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Speciale uitgave vanwege het overlijden van Jacques van Oosterom, o.a. Stadsgids 

 

In memoriam  

Jacques van Oosterom 

Op 15 november jl. bereikte ons het droevige bericht dat Jacques van Oosterom op 13 november jl. op 84-

jarige leeftijd is overleden. 

Van sommige mensen zou je willen dat ze tot in lengte van dagen blijven leven. Bijvoorbeeld omdat ze zich 
vol overgave inzetten voor allerlei vrijwilligers-instanties en Jacques van Oosterom was zo’n mens. Je kon 
altijd een beroep op hem doen; of het nu voor orgelspelen was in de kerk, of pianospelen in een 
bejaardencentrum, activiteiten ontwikkelen voor film-/lezingavonden voor het Historisch Genootschap; 
Jacques zorgde altijd voor een interessant programma. 

Maar, wij zullen ons beperken tot zijn inzet voor het Gilde Stadsgidsen:  

• hij was de oprichter van de ‘Stadsgidsen’. Samen met wijlen Bep van Adrichem creëerde hij in de 
Dorpsstraat, waar hij was geboren, opgegroeid en zijn schoenenzaak had, een interessante looproute en 
vertelde daarover.  

• hij nam het initiatief om fietsroutes samen te stellen in en rondom Zoetermeer 

• hij organiseerde koetsroutes in samenwerking met stalhouderij Haanemaaijer. 

 

In de periode 2001-2006 stelde het Historisch Genootschap Oud Soetermeer een boekwerkje samen: “De 
Geschiedenis op Straat”. Aan de hand van dit boekwerkje, kon Jacques samen met Bep en wat later met 
Kees de Jong en Frans v.d. Leeuw heuse stadswandelingen, fiets- en koetstochten organiseren. Op deze 
manier konden inwoners van Zoetermeer kennis opdoen van onze stadsgeschiedenis.  

Bij de viering van Zoetermeer 1000 jaar nam hij het initiatief ook koetsritten, met een historisch verhaal 
van de gids, aan onze activiteiten toe te voegen.  

Alle activiteiten die hij op de rails zette, vinden nog steeds plaats. Naast deze initiatieven bracht hij telkens 
weer ideeën in voor het opnemen van nieuwe wandelingen, zoals de “Dorpsstraat kerkenpadroute”, de 
“Dorpsstraat oude winkelroute” en de “Boter, kaas en eierenroute”. Deze looproutes bleken erg in de 
smaak te vallen bij onze deelnemers. 

Jacques was ook een heel sociaal persoon. Hij nam voor de gezelligheid tijdens onze tweemaandelijkse 
vergaderingen regelmatig koekjes mee, wat onder de collega-gidsen vanzelfsprekend zeer werd 
gewaardeerd. Ook was hij altijd bereid op elk moment dat een ingeroosterde gids uitviel de open plek in te 
nemen.  

Wij houden Jacques voor altijd in onze gedachten. 

Gilde Stadsgidsen Zoetermeer wenst zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterke in deze 
moeilijke periode. 

                                                                                                                                                                                                               Niek Thoen 

Hieronder nog een aantal foto’s. 

 

 

Nieuwsbrief 

Zoetermeer   



 

 

 


