar de Julianatoren gegaan. Een groot feest 
voor de kinderen en het is allemaal goed gegaan. 

 Samenbrengen culturen --> Behalve kinderen van Nederlandse komaf, hebben we ook veel 
kinderen van Marokkaanse, Turkse, Afrikaanse en Hindoestaanse komaf. Niet alleen de 
kinderen komen bij elkaar. Ook de ouders ontmoeten elkaar. Die komen vaak ook mee, en 
gaan picknicken. Zo leren ze elkaar kennen. Het is niet alleen een jeugdvakantieweek, maar 
ook een ontmoetingsweek voor kinderen en hun ouders. 

Hoeveel unieke deelnemers hebben deelgenomen 
 Julianatoren: 52 kinderen gingen mee, en 10 begeleiders. 

 Rest: Als we alle kinderen van alle dagen bij elkaar optellen, dan komen we over de 500 
kinderen. Veel kinderen komen meerdere dagen, inclusief ook de zondagen die door de 
Buurtkerk werden georganiseerd, dus hoeveel unieke deelnemers het waren, kunnen we 
niet met zekerheid zeggen. Ongeveer de helft.  

Uit welke verschillende culturen de deelnemers komen 
 Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse en Nederlandse cultuur.  

Welke acties heeft u ondernomen om bekendheid te geven aan uw activiteit 
 Facebook 

 Stencils A3 

Hoeveel vrijwilligers waren bij de activiteit betrokken  
 In totaal zijn er 25 vrijwilligers bij betrokken, die allerlei taken uitvoeren. 

Hoe kan uw activiteit in de toekomst zonder of met minder subsidie doorgaan 
 Deze activiteit is voor kinderen van arme komaf. We willen deze ook in de toekomst graag 

gesubsidieerd aanbieden.  

Welke andere resultaten zijn uit deze activiteit voortgekomen 
 Dat er ook ouders zo betrokken zijn bij deze week. Zij gaan, terwijl de kinderen bezig 

gehouden worden, met elkaar picknicken en leggen contacten. De onderlinge sfeer is heel 
goed.  

Bijlagen: 
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Verslagen van de 4 dagen van de wijkwebsite. 

 

Bron: 

https://www.soesterkwartier.info/speelweek-in-

speeltuin-soesterkwartier-begonnen/  

Speelweek in 
speeltuin 
Soesterkwartier 
begonnen 
Maandag 20 Augustus, De laatste week van de vakantie is 

aangebroken en daarmee ook de speelweek in speeltuin 

Soesterkwartier. In de ochtend zag het er nog naar uit dat de 

weerberichten – veel neerslag – uit zouden komen, maar het bleek 

schijn waar in de middag de zon voor kwam (zonneschijn). 

Grootse springkussens waarvan een met een complete trimbaan erop 

werden overeind geblazen. Terwijl er bij het suikerspinapparaat 

geoefend werd om mooie grote suikerspinnen te maken. 

De kinderen liepen nog geen storm richting de gelijknamige baan, 

maar ook dat zal met de weersverwachting te maken gehad hebben 

waarschijnlijk. De opklarende lucht bracht al snel de kinderen in 

beweging naar de speeltuin en daar heel snel op de springkussens. 

Duidelijk was dat de voorkeur voor veel jongelui uitging naar de 

verschillende opstakel springkussens. Hier en daar kon men de 

indruk krijgen dat het om geoefende sporters van de Keiboulderhal 

ging. 

De anders geoefenden haalde graag wat handstand en andere gym- 

en turncapriolen uit op het simpele springkussen. 

Al met al was het weer een gezellige en beweeglijke drukte. Een 

vakantielang stilzitten is voor deze jongelui geen optie. 

e suikerspinnen die dank zij de oefening echt mooi groot en rond 

waren, werden door al het springen snel verbrand door de jongeren. 

De kans op overgewicht als gevolg van de suikerspin was dan ook 

nihil. 

Morgen weer een speeldag, velen kijken er al naar uit. 

Sfeerimpressie: Nel Groenendijk 

Foto’s ochtend: Ton Schimmel  Foto’s middag: Nel Groenendijk 

https://www.soesterkwartier.info/speelweek-in-speeltuin-soesterkwartier-begonnen/
https://www.soesterkwartier.info/speelweek-in-speeltuin-soesterkwartier-begonnen/
https://photos.app.goo.gl/RLKorbEMU1mKPUC67
https://photos.app.goo.gl/EtKDKcH2XcsQ5UuVA
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Bron: https://www.soesterkwartier.info/vakantie-speldag-speeltuin-soesterkwartier/ 
 

Vakantie speldag Speeltuin 
Soesterkwartier 
Soesterkwartier 21 augustus 2018. Daar waar het gisteren uitgebreid 

springen en klauteren was op de diverse luchtkussens, vandaag was het 

NUSO dag. Dus diverse (oude) spellen waarvan de jeugd gebruik van 

kon maken ( of de ouders). 

Het werd een gezellige boel, waarbij de kinderen zich konden meten met 

de verschillende behendigheid’s spellen. Zo daar was de alom bekende 

sjoelbak. 4 op een rij maar dan anderhalve meter hoog en breed, waarbij 

de ringen ook een andere functie werden toebedeeld, wat op zich dan 

ook weer een nieuw spel oplevert. 

De parkeerplaats was ook deze maal ingericht voor het snelverkeer, dat 

wil zeggen dat er met een groot aantal skelters een parkoers kon worden 

gereden. Het had veel belangstelling en er vormde zich zelfs een 

wachtrij. 

De aanwezige poffertjes kraam, kreeg het bijzonder druk, lange rijen 

vormden zich voor de lekkernij. 

Van VPRO zijde was er ook belangstelling en was een filmploeg 

doende, de speldag op te nemen, werden er interview’s afgenomen. Het 

programma heet Typisch ik, niet te verwarren met een bekende 

modewinkel uit het SK, onder de zelfde naam, maar dan met JIJ. 

Ook nu was een luchtkussen opgesteld en duidelijk was dat dit toch wel 

een leuke bezigheid is. 

Mede doordat er ook veel ouders gezellig aanwezig waren, was er een 

prima sfeer. De kinderen speelden en de ouders zaten gezellig op een 

bank of in de speeltuin. 

Gezien de drukte in het spelcircuit waren ook alle speeltoestellen in de 

speeltuin in gebruik. Het geheel overziend een drukte van belang. 

Morgen is de kinderbingo gepland en gezien de weersvoorspelling 

misschien wel een goede activiteit binnen. 

Donderdag wordt de speelweek afgesloten met een dagje uit naar de 

Julianatoren. Verdere gegevens vindt u op de facebookpagina van de 

speeltuin Soesterkwartier. 

Karel van Rooy 

Foto reportage Ton Schimmel / Karel van Rooy 

  

  

https://www.soesterkwartier.info/vakantie-speldag-speeltuin-soesterkwartier/
https://photos.app.goo.gl/Zo7qrucH3tajd6d2A
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Bron: https://www.soesterkwartier.info/speelweek-speeltuin-soesterkwartier-vertrek-naar-
julianatoren/  
 

Speelweek speeltuin Soesterkwartier, 
vertrek naar Julianatoren! 
Donderdag 23 Augustus, In speeltuin Soesterkwartier heerst 

nog grote stilte om kwart voor negen, al staat de bus al voor 

de speeltuin. Deze dag gaat men met de kinderen traditie 

getrouw naar speel en attractiepark Juilanatoren. 

Om even voor negen uur arriveren de vrijwilligers, die als 

eerste de tassen in gaan pakken met pakjes drinken, appels en 

zakjes chips, voor ieder kind. Tien begeleiders van groepjes 

en nog een paar extra mensen om het verzamelpunt te 

bemensen. 

Geleidelijk aan komen ook de kinderen de speeltuin 

ingedruppeld alhoewel er door diverse kinderen meer 

binnengehuppeld wordt. Ze hebben er zin in dat werd snel 

duidelijk. 

Alle vrijwilligers werden geinformeerd over de pauzetijd en 

het verzamelpunt. 

De groepjes werden gevormd, een laatste check of alle 

kinderen er waren, en op naar de bus. Tassen onderin, 

kinderen en begeleiders bovenin de bus. Hier en daar nog 

even een kus, bagageluik dicht, deur dicht en 

gaan….nagezwaaid door de ouders die door de donkere 

raampjes amper hun eigen kinderen konden 

herkennen….maar dat mocht de pret niet drukken. Ouders blij 

en kinderen blij. 

En alle vrijwilligers na deze dag een week gevloerd, maar 

ook dat mag de pret niet drukken, ze deden het graag! 

 

 

 

 

https://www.soesterkwartier.info/speelweek-speeltuin-soesterkwartier-vertrek-naar-julianatoren/
https://www.soesterkwartier.info/speelweek-speeltuin-soesterkwartier-vertrek-naar-julianatoren/

