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De Palensteinkrant is een uitgave van de gemeente
Zoetermeer en de woningcorporaties De Goede Woning,
Vestia en Vidomes.

onder andere in deze krant
Wonen in de Dobbehoek
Lies en Jan hebben er zin in!

Klussen in en om huis?
Ga naar de Ambachtenwerkplaats

Even voorstellen:
(Fotografie: Rob Verbunt)

Zaterdag 12 september was De Dag van Palenstein. Een evenement
georganiseerd voor en door bewoners, ondersteund door de
gemeente Zoetermeer en de samenwerkende wijkorganisaties. Op
de foto Marlison, deelnemer aan het leerwerkbedrijf van MOOI,
vogelhuisjes knutselend met kinderen uit de wijk.

Woningbouwplannen Van
Beeckstraat
Eind oktober is bekend wie de
winnaar is.
lees meer op pagina 3

‘Natuurinclusief
bouwen’
In de nieuwbouw ook
woonruimte voor vleermuizen.
lees meer op pagina 4

Groot
sportaanbod
voor kinderen
Zelfs in de schoolpauze kan
gesport worden.
lees meer op pagina 6

Duurzaamheid
De 15e editie van dit bruisende wijkfeest stond in het teken van
'duurzaamheid'. Op allerlei manieren werd hier tijdens het dagprogramma
aandacht aan besteed. Er werd bijvoorbeeld geknutseld met oude
verpakkingsmaterialen, die op deze manier werden hergebruikt. Er waren
organisaties die goederen en kleding een tweede leven boden en er werden
workshops gegeven over energiebesparing in huis. Maar er was op deze
aangename na-zomerdag nog veel meer te doen. De VoorleesExpress was
van de partij, diverse sportactiviteiten werden georganiseerd voor jong en
oud, er stonden kraampjes met hapjes en drankjes. Teveel om op te noemen.

Liesbeth en Anja, uw
wijkverpleegkundigen

Woningen
Schoutenhoek
bijna klaar

lees meer op PAgina 2

Opening
Om 10.00 uur begon rondom Castellum Palensteyn de jaarlijkse braderie.
De aftrap werd om 11.45 uur gegeven door Marion van Leeuwen (Middin)
en De Kat 2.0 werd onthuld door wethouder Taco Kuiper. De wethouder
gaf de microfoon ook even aan Imani, de jonge winnares van de
ontwerpwedstrijd om De Kat van Palenstein een nieuwe vacht te geven.
Het feest ging door tot 16.00 uur. Het bleef tot in de avond erg gezellig
rond Castellum Palensteyn.

Wethouder Taco Kuiper onthult De Kat 2.0

Goed doel
Speciale aandacht ging dit jaar uit naar Stichting Kika, een organisatie die
ernaar streeft de genezingskans van kinderen met kanker te vergroten.
Door deel te nemen aan activiteiten kon je meehelpen met het inzamelen
van geld voor onderzoek tegen kinderkanker.
Organisaties uit de wijk maakten samen met het grote team enthousiaste
vrijwilligers de Dag van Palenstein weer tot een succes. Ook Digros hielp
mee, zij verzorgde voor de organisatie en vrijwilligers een heerlijke lunch.

De VoorleesExpress

Foto’s en film
Bekijk foto’s en films van de Dag op https://www.facebook.com/
dagvanpalenstein of ga naar www.palensteinzoetermeer.nl. Ook Zoetermeer
Actief besteedde in samenwerking met MOOI, ruim aandacht aan de Dag op
hun website.
Kledingbank MEVE is ook op de braderie

Herhuisvesting Jan van Beieren
Langzaam maar zeker loopt de Jan van Beierenflat leeg en wonen er steeds
meer tijdelijke huurders in de flat.
Begin september waren er 80 huuropzeggingen en inmiddels zijn al 69
gezinnen verhuisd. Hiervan zijn 48 gezinnen binnen Zoetermeer gebleven,
verdeeld over verschillende wijken. De andere gezinnen zijn vertrokken naar
Den Haag, Delft, Rijswijk en Nieuwebrug.
De bewoners van de Jan van Beierenflat hebben tot 31 december 2016 de tijd
om andere woonruimte te vinden. Daarna wordt de flat gesloopt, om plaats te
maken voor nieuwbouw.
De tijdelijke verhuur van de vrijkomende woningen wordt verzorgd door
Interveste. Kijk voor het actuele aanbod op de website: www.interveste.nl.

Woningen Schoutenhoek
bijna klaar
Het is u vast al opgevallen: het gaat nu heel snel met de bouw van de twee appartementengebouwen en de eengezinswoningen van de tweede fase Schoutenhoek. Sterker nog: het einde
van de bouw is in zicht! Vidomes en Heijmans verwachten de eerste sociale huurwoningen in
oktober op te leveren. Snel daarna krijgen de eerste huurders de sleutel van hun nieuwe woning.
Volgens planning zijn begin 2016 alle woningen klaar. Spannend voor de nieuwe bewoners, maar
zeker ook voor de omwonenden.
En eerlijk is eerlijk; het is ook fijn voor de omwonenden als de bouw straks voorbij is. Nog een paar
maanden wachten. Aan alle omwonenden: bedankt voor uw geduld!

Arjan Geelen (directeur Heijmans Vastgoed), Carla van de Wiel
(algemeen directeur Vidomes) en Taco Kuiper (wijkwethouder
Palenstein), hesen op 19 juni de vlag op het hoogste punt.

Twee feestelijke mijlpalen
Op 19 juni 2015 vierden direct omwonenden, toekomstige bewoners en andere betrokkenen
twee mijlpalen: het hoogste punt van de appartementengebouwen én de start van de bouw van
23 koopwoningen. Een feestelijk moment waar zo’n 100 betrokkenen aanwezig waren.

Veel animo voor woningen Schoutenhoek
Vidomes en Heijmans hoopten het al, maar het blijkt gelukkig ook echt zo te zijn: deze
nieuwbouwwoningen zijn gewild. Een groot aantal woningen van de appartementengebouwen
is al verhuurd. Daarnaast zijn alle 32 koopwoningen inmiddels verkocht.

Samen met een koper goot Heijmans op 19 juni de vloer van
eengezinswoning nummer twee.

Namenwedstrijd voor de gebouwen
De twee appartementengebouwen hadden nog geen naam. Daar schreven Vidomes en Heijmans
een namenwedstrijd voor uit. Carla van de Wiel, algemeen directeur bij Vidomes, maakte tijdens
het feestelijke moment op 19 juni de winnaars bekend. Het gebouw aan het Beatrijspad heeft de
naam Dobbehoek gekregen, het gebouw aan de Du Meelaan heet Stadshoek. De jury bestond uit
vertegenwoordigers van Vidomes, Heijmans en de participatiegroep - die de omwonenden en
andere belanghebbenden vertegenwoordigt.

De gelukkige winnaars van de namenwedstrijd: Angelique
Gajadhar en Saskia en Patrick Lefeber. Zij gaven de appartementengebouwen de namen Stadshoek en Dobbehoek.

Stadshoek en Dobbehoek
Patrick en Saskia Lefeber, die in het nieuwe complex Schoutenhoek van fase 1 wonen, waren één
van de twee winnaars. Saskia: “We hebben gekozen voor de namen Stadshoek en Dobbehoek,
omdat deze mooi aansluiten bij de gebouwnamen Ambachtshoek, Singelhoek, Parkhoek en
Dorpshoek van de eerste fase van Schoutenhoek. Doordat ze allemaal ‘-hoek’ heten, ontstaat er
een eenheid. Daarnaast doen deze namen recht aan het uitzicht: het kleinere, knusse gebouw
Dobbehoek kijkt uit op de Dobbe. Vanuit Stadshoek heb je een prachtig uitzicht op het gezellige
Stadshart van Zoetermeer. We hopen dat de bewoners van de tweede fase van Schoutenhoek er
net zo prettig zullen wonen als wij.”
Half september: het gaat nu heel hard met de bouw.

Happy Kids

Vijf kandidaten

Gezellig samenzijn voor
ouder en kind

geselecteerd voor woningbouw
van Beeckstraat
De gemeente heeft vijf bouwbedrijven geselecteerd voor de bouw van 21
eengezinskoopwoningen in de Van Beeckstraat. In oktober dienen de vijf
bedrijven een voorlopig ontwerp met prijsaanbieding in. De verwachting is
dat de winnaar eind oktober bekend gemaakt kan worden.

Duurzaam
Bij de selectie is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Er moeten
minimaal tien ‘nul op de meter’-woningen in het plan opgenomen zijn. Dit zijn
woningen waarbij de bewoners geen energiekosten hebben. Door goede
isolatie, het gebruik van warmtepompen en zonne-energie levert de woning
zelf voldoende energie op. De gemeente draagt € 75.000,- subsidie bij.
Samen spelen bij Happy Kids

Op zoek naar een gezellig uitstapje op de dinsdagmiddag?
Dan is Happy Kids dé plek in Palenstein om andere ouders
te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en kinderen met of
naast elkaar te laten spelen.
Loop gerust eens binnen! Je bent elke dinsdagmiddag van
13.30 tot 15.00 uur welkom aan de Van Aalstlaan 390. Er zijn
geen kosten aan verbonden en reiskosten worden vergoed.

Na het bekendmaken van de winnaar kan het participatietraject met de
omgeving en de nieuwe bewoners starten. De start van de bouw staat gepland
in 2016. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de nieuwe bewoners in
2017/2018 hun nieuwe woning betrekken.
Met vragen kunt u contact opnemen met
Wim Verkerk, programmamanager van de wijk
Palenstein, w.k.verkerk@zoetermeer.nl of vul
het contactformulier in op de website
www.palensteinzoetermeer.nl.

Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij Madelon,
m.hortensius@middin.nl; 06-41563662.

Omgevingsvaklieden
De omgevingsvaklieden is een leerwerktraject voor mensen die graag willen
doorstromen naar een betaalde baan. Zij werken al 15 jaar in de wijk Palenstein.
Ze zijn te herkennen aan de gele vesten die zij dragen. De omgevingsvaklieden
houden de buurt schoon, schilderen palen weer mooi wit of staan in de winkel
Prima Speelgoed. Dit is een winkel voor tweedehands kinderspeelgoed. Kom eens
binnen nu er een winkel is geopend in Palenstein. Prima Speelgoed is te vinden
op de begane grond van de Jacob du Meeflat.

Ook meehelpen?
Het schoonhouden van de buurt kunnen de omgevingsvaklieden niet alleen. Zij
kunnen uw hulp goed gebruiken. Veel bewoners vinden een schoon Palenstein
belangrijk. Wilt u ook meewerken? Bel de wijkpost Centrum op 079-3469001. Samen
zorgen we ervoor dat uw wijk er mooi en schoon uitziet.

Zo ziet de nieuwe winkel er uit!

PiëzoCentrum Palenstein
PiëzoCentrum Palenstein is gevestigd in Castellum Palensteyn. Bij Piëzo kan
iedereen meedoen die zijn talenten wil ontdekken (verder ontwikkelen) of iets wil
betekenen voor een ander. Dit is mogelijk door deel te nemen aan cursussen,
trainingen en andere activiteiten of het verrichten van vrijwilligerswerk. Door de
verscheidenheid aan projecten die Piëzo uitvoert, is er altijd vraag naar diverse
vrijwilligers die hun talenten willen inzetten. Zo zijn er bijvoorbeeld vrijwilligers
actief op het gebied van taal- en rekenondersteuning, bewegings- en
gezondheidsactiviteiten, kinderactiviteiten, voorlezen en het leiden van
gespreksgroepen.
Ook als vrijwilliger kan je je blijven ontwikkelen door deelname aan diverse
trainingen en cursussen die speciaal gericht zijn op het vrijwilligerswerk waarin je
geïnteresseerd bent. Als vrijwilliger en deelnemer raak je verbonden met elkaar,
samen maak je het verschil.
Meer informatie:
Bel 079-8887770, stuur een e-mail naar www.stichtingpiezo.nl of loop binnen bij het Rakkersveld 253.

Eén van de vele activiteiten van Piëzo

Een nieuwe woning in Dobbehoek
Lies Hogewoning: “Het is spannend om te verhuizen, maar we hebben er zin in”

Lies (71) en Jan (74) Hogewoning wonen al 41 jaar in de Florens van Brederodelaan. Eén ding weten
ze zeker: ze willen niet weg uit Palenstein. Ze zijn daarom blij, dat ze straks verhuizen naar hun
nieuwe woning van Vidomes in Dobbehoek, het kleinere gebouw van de tweede fase van
Schoutenhoek. Lies Hogewoning: “Onze nieuwe woning zit aan de voorkant, op de zesde etage.
We hebben een schitterend uitzicht op het Park Palenstein. We kijken uit naar het moment dat we
de woning van binnen kunnen bekijken.”
vervangen van een lamp. Veel mensen in de
wijk noemen hem ‘opa’. Lies hoort wel eens
dat mensen over Palenstein zeggen dat er in
deze wijk sprake is van overlast, maar zelf
ervaart ze dat anders. “In elke wijk gebeurt wel
wat. Dus ja, ook hier. Maar ik woon hier fijn en
heb leuke buren om mij heen. Of je een goed
contact hebt met omwonenden ligt ook aan
jezelf. Je moet er zelf wat van maken. Zo maakt
mijn man tijdens het schoonmaken graag een
praatje met buren en de jongeren in de wijk.”

Uitzicht vanaf de zesde verdieping richting Stadshart

kleur van de stenen vind ik leuk. En de balkons
zijn speels. Het is wel raar om na zo’n lange tijd
te verhuizen. We zijn erg benieuwd hoe onze
nieuwe woning er van binnen uitziet.”

Hulp bij het verhuizen

Dit is de nieuwe plek van Lies en Jan Hogewoning.
Eind dit jaar gaan ze verhuizen. | Foto: Leo Meijer.

“We hebben altijd prettig gewoond in deze
wijk. We zitten in de buurt van de stad met alle
winkels én hebben groen om ons heen. Voor
kinderen is het lekker buitenspelen. Dat heeft
onze dochter vroeger veel gedaan, maar ook
onze kleinkinderen speelden vaak buiten toen
ze nog klein waren.”

Je moet er zelf wat
van maken
Jan Hogewoning is een bekend gezicht in de
wijk. Hij maakt al jaren op eigen initiatief
schoon. Dat doet hij in de vroege ochtend. Hij
pikt dan zwerfvuil op rond de flat. Ook helpt hij
de complexbeheerder met klusjes, zoals het

Eind dit jaar verhuizen Lies en Jan naar de
nieuwe woning van Vidomes. “We hebben er
zin in, maar zien wel een beetje op tegen de
verhuizing zelf. Daar komt best wat bij kijken.
Daarom laten we ook dingen doen, omdat we
dat zelf niet meer kunnen. Zo laten we een
nieuwe vloer leggen. Dat kost wel wat geld,
maar gelukkig krijgen we een
verhuiskostenvergoeding van Vidomes.”
Natuurlijk houden Lies en Jan de bouw van de
nieuwe woningen van Vidomes in de gaten.
Lies: “Ik vind het gebouw schitterend. Vooral de

Uitzicht vanaf de zesde verdieping richting park

Over de Florens van Brederodelaan
Vidomes gaat de grote galerijflat aan de Florens van Brederodelaan slopen. De sloop maakt
deel uit van de vernieuwingsplannen die de gemeente en de drie corporaties hebben voor
de wijk. De Florens wordt niet eerder dan 30 mei 2016 gesloopt. De meeste mensen in deze
flat zijn al verhuisd naar een nieuwe woning. Omdat de bewoners moeten verhuizen, hebben
zij een voorrangsverklaring. Vidomes heeft zich er hard voor gemaakt dat deze bewoners
binnen de periode dat ze een nieuwe woning moesten zoeken, ook konden reageren op de
nieuwe woningen van Schoutenhoek. De woningen die leegkomen in de Florens worden
tijdelijk verhuurd. Wilt u meer weten over deze flat? Kijk dan op www.vidomes.nl.

Vleermuizen in en rondom de flats
Als de nacht invalt, ontwaken de vleermuizen.
Oók in Palenstein. Als wij slapen, gaan de
vleermuizen op jacht naar insecten. De
dwergvleermuis is klein en past gemakkelijk
op de hand. Toch lijkt het heel wat als deze
vleermuis rondvliegt. U heeft ze vast wel eens
gezien rond de lantaarnpalen en uw huis.
De dwergvleermuis is met stip de meest
voorkomende soort in en rond huizen.

Nuttige dieren
Vleermuizen zijn nuttige dieren die elke nacht
veel insecten eten. De grootste kans om een
vleermuis te vinden, is in de maanden juni en
juli. De jongen zijn dan groot en vliegen uit.

Sloop
Vleermuizen zijn streng beschermd door de
Flora- en faunawet. De gemeente zal dan ook
een plan opstellen om zeker te zijn dat ze bij de
sloop van de flats in Palenstein niet worden
gedood. Ook bij nieuwbouw wordt rekening
gehouden met de vleermuizen. We noemen dat
‘natuurinclusief bouwen’.

of http://www.vleermuizenindestad.nl/wat-zijnvleermuizen.

In de tussentijd zorgt de gemeente hier en
daar voor tijdelijke huisvesting voor de
vleermuizen.
Zo blijven deze nuttige buren in de buurt.
Wilt u meer weten over vleermuizen? Kijk dan
op http://www.vleermuisplatformzoetermeer.nl

Foto: Adri de Groot

Kluslessen in en om huis

Even voorstellen:
de wijkverpleegkundigen van
Plicare
Liesbeth van Daal en Anja Lens zijn uw wijkverpleegkundigen voor een gezonde
buurt. Vanuit een wijkgerichte financiering van de samenwerkende
zorgverzekeraars Nederland zijn wij rechtstreeks en zonder kosten bereikbaar
voor de wijkbewoners van Dorp, Driemanspolder, Palenstein en Stadscentrum.

Ambachtenwerkplaats
Stichting Piëzo, Gilde Zoetermeer en samenwerkingspartners zijn
in het voormalige Participatiecentrum aan het Van
Duvenvoordepad een Ambachtenwerkplaats gestart.
Bewoners kunnen daar ambachten leren op het gebied van
techniek, textiel en groen. Zo worden er kluslessen in en om het
huis aangeboden, fietsreparatielessen en meubelreparatielessen.
Bewoners die niet zelf in staat zijn, door financiële en/of
lichamelijke beperkingen, om klussen in huis te doen, kunnen een
beroep doen op de klussendienst van de Ambachtenwerkplaats.
Deze klussendienst is een voortzetting van de succesvolle
klussendienst en fietsenwerkplaats van de gemeente Zoetermeer.

Heeft u vragen over ziekte en gezondheid, eenzaamheid, problemen met uw
zelfstandigheid in de woonsituatie, de zorg voor een familielid of andere
vragen? Dan kunnen wij u misschien helpen. We bieden een luisterend oor en
denken met u mee om een oplossing te vinden binnen alle mogelijkheden in
welzijn en zorg in Nederland.
Spreekuur in de Palenstein
“Bij Bosshardt” van Lierepad 13 (Palenstein):
Anja Lens: elke dinsdag in de oneven weken van 12.00 tot 13.00 uur.
telefoon 06-46361389, e-mail anja.lens@plicare.nl
Liesbeth van Daal: elke donderdag in de even weken van 11.00 tot 12.00 uur.
telefoon 06-28449177, e-mail liesbeth.van.daal@plicare.nl

Liesbeth en Anja

In de Ambachtenwerkplaats blijven de creatieve werkplaats
ParticipARTe en kledingbank MEVE! actief. De
Ambachtenwerkplaats nodigt alle wijkbewoners die iets willen
leren uit om langs te komen.
Meer informatie: www.stichtingpiezo.nl of bel Joachim Rijpstra:
06-55214960.

OBS Meerpaal
behaalt vignet Boxing Club Zoetermeer
'gezonde school'

al 100 leden!

De openbare basisschool de Meerpaal in Palenstein heeft het
landelijke vignet 'gezonde school' behaald! Wethouder
Isabella Vughs onthulde het vignet op 26 augustus.

In januari van dit jaar is Boxing Club
Zoetermeer (BCZ) in Castellum
Palensteyn gestart. Al snel bleek dat er
in de wijk en in heel Zoetermeer veel
behoefte is aan deze tak van sport.
Boksen en kickboksen zijn goed voor de
totale fitheid en vergroten de weerbaarheid en het zelfvertrouwen. Daarbij
dient het ook een maatschappelijk doel:
samen sporten, vrienden maken,
normen en waarden, dat proberen de
trainers ook uit te dragen.

Het vignet 'gezonde school' is een erkenning voor scholen die
structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van
hun leerlingen en medewerkers. Zo zorgen ze voor actieve en
gezonde leerlingen. Dat draagt bij aan een gezondere leefstijl,
betere schoolprestaties en minder schooluitval.
De ouders van de ouderkamer hebben om deze mijlpaal te
vieren voor alle leerlingen en medewerkers van de school een
gezonde traktatie gemaakt.

Inmiddels zijn er ook ouder-/kind thai-/
kickbokslessen opgezet. Wat is er leuker
dan samen sporten met je kind?
Speciaal voor de dames zijn er kickfun-/
aerobicslessen. Bovendien is er
maandelijks voor alle leden een
bootcamp-/buitentraining.

In de ouderkamer wordt een gezonde traktatie gemaakt

Wil je ook meedoen? Kijk op de website:
www.boxingclubzoetermeer.nl; of stuur
een e-mail naar boxingclubzoetermeer@
hotmail.com of bel naar 06-24931828.
Tot ziens bij Boxing Club Zoetermeer!

Jong geleerd, oud gedaan

Palenstein: bewuste keus
voor praktijk De Wereldlach
In de Schoutenhoek is sinds kort een hypermoderne orthodontistenpraktijk gevestigd, De Wereldlach genaamd. Bij de eerste kennismaking
met de trotse nieuwe eigenaar Poejan Elmi is gelijk duidelijk waar die
naam vandaan komt. Breed lachend word je door hem welkom geheten.

Op 17 oktober heeft de officiële opening plaatsgevonden van de
nieuwe aanwinst voor de wijk. Het is fijn dat er nieuwe ondernemers
zijn die bewust kiezen voor Palenstein. Zo wordt Palenstein een wijk
met toekomst; the place to be!

Poejan Elmi woont al sinds 1993 in Nederland en komt van oorsprong
uit Iran. Hij was al een tijdje op zoek naar een goede locatie om zijn
droom, een eigen orthodontistenpraktijk, in onze regio te realiseren.
Met een relatief jonge bevolkingsopbouw en derde stad van ZuidHolland viel de keus op Zoetermeer.
“De keus om juist in Palenstein mijn nieuwe praktijk te beginnen, heb ik
bewust gemaakt. Vanuit mijn eigen achtergrond voel ik mij betrokken bij
een wijk als Palenstein. Daarnaast is de ligging uitstekend. Vlak naast de
Dorpsstraat en het Stadshart, en met goede fietsverbindingen en openbaar vervoer op loopafstand. Een betere plek vind je niet”, zegt Poejan
Elmi. Omdat het pand nog leeg stond, kon het geheel naar de nieuwste
technische inzichten ingericht worden. Sfeer, klantvriendelijkheid, hygiëne
en innovatie zijn bepalend geweest voor de inrichting van de praktijk.
Poejan Elmi wil graag in contact komen met scholen en andere
instellingen in de wijk die behoefte hebben aan specifieke voorlichting
op het gebied van orthodontie (beugels) en eventueel mondhygiëne.
“Ik vind alles leuk en wil graag mijn steentje bijdragen”.

Poejan Elmi en zijn team

Groot sportaanbod voor kinderen in de wijk
Op sportgebied zitten de kinderen goed in Palenstein! De gemeente
zorgt samen met combinatiefunctionarissen, wijksportverenigingen en
natuurlijk de buurtsportcoach, Johan Huurman, voor een zeer gevarieerd
sportaanbod in de wijk. Zij organiseren veel activiteiten, onder meer
Brede-schoolactiviteiten, RKF meidenvoetbal en de RKF tennisclub.
Op alle bassischolen in Palenstein: de Achtsprong, de Meerpaal en de
Jacobsvlinder worden sportieve pauzes verzorgd. Op vrijdag komen de
kleuters van de Meerpaal en de peuters van het Mussennest spelen op
de RKF playground.

En supermarkt Digros zorgt eens per maand voor gratis fruit voor de
kinderen! Een prima samenwerking!

Meehelpen?
Johan Huurman is altijd op zoek naar enthousiaste en goede vrijwilligers
en partners. Dus heeft u vragen of ideeën, stuur een e-mail naar
j.huurman@zoetermeer.nl of bel 06-2171710.

Vrijdags is de playground voor de kleintjes!
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