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Gluren bij de Buren, 5 september 
De laatste jaren zijn wij gastheer/vrouw bij het evenement Gluren bij de Buren, waar allerlei 

mensen en groepen een optreden verzorgen in huiskamers, ofwel bij iemand ‘thuis’. Dit keer 

komen op Dorpsstraat 132 de “Everlite for Hawaiians” optreden.  

Dit keer niet binnen vanwege alle coronaregels maar in de tuin achter ons pand. De groep brengt 

in een aantrekkelijke show de tropische klanken van Hawaï naar onze tuin aan de Buurvaart. 

Onder de kastanjeboom zullen ze om 12.45 uur, 14.15 uur en 15.45 uur hun nummers ten gehore 

brengen. 

De ingang op zondagmiddag 5 september is gewoon aan de Dorpsstraat 132. Voor iedereen staat 

een stoel klaar en rolstoelen hebben op ons terras de beste plek.  

Voor het hele programma in Zoetermeer, zie: https://glurenbijdeburen.nl/informatie/programma 

 

https://glurenbijdeburen.nl/informatie/programma
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Open Monumentendag, 11 september 
De Open Monumentendag op (vooral) zaterdag 11 september heeft dit jaar als thema: Mijn 

monument is jouw Monument, waarbij de nadruk ligt op gastvrijheid. 

 

Expositie 

In ons pand Dorpsstraat 132 wordt een expositie gehouden over “Nieuwkomers in Zoetermeer”. 

In de jaren vijftig en zestig van de vorige 

eeuw veranderde er maatschappelijk veel 

en werd begonnen met de uitbreiding van 

het dorp en later de bouw van Groot 

Zoetermeer. Wat er toen werd gebouwd 

maakt inmiddels al weer deel uit van ons 

erfgoed. 

Maar hoe inclusief en gastvrij was die 

nieuwe omgeving in de jaren vijftig en 

zestig? Hoe werden de nieuwe 

Zoetermeerders ontvangen en hoe 

integreerden ze? 

De tentoonstelling in Dorpsstraat 132 

probeert daar aan de hand van persoonlijke geschiedenissen antwoord op te geven. Open vanaf 

11 september 11 uur en vervolgens op maandagavond en woensdag- en zaterdagmiddag. 

 
Boekje 

Het Comité Open Monumentendag Zoetermeer geeft bij de Open Monumentendag op 11 

september een boekje uit. Uiteraard met alle geopende monumenten maar het bevat ook 

artikelen over “Zoetermeer, van dorp tot stad, voor wie allemaal?”, de Vrouwen Adviescommissie, 

de participatie in de bouwcultuur en ook een fietsroute ontbreekt niet. Het boekje is gratis 

verkrijgbaar bij de geopende locaties. Over de woondekken in Buytenwegh van architect Jan 

Sterenberg wordt in de wijk een historisch informatiebord geplaatst. 

Veel bekende monumenten zijn open en toegankelijk voor iedereen. Nieuw of min of meer nieuw 

zijn onder meer de Chinese Evangelische Kerk, het Monuta-gebouw, de Maquette van de stad  en 

de Rioolwaterzuivering. 

 

Programma 

Kijk voor het volledige programma in Zoetermeer op https://www.openmonumentendag.nl/waar-

wil-je-naartoe/?search_type=plaats&submitbtn=Zoeken&search_value=Zoetermeer .  

Alle monumenten, tuinen en gebouwen zijn te bezoeken tussen 11.00 uur en 16.00 uur, tenzij 

anders aangegeven. Afhankelijk van de landelijke, lokale en particuliere regels kunnen eventuele 

restricties (mondkapje, anderhalve meter, aantal bezoekers) per locatie verschillend zijn.  

 

Historisch Festival 
In het weekend van 25-26 september vindt het jaarlijkse Historisch Festival plaats. Oud 

Soetermeer en het Stadsarchief zullen daar weer op zaterdag in een tent present zijn. We hebben 

een foto-expositie over Werken in Zoetermeer en er worden gasten uitgenodigd. Wie? Dan moet 

u even komen kijken. 

Bouwen achter de Dr. J.W. Paltelaan in 1962. Foto P. 't Hart 
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