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Het gaat goed en niet goed met de Buurtvereniging Seghwaert op Dreef! Door het Corona
virus heeft de Buurtvereniging niet alle plannen voor 2020 kunnen realiseren en de in 2019
gestarte activiteiten kunnen voortzetten. Dat is heel jammer. In de eerste plaats voor de
bewoners van de wijk Seghwaert die hun sociale contacten moesten missen. Ook de
vrijwilligers van SOD misten hun vrijwilligerswerk bij de Buurtvereniging.
Dit verslag is een weergave van de activiteiten die zijn gestart en uitgevoerd in 2020. De
“normale” activiteiten konden plaatsvinden tot 15 maart. Op dat moment zijn alle
coördinatoren van de activiteiten ingelicht over de intelligente lockdown en de maatregelen
tegen verspreiding van het virus. Ons Buurthuis De Patio ging toen dicht. In de periode van
15 maart tot en met 31 augustus 2020 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden. In
september is op kleine schaal weer gestart met enkele activiteiten. In november zijn de
activiteiten nog wel voor een korte periode volledig stopgezet als gevolg van een
aanscherping van de corona-maatregelen.
Op 10 januari 2020 heeft SOD haar nieuwjaarsreceptie zoals vanouds in het Buurthuis De
Patio gehouden. De voorzitter heeft in haar toespraak teruggekeken op 2019 en
vooruitgekeken naar 2020.
Tijdens de receptie van SOD werd alweer voor de 17de keer de vrijwilliger van het jaar
bekend gemaakt. Men werd in het zonnetje gezet met een bos bloemen, een enveloppe en
natuurlijk de wisselbeker.
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 2021. 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.

Eind 2019 zijn er drie nieuwe maatschappelijke stagiaires gestart, hiertoe zijn met de
desbetreffende stagiaires van het Alfrink College stagecontracten afgesloten. De stagiaires
zouden helpen bij de reguliere activiteiten en eventueel bij het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten, het bedenken van PR voor SOD en als het zou lukken helpen in de Huttenbouw
week. De stages zouden voor het grootste deel worden uitgevoerd in 2020. Door Corona
was het niet mogelijk alles volgens plan te laten verlopen. In overleg met het Alfrink College
hebben de stagiaires hun stage toch positief kunnen afsluiten.
In 2020 is er weer van alles gebeurd. Door de hardnekkige pandemie is helaas op beperkte
schaal samengewerkt met andere organisaties.
Samen met Kinderopvang de Kern en Hof van Seghwaert was het de bedoeling om weer
gezamenlijk de Burendag te organiseren. Halverwege de voorbereidingen moesten we
gezien de situatie toch besluiten de voorbereidingen te stoppen. Onze hoop is nu gevestigd
op 2021.
De lesruimte in het Buurthuis is, wanneer de coronamaatregelen het toelieten, gebruikt.
Sporadisch konden (VvE’s) dan komen. Ook werd ze gebruikt voor het coachen van mensen
met “een klein rugzakje” zodat ze weer terug kunnen keren in de maatschappij. Dit laatste
mocht doorgaan tijdens de lockdowns.
Zoals bekend is al in 2018 gestart met het Buurtinlooppunt in de Patio. SOD heeft zich ook in
2020 meer ingezet op sociaal gebied ten behoeve van de wijkbewoners.. De bewoners van
de wijk Seghwaert kunnen hier iedere woensdag- en vrijdagmiddag terecht voor advies en
vragen op het gebied van zorg en welzijn, openbare ruimte en groen, wonen, veiligheid,
vrijwilligerswerk en activiteiten in de wijk. In 2020 hebben we toch, ondanks alle maatregelen
mensen kunnen helpen. Zij konden SOD dan bellen of een mail sturen. Men is blij met het
inlooppunt, heeft het gevoel gehoord te worden en snel en adequaat te worden geholpen bij
het zoeken naar oplossingen voor hun vragen. De buurtbewoners worden ook regelmatig
uitgenodigd om relevante onderwerpen aan te dragen die van belang kunnen zijn voor de
wijk.
Door corona was het het afgelopen jaar niet mogelijk nieuwe activiteiten te ontplooien.
Ook “oude” vertrouwde activiteiten konden niet plaatsvinden. Zo werd er geen kerstboom
gezet en verlicht voor de allerkleinsten in de wijk. Ieder jaar deden we dit samen met de
Kern. We hopen dit echt weer in 2021 te kunnen doen.
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. Na enige reclame door SOD gaat ook dit project weer lekker lopen.
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 2020 zijn er in de Patio geen tot weinig bijeenkomsten gehouden op
dit gebied. Dit zal indien mogelijk in 2021 worden gecontinueerd.
De Huttenbouwweek is een project van YMCA welke in samenwerking met SOD en de Kern
weer was georganiseerd in de laatste vakantieweek van augustus 2020. Dit evenement,
georganiseerd op het grasveld naast het Buurthuis De Patio 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 70 kinderen een geweldige week bezorgen. En
het is fantastisch dat 40 vrijwilligers hieraan hebben bijgedragen.
Het was wel even spannend of het door zou gaan. Maar YMCA en SOD hadden allebei een
streng corona-protocol waardoor de gemeente haar toestemming kon geven.
Interim burgemeester Lokker is ook te gast geweest tijdens deze week, was echt super. De
kinderen mochten van alles vragen aan de burgervader. En daar maakten ze dan ook
dankbaar gebruik van.
De burgemeester is ook nog apart bij SOD op bezoek geweest. Het was verhelderend om
met hem over allerlei items van gedachten te kunnen wisselen.
In 2019 is SOD in samenwerking met Palet en de huurdersvereniging Petuniatuin gestart
met een inloop voor ouderen en eenzamen op de zondagmiddag in het Buurthuis de Patio.
Men is dan welkom voor een kop heerlijke gezonde verse soep en een broodje. Ook dit
groeide gestadig. En het is gebleken dat dit ook een plaats is voor de verbinding tussen
jongeren en ouderen. In 2020 is dit nog verder uitgegroeid, voor zover de
coronamaatregelen het toelieten. Toen de inloop door corona niet door mocht gaan hebben
wij de wijkbewoners het eten thuisgebracht, wat erg in de smaak viel. Tevens hebben we in
deze groep een belronde opgezet, ook dit werd erg gewaardeerd. Dit initiatief zal in 2021
worden voortgezet.
In het kader van “Seghwaert Doet” is namens enkele oudere bewoners van de wijk
Seghwaert door SOD een project in het leven geroepen onder de noemer:
Ontmoetingsmaaltijden op de zondagmiddag. Dit is dan een voortzetting van de hierboven
genoemde inloop, met dien verstande, dat dankzij de verkregen gelden meer eenzame en
oudere buurtbewoners een aantal keren gratis kunnen eten. Tot op heden kon dit nog niet
worden gerealiseerd. Zodra de maatregelen het toelaten gaan we dit opstarten.
Activiteiten die in 2018 zijn gestart, zoals taalles in het Italiaans, werden voortgezet in 2020.
Zolang het kon, helaas! Het was de bedoeling dat er in 2020 nog meer taallessen zouden
worden gegeven, maar dat is door corona niet gelukt. In het vierde kwartaal van 2021 gaan
we proberen dit weer op te starten. SOD staat er voor in dat deze lessen worden verzorgd
door goed opgeleide personen. Dit om de kwaliteit van de lessen te waarborgen.
Op ons uitdrukkelijk verzoek heeft SOD zitting in het wijkteamoverleg. Dit overleg vindt op
gezette tijden plaats. Overigens is SOD van mening (hierin toen nog gesteund door de
wijkregisseur) dat dit overleg naar een meer professioneel niveau dient te worden getild.
Helaas is dit nog niet gelukt in 2020. SOD neemt in de regel ook actief deel aan de
bijeenkomsten van de wijk- en buurtverenigingen. Echter in 2020 is er na de pensionering
van de vertegenwoordiger van de gemeente Zoetermeer geen bijeenkomst meer geweest.
Met de reguliere activiteiten ging het voor het overgrote deel goed. Regelmatig werden er
drives georganiseerd op het gebied van bridge, klaverjassen en bordspelen totdat de
lockdown roet in het eten gooide. Na de herstart kunnen we voor bepaalde activiteiten nog
wel wat leden gebruiken. Deze activiteiten zullen zodra het weer kan extra worden
gepromoot.
De tevredenheid van de deelnemers aan de activiteiten is goed. Men weet dat men bij
eventuele calamiteiten rechtstreeks terecht kan bij het bestuur van SOD. Regelmatig komt
men langs op de “inloopmiddag van het bestuur” op vrijdag en dan niet alleen om te klagen
maar ook om hun waardering uit te spreken. Dit geeft aan dat SOD het goed doet en de
inwoners van de wijk zeer tevreden zijn.

SOD stimuleert ook deelname van kwetsbare bewoners aan de activiteiten. Dit heeft ertoe
geleid dat ook o.a. minder valide mensen en mensen met dementie of Alzheimer deelnemen
aan de activiteiten.
SOD heeft ook meegedaan aan het tot stand brengen van een waarderingscadeautje voor
de Zoetermeerse vrijwilligers. Een van de vrijwilligers van SOD heeft zelfs meegedaan aan
het promotiefilmpje.
SOD heeft het afgelopen jaar onderdak verleend aan een groep patiënten die niet meer
terecht kon in het Lange Land Ziekenhuis. Een groep MS-patiënten werd in verband met de
corona maatregelen de toegang tot het ziekenhuis ontzegd. Deze mensen hadden iedere
maand een avond om bij elkaar te komen en te sparren over hun ziekte. SOD heeft toen
gratis het Buurthuis de Patio ter beschikking gesteld.
Burgemeester Bezuijen heeft in 2020 een bezoek gebracht aan SOD. Helaas kon het
programma om de burgemeester kennis te laten maken met SOD en de bewoners van de
wijk slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. De burgemeester heeft beloofd om nog een keer
langs te komen voor een uitgebreider bezoek en in de zomervakantie 2021 ook een bezoek
te brengen aan de Hutttenbouwweek.
We hopen dat vanaf juni 2021 alles weer een beetje de normale vormen zal aannemen.
Maar we zullen nog heel veel stappen moeten zetten om dit te realiseren. En dat kunnen we
niet alleen. Meer nog als voorheen is daarvoor de hulp van de leden en sympathisanten van
de Buurtvereniging nodig.
Om alle activiteiten in 2021 te kunnen continueren en de activiteiten die wij in 2020 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. In 2020 is al een flyer campagne
uitgevoerd en dit heeft tot onze grote vreugde al twee nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

