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Beste grote fietsgemeente

21 april 2022

Meivakantie
De meivakantie staat weer voor de
deur. Ook deze vakantie is er weer
genoeg te doen voor de Zoetermeerse
jeugd. Zo organiseert de afdeling
sport een 3x3 basketbaltoernooi, een
skateclinic en een zaalvoetbaltoernooi.
Speelmeer neemt je deze vakantie mee
naar Ayers Rock en Jump One. Honger
gekregen van alle activiteiten? Doe dan
mee met ‘Heel de Speelboerderij bakt’
op 6 mei!
Benieuwd naar het complete aanbod?
Neem een kijkje op
www.zoetermeer.nl/vakantiefolder

Zoetermeer is door de fietsers uitgeroepen tot ‘beste grote fietsgemeente’. Wethouders Jan Iedema en Margreet van Driel namen de
prijs in ontvangst. Wij zijn super trots op de positieve inbreng van onze inwoners. Zoetermeerders waren vooral blij met de voldoende
fietsparkeerplekken, brede fietsroutes en de verlichte fietsroutes.

Voordelig zonnepanelen kopen
Samen zonnepanelen inkopen? Dat kan!
Vanaf 18 april is dit gestart. De actie loopt
via het Energieloket Zoetermeer en biedt
veel voordelen. Huiseigenaren kunnen
voordelig zonnepanelen aanschaffen.
Eigen opwek van stroom is niet alleen
goed voor de portemonnee. U draagt met

deze alternatieve, duurzame energiebron
ook bij aan een beter milieu. Doet u mee?
Direct besparen
Het Energieloket Zoetermeer én de
vakkundige installateurs uit de regio
zorgen ervoor dat u zonnepanelen kunt
aanschaffen en laten installeren voor een
zeer goede prijs. Omdat u meteen zelf
energie opwekt, verdient u de panelen
snel terug. Na de installatie start u direct
met besparen en terugverdienen.

in mee. Bent u particulier woningeigenaar
en doet u mee aan deze actie? Dan wordt
de btw-teruggaaf op de panelen (als u dit
wilt) ook meteen gratis voor u geregeld.
Meedoen of eerst meer weten?
Ga naar
www.energieloketzoetermeer.nl/actie
of bel (tussen 9.00 en 17.00 uur) naar
079 - 8903885.

Om 19.25 uur vertrekt een stille
tocht vanaf de Nicolaaskerk aan de
Dorpsstraat 24. Via de graven van drie
verzetsstrijders en John McCormick bij

Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
wijzigt er qua afvalinzameling niets. We
halen afval op zoals gebruikelijk en het
zelfbrengdepot is open.

Scheve stoeptegel, kapotte
lantaarnpaal of rotzooi in de berm? Of
valt u iets anders op in de openbare
ruimte? Meld het bij de gemeente! Zo
houden wel samen de stad schoon,
veilig en leefbaar. Melden kan snel met
de MijnGemeente app.

Dodenherdenking 4 mei
de Oude Kerk gaat de stille tocht naar het
oorlogsmonument in het Wilhelminapark.
Daar nemen we om 20.00 uur de twee
minuten stilte in acht en leggen we
kransen en bloemen neer. Burgemeester
Bezuijen houdt een toespraak, waarna
een leerling van IKC De Springplank
het winnende gedicht van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei voordraagt. Voor
aanwezigen is er een tribune tegenover
het oorlogsmonument aan de Julianalaan.
Om 21.00 uur is er in het Stadstheater
een speciale voorstelling ‘Theater
na de Dam’ te zien over Zoetermeer
tijdens de oorlog. Gemaakt en gespeeld

Vanwege Koningsdag zijn er een aantal
openingstijden veranderd:
• Het ophalen van het GFT-afval
verschuift van woensdag 27 april
naar zaterdag 30 april
• Het zelfbrengdepot aan de
Argonstraat is de hele dag gesloten
• Het publieksplein en de
omgevingsbalie is de hele dag
gesloten
• Ook alle vaccinatielocaties zijn op
deze dag dicht

Meldingen
openbare ruimte

Veel voordelen
De samenwerking met het Energieloket
en de collectieve aanschaf levert inkoopen prijsvoordeel op. Daar deelt u meteen

Op 4 mei vindt in het Wilhelminapark
bij het oorlogsmonument de jaarlijkse
Dodenherdenking plaats. Dan
herdenken we samen alle burgers en
militairen die in Nederland, of waar ook
ter wereld zijn omgekomen sinds het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
en daarna in oorlogssituaties en bij
vredesmissies. U bent uitgenodigd om
bij de herdenking aanwezig te zijn.

Openingstijden
Koningsdag

door Zoetermeerse jongeren. Meer
informatie vindt u op de website van het
Stadstheater Zoetermeer:
www.stadstheater.nl. Kijk in de agenda
bij 4 mei, Theater Na de Dam.

MijnGemeente app
De app is voor smartphones die
werken op iOS of Android. Download
de app via de Appstore, of via de
Google Playstore. Na het installeren
van de MijnGemeente app moeten
gebruikers zich één
keer aanmelden.
Daarna kunt u
vanaf iedere plek
in Zoetermeer een
melding openbare
ruimte te doen.

Van de gemeenteraad

Alle openbare bekendmakingen vindt u op
overheid.nl/overuwbuurt

Geen vergaderingen tijdens meireces

Ontvang alle bekendmakingen in uw buurt via de Omgevings-alertapp
of via de e-mailalert van www.overheid.nl.

De gemeenteraad is met reces van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei. Dit
betekent dat er gedurende deze periode geen raads- en commissievergaderingen
plaatsvinden.

Nieuwe woningen
in de buurt

Actuele raadsinformatie
Wist u dat u op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad de meest actuele informatie
over de gemeenteraad kunt vinden? Neem er eens een kijkje. Alle openbare
stukken, het vergaderoverzicht en (archief van) internetuitzendingen vindt u in het
raadsinformatiesysteem iBabs.

en en
Alle (ontwerp)bestemmingsplann
en
waangevraagde en verleende bou
op
u
omgevingsvergunningen vindt
overheid.nl

Volg de raad
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

Wilt u een binnengekomen aanvraag of verleende vergunning inzien?
Maak hiervoor een afspraak met de omgevingsbalie via
www.zoetermeer.nl/afspraakmaken

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • 14 079
griffie@zoetermeer.nl • www.zoetermeer.nl/gemeenteraad
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Stadhuisplein 1 & Engelandlaan 502
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Publieksplein
Uitsluitend op afspraak
Engelandlaan 502
	www.zoetermeer.nl/
afspraakomgevingsbalie
14 079

Meldingen openbare ruimte
www.zoetermeer.nl/contactformulier
Spoedmeldingen:
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Wegwerkzaamheden
	www.zoetermeer.nl/
wegwerkzaamheden

Zoetermeer is de plek
De leukste
activiteiten!
Dit is de plek.

Han Römer, Peter
23
APR
Heerschop, Viggo
Waas Stadstheater Zoetermeer		
Festen treft je als een mokerslag. Dat was jaren geleden al,
toen het legendarische gezelschap De Ploeg de filmklassieker van Thomas Vinterberg
naar het theater bracht. En dat
is nu weer, met een nieuwe
zwartkomische bewerking van
het script door Peter
Heerschop. In de aangrijpende
voorstelling gaan humor en
drama soepel samen. Juist
door die bijzondere mix van
cabaret en toneel slingeren de
emoties meedogenloos de zaal
in. Keihard lachen met een
huilend hart. Het verhaal in het
kort, voor wie het niet (meer)

weet: familieleden komen vrolijk bijeen om de verjaardag
van vader te vieren. Verloren
zoon duikt op en houdt tijdens
het diner een speech die de
feestelijke avond verandert in
een slagveld. Festen is zonder
twijfel de toneelklapper van het
jaar.

27

Koningsdag in
APR
Zoetermeer		
De afgelopen twee jaar hebben we het oranjefeest beperkt
kunnen vieren. Dit jaar kunnen
we weer meer doen en zijn er
veel activiteiten georganiseerd
voor Koningsdag Zoetermeer
2022. Van de aubade en een
Koningsontbijt tot gratis activiteiten voor kinderen en natuurlijk de vrijmarkt.
Bekijk het volledige overzicht
van activiteiten in de stad op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
agenda

Meldpunt Veilig Thuis
0800-2000
	
24 uur per dag/7 dagen per week.
www.veiligthuishaaglanden.nl
Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
088 - 900 4000
Contact redactie
redactie@zoetermeer.nl

Of u nu op zoek bent naar vrijetijdsbesteding, woonplezier, wilt ondernemen of
studeren? Zoetermeer is de plek!
WK 16
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Fietsen in Zoetermeer
Zoals u al kon lezen, is
Zoetermeer vorige week uitgeroepen tot beste grote fietsstad! Op
www.zoetermeerisdeplek.nl/
fietsen vindt u verschillende
fietsroutes die door de stad, de
polder, het park en het groen
van Zoetermeer gaan. De routes kunt u ook op uw telefoon
ontdekken via de gratis
BeleefRoutes app. Daar staat
een kaart op die u kunt volgen
en u precies laat zien waar u op
de route bent. De app belicht
ook de bezienswaardigheden.
Zo heeft u altijd een persoonlijke gids bij u!
Heeft u geen zin om te fietsen,
maar wel zin om lekker buiten
te zijn? Ontdek Zoetermeer
dan op een E-Chopper! Dit is
een elektrische scooter waarmee u door de mooie landschappen van Zoetermeer kunt
rijden.
Naar zee vanuit Zoetermeer
Met de fietsroute ‘Naar zee
vanuit Zoetermeer’ fietst u
vanuit Zoetermeer, via de
Duivenvoordecorridor (een

mooi groengebied) in
Voorschoten door naar
Meijendel in Wassenaar rechtstreeks naar de Noordzee.
Stad & Polder route
De Stad & Polder route leidt u
naar en door het prachtige
polder- en veenweidegebied
grenzend aan de stad. U kunt
al fietsend de eeuwenoude
wegen, watergangen en
gemalen ontdekken.
Stad & Park route
Met de fietsroutes van de
BeleefRoutes app komt u door
en langs de mooiste parken in
Zoetermeer. Ontdek met de
Stad & Park route de vele parken die Zoetermeer rijk is.
Park & groengebieden route
In de randstad zijn weinig
plekken waar zo veel parken,
polders, plassen en
buitensport- en
recreatiemogelijkheden zijn, als
in Zoetermeer. Zo fietst u met
de Park & groengebieden
route langs en door al deze
mooie plekken.

www.zoetermeerisdeplek.nl

Heeft u een opmerking, vraag of suggestie? Neem contact op met de redactie van

@zoetermeerisdeplek

Bureau Citymarketing via ditisdeplek@zoetermeer.nl

Met dit lekkere weer kunnen we weer
genieten van de lentekleuren! Zoals van
deze mooie sierkersen. Instagramgebruiker
@zoetermeer.in.beeld maakte de foto van de
week.
Wat is uw favoriete plek in Zoetermeer? Deel de
foto met #Zoetermeerisdeplek op Instagram en
misschien komt de foto hier binnenkort voorbij!

WAT MAAKT ZOETERMEER VOOR U
DÉ PLEK?
We nodigen inwoners, bezoekers, studenten en bedrijven in Zoetermeer van harte
uit om te laten zien hoe veelzijdig de stad
is. Heeft u vragen over Bureau
Citymarketing Zoetermeer? We gaan
graag met u in gesprek via e-mailadres
ditisdeplek@zoetermeer.nl!

www.zoetermeer.nl

Vrijwilligerscampagne Zoetermeer voor Elkaar

21 april 2022

“Ik wilde mezelf nuttig maken”
Vrijwilligerswerk is leuk en divers en iedereen
kan het doen. Je kunt zo aan de slag. In het
groen, een buurtcentrum of bij andere mensen
thuis. Vrijwilligerswerk is er in vele vormen.
Het is er voor jong en oud, voor mensen met
een theoretische of een praktische opleiding
en voor mensen met veel of weinig vrije tijd.

Michele Pronk (28)
‘Ik heb een opleiding dierenverzorging mbo gevolgd, maar daar kon ik helaas geen werk in
vinden. Ik zat thuis en vond het moeilijk om iets te gaan ondernemen. Via via kwam ik bijna vijf
jaar geleden bij Piëzo terecht. Daar heb ik samen met anderen onderzocht wat ik leuk vind.
Ik wilde graag iets met kinderen doen en dat kon bij de scouting John McCormick. Daar geef
ik leiding aan de Bevers. Dat is een groep kinderen van
5 tot 7 jaar. Ik doe dat samen met anderen. Het is altijd
teamwerk. Ik vind het leuk om activiteiten te bedenken
en samen met de Bevers uit te voeren. Bij mooi weer
gaan we naar buiten en ontdekken we dingen. We zetten
speurtochten uit, leren de kinderen van alles over de
natuur, schilderen samen of doen spelletjes. Bij slecht weer
blijven we binnen en gaan we knutselen of wat anders
leuks doen. Deze leeftijdsgroep kan zich goed binnen en
buiten vermaken.
Ik volg nu ook een traject bij de gemeente om aan
betaald werk te komen, daarom heb ik nu minder tijd
voor Piëzo. Dankzij het vrijwilligerswerk heb ik ook zelf
ontwikkelingstappen gemaakt en meer vertrouwen in
mezelf gekregen. En blijf ik actief in de maatschappij.’

Het platform Zoetermeer voor Elkaar voert de
komende maanden een campagne om inwoners
van Zoetermeer te laten zien hoe gevarieerd
vrijwilligerswerk is. Anderen helpen maakt niet
alleen die ander blij, je wordt er zelf ook beter
van. Je doet werkervaring op, ontmoet nieuwe
mensen en leert nieuwe dingen.
Zes Zoetermeerders staan op de posters van
de campagne. Ze vertellen graag waarom ze
vrijwilligerswerk zijn gaan doen.

Theo Zon (74)

Michelle Pronk

‘Vóór mijn pensioen was ik muziekdocent. Ik
had een eigen muziekschool en gaf les op
verschillende scholen. Op een gegeven moment
deed ik het op de automatische piloot, dus
vond ik het tijd om te stoppen. Nu werk ik als
vrijwilliger op basisscholen met kinderen die
wat extra begeleiding nodig hebben. Deze
kinderen komen van over de hele wereld en hun
ouders spreken vaak geen Nederlands. Ik help
de kinderen met onder meer lezen, rekenen,
aardrijkskunde, maar ook met klokkijken.
Rekenen doe ik het liefst met ze. Ik heb op
internet gezocht naar de rekenmethodes van
tegenwoordig (een stuk omslachtiger dan
vroeger). De onderwijzers selecteren de kinderen
die begeleiding nodig hebben en geven taken
op. Samen met de kinderen kijk ik dan waar ze
tegenaan lopen en
help ze vervolgens
een-op-een. Het
leuke hieraan is de
waardering die je
van de kinderen
krijgt en de
terugkoppeling van
de onderwijzers, die
zien dat de kinderen
vorderingen maken.
Je hebt voor dit
werk wel veel
geduld nodig. Ik
had van mezelf niet
verwacht dat ik
dat heb. Als ik op
school kom, hangen
de kinderen om
Theo Zon
m’n nek, ze willen
allemaal meester
Theo gedag
zeggen.’

leider scouting
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Odette Livramento

Odette Livramento (49)
‘Ik ben 24 jaar geleden afgekeurd. Dankzij het
vrijwilligerswerk kom ik de deur uit en zit ik niet de
hele dag tussen vier muren. Ik werk drie dagen per
week bij Piëzo in Palenstein. Daar zit ik achter de balie
en ik werk mee aan de wijklunch. Samen met andere
vrijwilligers koken we eten en serveren we een lunch
aan wijkbewoners. Ook geef ik twee keer in de week
zwemles aan kinderen van 8 jaar. Ik heb ruim twintig
jaar in mijn eigen wereldje gezeten: ik heb voor mijn
kinderen gezorgd en was met mijn ziekte bezig. Ik
had het gevoel
dat de wereld aan
mij voorbijging.
Nu maak ik weer
deel uit van de
maatschappij.
Ik kom bij Piëzo
heel verschillende
mensen tegen,
onder wie ook
lotgenoten. Dat is
heel prettig. Ik heb
geleerd om beter op
mezelf te letten en
dingen uit handen
te geven, al is dat
soms moeilijk.
Nee zeggen vond
ik lastig. Ik kan
iedereen aanraden
vrijwilligerswerk te
gaan doen, zeker
als je aan het
Wil jij het
?
en
ak
m
il
vereenzamen bent.
ch
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Je leert dat je er wel
toe doet.’

baliemedewerker

begeleider studieplekken
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Zoetermeer voor Elkaar is het platform waar je vrijwilligerswerk dat bij je past kunt vinden: www.zoetermeervoorelkaar.nl. Weet je nog niet goed
wat je wilt? Vraag dan via info@zoetermeervoorelkaar.nl om een gesprek, dan neemt een medewerker contact met je op. Of maak een afspraak
bij een van de vier Vrijwilligers Informatie Punten. Onze vrijwilligers daar helpen je graag verder! Ze weten hoe je vrijwilligerswerk kunt vinden en
zorgen voor persoonlijke bemiddeling.

Vrijwilligers Informatie Punten:
inZet Rokkeveen
Inlooplocatie inZet
Nathaliegang 79
2719 BT Zoetermeer
Dinsdag van 12.00-15.00 uur
Telefoon: 088-023 4208
Mobiel: 06-52385879
E-mail:
vrijwilliger@paletwelzijn.nl

Stichting Present
Frans Halsstraat 3 (achter
Pelgrimskerk)
2712 JS Zoetermeer
Woensdag van
13.00-16.00 uur
Mobiel: 06-41601300
E-mail:
info@presentzoetermeer.nl

inZet Centrum
Rakkersveld 253
2722 BN Zoetermeer
Donderdag van
13.00-15.00 uur
Telefoon: 079-888 5550
E-mail:
info@stichtingpiezo.nl

Gilde
Stadhuisplein 1 (Forum/
bibliotheek)
2711 EC Zoetermeer
Vrijdag van 13.00-16.00 uur
Mobiel: 06-17469128
E-mail:
infobalie@gildezoetermeer.nl

Cees Senten (74)

Cees Senten

taalvrijwilliger
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‘Ik heb managementfuncties in de zorg,
welzijn en het onderwijs gehad. Negen jaar
geleden ben ik met pensioen gegaan en toen
ben ik door een vriendin geïntroduceerd bij
Piëzo. Zij gaf daar ook les. Ik had geen zin
om thuis achter de geraniums te gaan zitten,
ik wilde me nuttig maken. Voor corona gaf ik
les aan groepen van zo’n vijftien mensen, nu
aan zo’n zes mensen tegelijk. Het interactieve
van groepslessen spreekt me aan. De
deelnemers komen uit alle landen, ze hebben
al wel een kleine woordenschat. Ik probeer ze
uit te dagen om in het Nederlands antwoord
te geven. We gebruiken veel plaatjes en
werken ook met herhalingen. Ik laat ze
liedjes horen en geef de uitgeschreven tekst
waarin enkele woorden zijn weggelaten. Veel
mensen vinden grammatica belangrijk, maar
ze moeten zich eerst kunnen uitdrukken.
Daarna komt de rest wel.
Mijn groepen bestaan uit veel nationaliteiten,
die met elkaar in het Nederlands praten. Het
leuke is dat bijvoorbeeld iemand uit Peru
praat met iemand uit Bosnië, dat is toch
bijzonder? Er komen ook jongere mensen van
begin twintig naar de taallessen. Ze proberen
hier hun weg te vinden. Sommigen willen
bijvoorbeeld graag een mbo-opleiding gaan
doen.’

Sahar Soliman (49)
Lorens Keip

taalvrijwilliger
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Lorens Keip (69)
‘Twee jaar geleden ben ik met pensioen gegaan. Ik leidde ons
familiebedrijf, een brillenglazenfabriek in Amsterdam. Mijn zoon
heeft het van mij overgenomen. In het Streekblad las ik toen dat
Piëzo taalvrijwilligers zocht om les te geven aan mensen die nog
geen of nauwelijks Nederlands spreken. Ik heb me daar meteen voor
opgegeven. Ik vind lesgeven leuk en ik houd van taal. Bovendien vind
ik het belangrijk dat mensen die de taal niet goed spreken en daardoor
in problemen kunnen komen, worden opgevangen. Mijn vrouw komt uit
Amerika en ik heb gezien hoe moeilijk het is om in een vreemd land te
komen waarvan je de taal niet spreekt.
Ik geef les aan beginners in gevarieerde groepen: de deelnemers komen
bijvoorbeeld uit Irak, Jemen, Iran, Eritrea, Syrië, Polen, Afghanistan of
Kongo. De lessen gaan niet alleen over Nederlandse grammatica, maar
ook over praktische zaken in de samenleving. Wat betekent bijvoorbeeld
‘boodschappen doen’? Dan maak ik lesmateriaal van supermarktfolders.
Het mooiste is als er spontaan een discussie op gang komt en de
deelnemers genoeg zelfvertrouwen hebben opgebouwd om in de
nieuwe taal mee te discussiëren. Veel oefenen, veel spreken en dan
komt het correct vervoegen van de werkwoorden tenslotte vanzelf.’

‘In Egypte heb ik twee jaar als bedrijfssecretaresse gewerkt en daarna ben ik in Nederland
terechtgekomen door mijn partner. Inmiddels woon ik al 26 jaar met veel plezier in Zoetermeer.
Ik ben vanaf de start bij de stichting Piëzo betrokken en heb daar verschillende functies
uitgevoerd zoals energieconsulente, vertaler, kinderoppas, organiseren activiteiten basisscholen,
coördinator nieuwe vrijwilligers
en kookmaatje. Ik hou ervan
om andere mensen te helpen,
want dit maakt mij gelukkig. Het
belang van vrijwilligerswerk is
voor mij dat je andere mensen
ontmoet en in contact komt
met andere culturen en religies.
Je wordt sterker van het delen
van je ervaringen met anderen.
Het maakt niet uit wie je bent:
kom uit je huis en ga jezelf
vinden tussen anderen. Laat
niemand je tegenhouden om je
dromen te bereiken. Je studie
en vrijwilligerswerk maken jou
als mens sterk en je kan jezelf
ontwikkelen. Ik wil daarom de
gemeente Zoetermeer en de
Sahar Soliman-Ismail
directrice van Stichting Piëzo
bedanken. Het is mijn droom om
een baan in het ziekenhuis te
krijgen en daarom volg ik nu een
Wil jij het
opleiding tot servicemedewerker
rs
ve chil maken?
zorg en welzijn.’

kookmaatje
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