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Ruim 350 wijkbewoners hebben op 30 maart onze informatie-
markt bezocht. De bijeenkomst werd gehouden om alle betrok-
kenen bij te praten over de voortgang van de vernieuwing van 
Palenstein. Er is al veel gebeurd in Palenstein en ook de komende 
jaren gaat er nog veel veranderen.
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Grote belangstelling 
voor vernieuwing van 
Palenstein

In de komende zes jaar worden er 730 galerijwoningen gesloopt. Daarvoor 
in de plaats komen ruim 530 nieuwe woningen. Ook de openbare ruimte gaat 
flink op de schop. Er komt een nieuwe singel die uitkomt op het centrale 
plein bij Castellum Palensteyn en het nieuwe winkelcentrum. 

Palenstein wordt steeds mooier!
Wijkwethouder Taco Kuiper is net als de vele aanwezigen blij met de ver- 
nieuwing van de wijk. “Palenstein wordt steeds mooier en aantrekkelijker. 
De vernieuwing van Palenstein is nu al een succes. Met de nieuwe wonin-
gen en het nieuwe winkelcentrum wordt de wijk steeds populairder. 
Palenstein is over tien jaar uitgegroeid tot een prachtige wijk.” 
Dit zie je nu al terug. Voor het laatste nieuwbouwproject aan de 
Schoutenhoek waren er al meer dan tweeduizend belangstellenden!

Sloop en nieuwbouw
Op de informatiemarkt is uitgebreid gesproken over de sloop van de 
eerste flat, de Florens van Brederodeflat. Deze flat maakt plaats voor 76 
nieuwbouwwoningen. Ook de sloop van de Jan van Beierenflat komt 
dichterbij. Op die plek is een nieuw winkelcentrum gepland met 150 
woningen. Ook het nieuwbouwplan voor 21 energie-neutrale koopwonin-
gen aan de Van Beeckstraat (Plan Asseliershof) konden wijkbewoners 
bekijken. Daarnaast konden ze vragen stellen over de diverse verkeers-
plannen in de wijk. Daar is goed gebruik van gemaakt!

Verderop in deze krant gaan we uitgebreider in op de plannen. De 
plannen en de presentaties van de informatiemarkt kunt u ook nog  
eens rustig nalezen op www.palensteinzoetermeer.nl. 

Wethouder Taco Kuiper in gesprek met bewoners

Uitleg over de plannen door  
Henk van der Vorm (gemeente) 

Veel belangstelling voor de maquette  
van Palenstein

Plan Asseliershof:

Groene oase aan de Van 

Beeckstraat

Even voorstellen:

Feruze Sarikas, consulent 

samenlevingsopbouw



Wijkpost Centrum verhuisd naar 
Castellum Palensteyn

Binnenkort: start sloop Florens van 
Brederodeflat
Er komen 28 sociale huurwoningen en 48 koopwoningen voor terug

Voorlopige planning sloop en nieuwbouw 
Florens van Brederodelaan

Sloop en bouwrijp maken:
• tot 30 mei 2016  laatste bewoners verhuizen uit de flat
• juni 2016 start verwijdering asbest 
• september 2016 start sloop 
• maart 2017  klaar met de sloop
• tot mei 2017  bouwrijp maken van de grond (zoals 

aanleggen nieuwe kabels en leidingen)
Nieuwbouw:
• tot juni 2016 selectie van de aannemer
• tot medio 2017  verdere planontwikkeling zoals 

voorbereiding bouw, verkoop en 
vergunningen

• derde kwartaal 2017 start bouw nieuwe woningen
• tweede kwartaal 2018 oplevering

Entree Florens van Brederodeflat

Begin mei 2016 is de wijkpost Centrum 
verhuisd van de Bijdorplaan naar Castellum 
Palensteyn aan het Rakkersveld 253. De 
dienstverlening van de wijkpost blijft het-
zelfde en ook de wijkagenten verhuizen 
mee. Wel verandert de naam van de wijkpost 
in: ‘Gemeentelijk Informatie Punt’ (GIP). 

Samenwerken 
Het grote voordeel van het vestigen van 
het Gemeentelijk Informatie Punt in Castel-
lum Palensteyn is dat daar iedere dag al 
veel mensen komen. Omdat ook andere 
partners van de gemeente, zoals stichting 
Piëzo, in het gebouw zitten, wordt samen-
werken nog makkelijker.

Extra punt
Voor bewoners van de wijk Centrum die 
Castellum Palensteyn lastig kunnen berei-
ken, is er vanaf mei ook de mogelijkheid 
om vragen en meldingen over de wijk 
Centrum te doen bij het Publieksplein van 
de gemeente. Het Publieksplein verhuist 
eind mei van de centrale hal in het stad-
huis naar een tijdelijk onderkomen aan de 
Duitslandlaan.

Primeur
Centrum wordt de eerste wijk met een 
nieuw soort Gemeentelijk Informatie Punt: 
een gemeentelijke balie in een wijkgebouw 
waar ook al andere voorzieningen voor 
bewoners zijn zoals onderwijsinstellingen, 

sportvoorzieningen, ontmoetingsruimtes, 
het jongerenwerk en zorg- en welzijnspart-
ners. Uiteindelijk worden alle wijkposten 
omgevormd naar gemeentelijke balies. 
Wanneer dit gebeurt, hangt af van de 
aflopende huurcontracten van de wijkpos-
ten. 

Op de plek van de Florens van Brederodeflat staat van alles te gebeuren. 
Vidomes gaat deze grote galerijflat slopen om plaats te maken voor 
nieuwbouw. Zij bouwt er weer 28 nieuwe sociale huurwoningen voor 
terug in twee kleine gebouwen. Ook komen er ongeveer 48 eengezins-
woningen op deze plaats. De voorbereidingen voor de sloop en de 
nieuwbouw zijn nu in volle gang. De komende maanden merkt u daar nog 
weinig van, omdat de meeste werkzaamheden in het gebouw zelf zijn. 
Vidomes verwacht in september te starten met de sloop.

Verhuisdozen door de wijk
De meeste huurders zijn inmiddels al verhuisd naar een nieuwe woning. 
Vidomes is nu in gesprek met de laatste bewoners, zodat ook zij straks 
een nieuwe woning hebben. Omdat de bewoners moeten verhuizen, 
hebben zij allemaal een voorrangsverklaring. 

Wat gaat Vidomes de komende tijd doen?
In de eerste periode laat Vidomes het asbest op een veilige manier ver- 
wijderen. Daar ziet of merkt u als omwonende verder weinig van. Dat 

duurt ongeveer drie maanden. Het enige dat u in het begin ziet, is dat ze 
delen van de gevels verwijderen. Dat doet Vidomes voor de vleermuizen 
in de wijk, zodat zij ergens anders gaan nestelen. Daarna start het echte 
slopen pas. 

Veilig en beperken van overlast voor u
Vaak krijgen we de vraag of het slopen gebeurt met een kogel of 
dynamiet. Dat is niet het geval. De sloopaannemer sloopt de flat met 
zogenaamde ‘knijpers’. Daarmee haalt de aannemer het gebouw stukje 
voor stukje weg. Onze uitgangspunten: zo veilig mogelijk en de overlast 
voor de omgeving tot een minimum beperken.

Uitgangspunten nieuwbouw
De uitgangspunten voor de nieuwbouw zijn vastgelegd in het bestem-
mingsplan en in de wijkvisie. Naast de nieuwe sociale huurappartementen 
en de koopwoningen komen er ook parkeerplaatsen op het binnenter-
rein. Als de ontwikkelaar bekend is, kunnen we u meer vertellen over hoe 
de woningen eruit komen te zien. 

Wijkpost Centrum sinds mei verhuisd naar Castellum



Wist u dat … er een beheerplan is voor de 
Florens van Brederodelaan en omgeving?

Dit beheerplan heeft Vidomes samen met bewoners en omwonenden van de Florens van 
Brederodeflat gemaakt. Het plan wordt nu gebruikt bij de selectie van de aannemers voor 
de sloop en nieuwbouw op deze plek. Er staan bijvoorbeeld afspraken in om de overlast 
voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Denk aan afspraken over de werktijden 
van de aannemers, het gebruik van de radio en de route van het bouwverkeer.

De aannemers moeten rekening houden met de uitgangspunten die in het beheerplan 
staan. Dit plan maakt dan ook onderdeel uit van de overeenkomst die Vidomes met hen 
sluit.

Meer weten over het beheerplan?
Kijk op www.palensteinzoetermeer.nl. Daar vindt u het beheerplan voor de Florens van 
Brederodelaan.

Alle 64 nieuwe sociale huurwoningen van de tweede fase van Schoutenhoek zijn klaar! 
Het appartementengebouw Dobbehoek aan het Beatrijspad heeft 24 sociale huurwo-
ningen. Het gebouw Stadshoek aan de Du Meelaan telt er 40. Ook de 32 koopwonin-
gen zijn inmiddels opgeleverd.

We wensen alle nieuwe bewoners veel woonplezier! 

Toekomst oude 
Tango-locatie

Nieuw project: Asseliershof 

Op de informatiemarkt over de nieuwbouwplannen voor Palenstein zijn er 
vragen gesteld over de oude locatie van pompstation Tango. Na het 
verdwijnen van het pompstation en de garage van Auto Ambacht staat 
het pand al enkele maanden leeg. De gemeente wil het pand aankopen 
om zo mee te kunnen denken over de toekomstige bestemming. 

Nu de omgeving zo vernieuwt, is het belangrijk dat ook de Tango-locatie 
past binnen de nieuwe ontwikkelingen in Palenstein. Uiteraard willen we 
ook samen met bewoners en betrokkenen nadenken over de nieuwe 
invulling van deze locatie. Als de gemeente het pand in bezit heeft, start 
een apart samenspraaktraject. 

Via onze website informeren we u 
actief over de ontwikkelingen rond 
deze locatie. 

De voormalige Tango garage

Aan de Van Beeckstraat ontwikkelt en realiseert Bébouw Midreth uit 
Mijdrecht het project Asseliershof: 21 energiezuinige eengezinswoningen. 
Deze zogenaamde nul-op-de meter woningen wekken net zoveel energie op 
als ze verbruiken. Dat betekent dat de bewoner bij normaal verbruik geen 
energierekening meer heeft. Minimale energielasten én een schoner milieu.

Over het project
Asseliershof is ruim en groen opgezet. De hofachtige opzet, waar de wonin-
gen omheen liggen, gecombineerd met de groene inrichting, zorgt voor 
optimaal woongenot. Bovendien biedt deze opzet ruimte om elkaar te 
ontmoeten. De toekomstige bewoners kunnen zelf meedenken over de 
indeling, grootte en uitstraling van de woning. Met de MyOwnHome online 
woningconfigurator kan de koper eenvoudig zijn woonwensen vertalen in 
het ontwerp van zijn droomwoning. De kosten van de gemaakte keuzes zijn 
direct inzichtelijk. 

Meepraten over de plannen
Ook de omwonenden van Asseliershof worden door de bouwer betrok-
ken bij de ontwikkeling van het plan. Voordat de ontwikkeling verder 

wordt vormgeven, komt Bébouw Midreth graag met de buurtbewoners in 
contact. Zij is benieuwd wat u van hun ideeën vindt. Begin mei wordt de 
eerste bijeenkomst georganiseerd. Dan vertellen ze meer over de plan-
nen en kunnen de buurtbewoners hun stem laten horen. Via asseliershof-
zoetermeer@bebouw.nl kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. 

Geïnteresseerd in een ruime, energiezuinige woning in Asseliershof? 
U kunt zich inschrijven via www.myownhome-asseliershof.nl.

Impressie 

Asseliershof



Winkelen en 
wonen
Onderdeel van de vernieuwing van Palenstein is een nieuw winkelcentrum met daarboven 
woningen. Om het nieuwe winkelcentrum economisch haalbaar te maken, moeten er zich 
twee supermarkten vestigen. Dirk en Aldi gaan beiden een winkelruimte huren. Voor woning-
corporatie De Goede Woning betekent dit dat zij het plan voor het nieuwe winkelcentrum 
verder gaat uitwerken!

Winkels en woningen
Het winkelcentrum krijgt circa 4.250 m2 winkelruimte. Dirk gaat circa 2.250 m2 huren en Aldi 
circa 1.550 m2. Daarnaast komen er nog vier winkelruimten. Boven de winkels wil De Goede 
Woning circa 155 sociale huur- en vrije sectorwoningen bouwen. 

De planning
Het nieuwe winkelcentrum komt op de plek waar nu de Jan van Beierenflat staat. De Goede 
Woning is volop bezig met de herhuisvesting van de bewoners van deze flat. De bedoeling is 
dat de flat eind 2016 leeg is, zodat deze in 2017 gesloopt kan worden. De corporatie hoopt dat 
ze dan in 2018 kan starten met de bouw van het nieuwe winkelcentrum. Het oude winkelcentrum 
aan het Croesinckplein wordt pas afgebroken als het nieuwe winkelcentrum klaar is.

Asbest verwijderen uit uw woning
Wanneer moet ik materiaal met asbest uit mijn woning (laten) verwijderen?
Dat hoeft niet altijd. Zolang het asbest in het materiaal zit en er niets mee gebeurt (niet 
in zagen, boren of schuren), is er niets aan de hand. U hoeft het dan niet te (laten) 
verwijderen. Zit het asbest niet in het materiaal, dan kunnen de asbestvezels snel 
vrijkomen. U moet het dan afschermen of (laten) verwijderen.

Wie is verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest uit uw woning?
Bent u eigenaar van uw woning? Dan bent u verantwoordelijk voor het verwijderen van 
asbest. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder daar verantwoordelijk voor.

Voor asbestverwijdering gelden strenge regels: waar moet u op letten ?
U mag als eigenaar zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest uit uw woning 
(laten) verwijderen. Maar alleen als dit kan zónder dat u het materiaal beschadigt. U kunt 
bijvoorbeeld zelf een vensterbank weghalen als deze met schroeven vastzit. Er mogen 
geen asbestvezels kunnen vrijkomen. U mag als eigenaar niet meer dan 35 vierkante 
meter asbesthoudend materiaal zelf uit uw woning verwijderen. 

U moet als eigenaar van uw woning altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente als u 
asbest gaat (laten) verwijderen. De gemeente vertelt u graag welke 
voorzorgsmaatregelen u kunt nemen en waar u het materiaal kwijt kunt. Indien er bij de 
verwijdering een risico is op het vrijkomen van asbestvezels, dan moet een 
gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf het asbest verwijderen. De gemeente kan u 
vertellen wanneer u asbest moet laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving, de heer Cock van der Velden,  
e-mail: c.van.der.velden@zoetermeer.nl.

Prima Speelgoed

Weet u het nog? De Prima Speelgoedwinkel in 
Palenstein is gevestigd aan de Van Aalstlaan, onder 
in de Jacob Dumeeflat nr. 52 t/m 280.

Leuk speelgoed en kleding voor uw jonge kinderen 
voor een klein prijsje. Ook kunnen zij uw speelgoed 
gebruiken om weer andere kinderen blij te maken 
met wat nieuws. De opbrengst is als altijd weer voor 
een goed doel, dat jaarlijks wordt bepaald.
Dus kijk even of u nog speelgoed over heeft en 
breng het naar de winkel. Speelgoed kan eventueel 
ook opgehaald worden. 

De winkel is open van 
maandag t/m vrijdag van 
09.00 uur t/m 12.00 uur.
Voor verdere info kunt u 
altijd bellen met 
06 11326037.

Gierzwaluwen 
in Palenstein
Rond Koningsdag komen de gierzwaluwen vanuit zuide-
lijk Afrika in Nederland aan. Een heel spektakel dat zich 
begin augustus met veel gierlawaai herhaalt, maar dan 
om zich klaar te maken voor vertrek naar zuidelijk Afrika. 
Een enorme afstand dus.

Gierzwaluwen zijn anders dan gewone zwaluwen, zoals 
de huiszwaluw of de boerenzwaluw. Deze gieren zijn 
groter en hebben van die mooie half cirkelvormige 
vleugels. 

In sommige laagbouw van Palenstein hebben we 
gierzwaluwen gezien. De bewoners van de laagbouw 
kennen de gierende zwaluwen vast ook wel. De vogels 
en de nesten zijn door de Flora – en faunawet officieel 
beschermd.

Sloop en nieuwbouw
Door het slopen en renoveren van oude gebouwen 
verdwijnen ieder jaar meer nesten. De nieuwbouw die 
ervoor in de plaats komt, biedt meestal geen nieuwe 
nestgelegenheid. 

Maar wel in Palenstein! Wanneer we nieuwe woningen 
bouwen of woningen renoveren, komt er ook nestgele-
genheid voor de gierzwaluwen. We noemen dit ‘natuur-
inclusief bouwen’.

Wonen Winkelen

De gierzwaluw met zijn halfronde vleugels

Fotografie: Adri de Groot, www.vogeldagboek.nl



Vloeiend en soepel bewegen 
in PiëzoCentrum Palenstein

Sinds oktober 2015 deelt Ada Vollebregt, vrijwilligster bij Piëzo en 
tevens bewoonster uit Palenstein, op woensdagmiddag haar 
talent op het gebied van bewegen. In PiëzoCentrum Palenstein 
komt een groep oudere dames bij elkaar om samen met Ada 
oefeningen te doen waardoor zij lekkerder in hun vel gaan zitten.

Deze oefeningen bestaan uit langzame, zachte, geconcentreerde 
bewegingen op rustgevende muziek en zijn geschikt voor alle 
leeftijden. Bewegen is bij klachten als reuma, artrose, rugpijn en 
diabetes niet alleen goed, maar sterk aan te raden.

Genieten
Ada geniet er zelf erg van. Ada: “Ik leer veel van de deelnemers; 
sommige reacties van hen waren zelfs beter dan ik durfde te 
hopen. Een vrouw zei na afloop: "Ik zat op de stoel mee te doen 
met mijn armen en voelde mijn hoofd leeg worden, heerlijk!" De 
meeste deelnemers zijn tevreden en willen graag doorgaan met 
deze activiteit".

Meer informatie kunt u krijgen in PiëzoCentrum Palenstein bij 
Christine Advokaat, Sociaal Cultureel Werker, te bereiken via 
christine@stichtingpiezo.nl / 06 468 66 491.

Ada geniet zichtbaar van de lessen!

Fotografie: Piëzo

Even voorstellen:
Feruze Sarikas is consulent 
samenlevingsopbouw bij 
Stichting MOOI en werkt in 
Palenstein.

Wat doet een consulent samenlevingsopbouw?
Het opbouwwerk zet zich samen met bewoners en wijkwerkers in voor leefbaar-
heid en veiligheid in Palenstein.

“In mijn werk ondersteun en begeleid ik bewoners die zich willen inzetten voor 
de eigen buurt. Denk hierbij aan activiteiten voor en door de buurt, zoals het 
organiseren van Burendag en Halloween. Door dit soort activiteiten leren 
bewoners elkaar gemakkelijk kennen en ontstaan er weer nieuwe initiatieven. 
Naast het gezamenlijk organiseren van activiteiten kunnen bewoners mij ook 
benaderen voor het bespreekbaar maken en oppakken van knelpunten in de 
straat.”

Wilt u iets bespreken met Feruze? Of wilt u meer weten over het opbouwwerk? 
Heeft u een leuk idee voor de buurt? Neem dan contact op met Feruze. 

f.sarikas@stichtingmooi.nl | M: 06 415 43 461
Adres: Willem van Cleeflaan 1005a | 2722 RB ZOETERMEER | T: 079-3462000

Opbouwwerk volgen op twitter? Kijk op www.twitter.com/CSMOOI.

Liesbeth en Anja

Creatieve en spannende activiteiten 
voor ouders én hun kinderen
Iedere woensdagmiddag is er een (groot)ouder/kind activiteit tussen 
13.00 uur en 14.30 uur in het PiëzoCentrum Palenstein. Kinderen vanaf 
vier jaar en hun ouders kunnen knutselen, spelletjes spelen of zingen. 
Ze worden ondersteund en begeleid door creatieve, talentvolle 
bewoners en lerende vrijwilligers van Piëzo. Zo leren ouders ook 
(beter) samen met hun kinderen te spelen en samen te werken. Het is 
goed voor de ontwikkeling van kinderen om op een speelse manier 
een goede band met de ouder te ontwikkelen.

Vindt u het leuk om mee te doen? Dan bent u met uw kind van harte 
welkom. De activiteit is gratis.
 
Voor meer informatie bel 079-8885550, of loop op woensdagmiddag 
vanaf 13.00 uur even binnen.

Iedere woensdagmiddag leuke activiteiten voor ouder en kind

Fotografie: Henk Leentfaar



Colofon | Vragen of opmerkingen over de vernieuwingsplannen van Palenstein? Bel naar uw woningcorporatie of kijk op de website. 

De Goede Woning 079 343 80 00, www.dgw.nl  |    
Vestia 088 124 24 24, www.vestia.nl  |    
Vidomes 088 845 66 00, www.vidomes.nl  |      

Programmasecretariaat Palenstein 14 079 | www.palensteinzoetermeer.nl  |   
GIP Centrum, gemeente Zoetermeer 079 346 90 01 

Fotografie: Piëzo, Henk Leentfaar, MOOI!, Rob Verbunt, Bie Muusze, Adri de Groot, gemeente Zoetermeer, Vidomes, De Goede Woning  
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Gerjo Mijsen: cursusleider 
houtbewerken Ambachtenwerkplaats
Gerjo Mijsen, van huis uit hovenier, is al zijn leven lang een enthousiast 
doe-het-zelver. Wat hij ziet, kunnen zijn handen maken. Sinds de bijna 
zeventigjarige Gerjo met pensioen is, werkt hij als vrijwilliger in 
Palenstein, de wijk waar hij ook woont. Op woensdagochtend geeft hij 
in de Ambachtenwerkplaats een cursus houtbewerking. De groep, 
bestaande uit zo’n acht à negen deelnemers, is heel divers. Ongeveer 
de helft is vrouw en er zijn veel verschillende nationaliteiten 
vertegenwoordigd.

Zelfgetimmerd nestkastje
In tien workshops maakt Gerjo de cursisten vertrouwd met 
gereedschappen en materialen en leert hen de noodzakelijke 
vaardigheden. Dat doen ze door in de praktijk aan de slag te gaan. Ze 
maken allerlei nuttige en handige dingen, zoals een plantenbak, een 
brievenstandaard, een nestkastje. “Zo leuk, laatst zei een cursist tegen 
me: Er zit een vogeltje in mijn zelf getimmerde nestkastje!”, glundert 
Gerjo. 

De cursus geeft niet alleen de cursisten, maar ook cursusleider Gerjo 
veel voldoening. “Je draagt je kennis en ervaring over en kunt zo iets 
voor de mensen in Palenstein betekenen.”

Zwerfvuilkanjers

Palenstein bezit sinds 28 januari 2016 een groepje echte KANJERS, name-
lijk de Zwerfvuilkanjers! Dit zijn kinderen uit groep 5, 6 en 7 van de drie 
basisscholen in Palenstein.
Zij gaan twee keer per maand op pad in de wijk om zwerfvuil op te 
ruimen. Dit doen zij onder leiding van de kinderwerker van Stichting 
MOOI, samen met vrijwilligers. 
Er zijn veiligheidshesjes en handschoenen beschikbaar voor de kinderen. 
Verzamelen bij Stichting MOOI aan de Willem van Cleeflaan 1005a.

Zwerfvuilkanjers heeft een eigen Facebook-pagina: ‘Zwerfvuilkanjers’ waar 
iedere twee weken foto’s en nieuws op wordt gezet. 

De kinderen kunnen met hun opruimactie speciaal ontworpen stickers 
verdienen voor hun persoonlijke spaarkaart en voor de groeps-spaarkaart. 
Bij een volle kaart biedt MOOI de kinderen iets leuks aan. Wat dat is, blijft 
nog een verrassing!

Kinderen die het leuk vinden om mee te doen, kunnen zich opgeven door 
een e-mail te sturen naar zwerfvuilkanjers@stichtingmooi.nl. 

Week van Palenstein
De Dag van Palenstein wordt dit jaar aangepast aan alle nieuwe 
energie die door de wijk stroomt. De wijk heeft nieuwe woningen en 
nieuwe bewoners gekregen. De Dag van Palenstein wordt daarom 
vervangen door de ‘Week van Palenstein’. Een week boordevol 
activiteiten, waarbij het welzijn van bewoners centraal staat. 

De week ziet er als volgt uit:
Zaterdag 24 september :  Sportdag 
Maandag 26 september :  Activiteiten voor ouderen 
Dinsdag 27 september :  Gezondheidsmarkt 
Woensdag 28 september :  Kinderactiviteiten 
Donderdag 29 september :  Palenstein fit 

Houd de komende maanden de website www.palensteinzoetermeer.nl 
in de gaten voor meer informatie.

Workshop houtbewerking in de Ambachtenwerkplaats

Zwerfvuilkanjers aan de slag in Palenstein

Fotografie: MOOI!


