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Voorwoord 

Terugblikkend op 2018 springen een aantal zaken in het oog, waaruit blijkt dat de 
Vrijwilligerscentrale Zoetermeer springlevend is.  

Het hart van de Vrijwilligerscentrale is het gilde Samenspraak, veruit het grootste van 
de vier gilden. In 2018 was wederom een toeloop van nieuwe anderstaligen dusdanig 
groot (vluchtelingen) dat zekere wachtlijsten ontstaan; het werven van taalvrijwilligers 
zal ook in 2019 dan ook blijvend de nodige prioriteit krijgen. Met de verhuizing van de 
een tijdelijke locatie aan de Duitslandlaan  naar bibliotheek in het nieuwe Forum werd 
wederom een beroep gedaan op de flexibiliteit van alle medewerkers; met veel 
enthousiasme is de nieuwe faciliteit in ontvangst genomen. 

In october 2018 besluiten de Zoetermeerse Lions-clubs Soetermaere en de Meerbloem  
een fondsenwerving te houden rondom het Groot Dictee der Nederlandse taal met de 
Taalmaatjes van Gilde SamenSpraak als het goede doel. De besteding wordt bestemd 
voor trainings doeleinden van taalvrijwilligers. SamenSpraak vrijwilligers en bestuur 
zijn actief bij voorbereidingen voor uitvoering in februari 2019. 

Het gilde Stadsgidsen is inmiddels een vertrouwd beeld in de meer historische delen 
van Zoetermeer. Maar ook in de landelijke omgeving worden de nodige activiteiten 
ondernomen per fiets, koets of boot. 

Het in 2016 nieuw opgerichte “Gilde Stadstuiniers” komt verder tot bloei. Het 
programma: “De kracht van groen Zoetermeer” begint ruimschoots volwassen te 
worden en draagvlak te vinden bij de verschillende aangesloten vrijwilligers 
organisaties. Bijzonder is de financiering van dit programma waaraan meerdere 
partijen (Gemeente Zoetermeer, Oranjefonds en Fonds 1818) gecommitteerd zijn. Een 
formule waarvan we voor de toekomst zeker nog meer gebruik zullen maken. 

Met Piëzo blijft een goede samenwerking duurzaam te worden. Met name de Gilde 
Klussendienst, Gilde Stadstuiniers en Gilde Samenspraak delen volop activiteiten en 
vrijwilligers. 

Eind 2018 zet een groeiend gevoel naar verbetering in communicatie met de vele 
belanghebbenden de eerste stappen naar een vernieuwde website, die naar 
verwachting medio april 2019 in de lucht komt.  
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In 2018 worden ook de eerste stappen gezet naar het opzetten van het nieuwe “Gilde 
Power”, dat zich met name richt op training van (interne en externe) vrijwilligers in 
Zoetermeer. Het “Power concept” is een trainingsmodel van onze landelijk organisatie 
Gilde Nederland. Een eerste start wordt gevonden in samenwerking met de 
buurtvereniging “de Watertuinen” waarvoor begin 2019 de eerste trainingen worden 
opgezet.   

Om een betere aansluiting met Gilde Nederland en herkenbaarheid in Zoetermeer te 
bewerkstelligen wordt begin 2019 besloten tot statutaire naamsverandering van 
“Stichting Vrijwilligerscentrale Zoetermeer” naar “Stichting  Gilde Zoetermeer”. 
Daarnaast zijn onze Statuten uit 1992, een huishoudelijk regelement en een meerjarig 
beleidsplan voor de stichting aan vernieuwing toe en is de stichting voornemens de 
nieuwe Statuten medio 2019 ook notariëel vast te leggen.  

 

Al met al kunnen we met enige tevredenheid terugkijken op een enerverend jaar, waar 
de koers is goed gezet voor 2019: ‘Gilde Zoetermeer: ondernemend en sociaal’. 

 

 Namens het bestuur: Jan van de Graaf  - voorzitter, April 2019  
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Vrijwilligerscentrale: actief in gilden Zoetermeer 

Gildevrijwilligers willen zich blijven ontwikkelen door het delen van kennis, kunde en 
ervaring en zetten zich belangeloos in voor de maatschappij. Gildevrijwilligers leveren 
een belangrijke bijdrage aan het sociale kapitaal in Zoetermeer door mensen in staat 
te stellen beter te functioneren binnen hun sociale omgeving of de arbeidsmarkt en 
door ze bewust te maken van hun leefomgeving en lokale geschiedenis.  

De Vrijwilligerscentrale Zoetermeer ondersteunt de volgende Zoetermeerse gilden: 

• SamenSpraak met het PraatHuis   (coördinator: Hennie van de Graaf) 
• Stadsgidsen voor wandelingen, fiets- en koetstochten in Zoetermeer 

(coördinator: Edward ten Hooven ) 
• Klussendienst voor kleine klusjes in en om het huis  

(coördinator: Nel Jense) 
• Stadstuiniers      (coördinator: Bert Dekkers). 

(samenstelling bij uitgave jaarverslag 2018) 

Ze fungeert tevens als platform en speelt een proactieve, verbindende en stimulerende 
rol voor de Zoetermeerse gilden en vrijwilligers. 

Externe Missie: naar de Zoetermeerse samenleving 

De vrijwilligerscentrale Zoetermeer behartigt als overkoepelende organisatie de 
belangen van de zelfstandige Zoetermeerse gilden en draagt daarbij het imago van de 
gilden uit als de organisaties voor overdracht van kennis, kunde en ervaring door 
vrijwilligers. Zij fungeert tevens als platform en speelt een proactieve, bindende en 
stimulerende rol voor de Zoetermeerse gilden en haar vrijwilligers. 

Interne missie: naar de Zoetermeerse gilden 

De Vrijwilligerscentrale Zoetermeer ondersteunt en faciliteert de bestaande gilden in 
hun functioneren en ontwikkeling, stimuleert de samenwerking tussen de bestaande 
gilden en andere (vrijwilligers)organisaties en zet zich in voor de oprichting van nieuwe 
gilden. 
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Bestuur van de vrijwilligerscentrale 

De Vrijwilligerscentrale Zoetermeer kent een kernbestuur van de stichting  en een 
maandelijks Gildenberaad, bestaande uit vertegenwoordigers van alle aangesloten 
gilden en de leden van het stichtingsbestuur.  

De voorbereiding van het Gildenberaad vindt plaats in de bestuursvergadering door de 
leden *) van het stichtingsbestuur, bestaande uit:  

• Voorzitter: Jan van de Graaf 
• Secretaris: Frank Twiss 
• Penningmeester: Wim van der Sleen 
• Algemeen bestuurslid/technische ondersteuning: Clemens Straathof 
• Algemeen bestuurslid Communicatie: vacant 

(*samenstelling bij uitgave van Jaarverslag 2018) 
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Inkomsten en uitgaven 
In 2018 hebben we 212 klussen aangenomen. 107 
huisklussen en 105 tuinklussen.  
Het totaal aantal bestede uren door de klussenmannen is 
297 uur. 
Totaal opbrengst 297x € 5,00 =  € 1.485,00. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mutaties vrijwilligersbestand 
In 2018 waren er nogal wat wijzigen in het 
vrijwilligersbestand van de klussendienst. 
Naast een nieuwe coördinator (Nel Jense - 
maart) tellen we vier nieuwe klussers: Eric 
Bos (mei), Bas Albers (juni), Rita Háninen 
(september) en Kees Permentier (oktober). 
Jammer genoeg moesten we ook afscheid 
nemen van een aantal klussers: Hans Spil en 
Wim Schrijen (juli). In augustus gaf Erik Bos 
aan dat hij vanwege gezondheidsredenen 

moest stoppen. En dus zijn we nu nog met 7 klussers over: Bas, Easy, Jan, John (Reserve), 
Kees, Ritta en Simon.  
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Aantal klussen  

 
 
In totaal werden 212 klussen verricht, 107 huisklussen en 105 tuinklussen.  
Uit onderstaande grafiek zou je kunnen afleiden dat het eerste kwartaal “rustig” is geweest, 
zeker in verhouding tot tweede en derde kwartaal. Maar of dit een echte trend is, kan nu 
nog niet worden vastgesteld. Het lijkt er wel op, want in de eerste maand in 2019 was het 
echt doodstil…. 
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Aantal klanten 

We hebben dit jaar 212 klussen gedaan bij 
184 klanten.  We zijn in maart 2018 begonnen 
met een nieuw systeem voor het registeren 
van klussen. Daarbij zijn alleen de 
openstaande klussen overgenomen uit de 
oude situatie (Excel sheet).  
 
Hierdoor is het aantal nieuwe klanten in 
maart en april niet helemaal representatief.  

De cijfers in deze maanden bevatten wellicht een aantal terugkerende klanten, die we wel 
kenden in de Excel sheets, maar die geen openstaande klussen hadden tijdens de overgang.  
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Werkverdeling 
Niet alle klussers krijgen evenveel werk. 
Sommige zijn niet alle dagen van de week 
inzetbaar en sommige kunnen niet alle 
soorten klussen doen. Jan was in het 
voorjaar en de zomer van 2018 even onze 
enige tuinklusser. Ritta en Kees zijn in de 
stille tijd aangeworven. In 2019 kunnen we 
de last wellicht wat evenwichtiger gaan 
verdelen.  
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Spreiding 
Onze klanten wonen door heel Zoetermeer 
verspreid, maar in de wijken Meerzicht en 
Seghwaert vinden we het meest emplooi. 
Dat komt deels door de grootte van de wijk 
en het aantal ouderen dat er woont, maar 
wellicht ook doordat we best wel wat klussen 
kregen via Handje Helpen, een vrijwilligers 
intitatief in Seghwaert.  
 

 
 

Overig 
Alle klussers die op 31 december nog in actieve dienst waren hebben als kleine blijk van 
waardering een cadeau gekregen in de vorm van een chocolade gereedschap set en een 
chocolade fles bier.  
 
Vooruitblik  
Over het aantal te verwachten klanten, klussen, klussers, uren en bedragen is niet heel veel 
zinnigs te zeggen, omdat er te weinig referentiegegevens zijn. Driekwart jaar is simpelweg te 
weinig om conclusies te kunnen trekken. Vooralsnog hebben nog maar een paar klussen in 
2019 gehad. Dit zou een trend kunnen zijn. Als dat zo is, gaat de vraag in april wel weer 
aantrekken. En dus gaan we er – totdat het tegendeel blijkt - van uit, dat we uiteindelijk op 
ongeveer dezelfde cijfers uit zullen komen als in 2018.  
 



 
 

 

Jaarverslag Gilde SamenSpraak 2018    

Terugblikkend op 2018 springen een aantal zaken in het oog waaruit 
blijkt dat Gilde SamenSpraak springlevend is; er hard gewerkt en flink 
aan de weg getimmerd wordt . 

Gilde SamenSpraak is het hart van de Vrijwilligers Centrale 
Zoetermeer, binnenkort Gilde Zoetermeer geheten. 

Aan het begin van 2018 vindt de verhuizing van de Duitslandlaan naar 
het Forum plaats. Voor het team van Gilde SamenSpraak  betekent 
dit je weg en je plek  vinden  met de Infobalie op de het balkon(2A), 
korte overleggen op een van de vele plekken in de algemene ruimte, 
teamoverleg in de daarvoor bestemde vergaderruimte en de nieuwe 
flexplekken op de vierde etage voor de administratie. Zij zorgen o.a. 
maandelijks voor een rapportage van het aantal Taalmaatjes dat 
gekoppeld is, nog te koppelen vrijwilligers, anderstaligen, nog in de 
wacht staande vrijwilligers etc. In het computersysteem wordt dit 
nauwkeurig bijgehouden. 

In het voorjaar is er voor het gehele team van Gilde SamenSpraak 
een teambuildings dag georganiseerd onder leiding van een daarin 
gespecialiseerde coach Barbara Somers. In het eerste deel zijn alle 
taken binnen de organisatie “tegen het licht” gehouden en zijn er 
werkafspraken gemaakt. De middag werd besteed aan een gezellige 
vaartocht. Afgesproken is in 2019 een evaluatie te houden. 

Het team van  Gilde SamenSpraak bestond in 2018 uit 10 vrijwilligers, 
ieder met hun eigen taak. Wekelijks zijn zowel de taalbegeleiders als 
ook het Gilde SamenSpraak team druk bezig met hun taken. In 2018 
zijn we actief op zoek geweest naar nieuwe medewerkers voor de 



 
 

Infobalie, een notulist, een coördinator en natuurlijk voortdurend 
naar taalbegeleiders. In oktober gaf de coördinator van Gilde 
SamenSpraak aan vanwege gezondheidsredenen met onmiddellijke 
ingang te willen stoppen. 

Het hart van onze taak betreft natuurlijk het werk van  de 
Taalmaatjes (anderstalige en taalbegeleider), die wekelijks voor 
ongeveer een à twee uur bij elkaar komen en de taal oefenen door 
middel van conversatie. Door met elkaar in gesprek te gaan leren de 
anderstaligen het Nederlands beter te begrijpen en spreken. Dikwijls 
begeleiden de taalbegeleiders hen met huiswerk en werken samen 
naar het examen voor het behalen van de inburgeringscursus. Samen 
wandelen, een fietstocht maken, boodschappen doen in de 
supermarkt, ergens koffie drinken, meegaan naar een schoolactiviteit 
van een kind, praten over Nederlandse gewoonten en die van de 
anderstalige, samen eten. Kortom allerlei activiteiten waarbij de 
Nederlandse taal gebruikt wordt dragen bij aan je gaan thuis voelen 
en erbij gaan horen! 

De begeleiders maken op hun beurt kennis met andere culturen, 
onderhouden vaak leuke contacten en voeren leerzame gesprekken. 
Voor velen zijn er verrassingen en voor anderen soms teleurstellingen 
in hun contacten. 

Begeleiders worden na een intake en een korte cursus gekoppeld aan 
een of soms meerdere anderstaligen. De medewerkers, die de 
intakes doen, houden zo goed mogelijk contact en houden de vinger 
aan de pols. Taalbegeleiders kunnen altijd met vragen terecht bij  
hen. 

Omdat de vraag naar begeleiding voor anderstaligen blijft groeien 
wordt er veel energie gestoken in het zoeken naar taalbegeleiders. 
Daarnaast wordt de behoefte aan extra training, educatie en  
uitwisseling van ervaringen steeds groter. 



 
 

In het najaar van 2018 werden de Taalmaatjes van Gilde 
SamenSpraak uitgekozen als goed doel door Lionsclub Soetermare en 
Meerbloem, die in februari 2019 een Groot Dictee actie  organiseren. 
Het op gehaalde geld zal besteed gaan worden aan extra training en 
educatie van nieuwe en reeds actieve taalbegeleiders. Daarbij zorgt 
alle extra publiciteit rondom Taalmaatjes voor een positieve boost 
aan de gehele organisatie! 

Gilde SamenSpraak organiseert ook het PraatHuis. Elke eerste en 
derde donderdagmiddag worden in wijkcentrum Meerzicht deze  
bijeenkomsten voor anderstaligen, met of zonder begeleider 
georganiseerd. Dit gebeurt in een gezellige, informele sfeer. Er 
worden taalspelletjes gespeeld, verhalen of gedichten voorgelezen, 
samen gepraat. Ook worden er regelmatig themabijeenkomsten 
georganiseerd. Het PraatHuis is gratis, de deur staat open! 

Het PraatHuis is gedurende het hele jaar goed bezocht. 

Aan het einde van 2018 noteerde Gilde SamenSpraak ongeveer 240 
koppels. De anderstaligen worden begeleid door ongeveer 175 
taalbegeleiders. Een groot aantal vrijwilligers helpt dus meerdere 
anderstaligen . De teller voor het aantal anderstaligen, dat door een 
taalbegeleider van Gilde samenspraak is begeleid staat nu op 1195. 

De anderstaligen komen uit veel verschillende landen waaronder 
Syrië, Afghanistan, Irak, Iran, India, China, Eritrea. Marokko, 
Argentinë, Colombia, Vietnam, Polen, Indonesië, Rusland, Oekraïne. 

Gilde SamenSpraak organiseert ook regelmatig uitstapjes zoals naar 
het Huis voor de Democratie, ProDemos, in Den Haag en vier keer 
per jaar gaan we op de koffie bij de wethouder. Met zo’n 5 à 6 
koppels Taalmaatjes (anderstalige en begeleider) begeleidt door een 
Gilde SamenSpraak teamlid gaan we op bezoek bij de wethouder. 
Het doel van deze in 2010, op initiatief van de toenmalige 



 
 

wethouders, ontstane traditie is om het gemeentebestuur voeling te 
geven met zijn nieuwe anderstalige burgers. Tevens een unieke 
gelegenheid voor die nieuwe Zoetermeerders om in een 
ongedwongen setting in contact te komen met het stadsbestuur. 
In veel landen van herkomst is dat een onmogelijkheid. 
De wethouder hoort uit eerste hand wat de successen en de 
moeilijkheden zijn die de nieuwkomer in zijn stad Zoetermeer 
ervaart. Helaas kregen we in december de mededeling dat het 
voortbestaan van deze unieke en zinnige traditie gevaar loopt. 

Verder heeft het Gilde SamenSpraak, mede uit kostenoverwegingen, 
in 2018 besloten om hun Nieuwsbrief niet meer per post te 
verzenden, maar per email. Daardoor kunnen we actueler en 
frequenter de doelgroep van informatie voorzien. 
In 2018 verscheen de Nieuwsbrief nog 4 keer, naar we verwachten 
gaat dat frequenter worden. 

Tenslotte speelt Gilde SamenSpraak  een actieve rol in diverse 
verbanden dichtbij of wat verder weg. In het Taalhuis is veel overleg 
en samenwerking met andere taalpartners. Met Piëzo is regelmatig 
contact en afstemming over activiteiten. In groter verband zijn er 
regelmatig vergaderingen met Gilde Nederland, afdeling Zuid Holland 
(Alphen aan den Rijn), maar ook met Gilde Nederland waar het 
bijvoorbeeld administratiesystemen voor Gilde SamenSpraak in heel 
Nederland betreft. Over en weer leren we van elkaar! 

Gilde vrijwilligers willen zich blijven ontwikkelen en delen kennis, 
kunde en ervaringen en zetten zich belangeloos in voor de 
maatschappij. 

 

 



Gilde stadsgidsen Zoetermeer 
 
Jaarverslag 2018 
 
Evenals in de jaarverslagen over 2015 tot en met 2017 is ook dit verslag 
opgebouwd rond een aantal met Gilde Zoetermeer afgesproken standaard 
vragen. 
 
Wat is er gedaan? 
Gilde stadsgidsen Zoetermeer organiseerde in het verslagjaar, wandelingen, 
fietstochten en tochten per koets en per boot in of rondom de historische kern 
van Zoetermeer. 
Gilde stadsgidsen zorgde voor de uitvoering van de activiteiten en het Historisch 
Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) verschafte via haar publicaties de kennis 
over de historische achtergronden. 
De wandelingen en fietstochten vonden plaats onder leiding van een stadsgids 
en startten of vanuit Stadsmuseum Zoetermeer in ’t Oude Huis aan de 
Dorpsstraat 7 of vanuit de nieuwe vestiging van het HGOS aan de Dorpsstraat 
132. 
De koetstochten vertrokken onder leiding van een stadsgids van het parkeer-
terrein van Hotel-restaurant De Sniep aan de Broekwegschouw 207-211 of van 
Stalhouderij Hanemaaijer aan de Voorweg 172. 
De vaartochten door de Weipoort richting Leiden vertrokken onder begeleiding 
van twee stadsgidsen van kaasboerderij van Veen, Weipoortseweg 72a in 
Zoeterwoude – Weipoort. 
De nieuwe wijkwandelingen uit het programma vertrokken vanaf de wijkpost of 
vanaf een markant punt in de betreffende wijk. 
 
In 2018 verzorgde ons Gilde deze activiteiten voor 582 deelnemers 
 
Wat gaan jullie doen? 
 
Alle tochten uit het jaarprogramma worden, ook in 2019, aan de lokale pers 
aangeboden voor publicatie. Verder is het gehele activiteitenprogramma te 
vinden op de vernieuwde website van de Gilde Zoetermeer. Ook worden de 
activiteiten aangekondigd via de websites van het HGOS en Zoetermeer Actief. 
Bij speciale activiteiten vragen wij aandacht van het publiek via twitter. 
Maandelijks geeft Gilde stadsgidsen weer een digitale Nieuwsbrief uit, met 
historische wetenswaardigheden en gericht op promotie van eigen activiteiten. 
In 2019 gaan we door met een paar extra activiteiten, waaronder nieuwe 
wijkwandelingen. Voor dit laatste rekenen we op een financiële bijdrage van het 
Oranjefonds. Extra aandacht is er ook voor fietstochten. Nieuw is de Jan Dekker 



fietstocht naar Hazerswoude, de Nieuwe Driemanspolder fietstocht en de Leiden 
Ontzetfietstocht. 
 
Welke kosten zijn er gemaakt? 
 
Er zijn uitgaven geweest voor drukwerkkosten voor posters en brochures. Deze 
kosten werden in 2018 betaald uit eigen budget. 
Dit drukwerkmateriaal werd uitgezet onder de middenstand en overige openbare 
plaatsen waar veel publiek langs komt. Het geïnteresseerde publiek kon op die 
adressen een brochure meenemen. 
Daarnaast zijn er kosten voor een kopje koffie of thee, aangeboden na afloop 
van een programma activiteit. In het praatje tot slot werden de reacties van de 
deelnemers geregistreerd om de waardering voor het gebodene te kunnen meten. 
Bij de koetstochten werden kosten gemaakt omdat het publiek € 15,00 betaalt 
voor deelname en de stalhouderij ons een op zich gereduceerd tarief berekent 
van € 20,00. Het verschil werd in het verslagjaar niet meer goedgemaakt uit de 
Garantstelling van Floravontuur Promotie Zoetermeer, maar uit een bijdrage uit 
het Zoetermeerfonds. 
 
Welke financiële middelen denk je nodig te hebben? 
 
Er zijn financiële middelen nodig voor drukwerk,websitekosten, huur 
vergaderruimte en om het gat in de tarieven van de koetstochten te dichten.    
Voor nieuwe gidsen is komend jaar ook uniformkleding nodig. 
 
Laat zien op welke manier jouw Gilde aan de middelen komt 
 
Voor de wandelingen en fietstochten hebben we het tarief opgetrokken naar       
€ 5,00. Voor de koetstochten en boottochten is ook het tarief verhoogd, nu naar 
€ 15,00. Het laat zich aanzien dat deze tarieven in 2018 door het publiek als 
redelijk werden ervaren. Voor de uitbreiding van ons werkterrein gaan we een 
beroep doen op bijdragen van fondsen, bv. het Oranjefonds voor haar derde 
projectjaar en de Pelgrimshoeve.  Het zal ons helpen de ambitieuze begroting 
rond te krijgen.   



Jaarverslag 2018 Gilde Stadstuiniers 
 
Het Gilde Stadstuiniers was ook in 2018 trekker van Groen Erfgoed Zoetermeer. In maart 2018 is 
Groen Erfgoed Zoetermeer voor het eerst naar buiten getreden met de organisatie van een politiek 
debat voor lijsttrekkers (19 maart 2018). Groen Erfgoed Zoetermeer heeft zich sindsdien 
gepositioneerd als voorvechter van een veilige, groene en interessante ontmoetingsplek voor 
iedere Zoetermeerder: ’Groen Erfgoed Zoetermeer wil een groene ontmoetingsplek voor elke 
Zoetermeerder binnen loopafstand. Op een ontmoetingsplek in het groen kun je veilig en plezierig 
ontspannen en er is voor elk wat wils. Je krijgt contact met buurtbewoners en je kunt er, met 
anderen, leuke dingen ondernemen: een stukje groen onderhouden, een buurtmaaltijd organiseren 
of zomaar wat bijkletsen rond een lekkere kop koffie’.  
De Westerparkdag, laatste zondag in mei, is 
door Groen Erfgoed benut om zich bekend te 
maken bij een groot publiek. Daarvoor is het 
nodige promotiemateriaal ontwikkeld. 
De kerngroep is een zestal keer bijeen 
geweest en heeft zich in het afgelopen jaar 
kunnen verheugen in de nodige uitbreiding. 
Toegetreden tot Groen Erfgoed zijn het 
Voedselbuurtbos en het Kwaliteitsteam 
Buytenpark. We zijn de samenwerking 
aangegaan met de 
gemeente/landschapsarchitect, om samen te 
werken aan een 'Groene, gezonde stad'. 
Tevens is de basis gelegd voor een 
samenwerkingsverband tussen Historisch Genootschap Oud Soetermeer, Schatbewakers, het 
Architectuurpunt en Groen Erfgoed Zoetermeer om de krachten te bundelen in het behoud van alle 
erfgoed ('rood' en 'groen'). 
Eén van de deelnemers aan Groen Erfgoed Zoetermeer is het Groene Lint door Seghwaert, een 
samenwerkingsverband van alle (vrijwilligers)organisaties in de wijk Seghwaert die activiteiten 
ontplooien in het programma ‘De Uitdaging voor Seghwaert: verbonden in het groen’ (2016-2021). 
Een greep uit de activiteiten: 

•  Op 7 februari is het Kindcentrum ‘Touwladder/Kern’ van start gegaan. De gelegenheid werd 
benut voor het openen van het eerste buurtinlooppunt in de wijk Seghwaert, tevens werd 
‘Handje helpen?’ ten doop gehouden. Met "Handje helpen?" konden we in 2018 voor 20 

gezinnen ondersteuning bieden met een 
fysieke klus. 

•  In juni konden we de oplevering van 
Fleurige Winkelcentra vieren, een voorbeeldig 
samenwerkingsproject van gemeente en 
bewonersorganisaties (bovenstaande foto). De 
vergroening is gerealiseerd in een aparte 
projectopzet van Terra Arts met kunstenares 
Anneliek Holland. ('Poldergroen').  

•  In augustus speelde in Seghwaert de 
eerste Huttenbouwweek, georganiseerd door 
YMCA in samenwerking met de overige 



organisaties aan het Groene Lint. Een heel fraai succes dat zeker een 
vervolg zal krijgen. 

• In november ging het tweede Buurtinlooppunt van start en wel bij 
buurtvereniging Seghwaert op Dreef 

•  In december brachten we, vrijdags voor Kerst, het Groene Lint in 
kerstsfeer. 

 
Het gehele jaar door wordt een gemeenschappelijke activiteitenkalender 
van alle vrijwilligersorganisaties in Seghwaert onderhouden en 
gepubliceerd op monitoren bij de deelnemende organisaties, via 
Facebook-pagina ‘Mooi Seghwaert’ en via een eigen website: 
www.deuitdagingvoorseghwaert.nl 
 
 
 
 
 

Bert Dekkers/1 maart 2019 
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