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Beste lezers, 
 
Woensdag 16 oktober a.s. houden wij onze laatste tocht dit seizoen en dat is een koetstocht “de 
Pioniersroute”. In onze agenda van deze Nieuwsbrief leest u er alles over. We kunnen terugkijken op een 
zeer goed seizoen met 4 boottochten, 5 koetstochten, 11 fietstochten en 33 wandelingen. Dit kwam 
voornamelijk doordat we twee activiteiten per week hebben georganiseerd. Van een aantal deelnemers 
hebben we, na afloop van een tocht, leuke reacties gekregen. In de komende maanden gaan we onze 
tochten evalueren en een nieuwe agenda samenstellen voor 2020. Uiteraard houden wij u op de hoogte 
van onze intenties en wij danken u voor uw deelname(s) aan onze tochten. 
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Het maandelijkse tijdschrift: Maandelykse Nederlandsche Mercurius 
Het tijdschrift verscheen van juli 1756 tot en met juni 1807. Er kwamen 16 afleveringen per jaar uit, die 
gebundeld werden in halfjaarlijkse door gepagineerde delen. Met ingang van 1792 bevatten de delen een 
hele jaargang. In 1806-1807 verscheen het blad maandelijks. Na het overlijden van de uitgever hield het 
op te bestaan. 

In het juli-decembernummer van 1777 verscheen er een artikel in 
het blad waarin melding werd gemaakt dat er op een reis door het 
land, omstreeks zeven uur in de morgenstond, prins Willem de vijfde 
Zoetermeer en Zegwaart voor een korte stop aandeed toen hij op 
weg naar ‘t Loo was. Hij verwisselde de paarden aan Den Hoorn 
even buiten genoemde dorpen, maar dat wel bij het ambacht 
Zegwaart behoorde. 
De schout en ambachtsbewaarders namen de gelegenheid waar om 
de prins in de herberg De Hoorn enige versnaperingen aan te bieden 
en mede uit naam van de overige regenten en ingezetenen der 
Heerlijkheid aan zijne doorluchtige hoogheid betuiging te doen van 
de gevoelens welke alle Vaderlanders voor zijne doorluchtige 
Hoogheid voelden. De schout nam de vrijheid aan zijne doorluchtige 
Hoogheid een vers aan te bieden het te dezer gelegenheid door hem 
in het Latijn gemaakt was. Kort hierna vertrok de Prins. 

(afbeeldingen Encyclopedie Nederlandstalige Tijdschriften) 
 

In 1864 heeft de Letterkundige Afdeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen een lijst van 
Nederlandse plaatsnamen naar nieuwe regelen opgesteld. Daarin staat Zegwaart met een T geschreven. 
Een extra aantekening vermeldt echter dat de oorsprong van de naam Zegwaart een D als eindletter 
vereist.  
                                                                                                                         Frans van der Leeuw         
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AGENDA 
Woensdagochtend 2 october 

Fietstocht – Leiden Ontzetroute – Verzamelen bij 
de fietsenstalling van ’t Geertje, Geerweg 7 
Zoeterwoude. – Vertrek 10.00 uur. 

De gids vertelt het 
verhaal van het 
Ontzet, maar nu in 
omgekeerde volgorde. 
We staan stil bij 
punten in de route 
waar belangrijke 
voorvallen 
plaatsvonden. Het 

eindpunt van de rit is daarom in het Oude Dorp. 
 
Zaterdagochtend 5 oktober 
Wandeling – Zegwaartse geschiedenisroute – 
Verzamelen Dorpsstraat 132 - Vertrek 10.00 uur. 

Tijdens deze 
wandeling vertelt de 
gids waarom het dorp 
Zegwaart lange tijd 
niet mocht 
samengaan met 
Zoetermeer en hij 
praat over belangrijke 
personen en 
gebeurtenissen.  
 

 

 

Woensdagochtend 9 oktober 
Fietstocht – Rijksmonumentenroute –  
Verzamelen vanaf Dorpsstraat 132 - Vertrek 
10.00 uur. 

De rijksmonumenten 
- fietstocht gaat 
langs de 
monumenten aan de 
Vlamingstraat en 
Voorweg en aan het 
eind de Veenweg op 
en richting 

Leidschenveen, door naar de Roeleveenseweg 
(het uiterste puntje van Zoetermeer) Dan langs 
de golfbaan en A12 naar de Stationsstraat 
 

 

Zaterdagochtend 12 oktober 

Wandeling – Dorpsstraat en de verdwenen 

winkels - Verzamelen Vertrek 10.00 uur. 

Winkelen en 

winkels in 1950 en 

in 2019. Ooit zaten 

er (rond 1950) 9 

kruideniers; 6 

bakkers; 5 slagers 

en 4 groenteboeren 

in de Dorpsstraat. 

Waar waren die 

gevestigd en hoe zag het totale winkelbestand er 

uit? Een periode, toen gezellig winkelen nog een 

onbekend begrip was. Tijdens de wandeling 

vertelt onze gids er alles over. 

Woensdagochtend 16 oktober 
Koetstocht – Pioniersroute - Verzamelen 
Restaurant De Sniep – Vertrek 10.00 uur. 

De route gaat 
richting de 
Meerpolder, voor 
het verhaal over de 
droogmaking, naar 
de Voorweg. Na 
een flinke rit over 
deze oude weg een 
korte stop ter 

hoogte van het Panamapad, voor het verhaal van 
de strijd tussen de Geuzen en de Spanjaarden (de 
Slag bij Zoetermeer). Verder naar het oude dorp 
met tussentijds historische informatie. 
 
Prijs: € 15,00 per deelnemer. Verzamelen bij  
Restaurant de Sniep, Broekwegschouw 211. We 
vertrekken om 10.00 uur. Uw gids is een half uur 
voor vertrek aanwezig. 
 
Let op: U kunt alleen mee, indien u vooraf uw 
plaats in de koets heeft gereserveerd. 
Om één of meer plaatsen in de koets te 
reserveren vult u het onderstaande formulier in. 
U kunt met iDeal betalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

Het startpunt van elke wandeling of fietstocht van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer wordt aangegeven in de 
media van Streekblad en Postiljon en op de website www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen. 
De kosten per wandeling of fietstocht bedragen € 5,00 per persoon, een kopje koffie of thee inbegrepen.  
De kosten van de koetstocht bedragen € 15,00 per persoon. Ook hier een lekker kopje koffie of thee na 
afloop. De koetstocht Pioniersroute begint en eindigt bij Hotel-Restaurant De Sniep, Broekwegschouw 211, 
2717 LC Zoetermeer. De koetstocht Wilsveenroute begint en eindigt bij stalhouderij Hanemaaijer, Voorweg 
172, 2716 NK te Zoetermeer. 
De kosten voor de vaartocht door de Weipoort bedragen ook € 15,00 per persoon, incl. een lekker kopje 
koffie of thee na afloop. De vaartocht begint en eindigt bij de kaasboerderij Van Veen, Weipoortseweg 72a, 
2381 NG Zoeterwoude – Weipoort. 
Voor de koetstocht en de vaartocht dient u zich aan te melden via de bovenstaande website. Eenmaal op 
de website klikt u op ‘agenda’, vervolgens op boottocht of koetstocht , klik op ‘hier’ om te reserveren en vul 
de gegevens in. Daarna wordt u doorverwezen naar ‘betalen’. 
Als de koets-of vaartocht onverhoopt niet mocht doorgaan (door te weinig deelnemers of slecht weer), 
ontvangt u hier één/twee dagen voor de tocht bericht over. Uiteraard retourneren wij dan uw inschrijfgeld.   
Tochten voor groepen zijn ook op aanvraag mogelijk; stuur hiervoor een aanvraag in naar e-mailadres: 
stadsgidsenzoetermeer@gmail.com. Wij nemen dan graag contact met u op. 
 
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of uw e-mailadres wijzigt, wilt u dit dan doorgeven aan: 
f.n.leeuw@ziggo.nl  
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