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Het jaar 2015 in het kort 
 

Het jaar 2015 stond  geen thema centraal, de ingezette koers is 

doorgevoerd. Veel activiteiten voor en door en met wijkbewoners. Op 

deze manier proberen we Oosterheem voor iedereen leefbaar te houden 

en/ of te maken. We doen dat samen met alle spelers in het 

maatschappelijke veld. We deden mee met de landelijke week tegen de 

eenzaamheid en met de nationale burendagen, maar we hebben ook 

altijd onze ‘eigen’ BBQ en High Tea én natuurlijk veel activiteiten in het 

hele jaar. Veel mensen weten de weg naar Perron 28 te vinden en ook 

buurtfora weten ons te vinden en vragen of we mee doen met hun 

activiteiten óf vragen om in onze ruimte te vergaderen. De bewegingen 

over en weer zijn er en blijven. Ook in 2015 is er weer veel samengewerkt 

met Perron 61. Het jaar 2015 was al weer het zevende volle jaar dat 

Perron 28 haar deur heeft open staan in de wijk voor alle inwoners van 

Oosterheem. 

In  2015 stonden 16 verschillende activiteiten op het programma, één 

minder dan in 2014. Het aantal gevulde dagdelen nam desondanks met    

5 %  toe, vooral toe te schrijven aan een nieuwe activiteit op de vroege 

woensdagmorgen. Het aantal bewoners van Oosterheem, dat ons wist te 

vinden bedroeg zo’n  500 mensen. Dit hadden er veel meer moeten en 

kunnen zijn, maar helaas kon het groots opgezette Midzomerfeest door 

slechte weersomstandigheden geen doorgang vinden. Perron 28 was de 

organiserende kracht achter dit feest. 

In december werden we verrast door het Oranje Fonds. De straatprijs is in 

de wijk 2721 gevallen en nu mag Perron 28 voor een mooi bedrag spullen 

uitzoeken en kopen waar de wijk wat aan heeft: tafels en banken, tenten, 

een geluidsinstallatie en parasols. Op 10 mei 2016 wordt de prijs officieel 

overhandigd en daar zijn natuurlijk alle buurtfora ook bij! 

 

 

    

 

Stagiaires aan de afwas 
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Stagiaires aan de afwas 

De gemiddelde deelname per activiteit, zowel binnen als buiten het 

perron was in 2015 vergelijkbaar met 2014 of zelfs iets hoger. Bij veel 

activiteiten zien we de vaste kern van deelnemers toenemen, bij andere 

activiteiten zijn het eenmalige contacten. Het verheugt ons dat we ook dit 

jaar weer meer 55- plus bezoekers waren. De maaltijden op de dinsdagen 

hebben hun vaste plek in het programma veroverd.  

 

 

De huiswerkbegeleiding blijkt nog steeds te voorzien in een enorme 

behoefte. In 2016 willen we de capaciteit verdubbelen. Perron 28 heeft  

ook in 2015 actief bijgedragen aan het Wijk Ontwikkelings Plan (WOP) 

voor Oosterheem. Hieruit zijn drie nieuwe activiteiten voortgekomen, die 

een vaste plaats in het programma hebben gekregen. Het houdt de 

leiding continu bezig om de vraag in de wijk te zien en daarop in te spelen.  

Ook in 2015 stond de niet-aflatende inzet van onze ruim 100 vrijwilligers 

en onze missionair opbouwwerker aan de basis van dit resultaat. Er is een 

flink aantal vrijwilligers uit de wijk actief, waar we erg blij mee zijn. Ook 

konden we regelmatig stagiaires vanuit diverse opleidingen begroeten. 

Opnieuw danken we onze sponsoren voor hun financiële steun. 

 

 

Wilma van Hengel, onze missionair opbouwwerker 

 
 
 
 

Wilma van Hengel, onze missionair opbouwwerker 

 
Leef en leed 
Het Perron 28 is voor vele inmiddels een vast baken geworden. Zo ook 

voor Jan Taal die in februari 2015 plotseling overleed. Jarenlang kwam hij 

elke vrijdagochtend op de koffie en daar bespiegelde hij de week, 

Oosterheem en vooral het winkelcentrum dat er maar steeds niet  kwam. 
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Hij was acht jaar geleden met zijn vrouw hierheen verhuisd, maar zij 

moest snel na de verhuizing naar een verzorgingshuis. Trouw bezocht Jan 

haar daar, kinderen hadden ze niet. Toen hij alleen overbleef, vond hij de 

weg naar Perron 28. Eten deed hij nooit bij ons, had dat met zijn vrouw 

wel gedaan, in het begin, maar toen hij alleen overbleef, vond hij dat 

maar niets meer. 

We missen hem.  

 
Oosterheem, feiten en getallen 

Oosterheem met inmiddels ruim 21500 inwoners  is de jongste wijk van 

Zoetermeer. Dat geldt ook voor haar bewoners die een gemiddelde 

leeftijd hebben van 34 jaar. Het opleidingsniveau en inkomen per 

huishouden liggen hoger dan het gemiddelde in Zoetermeer, maar er is 

ook sprake van een bredere spreiding dan elders. Het percentage niet-

westerse allochtonen is met 25 % op het hoogste niveau. In het Wijk 

Ontwikkelings Plan (WOP)  scoren de bewoners van Oosterheem  hun wijk 

niet hoog op veiligheid, overlast en sociale samenhang. De wijk is dus na 

al die jaren nog niet de droomwijk die velen voor ogen stond bij de 

aanvang van de bouw.  

 

 

 

 

Perron 28 

Perron 28 is een initiatief van de samenwerkingsgemeente De Lichtzijde, 

een federatief verband van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de 

Nederlands Gereformeerde Kerk te Zoetermeer ( www.delichtzijde.nl). 

Sinds 2009 neemt ook de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 

(www.gkvzoetermeer.nl) Het Kompas bestuurlijk en financieel deel aan 

het werk van de stichting Perron 28. In 2015 hebben beide kerkenraden 

besloten om Perron 28 tot speerpunt te maken in het missionaire 

programma van beide kerken. 

Perron 28 is gevestigd in een rijtjeshuis op steenworpafstand van het 

nieuwe winkelcentrum en het RandstadRail station Oosterheem. 

“Ontmoeten en verbinden” zijn sleutelwoorden in de visie van Perron 28. 

De naam Perron 28 draagt deze beide begrippen in zich. Tevens spelen de 

termen “laagdrempelig” en “kleinschalig” een belangrijke rol. In alle 

activiteiten staan “gezelligheid”, “gesprek” en “samen bezig zijn in de 

huiskamer” centraal. Gesprek over zingeving in het algemeen en over de 

inhoud van het christelijk geloof in het bijzonder kan aan het ontmoeten 

en verbinden extra diepgang geven.  

Ontmoetingscentrum Perron 28 werkt  samen met Perron 61 en Perron 

Centrum, maar ook met andere maatschappelijke organisaties als 

stichting Jong, stichting Mooi, stichting Buurtwerk, Piëzo en Palet Welzijn 

en de Nicolaas parochie. Daarnaast wordt samengewerkt met de 

woningbouwverenigingen, de wijkpost en vijf buurtfora (drie 

buurtverenigingen) en Gilde Samenspraak. 

 

 

http://www.delichtzijde.nl/
http://www.gkvzoetermeer.nl/
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Hoe zijn we georganiseerd? 

De beleidsverantwoordelijkheid voor Perron 28 berust bij de kerkenraad 

van De Lichtzijde en Het Kompas, de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij 

de stichting Perron 28. In 2015 heeft het Perron afscheid genomen van 

mevrouw Sietske Rustenburg, die om gezondheidsredenen het 

voorzitterschap heeft over gedragen aan mevrouw Annet Prinsen.  

De vrijwilligers zijn georganiseerd in verschillende taakgroepen.                   

De taakgroepen worden aangestuurd door de  opbouwwerker.  

 

 

 

 

De stichting Perron 28 heeft de ANBI status. 

 

 

 

Het bestuur van de stichting Perron 28 bestond in 2015 uit de volgende 

personen: 

Mevrouw A. Prinsen- Meijer, voorzitter 

De heer J.W. Valkenburg, penningmeester 

De heer R. van den Berg, secretaris 

Mevrouw M.K. Stoel, lid  

In dienst van de stichting Perron 28 is: 

Mevrouw W. van Hengel, missionair opbouwwerker. 
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Activiteiten in 2015 

De activiteiten van Perron 28 zijn gericht op alle inwoners in Oosterheem: 

kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Er wordt geen onderscheid 

gemaakt op grond van huidskleur, sociale of culturele achtergrond of 

geloofsovertuiging. Ook in 2015 is Perron 28 veelvuldig naar buiten 

getreden door een actieve rol te spelen in de organisatie van buurt- en 

wijkactiviteiten. Zeventig procent van de activiteiten had een niet-

identiteit gebonden karakter naast dertig procent activiteiten met een 

christelijk karakter. Het palet aan activiteiten zag er in 2015 als volgt uit: 

Wijk- en buurtactiviteiten 

Het hele jaar door zijn wijk- en buurtactiviteiten georganiseerd veelal 

samen met andere spelers in het maatschappelijke veld en de 

buurtverenigingen en soms specifiek met Perron 61 en Perron Centrum. 

We noemen de kleding- en speelgoedbeurs waar mensen met een kleine 

beurs spullen kunnen kopen, High Tea, burendagen, internationale 

vrouwendag,  verschillende BBQ’s, panna voetbal, skeeleren door de wijk 

en boodschappenacties voor de voedselbank. Verder is door enkele 

kinderen het Midzomerfeest voorbereid. Helaas  is door de verwachte 

slechte weersomstandigheden het feest niet doorgegaan. Ook in de 

zomervakantie was het Perron 28 open en bruiste van activiteiten. 

 

.  

Sinterklaas op het Perron bij de Kinderclub  

Kinderclub 

De kinderclub ging dit jaar een paar keer erop uit. Twee keer naar de kerk: 

met biddag en dankdag. Voor de kinderen een hele belevenis! Ze vonden 

het heel bijzonder dat ze speciaal welkom werden geheten. Mooi om te 

zien hoe ze meededen met de quiz en knutselen. Het slotuitje was weer 

als vanouds naar de speeltuin. De foto die we daar maakten komt 

levensgroot op het geveldoek in de zomervakantie van 2016. Voor de 

ouders speciaal organiseren we elk jaar een High Tea. De kinderen maken 

eerst lekkere hapjes en daarna komen de ouders om die op te eten én om 

lekker te kletsen met de leiding. 
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In december hebben de clubs van Perron 61 en Perron 28 alles hetzelfde 
gedaan op weg naar het Kerstfeest, onder leiding van Wilma. Rode draad 
was Mattias die heel veel meemaakte op de markt waar hij koopman was. 
Hij zag de wijzen uit het oosten, Simeon de profeet, Jozef en Maria en 
later de herders.                                                                                                  
Het Kerstfeest werd samen gevierd in de Oosterkerk.  

De kinderclub is gericht op kinderen van 4-9 jaar. Aan de kinderen wordt 
een gezellig en creatief programma aangeboden (verhalen, knutselen, 
spelletjes). Afwisselend hebben de clubmiddagen een niet- 
identiteitgebonden en een identiteitgebonden karakter. De kinderen 
hebben enkele christelijke feestdagen in een heuse kerk meegevierd. 

- De kinderclub werd 35 maal gehouden als activiteit gedurende 
het gehele jaar. 

- Gemiddeld waren er 10 kinderen aanwezig. 
 

In totaal hebben 20 verschillende kinderen aan deze activiteit 

deelgenomen.  

 

Kids & koffie 

In de eerste maanden van 2015 hebben we deze activiteit aangeboden, 

waarbij jonge moeders de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten 

en ervaringen uit te wisselen, terwijl zij even geen zorg hebben om hun 

jonge kind. 

De activiteit heeft twaalf keer plaatsgevonden, waarbij steeds slechts één 

een moeder aanwezig was.  De activiteit is dan ook gestopt.  

Kinderbuurtforum 

  

 

Het kinderforum in Oosterheem is een voortvloeisel uit het WOP, waar 

Perron 28 nauw bij betrokken is geweest.  

Het kinderbuurtforum kwam dit jaar goed op dreef. Kinderen uit groep 

6,7 en 8 mogen per jaar minstens één, maar ook meerdere feestjes 

organiseren voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op 11 maart was het eerste 

feest en heel toepasselijk noemden ze dat: Hello Party. Het was een 

kennismaking en dan zeg je ‘hallo’. Op het schoolplein van De Vuurtoren 

konden kinderen 12 activiteiten doen, waaronder zelf patatjes bakken. 

Een idee van het buurtforum, want dat vonden ze zelf zo leuk. Tien keer is 

er vergaderd. Eerst samen koken en als alles pruttelde werd er vergaderd 

en na de vergadering samen eten. In die tien keer zijn belangrijke mensen 

langs geweest: de wethouder, de wijkmanager, Anton van St. Mooi én alle 

mensen van de volwassen buurtfora.  

De kinderen van het 

kinderbuurtforum 
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In de zomer mochten de kinderen weer een deel van het zomerfeest 

organiseren. Jammer genoeg moesten we dat feest afblazen vanwege 

windkracht 10. 

Voor volgend jaar staat het volgende feest gepland, thema: 

Cowgirls/boys. Dit jaar hadden we 4 kinderen uit groep 8. Die gaan ons 

volgend jaar verlaten, om door te stromen naar het jongerenforum. 

Er zijn 10 voorbereidende sessies geweest op het perron inclusief  

kooksessies. Er zijn 8 kinderen bij betrokken. 

- Op het grote feest waren zeker 100 kinderen aanwezig. 

- Er zijn nu 4 kinderen in die in groep 8 zitten, dus in 2016 komt er 

een grote wisseling van de wacht. Dan is er weer ruimte voor 4 

kinderen uit groep 6. 

 

Voorlezen 

Uit het WOP is ook naar voren gekomen dat een flink aantal kinderen na 

schooltijd geen opvang thuis hebben en dat er weinig gelezen wordt met 

de kinderen, terwijl daar wel behoefte aan is, met name uit het onderwijs. 

Deze activiteit is na de zomervakantie gestart om hier deels in te voorzien. 

Het is bedoeld voor kinderen in de groepen 4, 5 en 6. Naast voorlezen is 

er natuurlijk tijd voor allerlei taal- en woordspelletjes.                                  

Na de zomervakantie zijn we gestart  met (voor)lezen voor groep 4, 5, 6. 

 

De kinderen maken zelf rebussen 

Anderhalf uur lang spelen met balles wat te maken heeft met letters en 

lezen. Spelletjes, lezen, raadseltjes, rebussen, ABC, letter dobbelen en 

zelfs scrabble! De laatste keer voor de vakantie maakten we letters op 

cupcakes! Lekkere letters dus…. 

De kinderen komen graag en op school merken de juf en meester meteen 

dat ze extra aan het lezen zijn!  

- Het voorlezen heeft 14 maal plaatsgevonden 
- Er waren gemiddeld 9 kinderen aanwezig en er is nu een 

wachtlijst. 
- In totaal kwamen er 10 verschillende kinderen. 
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Tiener-kookclub 

 

De tiener- kookclub is bedoeld voor tieners in de leeftijd van 10-14 jaar. 

De kinderen leren een aantal kooktechnieken, gezond koken en leren 

samen te werken. Na afloop van iedere cursusmiddag wordt er 

gezamenlijk gegeten. Op de laatste dag van de cursus worden de ouders 

of verzorgers uitgenodigd om mee aan tafel te gaan. Verdere kooksessies 

zijn georganiseerd als onderdeel van het Kinderbuurtforum. 

- De  kookclub bestond dit jaar uit 6 middagen,  
- Er waren 8 kinderen aanwezig. 

 

 

Panna-voetbal 

 

 

   

Panna-voetbal is bedoeld voor jongeren (in de praktijk jongens) tussen 10 

en 15 jaar. Deze activiteit is uitermate geschikt voor het leggen van 

nieuwe contacten en het bevorderen van de integratie. 

- In vijf zomervakantieweken is een panna- voetbal toernooi 
georganiseerd 

- Het gemiddeld aantal deelnemende jongens bedroeg 50 
 

Superwoman  

Deze club is bedoeld voor meiden van 12-15 jaar. Het programma is 

samengesteld door Youth for Christ. Naast de reguliere avonden wordt 

ook een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd. Het programma 

draagt bij aan het verbeteren van zelfvertrouwen en zelfbeeld en aan de 

Jongens uit de wijk               

in actie! 
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Knikkerbaan gemaakt van 

WC rollen 

omgang met familie, vrienden en leeftijdgenoten. Het verbetert de 

onderlinge contacten en vergemakkelijkt integratie. De vrouwelijke 

leiding bestaat bewust uit diverse leeftijdscategorieën, zodat er veel 

identificatiemodellen zijn. 

- Deze activiteit is 24 maal georganiseerd. 
- Gemiddeld kwamen 8  meiden op deze avonden af. 

- In totaal waren 10 verschillende tieners aanwezig. 

 

Superwoman vergemakkelijkt de integratie. 

Lovely Ladies 

Ooit aangestoken door het enthousiasme van hun tienerdochters heeft 

een groep vrouwen zelf een Superwoman 30-plus gestart in 2012. Om 

zich te onderscheiden van hun dochters noemen ze zichzelf Lovely Ladies. 

Inmiddels heeft zich een geheel nieuwe groep vrouwen gevormd. De 

Lovely Ladies zijn een stabiele groep aan het worden van zeker 15 

vrouwen die bijna altijd komen.  Afwisselend wordt een creatief of een 

thema-avond aangeboden. Bijvoorbeeld over Amnesty International, je 

‘eigen clown’, angsten, geloven.  

- De activiteit werd 12 maal georganiseerd 
- Gemiddeld kwamen er 15 vrouwen af op deze activiteit 
- In totaal waren 25 verschillende vrouwen aanwezig. 

 

Rock Solid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze activiteit wordt aangeboden aan jongens en meisjes van 10-14 jaar. 

De clubavonden hebben een open karakter. Wel komen met een 

regelmaat Bijbelse onderwerpen aan de orde en worden. 

Tijdens de clubavonden werden ook de christelijke feestdagen gevierd. De 

activiteit biedt de tieners de mogelijkheid om contact te leggen met 

andere tieners uit de buurt. Hoe ga je met elkaar om en welke normen en 
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waarden hanteer je hierbij zijn centrale vragen. We hebben in het najaar 

helaas moeten stoppen met Rock Solid door gebrek aan goede leiding. 

Aan enthousiasme bij de kinderen geen gebrek. 

- Deze activiteit werd 15 maal georganiseerd. 
- Gemiddeld namen hier 9 tieners aan deel. 
- Totaal waren 15 verschillende kinderen aanwezig. 

 

Huiswerkbegeleiding 

Het doel van huiswerkbegeleiding is om kinderen van de groepen 7 en 8 

van de basisschool en de eerste twee jaren van de middelbare school te 

helpen om hun schoolprestaties te verbeteren. In een rustige en stabiele 

omgeving wordt door gerichte aandacht van gekwalificeerde vrijwilligers 

getracht te voorkomen dat kinderen door slechte prestaties op school 

buiten  de boot vallen. Er is een wachtlijst. 

 
Gerichte aandacht in een rustige, stabiele omgeving 

 

- Huiswerkbegeleiding heeft 34 maal plaatsgevonden. 
- Gemiddeld kwamen 10 kinderen op de activiteit af. 

              In   totaal namen 12 verschillende kinderen deel. 
Veel maatschappelijke stagiaires hebben hun steentje bijgedragen op 
deze middagen. 

 

Ontmoetingsmaaltijd 

De ontmoetingsmaaltijd is een prachtige gelegenheid om in een gezellige 
sfeer nieuwe mensen te leren kennen. Elke vrijdagavond wordt er een 
maaltijd georganiseerd. In ieder geval kookt een van de buurtbewoners 
eenmaal per maand  een maaltijd uit zijn of haar land van oorsprong, 
eenmaal per maand is er Hollandse pot en eenmaal per maand wordt er 
een ”maal met een verhaal” gehouden. 

- Er zijn 47 maaltijden bereid. 
- Het gemiddeld aantal bezoekers was 16. 
- Het totaal aantal verschillende deelnemers was 32. 
- De deelnemers droegen zelf € 4,50 bij per maaltijd. 
- Houders met een Zoetermeerpas dragen  € 2,50 bij. 

 

 

 

 

Dinsdagavondmaaltijd 

Dinsdaginloop loopt heel goed en moet met de maaltijd werken met 

wachtlijsten. Om vier uur gaat de deur open en dan is het file parkeren 

met de rollators. De spelletjes komen uit de kast en het eerste uur 

worden de groepjes liever niet meer gestoord voor een praatje, anders 

kunnen ze zich niet concentreren! Wie liever een praatje doet, gaat aan 

de andere tafel zitten en die vindt dan ook altijd wel iemand om haar/zijn 

verhaal te vertellen. Gerda en Marieke zorgen ervoor dat iedereen 
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voldoende te drinken heeft én een koekje erbij! Vanaf vijf uur komen er 

heerlijke geuren van koken de huiskamer binnen en nét voor zes uur 

wordt de tafel gedekt. Iedereen doet mee! De ene week is het 

aardappels, vlees, groente. De andere week rijst of pasta. Tegen de kerst 

een gourmet. 

De maaltijden hebben een identiteit gebonden karakter 

- Er zijn  51 maaltijden bereid 

- Het gemiddeld aantal deelnemers was 20. 

- Het totaal aantal deelnemers bedroeg 26. 

 

 

Perron 28 komt naar u toe 

Gedurende vijf weken tijdens de zomervakantie organiseerde Perron 28 

samen met wijkbewoners activiteiten. Op de woensdagmiddag voor de 

jongere kinderen en op de woensdagavond voor tieners. Activiteiten die 

moesten bijdragen aan het gevoel dat het leuk leven is in Oosterheem als 

je maar energie wilt steken in elkaar ontmoeten en leren kennen.  

- Gedurende vijf woensdagen werden activiteiten georganiseerd. 

Onderdelen waren een speel- en knutselmiddag, panna-voetbal, 

een skeelertocht door de wijk, een bezoek van de brandweer. 

Daarnaast werd door de jongeren een gezonde maaltijd bereid  

- Bijna mensen kwamen op de activiteiten af, waarvan meer dan de 

helft jongeren.  

- In de zomervakantie organiseren we altijd een High Tea in de tuin 

van Perron 28. Inmiddels hebben we daar een geheel eigen 

servies voor! 

 

55-plus inloop 

De inloop voor 55-plussers is bedoeld voor senioren met een nog redelijke 

mobiliteit en sociale vitaliteit. Door elkaar regelmatig te ontmoeten wordt 

de onderlinge band versterkt.  Eenzaamheid wordt hierdoor voorkomen 

of doorbroken. Het bezoekersaantal is weer flink gestegen. 

- De inloop werd in totaal 112 maal georganiseerd, In principe elke 

week op de dinsdagen en vrijdagen en een maal per maand op de 

woensdagen. 

- Vrijwel alle bijeenkomsten hadden een thema of programma.  

- Het gemiddeld aantal bezoekers bedroeg 11  personen. 

- In totaal kwamen er 62 verschillende 55-plussers naar de inlopen. 

In het kader van de week van de Eenzaamheid hebben we een 

extra programma dag gehad met workshops en ’s avonds een 
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gezellige grote maaltijd met aansluitend een thema-avond, 

verzorgd door onze missionaire opbouwwerker. 

 

Groeigroep 55-plus 
 

Deze groep  is al drie jaar bij elkaar en besteedt met enthousiasme haar 

tijd aan een laagdrempelige bijbelstudie en uiteraard worden de 

christelijk feesten met elkaar gevierd. Dit jaar is er ook een uitstapje naar 

het Joods Historisch Museum geweest. 

- De groep kwam 24 maal bij elkaar en een hele dag. 
- De groep bestond uit 10 personen. 

 
 

 

 

De groeigroep naar het Joods Historisch Museum. 

 

Peter Busquet 

Spreekuur budgetcoach 

Deze activiteit is bedoeld voor mensen die moeite hebben om hun 

financiën op orde te brengen en te houden. Perron 28 probeert 

vroegtijdig met hen in contact te komen zodat voorkomen kan worden 

dat mensen zich moeten wenden tot de gemeentelijke sociale dienst.  

Onze budgetcoach stond het hele jaar paraat. Er heeft zich een aantal 

mensen gemeld voor advies. Ze werden geholpen met een goed gesprek. 

Vroege Vogels 

Dit is een groep wijkbewoners die al langere tijd elke woensdagmorgen 

vroeg met elkaar koffie drinkt. Ze kwamen eerst in het Oostpunt, toen bij 

stichting Jong en nu op Perron 28. Er wordt gepoogd om deze bezoekers 
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te integreren met de woensdagochtendinloop, hetgeen deels lijkt te 

lukken. Alle bezoekers hebben zo een plek waar ze welkom zijn en samen 

kunnen ze leuke dingen doen. 

- De vroege vogels zijn 25 keer bij elkaar geweest. 

- Gemiddeld komen er 8 mensen 

- Totaal zijn er 10 verschillende mensen vroeg aan de koffie. 

 

 

 

.  

 

 
 

Vaste bezoekers Alice en Evert in de tuin van het Perron 
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Financiële gegevens 2015 

Inkomsten   Uitgaven   

Betrokken kerken    € 16.000 Huisvesting € 15.792 

Deputaten diaconaat € 3.000 Salaris en  
    vergoedingen € 30.674 

Gemeente Zoetermeer € 25.552 Public Relations € 1.962 

Giften particulieren en  

bedrijven  € 6.260 Algemene kosten   € 1.872 

Bestemmingsgiften € 0 Kinderclub € 480 

Eigen bijdragen   €  4.884  Tiener en Jongeren 
    Activiteiten € 618 

Rente/andere opbrengsten € 1.805  Seniorenactiviteiten € 250 

    Ontmoetings- 
     maaltijden € 4.598 

    Wijkactiviteiten   € 733 

Totaal inkomsten € 57.501 Totaal uitgaven € 56.979 

Het positieve saldo van € 522 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen 

van de stichting. 

 

 

 

Geblinddoekt chocolade proeven… Lekker…. 
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De toekomst  

Ontmoeten en verbinden blijft ook voor 2016 ons motto. In de visie van 

het bestuur zal de verhouding tussen niet-identiteitsgebonden activiteiten 

en identiteitsgebonden activiteiten op het huidige peil blijven. We 

verwachten wel dat het aantal activiteiten en daarmee de 

bezettingsgraad van Perron 28 weer hoger zullen uitkomen. 

 

Ontmoeten en verbinden blijft het motto. 

Het bestuur zal in 2016 het Visiedocument tegen het licht houden en 

bezien of en waar aanpassingen nodig zijn. Dit is ook van belang  nu 

Perron 28  het hart vormt in het missionaire programma van de beide 

betrokken kerken.  Voortdurend wordt gekeken of aanpassingen in het 

activiteitenaanbod  noodzakelijk is, waarbij de aansluiting met de WMO 

speerpunten van de gemeente Zoetermeer  actief wordt  gezocht.  
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Het aantal vrijwilligers is nu stabiel. In 2015 is een begin gemaakt met de 

evaluatie van het vrijwilligersbeleid, hetgeen niet tot  grote aanpassingen 

heeft geleid. 

Het inzetten van stagiaires, zowel de maatschappelijke stages als de 

opleidingsstages, verhoogt de participatie van de jongeren. Bij de 

opleidingen staan we goed bekend.  

Financieel is Perron 28 nog steeds gezond. Helaas vallen een paar 

sponsoren die ons jarenlang gesteund hebben in 2016 weg. Daarvoor in 

de plaats is al naarstig gezocht naar andere sponsoren zoals omliggende 

kerken, lokale bedrijven en individuele geldgevers. In de aankomende 

jaren moet zich dit bewijzen gaan. 

De samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties, maar zeker ook 

met professionele organisaties zal nog meer dan voorheen gezocht 

worden om uiteindelijk een programma te bieden waarin Oosterhemers 

Perron 28 als een aantrekkelijke herberg zullen blijven zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een volle bak in het Perron tijdens de viering van de 60ste verjaardag van Wilma. 
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Even voorstellen… 

Meer dan honderd vrijwilligers zetten elke week hun gaven in voor Perron 

28. Niet elke vrijwilliger kan bij name genoemd worden. Voor 2 van hen 

maken we graag een uitzondering.  

 

Dit keer Frieda van Dijk en Rien Huizenga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rien Huizenga heeft alle jaren dat het Perron bestaat zijn rol als gastheer zeer 

serieus genomen.  Nu dus al acht jaar! Hij was er vooral op de woensdagen en 

mensen vonden het erg fijn als hij er was. Hij bracht altijd de Bijbel ter sprake en 

het laatste jaar heeft hij elk woensdag afgesloten met een gedeelte lezen uit de 

Bijbel en een gebed. Nu is Rien met pensioen gegaan, dat mag ook wel als je in 

1932 geboren bent! Rien hartelijk dank voor al je inbreng, we gaan je missen. 

 

Stapels pannenkoeken bakken, alle was doen en helpen bij 

de kinderen. Niets is Frieda te veel! Dank voor al je inzet. 
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Wij zijn blij met de financiële steun van… 
Gemeente Zoetermeer 
Deputaten Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken 
Samenwerkingsgemeente De Lichtzijde te Zoetermeer 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Zoetermeer 
Gordian Logistics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verhuisbedrijf Henneken 
En vele particulieren… 


