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0. Voorwoord van het bestuur
Het jaar 2019 heeft voor Perron 1 in het teken gestaan van opbouw en verbinding.
Activiteiten die al in 2018 opnieuw waren gestart vanuit een nieuwe locatie zijn levensvatbaar
gebleken en verder uitgebouwd en we zijn gesetteld bij Middin Heemburgh aan de
Schiebroekstraat 1. Dank daarvoor aan manager George Fassaert, inmiddels vertrokken, en
personeel en, niet in de laatste plaats, bewoners van Middin.
Veel dank ook aan Jacqueline Gravesteijn, missionair opbouwwerker van Perron 1. Zij heeft
met passie en betrokkenheid en een tomeloze inzet Perron opnieuw op de kaart gezet en de
verbinding gezocht met de partners van Perron 1 in de wijk Oosterheem. Al pionierend heeft
ze veel tot stand gebracht. Dat was soms een pittige klus, maar de investering heeft zich
dubbel en dwars ‘uitbetaald’. Ook de verschillende vrijwilligers willen we als bestuur niet
onvermeld laten. Veel dank voor jullie inzet
2019 is ook het jaar waarin we verdere stappen zijn gezet in het verzelfstandigingproces van
Perron 1. NCGK De Lichtzijde en GKV Het Kompas hebben hun vaste financiële bijdrage
aan Perron beëindigd. We zijn verheugd dat we, als alternatief daarvoor, vanaf 2020 een
bijdrage in de exploitatie ontvangen van Kansfonds/ Fonds Franciscus. Gesprekken over
samenwerking met Perron Centrum in de Oosterkerk zijn in loop van 2019 hervat.
Samenvattend is 2019 een jaar waarin Perron 1 zich weer heeft kunnen manifesteren als
open ontmoetings- en verbindingsplek voor de bewoners in Oosterheem!
Hans Schwartz, voorzitter
Peter Heek, penningmeester
Joke Torn, secretaris
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1. Inleiding
Voor u ligt het 11e jaarverslag van stichting Perron 28. Ik wens u alvast veel leesplezier toe!
Het was het eerste volledige kalenderjaar als Perron 1 op de locatie aan de Schiebroekstraat
en op de donderdag in het WZH. We kijken terug op een mooi maar ook bewogen jaar.
Helaas hebben we niet van iedere activiteit foto’s o.a vanwege de wet op de privacy (AVG)
Het opbouwen op een nieuwe ontmoetingsplek is niet zomaar vanzelfsprekend. Dat is in het
jaar dat achter ons ligt ook weer gebleken. Het is een zoektocht naar waar behoefte aan is in
de wijk en veel tijd investeren in en aansluiten bij het netwerk van organisaties binnen de wijk.
Dat is een tijdrovend gebeuren en kost bij vlagen ook veel energie en geduld. Maar aan het
einde van dit jaar kunnen we zeggen dat we daarin wel geslaagd zijn en dat het
ontmoetingscentrum gestaag verder vorm krijgt.
De termen verbinden en ontmoeten in de wijk blijven dan ook centraal staan, omdat dat de
kracht is van deze plek. We willen omzien in Oosterheem. Enkele activiteiten zijn helaas niet
gerealiseerd, maar ook andere nieuwe ideeën zijn weer geboren. De fysieke plek biedt
uitdaging genoeg om ook volgend jaar weer verder te bouwen.
Een paar vrijwilligers zijn gestopt. Sommigen vanwege langdurige ziekte. Enkele andere
vrijwilligers namen zelf het besluit om te stoppen. Gelukkig kwamen er vanuit de vaste
bezoekers een paar nieuwe vrijwilligers voor terug die graag een steentje bij wilden dragen.
Heel fijn! Dat betekende wel dat het werk op de schouders van minder mensen kwam te liggen.
Vandaar dat ik als werker ook regelmatig ben ingesprongen om de activiteiten gaande te
houden.
Maatschappelijke stagiaires kregen ook weer een plek. Samen met hen is het mogelijk
gebleken om weer een goed en, voor dit moment, volledig team samen te stellen. Deze jonge
mensen zijn erg enthousiast en het is een leuke manier om hen bekend te maken met het
werken in een ontmoetingscentrum.
Naast de maatschappelijke stagiaires hebben in 2019 ook twee stagiaires van stichting Piëzo
ons team versterkt. Een mooi voorbeeld van samenwerken via het wijknetwerk. Deze
stagiaires voelden zich prima thuis als hulp bij de huiswerkbegeleiding, als gastvrouw bij de
inloopactiviteit en vaste hulp bij het koken.
De stamtafel in het Trefpunt van Middin is inmiddels ook een favoriete plek van menig
bezoeker geworden en geeft daardoor een zeker huiskamergevoel.
Ook de samenwerking met het WZH is succesvol. We werden er wekelijks warm ontvangen.
De deelname van WZH bewoners bij de activiteiten liet ook een groei zien. Een mooie manier
van samenwerken.
De samenwerking met de organisatie Middin verloopt ook naar wens. In goed overleg met
elkaar is er veel mogelijk. De bewoners waarderen onze komst en aanwezigheid. Het blijkt
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 gemeenschappelijke wens en is duidelijk
zichtbare werkelijkheid geworden.
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Via het wijknetwerk zijn de kontakten geïntensiveerd met Piëzo, Palet Welzijn, Stichting Mooi
en het nieuwe initiatief van Enjoy Life van de Gemeente Zoetermeer. Samen met Stichting
Mooi deden we een buurtonderzoekje wat nieuwe kontakten en samenwerking met
buurtbewoners op. Viermaal per jaar nam ik ook deel aan het wijkteamoverleg in de wijkpost.
Als werker bezocht ik regelmatig bijeenkomsten of vergaderingen van maatschappelijke
partners in de wijk en voerde individueel overleg om elkaar te versterken. Daarnaast is er een
kleinere “werkgroep cohesie” in de wijk opgericht. Enkele partners uit de wijk die samen verder
zoeken naar het tot stand brengen van meer sociale cohesie en actieve inzet van bewoners in
de wijk. Daarbij zijn enkele ontmoetingsinformatiepunten in de wijk aangewezen en daar zal
Perron 1 er in de loop van 2020 ook één van zijn.
Ook heb ik Zoetermeerbreed deelgenomen aan een bijeenkomst van het Wijkzorgnetwerk
over schuldhulpverlening. Een thema dat ook bij bezoekers van Perron aan de orde kan zijn.
Leerzaam om de wegen die daarvoor beschikbaar zijn wat meer te hebben kunnen verkennen.
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 vaste financiële steun
m.i.v. juli 2019 actief hebben stopgezet. Zij zullen alleen nog projectmatig giften overmaken
aan de Stichting. Er zijn plannen om de Stichtingsnaam dan ook begin 2020 te veranderen in
Stichting Perron 1. Waarschijnlijk neemt dan ook de behoefte aan uitleg die steeds nodig was
hoe het nu toch in elkaar stak met de Perrons in Oosterheem af. Inmiddels zijn er ook goede
nieuwe kontakten met de nieuw benoemde werker van de Oosterkerk Timo Hagendijk
ontstaan en dat belooft ook voor de toekomst een mooie samenwerking te worden. Overleg
heen en weer tussen werkers en besturen dragen daar zeker aan bij. In 2020 zal deze
samenwerking verder concreet uitgewerkt worden.
Afgelopen jaar was ik erg ook dankbaar voor de steun van het bestuur. Zij zijn de achterban
van Perron 1. Zij hebben actief meegedacht en er is in de loop van 2019 ook een nieuw
bestuurslid aangetreden in de functie van secretaris. Mede daardoor is ook de draagkracht
achter het Perron wat groter geworden en is het dagelijks bestuur voltallig om ook via andere
lijnen subsidies aan te mogen vragen die in de plaats van de financiële steun uit de beide
kerkelijke gemeentes.
Kortom: Vele nieuwe uitdagingen liggen 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 houden!
Tot besluit: Dank aan alle huidige sponsoren en alle vrijwilligers voor hun inzet waarmee dit
werk mogelijk was in 2019!
Jacqueline Gravesteijn
Missionair opbouwwerker Perron 1
Juni 2020
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2. Organisatorisch
De beleidsverantwoordelijkheid voor het werk van Perron 1 berustte tot 1 juli 2019 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 tot juli 2019 Perron 1 ook
financieel ondersteund.
In 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Dhr. Hans Schwartz
voorzitter
Dhr. Peter Heek
penningmeester
Mevr. Joke Torn (v.a. juli 2019)
secretaris
Op dit moment is het dagelijks bestuur voltallig.
Missionair opbouwwerker: Jacqueline Gravesteijn (0,5 FTE)
Stichting Perron 28 heeft de ANBI status (De naam van de stichting is nog ongewijzigd
gebleven. Deze zal in de loop van 2020 aangepast worden naar Stichting Perron 1)
KvK 27315016
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3. Overzicht activiteiten
De activiteiten van perron 1 zijn evenals in 2018 voor 2019 weer 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 5 % IG en 95 % 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 over het evangelie
van Johannes. Helaas werd één van de trouwe leden ernstig ziek en overleed in het voorjaar.
Daarbij werd een diepe betrokkenheid ervaren van de leden van de groeigroep. Mooi om te
zien dat dat zich in de loop van de tijd ook onderling ontwikkeld heeft, naast het delen van
geloof. Doordat ook enkele andere groepsleden vanwege gezondheidsredenen moesten
stoppen was er een te laag aantal leden om dit nog doorgang te laten vinden. Er is daarom
eind juni besloten te stoppen met deze activiteit. Er is toen een afscheidslunch georganiseerd.
Hierbij hebben we de leidster Anny van harte bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. Zij
heeft dit met veel enthousiasme, energie en overgave gedaan. Er was onderling een goede
sfeer van vertrouwen waarin persoonlijke (geloofs)beleving gedeeld kan worden. Erg
waardevol en jammer dat het gestopt is. Maar wie weet komt deze activiteit in de toekomst wel
weer terug als er belangstelling voor blijkt te zijn.
3.1.2 Gebedsvieringen locatie WZH
Ook dit jaar is Jacqueline enkele keren betrokken geweest bij de kerkelijke vieringen in het
WZH, waaraan verschillende pastores hun medewerking 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.

7

3.1.4

Kerk-school vieringen

In december is Jacqueline betrokken geweest bij de viering met Kerst van de Prins Florisschool
en de Oranjerie. Met 450 kinderen, hun ouders en broertjes of zusjes, opa’s en oma’s een
Kerstactiviteit beleven is een vorm waarbij kinderen op een laagdrempelige manier toch ook
iets van het evangelie van de kerstboodschap mee krijgen. Met Kerst was er voor het eerst
een lichtjestocht met lampionnen van de Oranjerie via de Oosterkerk met een heuse levende
kerststal in de kerkzaal en chocolademelk aan het eind in de hal van de kerk. Vele vrijwilligers
van de school en de Oosterkerk hebben daaraan ook hun medewerking verleend. Een fijne
manier van samenwerken.
3.1.5

Kerstdiner

In samenwerking met Perron Centrum was er op kerstavond het kertstdiner in de Oosterkerk.
Jacqueline heeft daar een bijdrage geleverd door aanwezig te zijn en een een gedicht te lezen.
Een fijne eerste vorm van investeren in een actieve vernieuwde samenwerking tussen Perron
Centrum en Perron 1.
3.1.6 Maaltijd van hoop
In december 2018 hebben we samen met het ILOZ en Kerk in actie (PKN) een Maaltijd van
Hoop met vluchtelingen en statushouders verzorgd. We schreven toen dat deze mooi was en
voor herhaling vatbaar. Deze is echter organisatorisch en tijdtechnisch in 2019 helaas niet
realiseerbaar geweest.
3.1.6
è

Stiltehoekje

Al langer leefde het idee om een stiltehoekje te maken in de
achterruimte aan de Schiebroekstraat. In overleg met de Middin
zorgmanager werd er toestemming verkregen dit te creëren. Een
plekje dicht bij de zithoek bij de bank in de achterruimte leek
daarvoor heel geschikt. Een oud kastje toevallig bij het grofvuil
opgemerkt en weggehaald door Jacqueline werd door Marijke, een
bewoonster van Middin opgeknapt en geverfd. En zo groeide de
inrichting van het hoekje. In de adventstijd voor kerst werd het geheel geïnstalleerd en het
resultaat mag er zijn. Er kwamen lichtjes in en een kersttafereel. Het is eigenlijk een activiteit
die zowel bij de IG als de NIG past. Het heeft een verbindende werking op het gebied van
zingeving, zo bleek. Een deelneemster van de maaltijd moest opgenomen worden in het
ziekenhuis en er werden verschillende kaarsjes voor haar gebrand. Een kaarsje branden is
een universeel symbool. Ook als we niet aanwezig zijn als Perron, wordt er door de bewoners
gebruik van gemaakt en wel eens een (electrisch) kaarsje gebrand. Naast de kerstgedachte is
er ook ruimte om de verbinding met de stilte aan te gaan. Er
werden vanuit het team van Middin nog een paar stenen
toegevoegd. Dat maakt dat het niet specifiek alleen een
religieuze duiding had vanuit het christelijke perspectief. Er
ontstond daardoor om soms ook in breder perspectief
gesprekken te hebben over spiritualiteit en wat dat betekent voor
mensen. Een waardevol hoekje wat wellicht in de toekomst ook
naar de wijkbewoners toe nog wat meer een plekje krijgt.
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3.2 Niet identiteitsgebonden activiteiten
3.2.1 Maandag ontmoetingsmaaltijd
Het afgelopen jaar is er door de
verschillende koks wekelijks
gekookt. Guen, Trudy en
Vanessa gaven in het voorjaar
aan te stoppen met hun
kookactiviteiten voor Perron 1.
Daardoor ontstond er een gat in
het kookgebeuren, maar dat
werd dankzij de inzet van Gerard,
Annie, Sharda en Wuria weer
binnen niet al te lange tijd opgevuld. Gerard en Wuria die incidenteel kookten tot die tijd wilden
deel uit gaan maken van het vaste koksteam. Om beurten toverden zij allen bij toerbeurt en
soms in samenwerking met Jacqueline een fantastisch driegangenmenu op de tafels. De
meloen van 5 kg was een bijzondere belevenis. Dave, Claudia, Fatima en Azra droegen daar
wekelijks ook aan bij door mee te helpen met de voorbereidende bezigheden zoals het snijden
van de groenten en het schillen van de aardappels. Daar waren we heel blij mee! Door het
grote aantal van zo’n 40 tot 46 deelnemers per keer is dat een hele toer. In deze activiteit
ontstonden daardoor naast het samen bezig zijn ook goede gesprekken onderling. Er
ontwikkelde zich ook een goede band tussen de vrijwilligers van
deze activiteit. Wim, die begin 2019 afscheid had genomen, miste
het werk en is na de zomer weer gestart. We zijn er dankbaar voor
dat hij ons team opnieuw kwam versterken. Het geeft ook aan dat
het werk voldoening en mooie ontmoetingen teweeg brengt. De
tafels werden elke week met liefde gedekt. Wim werd daarbij
wekelijks geassisteerd door enkele maatschappelijke stagiaires. Ook bij het afruimen en
afwassen in de spoelkeuken werkten zij mee. Mede door hulp en inzet van het vaste personeel
van Middin liep het uitserveren gesmeerd. Deze laatsgenoemden hielpen tevens sommige
bewoners van Middin die niet zelfstandig kunnen eten. Dankzij deze zorg kunnen deze
bewoners deelnemen aan deze activiteit. Zo ervaren ook zij dat er verbinding is met mensen
uit de wijk. De nieuwe horeca-afwasmachine is onmisbaar gebleken en maakt dat we altijd
rond de klok van 19.30 uur nog even aan de koffie kunnen zitten als team. Bij de maaltijd
mochten we ook enkele nieuwe gezichten verwelkomen. De senioren komen nog steeds trouw
met elkaar vanaf het Oosterheemplein naar de maaltijd gewandeld. Een mooie combi:
Bewegen en gezelligheid met elkaar. In de maanden dat het wat langer
licht bleef, dronken ze na afloop samen met andere gasten nog even een
bakje koffie. In de donkere maanden gingen ze echter liever na de maaltijd
meteen weg. Voor hen een veiliger idee dan later op de avond door de
wijk te moeten lopen. Het mooie is dat ze dat als groep doen, zodat ze
zich minder kwetsbaar voelen onderweg naar Middin. Helaas moesten
Wuria en Sharda vanwege hun gezondheid hun kookactiviteiten voor
langere tijd stop zetten. We hopen dat zij in de loop van 2020 hun
kookactiviteiten weer zullen kunnen hervatten. Jacqueline is voorlopig
ingesprongen bij het koken. Het was regelmatig een hele uitdaging om de benodigde
boodschappen voor de te bereiden maaltijd op de fiets te vervoeren.
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3.2.2 55+ donderdag inloop activiteit en aansluitend ontmoetingsmaaltijd in WZH
Iedere donderdagmiddag is er vanaf 16.00 uur een inloop met spelletjes
gehouden. Daaraan namen een aantal senioren uit de wijk deel, maar ook
door bewoners van het WZH. Deze samenwerkingsvorm is juist ook fijn 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 van het WZH ook bewoners uit de wijk ontmoeten.
Rummicub is en blijft een topper. Tijdens deze inloop werd ook koffie en thee
geserveerd. Bij deze activiteit was het ook heel fijn dat er regelmatig
maatschappelijke 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 voor kon aanschuiven. Dit werd gekookt door Sharda, Gerda,
Jacqueline en Joke. Helaas moest Sharda ook hier haar kookactiviteit stil
leggen vanwege haar gezondheid en sprong Jacqueline wat vaker in. Hier
zal nog voor vervanging gezocht worden. Soms waren er senioren die
alleen de maaltijd kwamen bijwonen. 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 werden op vrijdagmorgen koffie en thee 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 ook spontaan wat geld
inzamelden. Meeleven in vreugde en verdriet is een passende beschrijving
van deze groep. Ook via de organisatie Palet Welzijn komt regelmatig
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. In de loop van het jaar kwam Jaap ons
team versterken. Bij deze activiteit hadden we ook stagiares van Piezo die voor hun traject in
de Piëzo methodiek buiten Piëzo zelf stage moesten lopen. Dit is ook een mooie vorm van
samenwerken. De stagiares konden oefenen met gastvrouw zijn en de nederlandse taal
oefenen en wij waren er mee
geholpen door extra handen.
Helaas moesten we in de loop van
dit jaar afscheid nemen van Jan. Hij
had vanaf de oprichting meegewerkt
maar hij moest helaas vanwege zijn
gezondheid en hoge leeftijd het inloopwerk nu achter zich laten. We zijn dankbaar voor Jan’s
bijdrage. Hij was een toegewijde gesprekspartner met interesse voor ieders verhaal. We zullen
zijn aanwezigheid missen.
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3.2.4 55+ Wandelgroep
De wandelgroep groeide afgelopen jaar in aantal mede door een
folderactie van één van de deelnemers. Zij verzamelden wekelijks op
vrijdagochtend om 10.00 uur bij Enjoy Life aan het Oosterheemplein. Ook
dit is een vorm van samenwerken en elkaar versterken in de wijk en het
wijkteam. De wandelaars 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 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 Huiswerkbegeleiding
Het afgelopen jaar hebben we wisselend zo’n 10 kinderen mogen begeleiden op de maandag
of dinsdag bij hun huiswerk. Doordat Jacqueline ook insprong bij het koken, gaf dat de eerste
helft van het jaar op de maandag nog wel eens wat logistieke uitdagingen. We hebben na de
zomervakantie alleen de dinsdagmiddag nog aangehouden als moment. Het maandag
moment was niet zo goed te combineren met de bereiding van de maaltijd die tegelijkertijd
plaats vond in het gebouw. Doordat we het tijdstip hebben verzet en alleen nog op de dinsdag
begeleiden geeft dat op de maandag bij het koken meer rust en bij de HWB eveneens. Onder
leiding van Marijke, Azra, Jacqueline en Peter werd er veelal begrijpend lezen begeleid. Na de
zomer is met een nieuw systeem gestart. Men koopt een strippenkaart en die wordt per week
afgestempeld. Is de kaart vol, koopt men weer een nieuwe kaart. Dit systeem werkt prima. De
kinderen komen nu als ze daadwerkelijk huiswerk hebben of hulp nodig hebben. Voor
sommigen is dat echt structureel wekelijks, maar voor anderen (m.n. de middelbare scholieren)
wat minder frequent nodig.
3.2.6 Voorlezen
Deze activiteit loopt parallel aan de huiswerkbegeleiding. Jongere kinderen uit de groepen 3,4,
en 5 konden hier deel aan nemen. Doordat daarbij de nadruk vooral ook lag op het begrijpend
lezen ontstond er soms een spontane overlap met de andere groep van de
Huiswerkbegeleiding. Deze interactie was ook onderling verbindend tussen de kinderen. Ook
de pauze met spelletjes en wat te drinken gaf een goede sfeer aan het geheel.
3.2.7 Wijkbuurtonderzoekje
N.a.v. een reguliere bijeenkomst van het wijkteam wilden we proefdraaien
met het inventariseren van behoeftes die er leven in de wijk. Eind juni 2019
prikten we samen met politie, woningbouw Vidomes, Enjoy life, Perron 1
en Stichting Mooi een moment op een grasveldje met wat te drinken en
wat tafels om informatie op te halen bij de bewoners. Dit zou een pilot zijn
om te kijken of het werkt. De week ervoor was een flyer verspreid dat we
er zouden staan. Het was strakblauw en erg warm.
Het leverde ondanks de hitte die middag van buurtbewoners informatie
op die vervolgens naar de juiste partners in de wijk kon worden
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doorgespeeld. Er bleek van zo’n 10 mensen in 1 ½ uur belangstelling te komen in de vorm van
nieuwsgierigheid wat we daar nu deden tot een gesprek over de leefbaarheid, de
betrokkenheid op elkaar, maar ook het missen van een speelplek en gerichte
informatieaanvraag aan de wijkagenten of vragen vanuit huurders. Gelukkig naast zorgen ook
veel positieve reakties als “Wat leuk dat jullie dit doen.” Het is wellicht een manier om ook
mensen van achter de voordeur in de toekomst er wat meer te bereiken in hun eigen omgeving
door een open vraag naar hun beleving in de wijk.
3.2.8 Paas – en kerstbrunch
Zowel op 1e Paasdag en 2e 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 40 en 30
personen bezocht. Ook door bewoners van het WZH die dan samen met
hun familie konden aanschuiven. Op de afdeling was dat in de huiskamers
niet mogelijk en zo werd dit ook een mooie samenwerkingsvorm en gaf het
de bewoners ook een familiegevoel bij deze feestdagen i.p.v. alleen op de
kamer of afdeling zijn. Er werd allerlei lekkers geserveerd door Gerard,
Gerda, Jacqueline, Sharida, Dave en Funda. De bezoekers genoten van
een heerlijke maaltijd en waren enthousiast over het geheel.
3.2.9 Zomerbarbecue
Op zaterdag 4 juli was er de jaarlijkse
zomerbarbecue voor de buurt en de Middin
bewoners en er waren zo’n 70 bezoekers. Het
buffet was heerlijk klaargemaakt door Gerard,
Marijke, Claudia, Marijke K, Azra en Jacqueline.
Helaas was het wat kouder weer die dag, maar
toch genoten de mensen van het eten en het samen zijn. Gerard en Marijke
bakten het vlees en eind van de middag ging iedereen voldaan naar huis.
Ook hier waren enkele nieuwe bezoekers aangeschoven die het via het
krantenberichtje of de flyer hadden opgemerkt.
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3.2.10 High tea
In het voorjaar van 2019 en op 5 december is er een high tea
geserveerd. Zo’n 30 bezoekers genoten daarvan mee. De eerste
op locatie Middin en de tweede op locatie WZH in samenwerking
met de dagopvang aldaar. Helaas werkte het weer in het
voorjaar 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 tweede was extra feestelijk doordat het
sinterklaasfeest Sinterklaas kwam ook heus even op
bezoek. Ook hier hebben weer een aantal vrijwilligers
geholpen om dit tot een waar feest te maken. Dank aan
Azra, Dave, Funda en Gerard die deze middag hielpen
met klaarzetten en uitserveren. De reacties hierop
waren positief wat betekent dat we deze activiteit
voortaan tweemaal per jaar blijven organiseren. De
volgende zal eind maart 2020 plaatsvinden. Mooie
middagen om op terug te kijken.

3.2.11 Zomer vuilprikactie
In de zomervakantie van 2019 is rondom de tuinen
van de locatie Heemburgh een middag
georganiseerd om vuil te gaan prikken. De kar van
de Gemeente Zoetermeer is daarbij ook ingezet. Zij
trakteerden ons ook op een heerlijke taart als dank!
Het werd een dankbare opruimactie qua opbrengst.
Dit willen we daarom ook in 2020 meerdere malen in
het
jaar
organiseren.
Vooral
de
vele
sigarettenpeuken maakten indruk. Ze waren lastig op
te ruimen en op veel plekken te vinden helaas. Maar ook soms hele grote stukken huisraad
die in de bosjes waren achter gelaten o.a. een tuinstoel. Alles wat we
weg konden halen in het korte tijdsbestek is daarna opgehaald door de
Gemeente Zoetermeer. Met enkele
kinderen en bewoners uit de buurt is de
hele Heemburghtuin en zijn de hofjes
aan
de
Stellendamstraat schoon
gemaakt. Als beloning kregen ze
daarvoor lekkere pannenkoeken. De
deelnemers kregen ook een heus
certificaat.
3.2.12 Speelgoedbeurs
De opbrengst van de speelgoedbueurs van 2018 is ten goede gekomen aan de gezamenlijke
zomertassenactie van 2019 i.s.m. Present Zoetermeer. Er zijn met de opbrengst een aantal
tassen gevuld en menig kind is er blij mee gemaakt. In november 2019 hebben we helaas
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geen speelgoedbeurs gehouden. In de weken ervoor werd bekend dat er op verschillende
ander plekken binnen Zoetermeer ook beurzen georganiseerd werden op hetzelfde tijdstip.
Gezien de drukte die te verwachten was in de aanloop naar de kerstactiviteiten met een
beperkt aantal vrijwilligers is door het bestuur besloten deze beurs daarom dan ook door te
schuiven naar het volgende kalenderjaar zo rond juni 2020.
3.2.13 Spelavond
Vanaf november 2018 zijn we op verzoek van een paar bewoners van Middin gestart met een
maandelijkse spelavond. Deze is in 2019 ook voortgezet, maar kan nog verder uitgroeien qua
deelnemersaantal. Momenteel nemen nog weinig buurtbewoners deel. Punt van aandacht
volgend kalenderjaar hoe we dat wat meer kunnen promoten zodat ook daar de bewoners van
Middin en de wijkbewoners met elkaar in kontakt komen en de vaak wederzijdse angst of
onwennigheid met elkaar wat weggenomen wordt. Er zijn 5 vaste bezoekers en we hopen dat
de deelname in 2020 verder zal gaan groeien. Dat kost meestal tijd. Erwin en Jacqueline
verzorgden deze spelavonden. Het spel ‘Zoom in’ blijkt een grote favoriet naast gewoon
Domino, Triominos en natuurlijk ook Rummikub.
3.2.14 Burendag
De laatste zaterdagmiddag
in september 2019 werd er
voor het eerst meegedaan
aan de landelijke Burendag
van het Oranjefonds. Er
was een springkussen
buiten in de tuin en
verschillende grote gezelschapsspelen werden uitgestald.
Er werden tussendoor pannenkoeken geserveerd. Er was voor deze dag ook geflyerd in de
wijk. Helaas liet het weer te wensen over. Het was best fris en er viel regelmatig een fikse
regenbui. Daardoor moest alles grotendeels -op het springkussen na- binnen plaats vinden.
Dat had overigens ook zijn charme want menig Middinbewoner kwam daardoor ook als vanzelf
mee doen. Het was niet echt druk, maar de bezoekers die er waren vonden het zeker voor
herhaling vatbaar. Op naar 2020 en hopelijk mooier weer!
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3.2.15 Creatieve middag
Eens per maand op vrijdagmiddag vond er een
creatieve middag plaats. Dit is ontstaan uit een
behoefte bij deelnemers aan de inloopochtend. De
bedoeling is om iedere bijeenkomst te organiseren
rondom een thema passend bij de tijd van het jaar. In
december hebben we mooie bloemschikkingen voor Kerst gemaakt. Iedere keer was het weer
verrrassend wat voor creaties er ontstonden. Iedere mand staat er een ander thema centraal.
B.v. Winter, mozaieken, bloemschikken, zomerbloemenschilderij. Er was een goede opkomst
varierend van 5 tot 12 mensen uit de wijk én van Middin. Deze activiteit kan in 2020 dan ook
verder voortbestaan.

3.2.16 Kinderclub
Ook in 2020 is deze activiteit helaas (nog) niet van de grond gekomen. Blijft punt van aandacht
doordat we komend jaar 2020 ook de wijk in willen met “Perron komt naar je toe”. Dit zal in
samenwerking met Buurtwerk gaan plaatsvinden in ieder schoolvakantie. Vanuit een
buurtonderzoekje samen met Stichting Mooi (opbouwwerk) is er nl. een behoefte aan een plek
voor kinderen om bij elkaar te komen naar voren gekomen. 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 graag verder in mee
op wijkniveau in de vorm van verder te ontwikkelen kinder- en jeugdactiviteiten.

4. Vooruitblik 2020
2019 was wederom een jaar van volhouden, improviseren, uitproberen en ontwikkelen. Iets
wat ook past in een zich ontwikkelende plek in de wijk. De wisselingen, activiteiten die niet
door konden gaan, maar ook nieuwe activiteiten speelden daarin de hoofdrol. In het jaar 2020
hopen we verder te mogen gaan met dat wat er nu in gang is gezet. Daarnaast blijven er vele
nieuwe ideeën ontstaan en zullen die ook verder uitgewerkt worden. Maar bij dat alles geldt
dat we ook kijken naar de behoeften in de wijk. Die zullen in de samenwerking via de cohesie
groep ook hopenlijk verder in beeld komen en ook de plannen om meer samen op te trekken
als Perrron 1 en Perron Centrum zal gestalte krijgen. Gezamenlijk zullen we een nieuw logo
gaan gebruiken in de loop van 20120 en zal er een gezamenlijke website gemaakt worden.
Wel blijven de twee locaties apart herkenbaar en zullen ze ook beiden hun eigen plekje in de
wijk behouden op de verschillende locaties. Vanuit het wijkteam is er gedurende 2019 steeds
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weer aangegeven dat de problematiek van kinderen en jongeren in de wijk Oosterheem
nadrukkelijk preventief aandacht vraagt. Voor jongeren is er wel al wat opgezet en aandacht
voor vanuit Buurtwerk. Wij zouden graag nog wat meer op de gezinnen in willen zoomen. Dat
kan vooral ook via PR op de scholen. Daar zal hard aan gewerkt worden. Met het nieuwe
financieringsfonds dat we bereid gevonden hebben om ons de komende 3 jaar financieel te
onderstenen in de facilitering van Perron 1, kunnen we langzaamaan ook nieuwe plannen
verder uitwerken. Daarbij is het ook de bedoeling om in de wijk nog meer zichtbaar te worden
en daarbij de wijk ook echt meer fysiek in te trekken. Ook daar zijn ideeën over. Er blijft bij de
verschillende doelgroepen wel de uitdaging om de activiteiten in dit gedeelte van de wijk op te
pakken en ‘wortel te laten schieten’ Dat kost veel tijd en het is en blijft ook komend jaar
aandachtspunt hoe we daar een bijdrage aan willen en kunnen blijven geven.
Zoals u hebt kunnen lezen zijn er ook mooie dingen tot stand gekomen en kijken we er naar
uit wat 2020 ons verder zal gaan brengen. De financiële positie van Perron 1 was voor 2019
nog gewaarborgd en voor 2020 hebben we zoals gezegd naast de subsidie van de Gemeente
Zoetermeer ook een nieuwe financierder gevonden waardoor ons werk ook in 2020
gewaarborgd kan worden. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor. Alleen zo 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. Daarin zal hopenlijk ook geput gaan worden uit het nieuwe
vrijwilligersbeleid en de nieuwe op te zetten database van Zoetermeer voor Elkaar. Het
inspelen op de behoeften is en blijft een stevig aandachtspunt. Anders stop je veel energie in
activiteiten bedenken en uitvoeren die niet opleveren waar ze voor bedoeld zijn. Dat vraagt
goed blijven luisteren naar wat er speelt in de wijk en waar de behoeften liggen. Geen
gemakkelijke klus, maar wel een uitdaging omdat we weten dat er genoeg problematiek achter
de voordeuren zit waar we op in zouden kunnen spelen met elkaar. De werkgroep cohesie is
daar een mooi voorbeeld van hoe we elkaar ook in de wijk kunnen versterken. Daarin zullen
we als beide Perrons ook vertegenwoordigd blijven evenals in de Zoetermeerbrede
bijeenkomsten rond eenzaamheid, armoede of ouderenzorg. Hiermee hopen we 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 vele opzichten diverse wijk. Daarbij willen we
onze maatschappelijke en diaconale doelstelling volop waar blijven maken. Als werker in de
wijk kijk ik er in samenwerking met anderen naar uit!
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