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Beste lezer, 
 
2020 zullen we niet gauw vergeten. We zijn met z’n allen volledig beheerst door het verschrikkelijke virus 
dat ons hele leven op de kop gooide. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. Als we ons met z’n allen 
goed houden aan de “lock down” en de vaccins doen wat ze beloven, dan ziet de zomer en misschien al 
een stukje voorjaar, er absoluut zonniger uit.  
 
Toch hebben we in 2020 ook een paar lichtpuntjes meegemaakt: 

 In het kader van de actie “Help Nederland Vooruit, gesponsord door de ING hebben wij als Gilde 
Stadsgidsen, de 1e prijs van € 5.000,= gewonnen. Dit is mede dankzij de stemmen van velen van u, 
waarvoor nogmaals dank.  

 Van dit prijzengeld hebben wij inmiddels een professionele geluid set gekocht, waarmee wij tijdens 
onze vaar-en fietstochten nog beter verstaanbaar zijn. Ook zullen we deze apparatuur bij de 
wandeltochten gaan gebruiken, zeker zo lang de 1,5 meter afstand regel blijft gelden. 

 We zijn ook blij met de komst van 3 nieuwe gidsen die staan te trappelen van ongeduld om u het 
mooie Zoetermeer te laten zien. 

 We hebben in augustus en september 2020 toch nog 2 “coronaproof” wandelingen kunnen houden. 
Nieuwe tochten, beperkt aantal deelnemers, geen koffiedrinken. Gelet op de reacties van de 
deelnemers was dit een groot succes. 

 
Voor het nieuwe seizoen kunnen we niet wachten om weer te beginnen. 
In januari maken we het programma, in maart/april publiceren we dat op onze website en via de 
nieuwsbrief en eind april/begin mei gaan we weer “los”. 
Het belooft een mooi jaar te worden. We hebben oude en nieuwe tochten, vaak aangevuld met een extra 
belevenis. 
 
MAAR, we moeten een slag om de arm houden. De vooruitzichten m.b.t. het vaccin tegen 
corona, zijn gunstig, maar we doen de tochten alleen als het volledig verantwoord is voor u en 
voor ons. 
 
Een heel goed 2021 in goede gezondheid en we hopen u te zien bij een van onze tochten in 2021 
 
Gilde Stadsgidsen 

Edward ten Hooven, Coördinator 
Kees Doodeman, Voorzitter 
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Gilde  Stadsgidsen  Zoetermeer  wenst  u  een  gezond  en  actief  2021  
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Zoetermeer   



Januari  
Januari was de elfde maand van het jaar bij de Romeinen en de 
eerste maand bij ons. De naam is afkomstige van de Romeinse god 
Janus die twee gezichten had. Het ene gezicht keek naar het 
verleden en het andere naar de toekomst. Janus was beschermgod 
van doorgangen, maar ook van alle begin en de overgang van oud 
naar nieuw. Dat moeten we maar koesteren want we hebben 
weinig plezier beleefd aan het jaar 2020. Onze blik is nu vooral op 
de toekomst gericht waar onze hoop ligt. Zeker nu we een vaccin 
hebben dat ons vrijwaart van het monsterlijke virus dat de wereld 
al een jaar teistert. 
                             Januari, schilderij van Leandro Bassano (Wikipedia) 

 
                                                                   0-0-0-0-0 
 

Wat eens was 
In de negentiende eeuw toen er treinen begonnen te 
rijden gingen er ook passagiers mee. De trein deed 
ook af en toe Zegwaart aan. Omdat de hoeveelheid 
ritten beperkt was en de treintijden wisselend waren, 
moesten de passagiers wachten op het niet al te 
warme perron waar ook wind en regen vrij spel 
hadden. In mei 1870 kwam daar verandering in toen 
in de Dorpsstraat 152 een wachtkamer annex 
koffiehuis werd geopend. De loopafstand naar het 
station was ongeveer vijftien minuten maar de 
eigenaar van de wachtkamer stelde een paard en 
wagen beschikbaar om de mensen weg te brengen. 
Ook was er korte tijd een restauratie op het station 
zelf, maar die was snel weer weg. In 1907 begon Willem Sterrenberg een echt stations koffiehuis vlak bij 
het station. Het pand staat er nog steeds maar wordt nu particulier bewoond. 
Een interessant artikel over de spoorwegen in Zegwaart/Zoetermeer staat er in een uitgave van ‘t Seghen 
Waert van 2017. Dit was ook de bron voor het verhaal van de wachtkamer. 
 
                                                                                                     Foto: HGOS, Beeldbank Zoetermeer 
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Het Kruispunt 

Velen die al wat langer in Zoetermeer wonen kennen 
waarschijnlijk nog het Kruispunt aan de Osylaan. Het 
was een Nederlands Hervormd kerkelijk centrum waar 
naast religieuze bijeenkomsten ook cursussen van 
diverse aard werden gegeven. Voor recepties was er 
ook plaats. Het gebouw was geen lang leven 
beschoren. Het werd in 1975 in gebruik genomen en 
in 2001 afgebroken. In 1994 was het gebouw echter 
al verkocht aan de kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste dagen. In 2002 begon de bouw 
van hun kerk op dezelfde plek. Een kerk die omgeven 
wordt door een fraaie tuin. Op de toren staat een 
engel met een bazuin. Veel mensen denken dat het 

Gabriël is, maar het is Moroni die via zijn instrument het Mormoonse evangelie over de wereld verkondigt. 
 

                                                                                                        Frans v.d. Leeuw (gehele tekst) 
                                                                                                                                Foto: Reliwiki 
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https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leandro_Bassano&action=edit&redlink=1


Mysterie: dit betekenen de bol, het kruis en de haan in het topje van 
Zoetermeerse kerktorens 
 

Eind augustus 2020 schreef Marijke Helsloot (indebuurt 
Zoetermeer) een alleraardigst artikel over een mysterie in 
Zoetermeer, nl. de symbolen op Zoetermeerse kerktorens. 
Helaas mocht ik het artikel niet een-op-een overnemen, maar ik 
mocht wel korte passages overnemen en u “doorlinken” naar het 
oorspronkelijke artikel. Het is zeer de moeite waard. 
Wat betekent de haan, het kruis en de bol op de kerktorenspits. 
Deze symbolen komen voort uit heidense tradities en worden al 
eeuwenlang gebruikt, als afweermiddel om boze geesten weg te 
houden. 
 
De haan heeft drie betekenissen, waarvan de windhaan de 
makkelijkste is. 
De andere redenen leest u in het artikel. 
Het kruis was vroeger ook een heidens symbool, maar staat nu 
voor één van de bekendste christelijke symbolen. 
De bol heeft een aparte verklaring, de glans symboliseert de 
verjaging van demonen en daarnaast denkt men aan de appel 
die voor de zondeval staat. 
 

Oude Kerk Zoetermeer                           Niet iedere kerktoren heeft een bol, kruis en haan op de top  
                                                           staan. Bij sommige kerken spot je maar één van deze symbolen, 
of juist iets heel anders. Voor uw volgende wandeling door Zoetermeer: vergeet niet naar de symbolen te 

kijken. van 

 
https://indebuurt.nl/zoetermeer/genieten-van/mysteries/mysterie-dit-betekenen-de-bol-het-kruis-en-de-
haan-in-het-topje-van-zoetermeerse-kerktorens~82214/ 

         Niek Thoen 
       Foto: HGOS, Beeldbank Zoetermeer 
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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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