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Beste lezers, 
 

De gezelligste maanden van het jaar komen er weer aan; november, december en januari: Sinterklaas, 
Kerstmis, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag. Iedereen zal deze periode op zijn/haar eigen manier beleven. 
Uiteraard hopen wij, dat het voor u allen een fijne en prettige periode is. Onze collega Frans van der Leeuw 
heeft een passend artikel over het Sinterklaasfeest geschreven, uiteraard met een Zoetermeers tintje. 
Hoewel wij geen reguliere tochten houden t/m eind april 2020, kunt u ons benaderen voor een familie 
wandeling, of voor een verenigings- of bedrijfsgroepstocht. Interesse? Neem dan contact op met Gilde 
Stadsgidsen via onze website www.gildezoetermeer.nl rubriek stadsgidsen. 
 
                                                                0-0-0-0-0 

Sint Nicolaas 

Op 16 november is het weer zover: Sint Nicolaas bezoekt Zoetermeer. Het begin van het Sinterklaasfeest, 
het mooiste feest van het jaar voor kinderen. Dan kunnen ze weer genieten van de verhalen en van 
lekkernijen zoals pepernoten en marsepein. Maar, Sinterklaasavond, het heerlijk avondje, is het hoogtepunt 
want dan komen er ook cadeautjes. Voor bijna ieder kind is er wel iets en ook de familie wordt niet 
vergeten. Nog niet zo lang geleden, toen ons land nog armoe kende, werd het feest sober gevierd. Als je 
geluk had, kwam er een geschenk voor de hele familie, zoals bijvoorbeeld een sjoelbak of een slee. Maar, 
meestal was er niet meer dan een bekertje chocolademelk. Sinds 1200 was het gewoonte de verjaardag 
van de Sint op 5 december te vieren. Toch is er een tijd geweest dat de heilige Nicolaas in de vergetelheid 
raakte. Omstreeks 1570 riepen de Staten van Holland de republiek uit en werd het Katholieke geloof 
verboden. Sint Nicolaas hoorde bij dit geloof en verdween op de achtergrond. Stiekem werd het echter 
toch gevierd. Jan Steen heeft er zelfs een schilderij van gemaakt. Na 1815 mocht iedereen weer geloven 
wat hij wilde en kwam ook de Sint weer terug. 

 

 

 

 
Sinterklaas gevierd. Dat gebeurt al 
eeuwen op dezelfde manier. Kinderen die 
braaf zijn, krijgen cadeautjes van de Sint. 
Het meisje vooraan heeft een emmer vol. 
Stoute kinderen, zoals de huilende jongen 
links, krijgen een roe (een takkenbos) in 
hun schoen. Jan Steen was een geboren 
verteller. Hij bracht hier alle elementen 
van het bekende volksfeest in beeld. 

 

 

 

 

 

 
Nicolaasfeest 
Jan Steen rond 1665 – Rijksmuseum, 
Amsterdam 
 
(foto en begeleidende tekst: Rijksmuseum) 

Nieuwsbrief Zoetermeer   

http://www.gildezoetermeer.nl/
https://artsandculture.google.com/entity/m01h34g


De heilige Nicolaas werd verder nog bekend door de vele mythen 
rond zijn figuur. Bovendien was hij ook nog de beschermheilige van 
de vissers. Als we tijdens onze wandelingen vertellen dat 
Zoetermeer ooit een vissersdorp was, moeten de mensen zich 
inhouden om niet in de lach te schieten. Men is kennelijk niet op de 
hoogte van het feit dat er bij Zoetermeer een enorm meer was, dat 
tot begin zeventiende eeuw ruim bevist werd. De naam van onze 
stad is zelfs ontleend aan deze grillige en stormachtige plas. 
Veel gebouwen in het westen van Europa zijn genoemd naar de 
heilige Nicolaas. Ook in Zoetermeer, waar we naast de Nicolaaskerk 
ook het Nicolaasplein, en nog niet zo lang geleden de inmiddels 
gesloopte Nicolaasschool hadden. Als u van het Marseillepad naar 
het plein wilt lopen, dan gebruikt u de Nicolaasbrug. Voor u de brug 
betreedt, kijkt u dan even naar het begin; dan ziet u aan beide 
kanten drie goudgele cirkeltjes. Die behoren tot een van de 
verhalen over Sint Nicolaas. Hij hielp drie meisjes die door hun 
vader tot prostitutie waren gedwongen omdat hij hun bruiloft niet 
kon betalen. De heiligman wierp in opeenvolgende nachten een zak 
met goudstukken door het raam naar binnen. Voor elk meisje een,     Sint Nicolaas van Myra: 15-3-270 Patara-                                
waardoor hun bruiloft en eer werden gered. In onze tijd zijn de         Lycië Turkije /6-12-343 Myra-Griekenland  
goudstukken vervangen door pepernoten, maar daar komt geen        (exacte jaartallen onbekend)  (Wikipedia)                                                                    
bruiloft van.        
                   Frans van der Leeuw 
 

0-0-0-0-0 

 
Overgenomen uit het AD van 10 oktober 2019 

Chapeaubeeldje voor Jacques van Oosterom 

Jacques van Oosterom uit Zoetermeer heeft een Chapeaubeeldje ontvangen van burgemeester Charlie 

Aptroot en wethouder Margreet van Driel.  

Laura van Vuuren 10-10-19, 17:15 
 

Het beeldje wordt uitgereikt 

aan mensen die zich 
inzetten voor de stad. Van 

Oosterom heeft deze 
ontvangen omdat hij onder 

meer jaren actief is geweest 
als stadsgids, suppoost van 

het stadsmuseum 

en muzikaal begeleider in 
meerdere 

verzorgingshuizen. 
Daarnaast was hij als 

voormalig eigenaar van 

schoenenwinkel Van 
Oosterom Schoenenmode 

ruim 30 jaar actief lid van 
de winkeliersvereniging 

Dorpsstraat. 
 

 

 
 

Jacques van Oosterom krijgt Chapeaubeeldje uitgereikt van burgemeester Charlie Aptroot en wethouder Margreet van 
Driel © Gemeente Zoetermeer. 



Lezing- en filmavond: ‘Zoetermeers Groen - Stad tussen de parken’  
 
Graag maken we voor een keertje reclame voor het Historisch Genootschap Oud Soetermeer.  
De vereniging organiseert op dinsdagavond 5 november a.s. een film-/lezingavond. In onderstaand 
“persbericht” leest u er meer over. 

Al eeuwenlang is Zoetermeer een groene vlek op de 
kaart. Tot de jaren 60 van de vorige eeuw werd die 
vlek vooral veroorzaakt door de grote hoeveelheid 
weilanden rondom Zoetermeer. Gras, gras en nog 
eens gras. Vanaf het midden van de jaren 60 begon 
Zoetermeer te groeien van Dorp naar Stad. Met die 
groei veranderde ook het karakter van het groen in 
en om Zoetermeer. Steeds meer grasland verdween, 
om plaats te maken voor nieuwbouwwijken. De 
groeistad kreeg een nieuwe groene jas, door de 
aanleg van veel parken en plantsoenen. Vanuit de 
lucht gezien is Zoetermeer daarom nog steeds een 

groene vlek op de kaart. ‘Zoetermeers Groen - Stad tussen de parken’, zó heet de film die gemaakt is door 
de filmgroep van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. De film toont de ontwikkeling van het groen 
in verleden en heden. Van de aanleg van het eerste park, het Wilhelminapark, in het begin van de vijftiger 
jaren, tot de Nieuwe Driemanspolder, een nieuw water- en recreatiegebied dat op dit moment nog wordt 
aangelegd. De film laat ook zien wat Zoetermeerders kunnen doen met al dat groen. Met de verrekijker de 
natuur in, schilderen van groengezichten, een oude boomgaard weer tot leven wekken in de Hof van 
Seghwaert, een volkstuin… De film ‘Zoetermeers Groen - Stad tussen de parken’ gaat in première op 
dinsdagavond 5 november as. Aan de film gaat een lezing vooraf door de Zoetermeerse Stadsecoloog 
Hendrik Baas. Hij vertelt over zijn werk en ervaringen met het groen in Zoetermeer.  
Dus, tot ziens in ‘Het Centrum’, Frans Halsstraat 1, Zoetermeer. Aanvang 20.00 uur. Reserveren is, gelet op 
de maximale capaciteit van de zaal, noodzakelijk. U dient zich aan te melden bij mevrouw F. Brandhorst, 
telefoon 079-3517047 of via www.activiteitencommissie@oudsoetermeer.nl De toegangsprijs bedraagt      
€ 5,00 voor niet leden en € 3,00 voor leden HGOS. 
                                                                                               (foto: HGOS – Wilhelminapark in 1951) 
 
 

 

                                                                                                          
 

Het startpunt van elke wandeling of fietstocht van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer wordt aangegeven in het  
Streekblad 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  

http://www.activiteitencommissie@oudsoetermeer.nl
http://www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen
mailto:stadsgidsenzoetermeer@gmail.com
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