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Het gaat goed met Seghwaert op Dreef! Maar wij zijn er nog steeds niet helemaal. Wij zullen
ook in 2020 nog heel wat stappen moeten zetten. En dat kunnen wij niet alleen, daarvoor is
de hulp van leden en sympathisanten van de buurtvereniging hard nodig.
Dit verslag is een weergave van de activiteiten die uit naam van het bestuur zijn gestart en
uitgevoerd. Wij mogen hierbij vooral de vrijwilligers niet vergeten, die het toch maar weer
mogelijk hebben gemaakt dat de reguliere activiteiten konden plaatsvinden. Zij hebben meer
uren vrijgemaakt ten behoeve van SOD dan oorspronkelijk de bedoeling was. Op het gebied
van IT en PR konden wij eveneens een beroep doen op onze vrijwilligers. Om dit in 2020 te
kunnen continueren en de activiteiten die wij in 2019 zijn gestart te kunnen uitbreiden
hebben wij op allerlei gebied - en niet op de laatste plaats voor het bestuur - dringend extra
vrijwilligers nodig. We zullen daarom de komende tijd campagne voeren en we hopen dat u
ons hierin zult helpen.
We zijn het nieuwe jaar begonnen met de nieuwjaarsreceptie van de buurtvereniging. Deze
vond, als vanouds plaats in de Patio (het onderkomen van SOD). De voorzitter heeft in haar
toespraak teruggekeken op 2019 en vooruitgekeken naar 2020.
Tijdens de receptie van SOD werd alweer voor de 17e keer de vrijwilliger van het jaar 2019
bekend gemaakt. Er waren drie genomineerden, maar de eer viel te beurt aan Jim Cristini,
hij werd in het zonnetje gezet met een bos bloemen, een enveloppe en natuurlijk de
wisselbeker. Jim heeft zich in 2019 zeer verdienstelijk gemaakt op ICT-gebied en ook met
het ontwerpen van het logo van de Buurtinloop punten.
Evenals vorig jaar heeft Ipse de Bruggen gezorgd voor heerlijke hapjes, de gasten hebben
hier weer zichtbaar van genoten. SOD zal deze geweldige samenwerking zeker voortzetten
in 2020. En …. men krijgt steeds meer bekendheid in de wijk, wat alleen maar geweldig is
voor de cliënten van Ipse de Bruggen, die dit iedere keer weer realiseren. En zij vinden het
ook geweldig om te doen en het geeft hun veel voldoening. De mens, daar gaat het bij SOD
om.
SOD besteedt ook aandacht aan het laten volgen van cursussen door haar vrijwilligers.
Nieuwe vrijwilligers die achter de bar staan nemen altijd deel aan de cursus “Verantwoord
Drankgebruik”. Ook als men een andere cursus zou willen volgen staat SOD hiervoor open.

In 2019 zijn er twee maatschappelijke stages met goed gevolg afgerond. Eind 2019 zijn er
drie nieuwe gestart, hiertoe zijn met het Alfrink College stagecontracten afgesloten. De
stagiaires zullen helpen bij de reguliere activiteiten, eventueel bij het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten, het bedenken van PR voor SOD en als het kan helpen in de huttenbouwweek.
De stages zullen voor het grootste deel worden uitgevoerd in 2020.
In het 2019 is er weer van alles gebeurd. Wederom is er samengewerkt met diverse
organisaties.
Samen met Kinderopvang de Kern en Hof van Seghwaert heeft er weer een burendag
plaatsgevonden. Deze keer was het thema “Buren en Culturen”. De dag werd goed bezocht
en de bewoners waren zeer enthousiast. Helaas zat voor het tweede jaar op rij het weer niet
mee.
De lesruimte in het gebouw van SOD wordt intensiever gebruikt. Dit komt door een toename
van de aanvraag door verenigingen om bij ons hun jaarvergaderingen te houden. Ook wordt
ze gebruikt voor het coachen van mensen met “een klein rugzakje” zodat ze weer terug
kunnen keren in de maatschappij.
Ook is er ruimte voor organisaties die scholieren helpen hun leven weer op de rit te krijgen.
In de Patio is het veilig en rustig om dit te bewerkstelligen.
Zoals bekend is al in 2018 gestart met het Buurtinlooppunt in de Patio. SOD gaat zich steeds
meer inzetten op sociaal gebied ten behoeve van de wijkbewoners. De bewoners van de wijk
Seghwaert kunnen hier iedere woensdag- en vrijdagmiddag (de vrijdagmiddag is een
uitbreiding t.o.v. 2018) terecht met vragen en advies op het gebied van zorg en welzijn,
openbare ruimte en groen, wonen, veiligheid, vrijwilligerswerk en activiteiten in de wijk. In
2019 hebben we al heel wat mensen kunnen helpen. De afspraak is dat men binnen 5
werkdagen antwoord krijgt. Er wordt gewerkt op non-profit basis. Op deze middagen kunnen
bewoners ook gewoon binnen komen voor een kopje koffie of thee en … een gezellig
praatje. Ook hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Op initiatief van SOD ligt er nu
een klapper met informatie en formulieren voor het noteren van de vragen. En eind februari
is een digitale versie van de formulieren in gebruik genomen.
Wijkwethouder Margreet van Driel heeft op 20 september de inlooppunten in de wijk
Seghwaert feestelijk geopend. Daaraan voorafgaand vond er in de Patio een brainstorm
plaats waar de volgende vraag centraal stond: waaraan zou een inlooppunt moeten
voldoen. Hierbij waren diverse stichtingen en ambtenaren van de gemeente aanwezig.
Doordat de Ichtuskerk zich om haar moverende redenen heeft teruggetrokken uit de
organisatie “Kerstsfeer in Seghwaert” is de kerstviering in december vrij sober geweest.
Naast de Patio werd wel weer een kerstboom ontstoken (met dank aan de HABO en de
Gemeente voor de assistentie). De kinderen konden een bal in de boom hangen en kregen
er ook een mee naar huis. Na afloop was er chocolademelk en erwtensoep. Ondanks de
kleinschaligheid was het in het tweede jaar toch een heel gezellig moment voor de
allerkleinsten in de wijk. We gaan dit in 2020 zeker continueren.
Handje Helpen Seghwaert is ook een project waaraan SOD meewerkt. Dit project is er voor
en met alle bewoners van de wijk. Voor eenvoudige klussen in en om het huis kan men hier
terecht.
SOD werkt ook mee aan SeghwaertMaaktVaart. Dit project is een initiatief van de
buurtvereniging Seghwaert op Dreef, Energie Coöperatie DEZo en de Stichting Piëzo,
gesteund door de gemeente Zoetermeer en Fonds 1818. Het buurtteam van
SeghwaertMaaktVaart deelt de opgedane kennis en ervaring met de bewoners van de wijk

om hen te enthousiasmeren voor het toepassen van energiebesparende maatregelen in of
rondom hun woning. In 2019 zijn er in de Patio al diverse bijeenkomsten gehouden op dit
gebied. Dit zal in 2020 worden gecontinueerd.
De Huttenbouwweek is een project van YMCA dat in samenwerking met SOD, Kern en Mooi
weer met groot succes heeft plaatsgevonden in de laatste vakantieweek van augustus 2019.
Dit evenement, georganiseerd op het grasveld naast het verenigingsgebouw van SOD was
bestemd voor kinderen van 8 tot 12 jaar. In de ochtend konden de kinderen hun eigen hut
bouwen en in de middag waren er spelactiviteiten. De winkeliers uit het winkelcentrum
Seghwaert hebben de week ruimhartig gesponsord. We konden dan ook 115 kinderen een
geweldige week bezorgen. En het is fantastisch dat 40 vrijwilligers hieraan hebben
bijgedragen.
In 2019 is SOD in samenwerking met Palet en de huurdersvereniging Petuniatuin gestart
met een inloop voor ouderen en eenzamen op de zondagmiddag in de Patio. Men is dan
welkom voor een kop heerlijke gezonde verse soep en een broodje.
SOD heeft ook meegedaan aan de in Seghwaert door een aantal organisaties opgezette
pilot Gezond en Gezellig. Het doel van deze pilot was het verhogen van de bewustwording
van je eigen gezondheid en het bevorderen van de maatschappelijke participatie door de
deelnemers. Wijkwethouder Margreet van Driel heeft op 7 oktober in de Patio het startsein
gegeven. Beurtelings zouden de middagen plaatsvinden bij Piëzo en in de Patio. Helaas
dreigde het eind van de Pilot in het water te vallen door de beëindiging van de medewerking
vanuit “De Uitdaging”. SOD heeft dit toen opgepakt en heeft in samenwerking met Ipse de
Bruggen toch kunnen zorgen voor een feestelijke afsluiting met een klein kerstdiner.
Activiteiten die in 2018 zijn gestart, zoals taalles in het Italiaans, worden voortgezet in 2019.
Het is de bedoeling dat er in 2020 nog meer taallessen worden gegeven. SOD staat er voor
in dat deze lessen worden verzorgd door goed opgeleide personen.,
Met behulp van de door het project “De Uitdaging” ter beschikking gestelde financiële
middelen (mogelijk gemaakt door Fonds 1818) hebben we eind vorig jaar de keuken kunnen
opknappen. We zijn hier erg blij mee.
Het eind 2019 nog resterende saldo is volgens de daarover afgesproken verdeling aan de bij
het project betrokken partijen uitgekeerd. Voor SOD betekent dit dat er voor 2020 nog een
bedrag beschikbaar is voor verdere aanpassingen in de keuken en de bar.
Na de evaluatie in 2020 zal het project formeel worden beëindigd.
Op ons uitdrukkelijk verzoek heeft SOD zitting in het wijkteamoverleg. Dit overleg vindt op
gezette tijden plaats. Overigens is SOD van mening (hierin gesteund door de wijkregisseur)
dat dit overleg naar een meer professioneel niveau dient te worden getild. SOD neemt ook
actief deel aan de bijeenkomsten van de wijk- en buurtverenigingen. Daarnaast vindt jaarlijks
het door de gemeente gewenste overleg plaats tussen de wijkregisseur en SOD.
Met de reguliere activiteiten gaat het voor het overgrote deel goed. Regelmatig worden er
drives georganiseerd op het gebied van bridge, klaverjassen en bordspelen. Toch kunnen
we voor bepaalde activiteiten nog wel wat leden gebruiken. Deze activiteiten zijn en worden
extra gepromoot.

