
Perron16: ´Reis 
mee als vriend´

dat is wat de zesentwintigjarige Patricia 
Oosterbroek uit Voorthuizen zo aanspreekt. 
Ooit kwam ze hier op uitnodiging van haar 
schoonmoeder, die als vrijwilliger betrokken 
is bij Perron16 en ze raakte direct enthou-
siast. Zelf werkt ze in de zorg. Door haar 
wisselende diensten heeft ze de mogelijk-
heid om ook hier mee te helpen, vooral op 
zaterdagochtend. „Hier komt een gemêleerd 
gezelschap. Niet alleen ouderen of alleen-
staanden. Dat maakt het juist zo leuk”, zegt 
ze terwijl ze de soepkommen nog eens vult 
en ronddeelt. „Soms maken de bezoekers 
eerst een rondje over de markt voordat ze 
hier komen. En de visboer komt hier vaak 
een kan koffie halen. Als dank brengt hij 
dan een bak kibbeling. Dat valt altijd in de 
smaak.”

CREATIEF MOMENT Diana van der Stege her-
kent dit beeld. Samen met Brenda Bangma 
coördineert zij de inzet van de vrijwilligers 
en vormt zij de verbindende schakel met het 
bestuur. „Perron16 is ontstaan vanuit een 
samenwerkingsverband van de kerken in 
Voorthuizen. In januari 2015 heeft de stich-
ting dit pand gehuurd en vier maanden later, 
in mei, zijn we officieel open gegaan”, vertelt 
ze als we de twee vrijwilligers een paar 
dagen later op een rustig moment spreken in 
de huiskamer van Perron16. Aan het andere 
einde van de stamtafel zitten enkele dames 
die in de weer zijn met hun kunstwerk. „Elke 
maandagmiddag is dit een creatief mo-
ment. Wie dat leuk vindt kan aanschuiven. 
Eén keer in de maand organiseren we een 
creatieve workshop. Ook daar is iedereen 
welkom”, lichten de beide vrijwilligers toe.

Vanaf het begin is Diana betrokken bij de ac-
tiviteiten van het inloophuis. „In de kerkbode 
stond destijds een berichtje waarin vrij-
willigers werden gevraagd voor een nieuw 
initiatief. Dat leek me wel wat, ik wilde graag 
een bijdrage leveren. Kort daarna werd ik 
gevraagd coördinator van de vrijwilligers te 
worden. Voorzichtig ben ik toen begonnen 
met het benaderen van wat mensen, maar 
ik was aangenaam verrast toen een aantal 
mensen zichzelf spontaan meldde om mee te 
werken.” Bij de start van het project ston-
den er al meer dan dertig vrijwilligers in de 

startblokken. Nu is dat aantal gegroeid tot 
bijna zestig. Ook Brenda is vrijwilliger van 
het eerste uur. „Ik wilde graag mijn steentje 
bijdragen aan dit initiatief. Bovendien leek 
het me leuk om zoveel verschillende mensen 
te ontmoeten. Dat vind ik nog steeds een van 
de aantrekkelijkste en tegelijk een van de 
meest bijzondere aspecten van Perron16.”

RUSTPUNT Al snel wisten de mensen in 
Voorthuizen de weg naar Perron16 in het 
centrum van het dorp te vinden. Aanvanke-
lijk waren er wekelijks beperkte openingstij-
den, maar de belangstelling groeide gestaag 
en het aantal activiteiten nam gaandeweg 
toe. Nu is de locatie dagelijks geopend, 
behalve op feestdagen. „Deze plek zien we 
als een rustpunt tijdens een lange reis”, 
benadrukken Diana en Brenda. „Juist het 
ontmoeten staat centraal, dus iedereen kan 
binnenstappen.”

Met Perron16 wilde de gelijknamige 
stichting in Voorthuizen een plek creëren 
waar iedereen welkom is, waar mensen 
een praatje kunnen maken, waar ze vragen 
kunnen stellen en een luisterend oor kunnen 
verwachten. En waar altijd een kopje koffie 
of thee klaar staat. Hoewel er in in het dorp 
geen trein meer rijdt, is de naam van het 
inloophuis beeldend voor wat Perron16 is, 
een omgeving waar mensen wachten op 
de trein die hen naar de volgende bestem-
ming brengt. Waar ze een moment op adem 
komen, waar ze nadenken over het doel van 
hun reis, waar ze in contact komen met hun 
medereizigers en waar ze tijd vinden om zich 
aangenaam te verpozen.

Voorthuizens inloophuis zoekt steun 
om activiteiten uit te breiden

Elkaar ongedwongen 
ontmoeten in een 
sfeervolle omgeving. Zo 
luidde bij de oprichting de 
doelstelling van Perron16. 
Dat sloeg aan en nu wordt 
het tijd om de activiteiten 
uit te breiden. Daarom 
zoekt het inloophuis in 
het hart van Voorthuizen 
nieuwe vrienden.

Cees van Dijk

Zaterdagmorgen, het loopt 
tegen twaalven. Mensen doen 
in groten getale hun inkopen 

voor het weekend, het is druk in Voorthui-
zen. Auto’s rijden af en aan en mensen sjou-
wen met hun wekelijkse boodschappen. Bij 
het scheiden van de markt bieden de kooplui 
hun laatste waar aan tegen scherpe prijzen. 
Perron16, de gastvrije ontmoetingsplek waar 
iedereen welkom is, ligt vanwege de bouw 
van een appartementencomplex verscholen 
achter de schaftkeet op het Smidsplein in 
Voorthuizen. Voor de regelmatige bezoekers 
geen probleem. Die weten hun vertrouwde 
stek zonder moeite te vinden en laten zich 
niet afschrikken door de met hoge hekken 
omgeven bouwput die zij moeten omzeilen.

Voor de deur van het inloophuis staat een 
aantal fietsen geparkeerd. Buiten schijnt een 
aantrekkelijk voorjaarszonnetje, binnen zijn 
alle beschikbare plekken bezet. Aan de lange 
tafel en in de gerieflijke zithoek lepelen de 
bezoekers in hun soepkom, een stukje stok-
brood met kruidenboter en een kop koffie 
of thee onder handbereik. Sommigen eten 
zwijgend en lijken nauwelijks oog te hebben 
voor de gebeurtenissen om hen heen. Ande-
ren raken niet uitgepraat. In de keuken zijn 
vrijwilligers bezig de gasten te voorzien van 
soep, brood, koffie of thee.

TAALSTAGE Er wordt gelachen, er worden 
verhalen verteld. Persoonlijke verha-
len vooral. Zoals die van de tachtigjarige 
mevrouw, die in korte tijd haar bewogen 
levensgeschiedenis op tafel legt. Vrijwel elk 
moment waarop deze ontmoetingsplek open 
is, komt zij een kijkje nemen, net als veel an-
dere gasten aan de tafel. Ook Mohammad uit 
Syrië is er. In samenwerking met Vluchte-
lingenwerk volgt hij hier twee keer per week 
een taalstage en onvermoeibaar houdt hij de 
boel schoon. Bij elkaar zijn er vandaag nog 
zeker twintig anderen die rond het middag-
uur aanschuiven voor een praatje, een kop 
koffie en een kom soep, die bij toerbeurt be-
langeloos wordt geserveerd door restaurants 
Lounge3, De Bunckman, De Goudreinet en 
particuliere kok Aart Versteeg.
Die gesprekken, die sfeer, het gemak waar-
mee mensen met elkaar in contact komen, 
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BOS IN FRIESLAND In de achterliggende 
periode is er tussen verschillende vaste 
bezoekers een hechte band ontstaan, hebben 
Diana en Brenda vastgesteld. Dat kan soms 
leiden tot opmerkelijke en grappige gebeur-
tenissen. Zo staat de twee vrijwilligers het 
verhaal van de chauffeur in ruste nog helder 
voor de geest. „Aan tafel ontstond een dis-
cussie over Friesland. Zouden daar nu wel of 
geen bossen zijn, vroegen een paar aanwezi-
gen zich af. Daar kwamen ze niet uit en toen 
stelde iemand uit het gezelschap voor dan 
maar zelf te gaan kijken. Dat gebeurde, en 
een paar dagen later gingen ze op pad. Om 
vervolgens tijdens hun volgende bezoek aan 
Perron 16 te kunnen melden dat er inder-
daad bos is in Friesland”, herinneren ze zich.

Tot nu toe leunt Perron16 vooral op de steun 
van de lokale kerken in Voorthuizen, maar 
de stichting streeft naar een breder draag-
vlak. „Duidelijk is dat we in een behoefte 
voorzien. Als stichting willen we meer 
zelfstandig opereren om zo ook nieuwe 
initiatieven te kunnen ontplooien. Zo bieden 
we bezoekers nu twee keer per maand de 
mogelijkheid om aan te schuiven bij een 
maaltijd die we hier serveren. Dat soort an-
dere activiteiten zouden we best vaker willen 
doen, maar dan heb je om te beginnen meer 
gastvrouwen en -heren nodig. En ruimere 
financiële middelen”, legt Diana uit.

„Ook willen we een stevigere basis leggen 
voor de toekomst, vult Brenda aan. „Dit pand 
hebben we destijds voor drie jaar gehuurd, 
omdat we eerst wilden bezien hoe het ini-
tiatief zich zou ontwikkelen”, aldus Diana. 

Nu is het moment aangebroken om een paar 
volgende stappen te zetten. Daarom starten 
we op 17 maart met een actie om bredere 
steun te vinden voor Perron16.”

ENKELTJE OF ABONNEMENT Gaat u mee op 
reis met de Stichting Perron16? Die vraag 
krijgen inwoners en bedrijven in Voorthui-
zen de komende dagen voorgelegd. „Om in de 
stijl te blijven kunnen degenen die ons finan-
cieel willen steunen een enkele reis kopen 
of een abonnement nemen. Daarmee maken 
zij het mogelijk om niet alleen de trein in 
beweging te houden, maar ook de openings-
tijden en het aanbod van activiteiten in het 

inloophuis te verruimen. Tegelijk wordt ook 
het draagvlak van Perron16 verbreed. En 
hoe breder dat is, hoe meer bezoekers we 
kunnen ontvangen.”

Als het aan de bezoekers, de gasten van Per-
ron16, ligt breidt de vriendenkring zich snel 
uit en stromen de bijdragen binnen, want zij 
willen niets liever dan dat hun ontmoetings-
plaats nog lang blijft bestaan. Bovendien zijn 
er mensen in Voorthuizen die het inloophuis 
niet kennen, denken ze. Die moeten snel 
een keer komen kijken, want ze weten niet 
wat ze missen, vinden de ,reizigers’ die zich 
regelmatig verpozen op Perron16.

 p De vrijwilligers coördinatoren Diana van der Stede (links) en Brenda Bangma, samen met de onvermoeibare Mohammed uit Syrië.
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Breder draagvlak: meer bezoekers
Hervormingen, mantelzorg, decentralisatie, participatiesamenleving. Termen die een tijdperk 
aanduiden van een terugtredende overheid overheid en meer vraag naar eigen initiatief. 
Daarop sluit de Perron16 naadloos aan. Naast het bijna dagelijkse inloophuis zijn er tal van 
extra activiteiten. Zo is er Home-Start voor ouders met jonge kinderen, houdt Centrum voor 
Jeugd en Gezin Barneveld er spreekuur, worden tweemaal per maand maaltijden aangeboden, 
organiseert de Stichting Philadelphia er activiteiten en houdt de diaconaal netwerker 
spreekuur waarbij hulp wordt aangeboden bij administratie.

Nu zoekt het gastvrije inloophuis aan het Smidsplein in Voorthuizen nieuwe vrienden, want 
hoe breder het draagvlak, des te meer bezoekers Perron16 kan bereiken, vindt het bestuur van 
de gelijknamige stichting. Burgemeester Asje van Dijk, draagt het initiatief een warm hart toe. 
„Ik ben erg blij met Perron16. Dat voorziet voor steeds meer mensen in een behoefte”, zegt hij.

Meer weten? Kijk op www.perron16voorthuizen.nl.
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