
Samen maken 
we de wijk

Kom naar buiten



Voorwoord

De lange periode waarin het coronavirus ons leven beheerste is voor ons allemaal een moeilijke en 
vaak ook verdrietige periode geweest. Ook in onze stad had het virus voor veel inwoners impact op 
hun eigen gezondheid of die van dierbaren. Voor iedereen hadden de vele maatregelen gevolgen 
voor het dagelijkse- en sociale leven. Dingen die zo normaal voor ons zijn -een knuffel, bij elkaar op 
de koffie of een uitstapje- waren dat een lange tijd niet. Het oppakken van het normale leven toen 
het coronavirus in het voorjaar van 2022 aan terrein verloor bleek ook voor velen zo niet eenvoudig. 
Daarom is de gemeente Zoetermeer in het voorjaar van 2022 samen met partners in de wijken en de 
sport- en cultuursector gestart met het initiatief ‘Kom Naar Buiten’. 

Kom Naar Buiten bracht onze inwoners na de coronatijd weer met elkaar in contact in hun wijk of 
buurt. Een groot dank je wel voor iedereen die zich voor dit initiatief heeft ingezet. Door heel onze 
stad zijn meer dan veertig activiteiten georganiseerd voor de jonge en iets oudere Zoetermeerders. 
Tijdens deze barbecues, straatfeesten en sportactiviteiten zagen we dat Zoetermeerders het 
onderlinge contact hebben gemist. Ook hoe belangrijk de contacten met elkaar in de wijk, buurt 
of straat zijn voor het sociale leven. Het is mooi om te horen dat er tijdens de activiteiten nieuwe 
ontmoetingen zijn geweest en er nieuwe initiatieven in de buurt zijn ontstaan.

In dit boekje blikken wij terug op Kom Naar Buiten. U leest verhalen die inwoners deelden én over de 
activiteiten die zijn georganiseerd. De gemeente kijkt samen met Buurtwerk en andere wijkpartners 
terug op een project waarvan de aanleiding niet leuk was, maar ons als stad wel weer nader tot 
elkaar heeft gebracht. Blijf naar elkaar omkijken en op uw gezondheid letten.

Michel Bezuijen
Burgemeester van Zoetermeer



Aanleiding
De coronaperiode was een lastige periode. We 
hoorden geregeld verhalen van inwoners die het 
moeilijk hadden en de gevolgen ondervonden van 
de pandemie. Juist mensen met een klein netwerk 
kwamen in de problemen. Waar eenzaamheid 
eerder een zorg was, werd het onderwerp nu een 
probleem. Het was tijd voor een passende reactie. 
Er werd op zoek gegaan naar veerkracht. Naar 
de mooie verhalen in deze periode. Want in deze 
periode lieten veel mensen ook hun pure en mooie 
gezicht zien. Mensen zochten elkaar op, hielden 
afstand, zorgen werden met elkaar gedeeld en 
gevraagd en ongevraagd hielpen de mensen 
elkaar. De zorg en aandacht voor elkaar, daar 
draait het om.

Kom naar Buiten
De gemeente Zoetermeer en gro-up buurtwerk 
hebben de handen ineen geslagen en startten 
daarom het project ‘Kom naar Buiten’. Om vitale 
en kwetsbare bewoners weer in verbinding met 
elkaar te brengen. Terug naar het normaal, maar 
wel met meer bewoners en sterker dan daarvoor. 
’Kom naar Buiten’ deed dat door met de bus 
en activiteiten aan te sluiten op verschillende 
evenementen in de Zoetermeerse wijken. Door 
het steunen van initiatiefnemers die zorgden voor 
contact en een fijne plek in de wijk. Door aandacht 
te hebben voor elkaar en te ondersteunen waar 
nodig. Door de ontmoeting te stimuleren bij, 
voor en met inwoners. Met als doel: ontmoeten, 
luisteren en verbinden. 

Buurttafels en ontmoetingen
‘Kom naar Buiten’ is aangesloten bij meer dan veertig grote en kleine evenementen die in de 
Zoetermeerse wijken werden georganiseerd. Het gaf een extra impuls aan de evenementen met een 
mobiel pop-up terras, een ontmoetingsteam en activiteiten om met de Zoetermeerse inwoners in 
gesprek te gaan. Door de buurttafels was het mogelijk om de gevolgen van corona bespreekbaar te 
maken. De buurtwerkers kregen de kans om inwoners te informeren over bestaande hulptrajecten, 
zodat de sociale kaart voor inwoners bekend werd. Sport en spel maakten een groot onderdeel uit 
van de activiteiten, om zo het sportaanbod van de gemeente onder de aandacht te brengen bij de 
inwoners.

Doorpraten bij InZet en in Buurthuizen 
Ook bij de verschillende InZet locaties en in een aantal buurthuizen werd stilgestaan bij de 
coronatijd. In het voorjaar werd een korte film getoond ‘Tussen hoop en Vrees’ gemaakt door Niek 
Nieuwenhuijsen. Dit is een film die laat zien welke effecten de coronamaatregelen hebben gehad 
op de stad Zoetermeer. In de zomerperiode werden gesprekken gevoerd tijdens een soepmaaltijd. 
Op tafel stond een soepblik met vragenkaartjes de ‘kletspot’. Dit bracht indringende verhalen en 
gesprekken tot stand. 
Dit boek laat zien hoeveel mooie initiatieven er tijdens en na de coronaperiode zijn uitgevoerd en 
laat zien hoe veel veerkracht er in de stad is te vinden. Veerkracht die ook blijkt uit het werk van de 
wijkregisseurs, de individuele bewoners die ook in het boek zijn terug te vinden en uit de verschillende 
maatschappelijke instanties die enorm hun best hebben gedaan om de periode voor de inwoners zo 
draaglijk mogelijk te maken. Want dat was het doel van ‘Kom naar Buiten’: maak een praatje en heb 
aandacht voor elkaar. Help elkaar waar mogelijk. Zorg voor elkaar. Want samen maken we de wijk.



Sandra Rispens en Sabrina 
Verbarendse zijn als 
wijkregisseurs nauw betrokken 
bij het ‘Kom naar Buiten’-project. 
“Samen met maatschappelijke 
partners zijn wij het afgelopen 
jaar met de bus de wijken 
ingetrokken om naar de bewoners 
toe te gaan. Door aanwezig te 
zijn bij kleinschalige projecten en 
activiteiten bereiken we mensen 
die we normaal niet spreken.” 
Tijdens en na de coronaperiode 
werd de wereld kleiner en waren 
mensen meer op hun eigen buurt 
aangewezen. De verschillende 
projecten die  toen ontstonden 
hebben overal hun vruchten 
afgeworpen. “De saamhorigheid in 
de wijken heeft een enorme boost 
gekregen.”

Vanuit de gemeente gezien kunnen inwoners 
veel zaken digitaal regelen. Dat is voor veel 
mensen een uitkomst, maar er is ook een 
grote groep die digitaal minder vaardig is, of 
die de stap naar het gemeentehuis net een te 
ver vindt. “Omdat we ook die mensen wilden 

spreken zijn we actief op pad gegaan”, leggen Sandra en Sabrina uit. “Het ene moment stonden we 
bij een flat, het volgende moment op een veldje. We hebben bewust gekozen voor laagdrempelige 
locaties om met de bewoners in contact te komen.” Dat deden de wijkregisseurs en medewerkers 
overigens niet alleen. “Uit ervaring weten we dat mensen vaak niet met één probleem tegelijk komen. 
Eenzaamheid, hondenpoep, vandalisme of een onveilig gevoel; vaak leggen ze een heel pakket met 
vragen op tafel. Daarom werken we nauw samen met andere partijen zoals de wijkagent, iemand 
van Groenvoorziening, de wijkcoach, iemand van de opvoedpoli, een ouderenadviseur of  
jongeren werker. Zo kunnen we mensen ook direct doorverwijzen naar iemand die hen verder kan helpen.”

Was het project in eerste instantie bedoeld om mensen weer actief naar buiten te krijgen na corona, 
tijdens de gesprekken bleek al snel dat juist de waan van de dag het onderwerp van de gesprekken 
was. “De gas- en energiecrisis, de situatie in Oekraïne, opvoedproblemen en armoede achter 
de voordeur waar nog steeds een taboe op ligt; mensen maken zich zorgen”, schetst Sabrina de 
situatie. Sandra vult aan: “Zulke gesprekken gaan gemakkelijker als je elkaar op straat spreekt. In die 
situaties werkt de bus erg goed.”
“Tijdens de vele gesprekken die we gevoerd hebben zijn we echt in contact gekomen met mensen 
die we anders niet zouden spreken. Regelmatig hebben we direct kunnen helpen door ze te koppelen 
aan andere organisaties om hen verder te helpen.” Zo vonden vluchtelingen uit het COA een plek 
waar zij voor anderen kunnen koken, werden eenzame mensen aan anderen gekoppeld, en melden 
bewoners zich aan om actief mee te helpen in hun eigen buurt. “We hebben bewoners geholpen om 
buurtfeesten te organiseren met ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. Die waren een groot succes. 
Je merkt dat de mensen elkaar nu beter kennen.” Wel benadrukken Sabrina en Sandra dat het 
initiatief bij de inwoners ligt. “Als het niet vanuit de bewoners komt sta je op een leeg veld.”

Als dank voor de inzet die de bewoners getoond hebben organiseert de gemeente Zoetermeer eind 
november een groot diner voor alle betrokkenen. “We zien het niet als een afsluiting, maar een open 
einde”, reageren Sandra en Sabrina enthousiast. “Iedereen die heeft meegeholpen is welkom om 
met ons mee te eten. De bewoners en de wijken zijn met goede ideeën gekomen. Soms moesten 
we heel snel schakelen om alles voor elkaar te krijgen. Dankzij dit project en alle andere initiatieven 
kunnen we nog beter verbindingen leggen tussen onze inwoners en de verschillende organisaties 
die in de stad actief zijn. Je merkt dat in de wijken waar bewoners de handen ineen slaan mensen 
elkaar beter leren kennen. En met kortere lijnen kun je veel bereiken. Jongeren uit verschillende wijken 
hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan een groot, urban skatepark. Dat hebben we op de 
politieke agenda gekregen zodat er nu onderzocht wordt of dit mogelijk is, aangevuld met kleinere 
satellietbanen voor kinderen in de wijk. Een initiatief wat echt uit de jongeren zelf gekomen is. Zo 
maken we samen de wijk én de stad.”
  

‘De saamhorigheid 
in de wijken heeft 
een enorme boost 
gekregen’

Sandra Rispens en Sabrina Verbarendse –  
Wijkregisseurs gemeente Zoetermeer



Overzicht en tijdlijn van activiteiten  
‘Kom naar Buiten’-project 2022
Aftrap van Kom naar Buiten met NL Doet (Oosterheem)
‘Kom naar Buiten’ ging van start in Oosterheem. Op 
drie plekken in de wijk werden schoonmaakacties 
gehouden. In Heemburgh werd dit gedaan in de vorm 
van een schattenjacht. Het was een zonnige dag 
waarbij kinderen, maar ook volwassenen verkleed en 
geschminkt op pad gingen. Na afloop was het tijd voor 
een drankje en heerlijke pannenkoeken. 

Opzet Skatepark Vernédepark (Centrum)
Op de oproep: ‘Kom naar Buiten’, is goed gereageerd! 
Jong en oud, skaters en diverse buurtbewoners 
genoten van een drankje, muziek 
en een goed gesprek. Jongeren hebben de 
omgeving schoongemaakt en afval geprikt. En na het startsein van 
de burgemeester werd er een vriendschappelijke competitie gehouden 
op de skatebaan met indrukwekkende stunts.

(her)Opening Wijklab (Seghwaert)
‘Kom naar Buiten’ ging langs bij de heropening van Wijklab Seghwaert. Buiten konden de kinderen 
spelen op een springkussen. Er was een groot twisterbord en vier op een rij spel. De bibliotheek was 
aanwezig met hun boekenfiets vol met verhalen, bij het kraampje van de Ikros Speelgoedbank 
konden kinderen een aardigheidje uitzoeken en bij het kraampje van Wijck konden mensen 
schilderen op muziek. In het Wijklab konden de bezoekers een kijkje nemen bij een kunstexpositie, 
met kunst die hun buurtgenoten in de afgelopen weken hadden gemaakt. De hapjes, drankjes en 
muziek tijdens de bijeenkomst werden verzorgd door Wijkvereniging ’t Weideveld.

Rogerslijn Ontmoet (Noordhove)
De ‘Kom naar Buiten’ bus ging langs bij de bewoners van het Rogershof. 
De door muziekvereniging Kunst en Vriendschap gespeelde covers van 
Guus Meeuwis werkten aanstekelijk.

Lentefeest (Oosterheem)
Tijdens het Lentefeest op stadsboerderij de Weidemolen was het op Tweede 
Paasdag een drukte van belang. Kinderen konden naar hartenlust knutselen, 
eieren zoeken, verven en broodjes bakken. Ook kwam de paashaas nog even 
langs. Muziekvereniging Kunst en Vriendschap zorgde voor een vrolijke noot. 
Met meer dan 2.000 bezoekers een geslaagde dag!

Koningsdag Dorpsstraat (Centrum)
Het was groot feest op de Dorpsstraat tijdens 
Koningsdag, een evenement met een keur aan Nederlandstalige 
artiesten. 

Stadsiftar bij De Spil
Meer dan honderd Zoetermeerders met verschillende culturele 
achtergronden deden mee aan de Stadsiftar. Er werd in groepjes 
gesproken over onderwerpen zoals eenzaamheid en armoede. 
Belangrijke thema’s in onze samenleving, waar veel bezoekers 
zich zorgen over maakten. De bezoekers genoten van een echte 
Iftarmaaltijd en van de mooie gesprekken met elkaar.

Lentefeest (Noordhove)
Op Bevrijdingsdag was ‘Kom naar Buiten’ aanwezig bij het Lentefeest 
van winkelcentrum Noordhove. Zelfs Spiderman kwam nog even op 
bezoek. Dit vonden de kinderen erg leuk en ook een beetje spannend. 
Meer dan honderd bewoners van Noordhove kwamen langs om een 
poffertje te eten of een kopje koffie te drinken. En natuurlijk voor een 
goed gesprek bij de ‘Kom naar Buiten’ bus.

Ontmoeting bij IKC de Klimop (Buytenweg).
Rondom de school waren diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd. 
Met een strippenkaart konden de kinderen met Jenga spelen of sjoelen. 
Ook konden zij touwtrekken of springen op één van de springkussens. Bij het 
schminken stond een lange rij en dat was wel het wachten waard. De opkomst 
was groot en daar heeft het mooie weer aan bijgedragen. 
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Adeline Tibakweitira en Monica Penzo kennen hun straat en buurt 
als geen ander. Regelmatig organiseren zij kleinschalige acties die 
buurtbewoners een hart onder de riem steekt, en met elkaar verbindt 
zoals een kaartenactie, zomerfeest of opschoondag.  “In zo’n omgeving 
voed ik mijn kinderen graag op.” 

Adeline herinnert zich nog goed hoe de eerste schoonmaakactie tijdens het Kom Naar Buitenproject 
tot stand kwam. “De bus van buurtwerk stond in de straat tijdens de nationale opschoondag. Wij 
hadden als buurt  ook een schoonmaakactie georganiseerd. Met een paar ouders en hun kinderen 
zijn we de buurt in gegaan om het straatvuil op te ruimen.” Monica vult aan: “We hadden knijpers 
en vuilniszakhouders gekregen. De bakfiets van Perron bracht verse koffie. “We begonnen klein, en 
gelukkig was de buurt niet heel erg vies.” Bij een andere actie gingen bewoners aan de slag om 
voortuinen weer netjes te maken. “De voortuin van een oude man was erg overwoekerd. We hebben 
de tuin weer netjes gemaakt. Sindsdien zit hij met mooi weer altijd buiten en heeft hij voor het eerst 
weer contact met zijn buren.”

In december kwamen Adeline en Monica namens De Wadies met andere bewonerscommissies 
bij elkaar om te kijken of bepaalde activiteiten gezamenlijk opgepakt konden worden. “Soms is het 
erg handig als je weet wat een andere bewonerscommissie organiseert. Zo kun je programma’s op 
elkaar afstemmen. Daarnaast is het erg goed om kennis en ervaring met elkaar te delen.” Met de 
verschillende bewonerscommissies is een speciale appgroep aangemaakt. Die maakt het delen van 
informatie sneller en eenvoudiger. 

Met Valentijnsdag viel er bij alle bewoners een Valentijnskaart in de bus. In de zomer organiseerde 
De Wadies een gezellig Midsummer-festival voor de buurt met kraampjes, hapjes en workshops, en 
in december een kaartenactie met kerstgroeten dankzij een subsidie van Wijk Aan Zet. “We proberen 
naar elkaar om te kijken en mensen door middel van activiteiten bij elkaar te brengen. 
Toch reageren de meeste mensen de eerste keer dat je aanbelt wat terughoudend. Als ze je 
eenmaal kennen is het contact veel beter.” Monica en Adeline zijn inmiddels bekende gezichten 
in de buurt. Soms is dat weleens een nadeel. “Ik sta graag voor anderen klaar, maar af en toe wil 
ik ook gewoon even boodschappen kunnen doen.” De bus van buurtwerk is een graag geziene 
gast. “Mensen kunnen er niet alleen terecht met vragen, maar ook voor een kop koffie en een goed 
gesprek.”

Corona was ook voor bewonersvereniging De Wadies erg zwaar. “Het was moeilijk om de commissie 
energiek te houden”, weet Adeline nog goed. “We konden bijna niets organiseren. Daar merken 
we nu nog steeds de gevolgen van. Soms is het moeilijk om bewoners weer betrokken te krijgen 
bij het organiseren van activiteiten. We gaan daarom alle deuren langs. Je hoort het meest door 
simpelweg aan te bellen. Soms helpt het enorm om even een praatje te maken. Zo leer je de buurt 
beter kennen en signaleer je tegelijkertijd wat er verder nodig is. Soms kun je iemand helpen door 
hem of haar door te verwijzen naar andere instanties die hulp kunnen bieden. Daarom blijf ik me 
voor de bewonerscommissie en de buurt inzetten.”

Al vergen de activiteiten soms best wat tijd; Adeline en Monica krijgen er ook veel voor terug. “Het 
zomerfeest was een groot succes”, vertelt Adeline. “Iedereen was blij en je zag dat mensen er echt 
gelukkig van werden. Dat geeft mij persoonlijk veel energie. Bovendien woon ik hier met veel plezier. 
De wijk is erg divers qua bewoners maar ook qua inkomen. In zo’n omgeving voed ik mijn kinderen 
graag op. Ik zou echt nergens anders willen wonen.” Monica blijft zich ook actief inzetten met 
ondersteuning van buurtwerk. “Ik ben een echte doener en ga meestal recht om mijn doel af”, geeft 
ze eerlijk toe. “Dus graag niet te veel vergaderen, maar lekker aan de slag voor de buurt.”

Adeline Tibakweitira en Monica Penzo - 
De Wadies Oosterheem

‘In zo’n omgeving 
voed ik mijn 
kinderen graag op’



Ontmoeting met bewoners Vrouwenhuiswaard (De Leyens)
Maar liefst vijfenzeventig buurtgenoten waren aanwezig tijdens deze ontmoeting van de bewoners 
van de Vrouwenhuiswaard. 

Dag van Leeuwenhoeklaan (Centrum)
Bewoners konden dit weekend vanaf hun balkon en in de tuin genieten van 
de Dag van Leeuwenhoeklaan. De klanken van Brasband Brassmotion waren 
niet te missen. Veel bewoners kwamen naar buiten voor een lekker hapje 
gesponsord door een aantal lokale winkeliers. De bewonerscommissie 
en actieve flatbewoners hadden voor de gelegenheid een springkussen, 
suikerspinnen en popcorn geregeld. 
 
Buurtfeest en informatiemiddag De Regenboog (Meerzicht)
Met meer dan driehonderd bezoekers was het een geslaagd buurtfeest in Meerzicht.
Het was een feestelijke dag met medewerking van onder andere de voedselbank, Speelgoedbank 
Ikros, Kinderboerderij het Buitenbeest en de brandweer.

Dag van Palenstein (Centrum)
De regen kwam met bakken uit de hemel.  ‘Kom naar Buiten’ werd ‘Kom 
naar binnen’. Gelukkig waren de sportzalen en de locatie van InZet aan het 
Rakkersveld een droog alternatief. De vrolijkheid was er niet minder om. In de 
sportzalen konden kinderen meedoen aan dansworkshops, bubbelvoetbal, 
korfbal en werden ze geschminkt.  Beneden genoten ouderen van het Vonkje 
van Golden Oldies linedance. 

Heropening Stadsboerderij (Rokkeveen)
Honderd geïnteresseerden bezochten de heropening van de Stadsboerderij. 
Onder hen waren veel opa’s, oma’s, ouders en jonge kinderen. 

Zomerfeest De Touwladder (Seghwaert)
Ruim vierhonderd ouders en kinderen bezochten het 
Zomerfeest van de Touwladder. Dankzij het mooie weer en de goede organisatie 
van de Touwladder was het Zomerfeest een groot succes. De kinderen hebben 
zich niet verveeld: er waren er vier springkussens, djembés en de boekfiets was 
aanwezig, zodat de kleintjes werden getrakteerd op een voorleesverhaaltje. De 
kinderen konden ook genieten van popcorn en suikerspinnen. 

Midsummerfeest (Oosterheem)
Het was een heerlijk feest in Oosterheem, de kinderen konden de hele middag 
pannenkoeken eten, voetballen en December spelen. Ook was er een bijzondere 
audiotour door de wijk en werd er een prachtige dansvoorstelling gegeven.

Bezoek aan de Tigrisstroom en Tigrisdreef (Oosterheem)
Meer dan vijftig bewoners van de Tigrissstroom en Tigrisdreef zijn naar 
deze buitenactiviteit gekomen. Deze activiteit werd georganiseerd door 
de bewonerscommissie Tigrisstroom, Vidomes en Buurtwerk. 

Muzikale ontmoeting in het Wilhelminapark (Centrum)
‘Kom naar Buiten’ nodigde de bewoners van het Wilhelminapark uit voor een kop 
koffie, een goed gesprek en muziek. Een buurtbewoner was blij verrast en zei: “Wat 
een cadeautje is dit: na het eten drink ik altijd een kop koffie en deze keer met mijn 
buurtgenoten. En nog live muziek ook!” 

Buurtfeest bij Partycentrum De Sniep (Buytenwegh)
Ruim honderd bewoners van de buurtvereniging Albertshove vieren hun jubileum met een buurtfeest 
bij De Sniep. ‘Kom naar Buiten’ was er om met deze bewoners in gesprek te gaan en te vragen naar 
hun wensen en ideeën. Alle signalen over de wijk zijn meegegeven aan de gemeente.

Offerfeest (Rokkeveen)
Stichting Rijkt organiseerde samen met het ILOZ en het COA het Offerfeest 
voor alle vluchtelingen uit Zoetermeer. Het werd een bijzondere dag, waar 
er met de vluchtelingen werd gepraat en informatie werd gegeven over 
wat er te doen is in Zoetermeer en waar zij hulp kunnen krijgen.

Koffie in het Haagsebos (Meerzicht)
De bewoners van de Bossenbuurt waren uitgenodigd voor een bak koffie met 
een lekkere koek. Voor de kinderen waren er poffertjes en schmink. De bezoekers 
vonden het leuk om contact te hebben met elkaar. 
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Het begon allemaal met de film ‘Chef’ over iemand die na een conflict 
met zijn werkgever met een foodtruck door Amerika gaat reizen samen 
met zijn vriend en zoon. Zo hoopt hij zijn leven én passie voor koken weer 
op de rit te krijgen. De film maakte grote indruk op Anne en Ilse Van 
der Nolk van Gogh (13). “Wij wilden na het zien zelf natuurlijk ook een 
foodtruck”, vertelt de tweeling enthousiast. Vader Danny (46) stelde 
echter voor om eerst eens iets voor de wijk en buurt te organiseren. Dat 
bleek een groot succes.

“We wonen in een leuke wijk waar over het algemeen best veel georganiseerd wordt voor kinderen 
en buurtbewoners”, vertelt Danny. “En we hebben een buurtapp waarmee we elkaar snel en 
gemakkelijk kunnen bereiken.” Danny speelde al eerder de Paashaas en had ook al eens iets 
gebakken tijdens kinderactiviteiten. “Zo ken je vanzelf wat mensen.” Danny besloot een bericht in 
de  buurtapp te plaatsen; “Ik vertelde dat we op vrijdag als ‘Danny & De Meiden’ hamburgers gingen 
bakken en dat iedereen tegen een kleine vergoeding een broodje hamburger kon komen halen.” 
Anne en Ilse bakten op hun beurt lekkere koekjes die ook voor een klein prijsje verkocht werden. “Op 
de dag zelf hebben we een deel van de schutting weggehaald en daar ons ‘winkeltje’ gemaakt.”

Het bleef niet bij koekjes en hamburgers. “We maakten steeds iets anders. Een lekkere wrap, broodje 
kip, broodje worst, nacho’s, noodles of een pokebowl”, vertellen beide dames. “Als het zo uitkwam 
plaatsten we een bericht in de buurtapp en konden mensen bij ons langskomen.” Het bleek vanaf 
het eerste begin direct een groot succes. Gemiddeld kwamen er zo’n tien tot vijftien personen, met 
uitschieters naar wel 40 personen. “We zaten wel midden in de coronaperiode”, schetst Danny. 
“Daarom hadden we schema’s gemaakt wanneer mensen langs konden komen.” Gelukkig konden 
die maatregelen later afgeschaft worden. 

“Het was heel erg leuk om zo voor andere mensen bezig te zijn”, vertellen Anne en Ilse. “We kregen 
ook hele leuke en enthousiaste reacties terug. Voor hen was het een soort van klein uitje, en wij 
waren gewoon lekker bezig.” Als Danny en zijn dochters terugkijken op de activiteiten dan is dat met 
veel voldoening. “Je kunt mensen echt blij maken met iets simpels als een lekker broodje of een 
leuke activiteit. Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Dat geef ik mijn kinderen graag mee. 
Corona was niet leuk maar heeft ons op deze manier ook iets gebracht. Herinneringen maken met je 
eigen kinderen; hoe leuk is dat. Ik weet zeker dat ze dit nooit meer gaan vergeten.”

‘Danny & De 
Meiden koken 

voor de hele 
buurt’

Danny, Anne en Ilse  
Van der Nolk van Gogh 



Voetbaltoernooi (Centrum)
Er werd een voetbaltoernooi gehouden in het centrum. Het was 
een geslaagde – maar erg warme – dag! Er deden ongeveer 
vijftig sportievelingen mee aan het toernooi. Deze activiteit werd 
georganiseerd voor statushouders. Op deze manier konden de 
bewoners tijdens de zomervakantie kennismaken met het sport en 
spel-aanbod van de gemeente Zoetermeer.

Buurtfeest De Zijdewevers (De Leyens) 
‘Kom naar Buiten’ sloot aan bij het buurtfeest aan de Shakespearezijde. 
De aanwezige brassband zorgde voor een grote aanloop op het 
feest. Veel bewoners kwamen met hun telefoon naar buiten om 
de muzikanten te filmen en te fotograferen. De kinderen maakten 
graag gebruik van het springkussen en konden genieten van hun 
nieuwe glittertattoo. De komst van de ijscoman was een aangename 
verrassing en zeer gewenst tijdens een hittegolf. 

Noordhove Ontmoet (Noordhove)
Het was feest in Winkelcentrum Noordhove. Kinderen werden 
geschminkt en kregen een glittertattoo. De allerkleinsten gingen op de 
foto met Bing en Sula. 

Nazomerfestival Rokkeveen (Rokkeveen)
Er waren zeker tweehonderd bewoners 
aanwezig en het was een zeer geslaagde zomerse dag. Verschillende 
bewoners hadden gezorgd voor heerlijk eten. Er werden sport- en 
spelactiviteiten georganiseerd. Na afloop is er zelfs al een groepsapp 
aangemaakt met bewoners om te brainstormen over de volgende 
activiteit.

Wijkfeest De Vlieger (Rokkeveen)
Op het programma stond muziek, sport en spel, een springkussen, een 
kleedjesmarkt en allerlei verrassingen voor bewoners, met onder meer 
een spetterend optreden van muziekvereniging Buytenrode. Honderden 
inwoners van Rokkeveen kwamen op het wijkfeest af. 

31 augustus, Vestia ontmoet Seghwaert (Seghwaert)

50-jarig bestaan Alferbos (Meerzicht)
Ruim honderd bewoners van het Alferbos vierden het 50-jarig jubilieum mee. ‘Kom naar Buiten’ sloot 
aan voor een extra feestelijk tintje.

Zomerfeest (Noordhove)
Een gezellige dag in Noordhove. Kinderen konden geschminkt worden of een graffitiworkshop volgen. 
Er waren poffertjes, er was muziek en er waren veel bezoekers aanwezig, alles bij elkaar wel meer 
dan driehonderd. Bewoners waren blij en vonden de activiteiten erg leuk. 

Buurtbarbecue Loggerkade (De Leyens)
Bewonersgroep Loggerkade organiseerde een buurtbarbecue. Er was 
een schminkwedstrijd voor de bewoners. Het springkussen werd goed 
gebruikt door de aanwezige kinderen. De kinderen voerden dansjes 
op en ook de poffertjes vielen goed in de smaak. Ouderen gaven aan 
dat ze zeer blij waren met de leuke contacten in de buurt.

Buurtfeest bij De Zoete Aarde (De Leyens)
De ‘Kom naar Buiten’-karavaan sloot aan bij het buurtfeest van 
Buitentuin De Zoete Aarde, een plek waar veel bewoners uit de Leyens 
en Zoetermeer graag naartoe gaan.

Noordhove Ontmoet (Noordhove)
‘Kom naar Buiten’ sloot aan bij het buurtfeest in Noordhove. Veel kinderen waren enthousiast 
over de virtual realitybril (VR-bril). De aanwezigen konden over een plank lopen en als ze naar 
beneden keken hadden ze uitzicht over een stad en stonden ze zelf op de hoogste verdieping. Ook 
de speelgoedbank werd druk bezocht: veel kinderen vonden het leuk om iets uit te kiezen uit de 
speelgoedkist.

Buurtfeest Blauwe Plein en schoonmaakactie (Buytenwegh)
Er waren zeker driehonder bezoekers afgekomen op het buurtfeest in 
Buytenweg. Een hele dag vol met allerlei leuke activiteiten voor jong en 
oud. In de ochtend was er een mogelijkheid om met wijkpartners de buurt 
schoon te maken. Aansluitend ging het buurtfeest van start. Niet alleen op 
en rondom het Blauwe Plein waren activiteiten, ook in de sporthal stonden 
er springkussens. Een hoop vertier voor heel veel kinderen en ouders. 
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Toen er direct na 
de uitbraak van 
corona weinig meer 
te sporten viel, 
vatte een aantal 
buurtbewoners 
waaronder Nathalie 
Brugging en haar 
buurvrouw Sandra 
het plan op om onder 
begeleiding van een 
sportleraar buiten te 
gaan bootcampen. 
“Het was heerlijk om 
op woensdagavond, 
op gepaste afstand 
van elkaar, toch 
lekker te kunnen 
bewegen. Het beviel 
zo goed, we doen het 
vandaag de dag nog 
steeds.” 

En van het een kwam het ander. “Terwijl wij aan het sporten waren, zat de rest van de bewoners 
thuis. Ook veel kinderen snakten naar een activiteit.” Dus vatte buurtbewoners het plan op om een 
vossenjacht in de buurt te organiseren. Daar kwam een burendag, een buurt BBQ en een heuse 
buurtcamping bij. “We zijn nu twee jaar verder en hebben gemiddeld twee á drie keer per jaar een 
grote buurtactiviteit met gemiddeld zo’n 50 tot 60 deelnemende kinderen. Het is erg gezellig en 
wordt door iedereen erg gewaardeerd.” 

Gelukkig hoeft Nathalie het werk allemaal niet alleen te doen. Samen met Sandra is ze een van de 
drijvende krachten achter alle activiteiten. “Sandra en ik zorgen voor de hoofdlijnen, we regelen de 
subsidie, vergunning of melding die nodig zijn voor een activiteit. Verder draagt iedereen zijn of haar 
steentje bij. De een bakt pannenkoeken, de ander zorgt voor leuke filmpjes en foto’s van de activiteit, 
een ander maakt een aankondigingsbord en weer iemand anders regelt de flyers en postertjes. 
Gemiddeld kunnen we rekenen op zo’n tien vaste vrijwilligers.” 

Waar het grootste deel van de 1100 woningen enthousiast reageert op de activiteiten zijn er ook 
bewoners die er geen behoefte aan hebben. “Dat is ook prima”, legt Nathalie uit. “We nodigen 
iedereen uit, maar als je liever niet meedoet dan is dat ook goed.”

Nathalie woont inmiddels alweer 11 jaar in de wijk Oosterheem en dat bevalt goed. “Sinds we 
de activiteiten organiseren merk je dat de sfeer en het contact onderling in de buurt echt beter 
geworden is. Waar men elkaar in het begin bij wijze van spreken niet eens gedag zei, is er nu juist 
altijd ruimte voor een praatje of een kopje thee drinken met elkaar.

Als er subsidie nodig is voor een bepaalde activiteit dan doen Nathalie en haar buurtbewoners 
een beroep op Fonds 1818, Wijk Aan Zet of het Oranjefonds. “Voor bepaalde activiteiten hebben we 
niet eens budget nodig”, vult ze aan. “Ook de Hoogvliet, Jumbo en Jongerius Bakker hebben ons 
geholpen.” Bij de inschrijftafel op de dag van de activiteit zelf staat altijd een spaarpotje. “Dat is om 
de kosten van de flyers en postertjes te dekken. Die betalen we namelijk uit eigen zak.” Het leukste 
vindt Nathalie de voorpret voorafgaand aan een activiteit. “Op de dag zelf ben je meestal druk met 
regelen en organiseren. Maar het blijft leuk en dankbaar werk om te doen. We zijn dan ook niet van 
plan om te stoppen.” 

Nathalie Brugging Heemburgh Oosterheem

‘De sfeer en het 
contact in de 

buurt zijn echt 
beter geworden’



21 september, Buurtfeest Rodenbuurt (Buytenwegh)
Buurtbewoners organiseerden voor het eerst na lange tijd een buurtfeest 
voor jong en oud. Er werd een lekker praatje gemaakt. Kinderen hadden veel 
plezier op het springkussen of met het maken van een knikkerbaan of grafity 
kunstwerk. Ook de ijscoman en poffertjeskraam waren aanwezig. Ikros de 
speelgoedbank deelde vele knuffels uit. Een buurtbewoonster doneerde haar 
mooie knuffels. 

Burendag Lunch (Oosterheem)
Tijdens Burendag werd er lekker met elkaar geluncht in Oosterheem en 
‘Kom naar Buiten’ mocht aanschuiven.

Small talk live Palenstein (Centrum)
Op het Rakkkersveld was een live band aanwezig en een springkussen. 
Er waren veel kinderen die het speelgoed van de speelgoedbank 
erg interessant vonden en hier was dan ook veel animo voor. De 
dansworkshop, VR- bril, koffie en ijsjes waren ook weer erg populair. 

Burendag Van Leeuwenhoeklaan (Centrum)
Er waren ongeveer honderd bewoners afgekomen op de festiviteiten. Het 
was een geslaagde dag met wederom veel bezoekers en leuke activiteiten.

Buurtfestival bij Hof van Seghwaert (Seghwaert)
Door de regen begon het buurtfestival rustig, maar gelukkig werd het 
snel droog en kwamen er steeds meer bezoekers langs om te kijken 
wat er allemaal te doen was. De koffie- en ijskraam werden druk 
bezocht. Meer dan vijftig nieuwsgieringen kwamen af op het festival.

Burendag Lunch (Oosterheem)
In de Oosterkerk werd een lunch georganiseerd door de Spraakmakers1 
waar bewoners zich voor konden opgeven. Er waren ongeveer honderd 
bewoners die deelnamen aan de lunch. Het was erg leuk om te zien dat 
er ook een aantal waren die interesse toonden in de dansworkshop. De 
VR-bril was vooral in trek bij de kinderen. 

Kinderfeest bij Heemburgh (Oosterheem)
De bewonersgroep van Heemburgh droomde van een 
optreden van een echt orkest. Kunst en Vriendschap gaf 
daar een prachtig antwoord op. De vrijwilligers verzorgen de 
barbecue voor wel honderd mensen. De bewoners hadden 
het reuze naar hun zin. De komst van de ijscokar was een 
heerlijk en verrassend toetje.

Bewonersontmoeting Bergmanstrook (De Leyens)

Rokkeveen Ontmoet  (Rokkeveen)
De laatste en afsluitende dag van de ‘Kom naar Buiten’-
activiteiten. De karavaan startte met een bezoek in Rokkerveen.

Jongerendag Kerkenbos (Meerzicht)
Bij gro-up buurtwerk aan het Kerkenbos was het een gezellige bedoening. Veel 
kinderen kwamen om geschminkt te worden, een lekker hapje te eten en om 
op de foto te gaan. Ook was er een DJ die de kinderen uitleg gaf over hoe een 
mengpaneel werkt. Erg indrukwekkend!

Burendag Laten Staan (Centrum)
Als afsluiter van de activiteiten vanuit dit project sloot ‘Kom naar Buiten’ aan bij 
de activiteiten vanuit Jongerencentrum Laten Staan. Na de rommelmarkt werd er 
onder meer gedanst, werd er gebokst en konden de bezoekers met pijl en boog 
schieten.
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1 In Oosterheem wordt vanuit de projectgroep Spraakmakers met meerdere 

organisaties samen aan het vergroten van sociale verbinding in de wijk gewerkt.



Als je Marsha Tremour 
(48), lid van de 
Flamingo’s Actieve 
Bewonersgroep 
spreekt dan wordt 
je onmiddellijk 
aangestoken door 
haar enthousiasme. De 
passie spat er werkelijk 
vanaf. “Ik ben al jaren 
actief voor Buurtwerk’, 
vertelt ze lachend. 
“Ik heb voor vorige 
groepen buurtdagen 
en kinderactiviteiten 
georganiseerd. Ik wil 
graag jong en oud met 
elkaar verbinden, en 
iets doen aan armoede. 
Dat is in deze wijk best 
een groot probleem.” 
Toch wilde Marsha 
graag nog meer doen 
voor haar buurt en de 
wijk. “Verbinding en 
contact, dat is precies 
wat ik wil bereiken.”

“Als mijn kinderen naar buiten gaan komen ze vaak al snel terug. Omdat het buiten saai vinden 
en er niets te doen is. Dat steekt me”, geeft Marsha eerlijk toe. En omdat ze niet het type is wat dan 
stil blijft zitten besloot ze de handen uit de mouwen te steken. “Ik was al eerder actief voor Piëzo, 
Buurtwerk, en heb in het Trefpunt gewerkt waar ik drie jaar lang samen met anderen de burendag 
organiseerde. Samen met Anya heb ik bij Buurtwerk het ‘buurthapje’ opgericht.” Bij ‘buurthapje’ 
kunnen mensen uit de buurt met een wat minder breed budget een lunch komen nuttigen. “Zo zijn ze 
er lekker even uit en krijgen ze gelijk een gezonde maaltijd die ik zelf voor ze heb klaar gemaakt.” De 
activiteit loop inmiddels een aantal maanden en is een groot succes. Gemiddeld komen er tussen 
de 20 en 30 personen.  

Omdat de lunches zo’n succes zijn wordt er gekeken of er ook een avondmaaltijd bij kan komen. 
“Eind augustus zijn we gestart met een Mexicaanse avond. We hopen dat het net zo’n succes gaat 
worden.” De reacties van de mensen zijn erg enthousiast. “Ze zijn even uit, maar ontmoeten ook 
anderen. Jongeren krijgen zo meer respect voor ouderen, en ouderen kunnen andersom weer leren 
van jongeren. Die verbinding en dat contact; dat is precies wat ik wil bereiken.” 

Het koken doet Marsha meestal alleen. “Ik kan echt van alles maken hoor”, vertelt ze enthousiast. 
“Van een gewone Hollandse maaltijd, tot een Turkse of Marokkaanse maaltijd. Als Surinamer gebruik 
ik altijd veel verschillende kruiden, dus het zijn altijd smaakvolle gerechten.” Binnenkort gaat Marsha 
ook aan de slag voor Middin. “We willen ook mensen met een lichamelijke beperking bij onze 
activiteiten betrekken.”
De coronaperiode was niet gemakkelijk. “Omdat we afstand moesten houden hebben we veel 
activiteiten naar buiten verplaatst. Gelukkig kon er op deze manier ondanks de maatregelen toch 
veel doorgaan.” Als Marsha iets geleerd heeft van die periode is dat ze niet alles zelf in de hand heeft 
en soms ook dingen aan anderen moet overlaten.”

Samen met Vera en Sabrina vormt Marsha de Flamingo’s Actieve Bewonersgroep. “We hebben nog 
veel meer plannen voor de wijk. Wil je meer informatie of je aanmelden om ons te helpen voor de 
bewoners? Check dan de Facebookpagina Flamingo’s Actieve Bewonersgroep.

‘Verbinding 
en contact, 
dat is 
precies 
wat ik wil 
bereiken’

Marsha Tremour – Buurthapje Meerzicht



Rose V. (76) woont in een gezellig appartementen complex in het centrum 
van de wijk Meerzicht en geeft als vrijwilliger Nederlandse les aan 
anderstaligen bij inZet in Zoetermeer. “Ik wilde graag iets doen in mijn 
vrije tijd, maar dan niet te ver weg”, vertelt ze opgewekt. inZet kreeg een 
locatie vlakbij haar woning dus ze besloot eens te informeren. “Bij inZet 
konden ze wel vrijwilligers gebruiken dus van het een kwam het ander. 
Ik ben vroeger onder andere docent geweest, dus ik dacht; dit is wel iets 
voor mij.”

In eerste instantie had Rose een grotere groep met drie verschillende niveaus. “Dat vond ik een 
beetje teveel. Nu is de groep overzichtelijker, en zitten de deelnemers, van verschillende leeftijden, 
ongeveer op hetzelfde niveau. Dat werkt prettiger.” Gedreven als Rose is zorgt ze zelf voor een groot 
deel van het lesmateriaal. “Ik zorg voor plaatjes en woordjes. Meestal print ik die zelf uit en zorg ik dat 
ze geplastificeerd worden, dan kan ik ze hergebruiken en gaat het materiaal langer mee.” Rose laat 
haar deelnemers de woordjes naschrijven, uitspreken en oefenen en leert ze hoe ze met de woorden 
zinnen moeten maken. “Het gaat vooral om verstand, wil en emotie. Het willen durven, en durven 
willen. Bij mijn huidige groep lukt dat gelukkig goed. Dat maakt het werk leuk om te doen.”

Door de pandemie veranderde er veel. “Ik vond het echt een verschrikkelijke tijd”, geeft Rose eerlijk 
toe. Ondanks dat ze zelf de dans ontsprong, merkte ze de enorme impact van de pandemie op het 
dagelijks leven. “De groepen werden kleiner gemaakt en we moesten overal afstand houden. Toen 
ook dat niet meer mocht zijn we gaan kijken naar alternatieven.” Zo werden er één op één lessen 
gegeven tijdens een wandeling en werd er een puzzeltocht om de wijk te verkennen uitgezet. “Ik 
wandel graag om in beweging te blijven en neem dan ook regelmatig de trap om mijn conditie op 
peil te houden.” De introductie van de mondkapjes maakte het er allemaal niet gemakkelijker op. 
“Met een mondkapje op kun je geen lesgeven. Ook het afstand houden is niet gemakkelijk. Je wilt 
toch kijken wat ze opschrijven, of ze overhoren om te kijken of ze de stof begrijpen.”  

Als ze naar de toekomst kijkt hoopt Rose dat een pandemie als die van corona nooit meer terug zal 
komen. “Het had zo’n impact op de maatschappij. Contact tussen mensen is gewoon ontzettend 
belangrijk. Dat merk je pas als het er niet is.”

Rose V. Taallessen Meerzicht  

‘Contact 
tussen 

mensen 
is enorm 

belangrijk’



Yvonne de Goede -  
Buurtfeest Buytenwegh

‘Meer 
invloed op de 
leefbaarheid 
van de wijk 
dan je denkt’
Yvonne de Goede (28) 
woont samen met haar 
man, dochtertje Kyara 
en hond met veel plezier 
in de wijk Buytenwegh. 
In het begin had ze 
vooral contact met 
haar naaste buren. Dat 
veranderde allemaal 
toen Anya van Hees 
van Buurtwerk bij haar 
aanbelde en vroeg of 
ze misschien iets voor 
haar buurt wilde doen. 

“Achteraf bleek ik de enige uit de straat te zijn die zei; ja leuk”, vertelt Yvonne lachend. Als juf van een 
babygroep op de BSO had ze niet echt ervaring met vrijwilligerswerk, maar als betrokken bewoner 
wilde ze graag haar steentje bijdragen. “Er waren er meer die het idee wel aansprak, maar ik was 
de enige die ook echt iets wilde doen. Zo ontstond het eerste Zomerfeest op het veld achter onze 
woningen.”

Twee maanden geleden werd het ‘buurtbakkie’ gehouden. “Dat is een laagdrempelige bijeenkomst 
voor de hele buurt waarbij je onder het genot van een kopje koffie een praatje kunt maken en ideeën 
voor de wijk kunt delen.” Het idee voor zo’n ‘buurtbakkie’ ontstond al eerder, maar kon toen niet 
doorgaan vanwege de coronamaatregelen. 

Was er voor corona alleen contact met de directe naaste buren, dat veranderde na het organiseren 
van het eerste Zomerfeest. “Je merkte tijdens corona dat er meer kinderen op het speelveld achter 
ons huis te vinden waren. Soms ben ik net de buurtwacht als ik kleine ruzietjes aan het sussen ben.” 
Na de vraag van Anya besloot Yvonne het eerste Zomerfeest voor de buurt te organiseren. “Als je 
een goed plan voor de buurt hebt en een redelijke indicatie wat daarvan de kosten zijn kun je via Wijk 
aan Zet je subsidie aanvragen. Dat hebben we gedaan.” 

Het resultaat was een fantastisch Zomerfeest waar veel buurtbewoners op afkwamen. “Een buurman 
speelt in een band en wilde wel gratis optreden in ruil voor een hapje en een drankje, een andere 
buurvrouw heeft vijftig porties van verschillende Indische gerechten voor ons gekookt, en we hadden 
een groot springkussen voor de kinderen.” Om haar buurtbewoners uit te nodigen voor het feest ging 
Yvonne zelf langs de deuren. “Ik ben van nature een vrij verlegen persoon, dit was dus echt buiten 
mijn comfortzone, maar ik ben blij dat er zo enthousiast gereageerd werd. We mochten uiteindelijk 
een kleine honderd buurtbewoners ontvangen op het feest. 

Na het succes van het feest richtte Yvonne samen met haar buurvrouw een wijkgroep op. “Mensen 
kunnen aanbellen als er iets is, of zich melden via de mail. We willen vaker ‘buurtbakkies’ organiseren 
en twee keer per jaar een leuke buurtactiviteit. Ook het tweede Zomerfeest dit jaar was een groot 
succes. Als bewoner heb je meer invloed op de leefbaarheid van de wijk dan je denkt”   



Marian Kaffa (53) en Rob van Loon (52) wonen alweer zo’n twaalf jaar met 
veel plezier in de wijk Noordhove in Zoetermeer. Een gezellige en rustige 
wijk waarin beiden dagelijks met hond Joep hun wandelingetjes maken. 
Tijdens een van die wandelingen ontdekten zij een buurman in nood. Een 
moment wat beiden altijd bij is gebleven. “Hou je omgeving in de gaten 
en probeer te helpen waar je kan.”

Het voordeel van het hebben van een hond is dat je dagelijks meerdere keren ‘verplicht’ naar buiten 
moet om het dier uit te laten. “Zo blijven we zelf ook in beweging en houden ondertussen de buurt 
een beetje in de gaten”, vertellen Marian en Rob enthousiast. Rob is in het dagelijks leven beveiliger 
en altijd betrokken bij de mensen in de buurt. “Ik heb mijn ogen niet in mij broekzak zitten en luister 
op een andere manier als Marian. Die bekijkt vanuit haar professie juist de zorgkant van de buurt. 
Wat dat aangaat kun je wel stellen dat we elkaar goed aanvullen.”

Een paar jaar geleden, tijdens een wandeling met Joep door de buurt viel het op dat bij een 
buurman ook overdag het licht al twee dagen brandde. Het stel besloot polshoogte te nemen en 
ontdekte de buurman voorover liggend op de grond met zijn hond ernaast. “Er liep iemand langs, die 
heb ik mijn telefoon gegeven en gevraagd om 112 te bellen”, vertelt Rob. “Vervolgens heb ik een ruitje 
ingeslagen en ben ik naar binnen gegaan om hem in een stabiele zijligging te leggen en EHBO te 
verlenen.” Medische hulp was daarna snel ter plaatse en die de buurman vervolgens meegenomen 
hebben. “Helaas is hij diezelfde nacht nog overleden”, vertelt Rob. Zoiets vergeet je niet meer, ook 
niet na een paar jaar.” Ondanks dat het erg binnenkwam, vinden Marian en Rob de actie niet meer 
dan normaal. “We hebben gedaan wat mogelijk was. Dat is gewoon je menselijke plicht toch? Hou je 
omgeving in de gaten en probeer te helpen waar je kan.”

Als je regelmatig door je buurt loopt, zie je ook dingen die niet kloppen of afwijkend zijn. “Er stond 
al een tijdje een busje dat duidelijk niet gebruikt werd”, vertelt Rob. “De APK bleek verlopen en werd 
vlak voor oud & nieuw, net op tijd verwijderd.” Voor Rob is zo’n belletje naar team handhaving de 
normaalste zaak van de wereld. “Door zaken te melden kunnen zij er weer werk van maken.” 

Omdat Marian en Rob beiden veel werken is het niet mogelijk om deel te nemen aan alle 
buurtactiviteiten. “We proberen wel altijd even langs te gaan om ons gezicht te laten zien.” Verder zet 
het stel zich altijd behulpzaam in als buren daar om vragen. “Een keertje de vuilnisbak buiten zetten 
of even iemand naar het ziekenhuis brengen; voor Marian en Rob is het de normaalste zaak van de 
wereld. “Als iedereen hetzelfde doet wordt het nog leuker in de buurt. Dat begint al met een simpel 
hallo of goedemorgen als je elkaar tegen komt. Als je interesse toont in een ander, dan komt dat 
altijd bij je terug.”

Marian Kaffa en Rob van Loon

‘Hou je omgeving in 
de gaten en probeer te 
helpen waar je kan’



Kom naar buiten 2022Rosita Scheepers – Spelletjeskast 

‘Ondertussen geniet de hele buurt’
Als moeder van zes kinderen weet Rosita Scheepers (39) 
als geen ander hoe fijn het is als je woont in een gezellige 
buurt. Ze woont recht tegenover het buurtcentrum waar 
regelmatig leuke dingen worden georganiseerd. Zelf 
draagt ze ook graag haar steentje bij en bedacht de 
spelletjeskast. “Kinderen uit de buurt kunnen daaruit een 
spel lenen om thuis te spelen.” Dankzij de medewerking 
van wijkregisseur Marcel van Leeuwen en speelgoedbank 
IKROS is de spelletjeskast binnenkort een feit.

“In april kwam ik op het idee voor de spelletjeskast”, vertelt de jonge moeder enthousiast. “Bij het 
Wijklab hangt een bus waarin je ideeën voor de wijk kunt deponeren. Het werd door wijkregisseur 
Marcel van Leeuwen gekozen als beste idee en direct opgepakt.” Rosita is erg blij met de 
samenwerking. “Marcel pakt veel op en denkt graag actief met ons mee. Het is erg belangrijk 
dat er voorzieningen zijn. Dat versterkt de sociale cohesie.” Vorige week werd de kast door Rosita 
en tientallen kinderen vrolijk opgepimpt. “Buurtwerk had een workshop graffiti geregeld waar de 
kinderen les kregen en konden oefenen.” Als de verf goed gedroogd is krijgt de kast nog een extra 
laag vernis en dan kan hij bij Rosita in de voortuin geplaatst worden. 

“De kast is mede dankzij speelgoedbank IKROS goed gevuld met leuke spelletjes voor alle leeftijden”, 
legt Rosita uit. “Iedereen die dat wil mag een spel komen lenen om thuis te spelen. Na afloop breng 
je het weer terug en kun je een ander spel kiezen.” Rosita speelt in de wintermaanden vaak spelletjes 
met haar kinderen. “In de zomer trekken we vaak naar buiten. Lekker de natuur in, of spelen in de 
speeltuin. Maar in de winter zitten we vaak met het hele gezin gezellig aan tafel te spelen.” 

Rosita is iemand die het zelf ook graag gezellig maakt in haar straat. “Als mijn kinderen jarig zijn huur 
ik altijd een springkussen voor achter het huis. Dan kunnen alle kinderen uit de buurt er van genieten. 
Ook heb ik eens voor de grap een bruiloft tussen twee jongen kinderen georganiseerd. Compleet 
met slingers, gebak een springkussen en muziek. Sommige mensen zeiden; je bent gek. Dat mag 
dan wel zo zijn, maar ondertussen geniet de hele buurt.”

Minimaal 6.500 
bewoners 

kunnen bereiken

Meer dan 
10.000 kopjes 

koffie

Naar 
buiten in 
8 wijken

• Buytenwegh -> 4 events
• Centrum -> 11 events
• De Leyens -> 4 events
• Meerzicht -> 6 events
• Noordhove -> 5 events
• Oosterheem -> 7 events
• Rokkeveen -> 5 events
• Seghwaert -> 4 events

46 events
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Kom naar Buiten is een samenwerkingsproject met gro-up buurtwerk en gemeente Zoetermeer


