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0. Voorwoord van het bestuur 

Het jaar 2018 is voor Perron 28 een bijzonder jaar geweest met veel veranderingen. We 
hebben eind maart het 10 jarig bestaan mogen vieren. Een mooi mijlpaal. Tevens ook een 
begin van een nieuwe fase. Wij zijn op 1 april verhuisd van de Maasstroom 28 naar Middin 
locatie Heemburgh aan de Schiebroekstraat 1 en vanaf dat moment verder gegaan onder de 
naam Perron 1. Tegelijkertijd is afscheid genomen van Wilma van Hengel als missionair 
opbouwwerker. Zij is opgevolgd door Jacqueline Gravesteijn. Kort samengevat: Nieuwe 
locatie, naam én werker!  
 
Als bestuur kijken we met waardering terug op de jaren dat Wilma van Hengel zich als mis-
sionair opbouwwerker heeft ingezet voor Perron 28. Wilma geeft zelf aan dankbaar te zijn 
dat ze bij na 10 jaar voor Perron 28 mocht werken en daar zoveel mensen, met al hun wel en 
hun wee heeft leren kennen. Wilma heeft Oosterheem én Perron 28 zien groeien. Ook haar 
dank aan alle vrijwilligers die jaar in jaar uit klaar hebben gestaan bij  alle activiteiten, voor en 
achter de schermen. 
 
Als bestuur zijn we ook blij dat we in Jacqueline Gravesteijn een even enthousiaste en 
gedreven opvolger voor Wilma hebben gevonden. Jacqueline, die al als stagiaire met Perron 
28 had kennisgemaakt, heeft zich snel ontwikkeld tot hét, uitnodigende, gezicht van Perron 
1. 
 
Het jaar 2018 is ook het eerste jaar dat we als nieuw bestuur richting mogen geven en ruimte 
bieden aan het mooie Perronwerk in Oosterheem. Dat Perron 1 een open en vertrouwde  
ontmoetings- en verbindingsplek mag zijn en blijven voor de bewoners in Oosterheem! 
 
Hans Schwartz, voorzitter 
Peter Heek, penningmeester 
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1. Inleiding 

Voor u ligt het 10e  jaarverslag van stichting Perron 28. Het jaar waarin we verder zijn gegaan 
als Perron 1 op de nnieuwe locatie aan de Schiebroekstraat. Ik wens u alvast veel 
leesplezier toe! We kijken terug op een mooi startjaar. Helaas hebben we niet van iedere 
activiteit foto’s. Dit is enerzijds vanwege de wet op de privacy en anderzijds omdat we er niet 
altijd erg in hadden om foto’s te maken.  
 
Een nieuwe plek, een nieuw bestuur en een nieuwe werker vraagt tijd.  Het is een hele klus 
om te landen en alles weer op de rit te krijgen, maar aan het einde van dit jaar kunnen we 
zeggen dat we geland zijn en dat het ontmoetingscentrum steeds verder vorm krijgt.  

De termen verbinden en ontmoeten staan hoog in het vaandel, omdat dat de kracht is van 
deze plek. Enkele activiteiten zijn helaas gestopt, maar ook nieuwe ideeën zijn weer 
geboren. Een nieuwe plek biedt uitdaging om alles weer eens fris te bezien.  

Een aantal vrijwilligers die het werk 10 jaar hebben gedaan zijn bij het overgaan naar de 
nieuwe locatie gestopt. Zij zijn tijdens een afscheidslunch bedankt voor hun jarenlange 
trouwe inzet.  Dat betekent ook dat het werk op de schouders van minder mensen kwam te 
liggen. Naast de vrijwilligers die gebleven, zijn er gelukkig ook weer enkele nieuwe 
vrijwilligers bijgekomen. 

Ook maatschappelijke stagiaires kregen weer een plek en samen met hen is het mogelijk 
gebleken om weer een goed en, voor dit moment, volledig team samen te stellen. 

Naast de maatschappelijke stagiaires hebben in 2018 ook twee stagiaires van  stichting 
Piëzo ons team versterkt. Een mooi voorbeeld van samenwerken in het wijknetwerk. Deze 
stagiaires voelden zich prima thuis als hulp bij de huiswerkbegeleiding en bij de 
inloopactiviteit als gastvrouw. 

Ook is het mooi om te zien dat de trouwe bezoekers van Perron 28 de weg naar Perron 1 
wisten te vinden. Wel gaven zij aan de voor hen zo vertrouwde plek van Perron 28 te 
missen. Middin is een andersoortige locatie dan het woonhuis aan Maasstroom 28, maar  dat 
begon later meer te wennen. De stamtafel die na de verbouwing van Middin een plek heeft 
gekregen, is een favoriete plek van menig bezoeker en geeft daardoor ook vaak dat 
vertrouwde huiskamergevoel. Zelfs de senioren van de wandelclub die het eerst te ver weg 
vonden, hebben de stap gewaagd en voelen zich er weer thuis. Ze schuiven elke vrijdag na 
hun wandeling aan bij de inloop of bij de maaltijd op maandag. 

Ook de samenwerking met het WZH kreeg een nieuwe vorm. In ruil voor onze inzet bij de 
vieringen, mogen we gebruik maken van het kooktheater voor de wekelijkse senioreninloop 
op de donderdag. Daarbij zijn we ook begonnen om deelnemers uit het WZH als gast te ont-
vangen. Een mooie manier van samenwerken.  
 
Na de verhuizing zijn we gestart met de activiteiten op de locatie Heemburgh van Middin en 
werken we ook samen met de organisatie Middin. Dit vindt in een prettige open sfeer plaats. 
Het is een mooie constructie die Middin bewoners en wijkbewoners op positieve met elkaar 
verbindt. Er ontstaan wederzijds waardevolle nieuwe persoonlijke kontakten en  
vriendschappen. Ook het onderlinge begrip neemt toe. Dat was en is een gemeen-
schappelijke wens die we hadden toen we in november 2017 de samenwerking aangingen 
en is duidelijk zichtbaar werkelijkheid geworden. 
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Ook is er inmiddels contact met de Prins Florisschool gelegd en zijn er ideeën om samen te 
werken, met name in de vorm van kerkschooldiensten in de Oosterkerk. Deze samenwerking 
zal het komend jaar verder uitgewerkt worden. 

Via het wijknetwerk zijn de  kontakten geïntensiveerd met Piëzo, Palet Welzijn, Stichting 
Mooi en het nieuwe initiatief van Enjoy Life van de Gemeente Zoetermeer. Viermaal per jaar 
nam Jacqueline deel aan het wijkteamoverleg in de wijkpost. Zij bezocht regelmatig            
bijeenkomsten of vergaderingen van maatschappelijke partners in de wijk of voerde 
individueel  overleg om elkaar te versterken.  

Op zeker moment is er na het vertrek van Walther Burgering bij de Nicolaasparochie 
hernieuwd overleg ontstaan met diaken Ronald van Berkel over hoe we ook als parochie en 
Perron 1 verder kunnen samenwerken. Al enige tijd voor en ook na de verhuizing is het 
bezoekersaantal vanuit de parochie zo teruggelopen dat herbezinning op zijn plaats is en 
blijft. 

Naast de samenwerking in het netwerk is er ook overleg met de Oosterkerk (PKN) ontstaan 
voor verder samenwerking nu de beide andere kerkelijke gemeenten : NCGK De Lichtzijde  
(www.delichtzijde.nl) en GKV Het Kompas (www.gkvzoetermeer.nl) hun financiële steun 
m.i.v. juli 2019 sterk zullen reduceren. 

Kortom: Vele nieuwe uitdagingen liggen in 2019 voor ons bij verdere vormgeving van    
Perron 1. Daarmee hopen we dat Perron 1 nu en in de toekomst zijn belangrijke rol  van 
verbinden en ontmoeten in de wijk Oosterheem zal mogen houden!  

Tot besluit: Dank aan alle huidige sponsoren en alle vrijwilligers voor hun inzet waarmee dit 
werk mogelijk was in 2018! 

Jacqueline Gravesteijn 
Missionair opbouwwerker Perron 1 
Januari 2019 
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2.  Organisatorisch 

 

De beleidsverantwoordelijkheid voor het werk van Perron 1 berustte  in 2018 bij NCGK De 
Lichtzijde (in samenwerking met GVK Het Kompas). De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt 
bij het bestuur. Het bestuur van de Stichting is samengesteld  uit leden vanuit van beide 
Kerkelijke Gemeenten. Beide Kerkelijke Gemeenten hebben in 2018  Perron 1 ook financieel 
ondersteund. 

In 2018 bestaat  het bestuur uit de volgende personen: 
Dhr. Hans Schwartz  voorzitter 
Dhr. Peter Heek  penningmeester 
Op dit moment is het bestuur niet voltallig. 
 
Missionair opbouwwerker: Jacqueline Gravesteijn (0,5 FTE) 
 
Stichting Perron 28 heeft de ANBI status (De naam van de stichting is ongewijzigd 
gebleven). 

KvK 27315016 
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3. Overzicht activiteiten 
 
De activiteiten van perron 1 zijn opgedeeld in identiteitsgebonden (IG) activiteiten en niet 
identiteitsgebonden (NIG) activiteiten. Het verschil is dat er bij de IG-activiteiten bewust 
ruimte is gemaakt voor gesprek over zingeving vanuit de christelijke identiteit (o.a. 
Bijbellezing of religieuze gedichten. Bij de NIG-activiteiten komt dit aspect niet direct aan de 
orde, hoewel werker en (sommige) vrijwilligers ook hierbij inspirartie putten uit hun 
christelijke levensbeschouwing. De verhouding tussen deze activiteiten was deze periode  25 
% IG en  75 % NIG. 
 

3.1 Identiteitsgebonden activiteiten 
 
3.1.1 Groeigroep 
 
Onder de bezielende leiding van Anny is er twee maal per maand nagedacht over een bijbels 
thema. Het afgelopen seizoen was dat aan de hand van een boekje over de Psalmen en 
vanaf november is een boekje over het evangelie van Johannes gebruikt. Ook kwamen we 
voor een gezellige lunch bij elkaar rond Pasen en Kerst. Onderling is er grote betrokkenheid  
en een sfeer van vertrouwen waarin persoonlijke beleving gedeeld kan worden. Erg 
waardevol! 
 
3.1.2 Gebedsvieringen locatie WZH 
 
Ook dit jaar is Jacqueline enkele keren betrokken geweest bij de kerkelijke vieringen in het 
WZH, waar verschillende pastores hun medewerking aan verlenen. Het is mooi om te zien 
hoe de bewoners  op hun eigen manier zingeving en geloof beleven en waarderen. Vooral 
het samen zingen en de koffie na afloop zijn momenten waarop de ontmoeting in het geloof 
centraal mocht staan. 
 
3.1.3 Paas – en Kerstviering ouderen 
 
Deze werden gehouden in het WZH en werden ook door veel bewoners uit het WZH 
bezocht. Bij deze activiteit geldt dat het zingen van de liederen een hele mooie vorm is om 
samen met hen het geloof te mogen beleven en vieren. Dit, ieder op hun eigen manier, 
voorzover dat nog mogelijk is. Er kwamen veel positieve reacties op deze vieringen. 
 
3.1.4 Kerk-school vieringen 
 
In april en december is Jacqueline betrokken geweest bij de vieringen met Pasen en Kerst 
van Prins Florisschool. Met 450 kinderen een dienst beleven is een vorm waarbij kinderen op 
een laagdrempelige manier toch ook iets van deze manier van vieren én van het evangelie 
mee krijgen. Jacqueline heeft met Kerst een inhoudelijke bijdrage mogen leveren. 
 
3.1.5 Maaltijd van hoop 
 
In december hebben we samen met het ILOZ en Kerk in actie (PKN) een Maaltijd van Hoop 
met vluchtelingen en statushouders verzorgd. We hebben ons mogen verheugen in 80 be-
zoekers. Met de hulp vanuit verschillende hoeken en culturen is er een heerlijk driegangen 
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diner geserveerd en geld opgehaald voor deze vluchtelingen als steun in de rug om hun 
bestaan in Nederland verder vorm te geven. Een bijzonder ervaring waarbij we ook uit de 
verschillende godsdiensten en in verschillende talen de lofzang van Maria hoorden. Een 
activiteit die op een kleinere schaal zeker voor herhaling vatbaar is. 
 

3.2 Niet identiteitsgebonden activiteiten 
 
3.2.1 Maandag ontmoetingsmaaltijd 
 
De afgelopen periode is er door de enthousiaste koks 
wekelijks gekookt. Guen, Trudy, Vanessa, Annie en Sharda 
toverden bij toerbeurt een fantastisch driegangenmenu op de 
tafels. Wietske, Wuria en Gerard droegen incidenteel ook hun 
steentje bij. Door het grote aantal van zo’n 40 à 50 
deelnemers per keer is dat een hele toer. De tafels werden 
elke week met liefde gedekt door Wim, geassisteerd door 
enkele maatschappelijke stagiaires. Het koken en uitserveren 
liep mede door de hulp van de maatschappelijke stagiaires en 
de medewerkers van Middin gesmeerd. Deze 
laatsgenoemden hielpen sommige bewoners van Middin die 
zelf niet kunnen eten. Ook het werk in de spoelkeuken ging 
voortvarend. De nieuwe horeca-afwasmachine is daarbij 
onmisbaar gebleken en maakt dat we altijd rond de klok van 19.30 uur nog even aan de 
koffie kunnen zitten als team. Ook bij deze maaltijd mochten we enkele nieuwe gezichten 

verwelkomen en heeft dat een nieuwe kok erbij opgeleverd. 
Het vinden van nieuwe koks als er door omstandigheden 
iemand afvalt tot nu toe gelukkig zonder problemen verlopen. 
Het samenvoegen en integreren bij de maaltijd van de 
verschillende groepen bezoekers is een hele uitdaging en 
vraagt ook de komende tijd nog wel de nodige aandacht. De 
senioren hebben inmiddels  ook hun weg gevonden naar deze 
maaltijd. Zij komen met elkaar vanaf het Oosterheemplein 
gewandeld. Een mooie combi: Bewegen en gezelligheid met 
elkaar. Eind 2018 is  afscheid genomen van Wim, die 
aangegeven had te zullen stoppen. Wim is vele jaren actief 
geweest en heeft ons wekelijks trouw geholpen met de hand – 
en spandiensten bij de  maaltijden. We zijn er dankbaar voor 

dat hij dit zo lang heeft willen en kunnen doen.  
 
3.2.2 55+ donderdag activiteit in WZH 
 
Iedere donderdagmiddag is er vanaf 16.00 uur een inloop met spelletjes 
gehouden. Daaraan nemen een aantal senioren uit de wijk deel, maar 
ook verschillende deelnemers uit het WZH zelf. Deze samenwerkings-
vorm is  juist fijn, ook voor de bewoners van het WZH, die dan even in 
een andere omgeving dan hun kamer of de huiskamer op de afdeling 
zijn. Zij konden op deze wijze naast reguliere activiteiten in het huis ook 
zelf bewoners uit de wijk ontmoeten. Rummicub is en blijft een topper. 
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Tijdens deze inloop werd ook koffie en thee geserveerd. Bij deze activiteit was het  erg fijn 
dat er regelmatig maatschappelijk stagiaires meedraaiden in het geheel. Dat werkte twee 
kanten op.  De senioren genoten hier  erg van en de jongeren vonden het leuk om op deze 
manier kennis te maken met het werken met senioren. Tijdens het spelletjesgebeuren werd 
er intussen een heerlijke maaltijd klaargemaakt waar men dan om 18.00 uur kon 
aanschuiven. Dit werd gedaan door Sharda, Gerda, Rita en Joke. Soms waren er senioren 
die alleen de maaltijd kwamen bijwonen. Ook bij deze activiteit werd een grote betrokkenheid 
op elkaar gevoeld en beleefd. 
 
3.2.3 Vrijdagochtendinloop  

 
In de loop van het jaar is er veel en welkome aanloop 
geweest bij de vrijdagochtendinloop. Wekelijks werd op 
vrijdagmorgen koffie en thee werden geschonken en was er 
de gelegenheid om elkaar op informele wijze te ontmoeten. 
Hier liep de integratie van buurbewoners  en bewoners Middin 
eigenlijk vanzelf. Vriendschappen werden gesloten en men  
raakte betrokken op elkaar. Als iemand ziek was kreeg hij of 
zij een kaart of bloemetje van de bezoekers die soms zelf 
daarbij spontaan wat geld inzamelden. Meeleven in vreugde 
en verdriet is een passende beschrijving van deze groep. Ook 
via de organisatie Palet Welzijn komt er nieuwe input van 
bezoekers. Een mooi voorbeeld van hoe samenwerken in de 
wijk elkaar kan versterken. Richtje, Hans, Trudy en Jan 
hebben hier wekelijks volgens rooster hun dankbare bijdrage 
en tijd aan gegeven.  
 
3.2.4 55+ Wandelgroep 
 
De wandelgroep groede aafgelopen jaar in aantal mede door een 
folderactie  van één van de deelnemers. Zij zijn in overleg met de 
Wijkpost voortaan niet meer vanaf de Maasstroom vertrokken maar 
vanaf de Wijkpost. Ook dit is een vorm van samenwerken en elkaar 
versterken in de wijk en het wijkteam. Wekelijks is op vrijdagochtend 
een enthousiaste groep wandelaars vertrokken. Zij verzamelden om 
10.00 uur bij de wijkpost aan het Oosterheemplein en bepaalden dan 
samen de wandelroute door de wijk voor die betreffende ochtend. Na 
een uur wandelen kwamen ze dan aan bij de vrijdaginloop en dronken 
daar dan een kop koffie of thee. Daarna wandelden ze weer huiswaarts. 
Dit is een activiteit die door zo’n 15 senioren uit de wijk bezocht is. Er is 
een vaste kern van wandelaars en regelmatig sloten andere senioren uit 
de wijk zich hierbij aan. 
 
3.2.5 Vroege vogels 
 
Iedere woensdagochtend was er een inloop voor vroege vogels. Deze activiteit werd 
verzorgd door Trudy. Er werd meestal een potje bingo gespeeld. Zo’n 10 vaste bezoekers 
kwamen er voor een kop thee of koffie. Trudy heeft echter medio juni aangegeven te zullen 
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stoppen vanwege de drukte met de voedselgroep Oosterfaantje. Er lag het aanbod de 
activiteit door iemand anders te laten continueren, maar de bezoekers vonden dat geen goed 
plan en zijn toen ook vertrokken: Jammer, maar zo kan het ook lopen. Soms ontstaat iets 
nieuws, soms valt iets weg.Langs deze weg dank aan Trudy voor haar inzet voor deze 
activiteit die na de zomervakantie van  2018  is  gestopt. 
 
3.2.6 Huiswerkbegeleiding 
 
Het afgelopen jaar hebben we wisselend zo’n 10 kinderen mogen begeleiden op de 
maandag bij hun huiswerk. We hebben na de zomervakantie de dinsdagmiddag als moment 
toegevoegd omdat een aantal kinderen niet op de maandag kon komen. Onder leiding van 
Marijke, Azra, Jacqueline en Peter werd er veelal begrijpend lezen begeleid. Ook Liesbeth 
heeft nog een aantal maanden ons team versterkt. Helaas moest zij na de zomervakantie 
stoppen, omdat haar leeftijd toch wel mee begon te spelen. Niettemin hebben we genoten 
van haar hulp. De kinderen waren altijd erg enthousiast als zij ook aanwezig was. 
 

3.2.7 Paas – en kerstbrunch  
 
Zowel op 1e Paasdag en 1e Kerstdag is er een brunch georganiseerd in het WZH voor 
mensen uit de wijk Oosterheem die deze feestdagen niet altijd met familie kunnen vieren. 

Deze brunch werd door respectievelijk 20 en 30 personen uit de 
wijk bezocht. Er werd allerlei lekkers geserveerd door Trudy, 
Guen en Vanessa. De bezoekers genoten van een heerlijke 
maaltijd en waren enthousiast over het geheel. Helaas is de 
Nicolaasparochie  in de loop van 2018 gestopt met hun Project in 
Oosterheem vanwege een personele wissel en de terugloop van 
bezoekers en vrijwilligers. Daardoor is de samenwerking bij de 
brunch gestopt. De Paasbrunch is in het voorjaar nog wel voor 
een laatste keer gezamenlijk georganiseerd, de kerstbrunch 
alleen door Perron 1.  Deze laatste werd ook weer door enkele 

bewoners van het WZH met een  familieleden bezocht. 
 
 
3.2.8 Zomerfeest met Barbecue 
 

Op zaterdag 6 juli was dan de officiële 
opening van het Trefpunt en de 
samenwerking tussen Middin en 
Perron 1. Dit werd gevierd met een 
zomerfeest en barbecue. ’s Middags 
kreeg dit een officieel tintje doordat de 
wijkwethouder Ingeborg ter Laak onze 
gast was en de opening verrichtte van het geheel opgeknapte 
Trefpunt. Er waren op dat moment ook genodigden uit de wijk en 
familie van Middin bewoners te gast.’s Avonds hebben we dat gevierd 
met een heuse buitenbarbecue 
voor de buurt en de Middin 

bewoners waar zo’n 70 bezoekers waren. Er was een 
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heuse dj die ons kwam verrassen met een muzikale bijdrage en het buffet was heerlijk 
klaargemaakt door Trudy, Guen en Vanessa. Rinus en Rinusje bakten voor ons het vlees en 
het mooie weer zorgde ervoor dat het een gezellige bijeenkomst was om op terug te kijken 
 
3.2.9 High tea 
 

Op 30 augustus is er voor 30 personen een high tea geserveerd. Ook hier 
hebben weer een aantal vrijwilligers geholpen om dit tot een waar feest te 
maken. Dank aan Joke, Gerda, Sharida en Willem die deze middag 
hielpen met klaarzetten en uitserveren. Helaas werkte het weer niet zo 
mee waardoor we niet buiten in de tuin maar binnen in het Trefpunt van 
Middin hebben gezeten. Er was veel lekkers 
klaargemaakt door Wilma, Coby, Richtje en Gerda. 
Daar werd met volle teugen van gesnoept! De 
reacties hierop waren positief wat betekent dat we 

deze activiteit voortaan tweemaal per jaar gaan organiseren. De 
volgende zal eind maart 2019 plaatsvinden. En dan op zaterdag, want 
menig Middin bewoner kon helaas niet deelnemen vanwege het feit 
dat het op een doordeweekse werkdag was. Ook daar houden we een 
volgewnde keer graag rekening mee. Een mooie middag om op terug 
te kijken.  
 
3.2.10 Speelgoedbeurs 
 
Op 13 december 2018 hebben een speelgoedbeurs gehouden. 
In de weken ervoor was er speelgoed ingezameld. Met hulp van 
Vanessa en Marijke hebben we alles uitgezocht, schoongemaakt 
en uitgestald. Deze activiteit is speciaal georganiseerd voor 
mensen met een smalle beurs. Het speelgoed werd daarom 
verkocht voor lage prijzen,  De opbrengst zal worden gebruikt 
voor gevulde vakantierugzakjes. Voor de zomervakantie van 
2019 zullen een aantal gezinnen die niet op vakantie of dagjes uit 
kunnen, (vaak door financiele omstandigheden) zo’n tas krijgen. 
Het is een gezellige middag geworden met een leuke opbrengst!  
 
 
3.2.11 Spelavond 
 
Vanaf november zijn we op verzoek van een paar bewoners van Middin gestart met een 
maandelijkse spelavond. Er zijn drie vaste bezoekers en we hopen dat de deelname in 2019 
verder zal gaan groeien. Ook dat kost meestal tijd. Erwin en Jacqueline verzorgen deze 
spelavonden en het spel ‘Zoom in’ blijkt een grote favoriet! 
 
3.2.12 Creatieve middag 
 
Eens per maand op vrijdagmiddag vindt er vanaf december 2018 een 
creatieve middag plaats. Dit is ontstaan uit een behoefte bij deelnemers 
aan de inloopochtend. De bedoeling is om iedere bijeenkomst te 
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organiseren rondom een thema passend bij de tijd van het jaar. In december hebben we 
mooie bloemschikkingen voor Kerst gemaakt. Er was bij deze start een goede goede 
opkomst van 7 mensen uit de wijk én van Middin. Deze activiteit kan in 2019 verder 
uitgroeien. 
 
3.2.13 Kinderclub 
 
Vanuit een buurtonderzoekje samen met Stichting Mooi (opbouwwerk) is er een behoefte 
aan een plek voor kinderen om bij elkaar te komen naar voren gekomen. Er is begin 
november een poging gedaan om een kinderclub wekelijks op te starten. Helaas is er na 
persoonlijke benadering niet voldoende op gereageerd, waardoor deze activiteit eind 
december weer is stopgezet.Wel houdt deze activiteit in 2019 onze aandacht om indien 
mogelijk alsnog opgepakt te worden. Het wijkteam Oosterheem wil graag inzetten op 
preventief werken met kinderen en jongeren om te voorkomen dat ze veel buiten hangen en 
overlast voor de wijk brengen. Perron 1 denkt en werkt daar op wijkniveau graag verder in 
mee in de vorm van verder te ontwikkelen kinder- en jeugdactiviteiten.  
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4. Vooruitblik 2019 
 
Bij het verslag van activiteiten in hoofdstuk 3 hebben we Super Women en Rock Solid niet 
genoemd. Helaas hebben we die activiteiten nog niet weer op kunnen starten. Wel is er 
vanuit het wijkteam aangegeven dat de problematiek van kinderen en jongeren in de wijk 
Oosterheem nadrukkelijk aandacht vraagt. Er ligt bij de verschillende doelgroepen dan ook 
nog steeds een uitdaging om dit soort activiteiten in dit gedeelte van de wijk op te pakken en 
‘wortel te laten schieten’ Dat kost veel tijd en het is aandachtspunt voor het komende jaar 
hoe we daar een bijdrage aan willen en kunnen geven.  
 
Zoals u hebt kunnen lezen zijn er al mooie dingen tot stand gekomen en kijken we er naar uit 
wat 2019 ons verder zal gaan brengen. De financiële positie van Perron 1 is voor 2019 nog 
gewaarborgd, maar voor 2020 zullen we op zoek moeten naar nieuwe financieringsbronnen 
(fondsen, subsidies en giften) om de financiële situatie gezond te blijven houden. Alleen dan 
kunnen wij het mooie werk van ontmoeten en verbinden in de wijk gestalte blijven geven. 
Ook zal er verder geïnvesteerd worden in het samenwerken binnen het netwerk van de wijk 
dat bestaat uit zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en de Oosterkerk. Daarnaast 
zal er ook actief gezocht worden naar extra vrijwilligers om in nieuwe of hernieuwde behoefte 
aan activiteiten vanuit de wijk te kunnen voorzien. Het inspelen op die behoeften is en blijft 
een stevig aandachtspunt. Met name het werken met kinderen en jongeren, het 
armoedebeleid en de eenzaamheid onder ouderen zien wij daarbij als speerpunten.  
Hiermee hopen we met Perron 1 verder in te bedden binnen de wijk Oosterheem en een 
bijdrage te mogen blijven leveren aan verbinding en ontmoeting in deze boeiende en in veel 
opzichten diverse wijk. Daarbij willen we onze maatschappelijke en diaconale doelstelling 
volop waar blijven maken. Ik kijk als er als werker in de wijk zeker naar uit! 

 

 


