
                  

 
   
Beste lezers, 
 
We gaan weer beginnen!!! En…, we hebben ons in een fraai rood jack gehesen om, tijdens onze 
wandelingen, fiets-, koets- en vaartochten, duidelijk door Zoetermeer en daarbuiten herkenbaar te zijn. 
 
De lente is begonnen. Hoog tijd om weer lekker naar buiten te gaan. Wij hebben er in ieder geval veel zin 
in. We hebben een mooi afwisselend programma voor u samengesteld.   
We hebben dit seizoen maar liefst 53 tochten, zowel op de woensdag als op de zaterdag. En de meeste 
tochten doen we 2x. Dus als u een keer niet kan, geen probleem. Grote kans dat de tocht later in het 
seizoen nog een keer terugkomt. 
In april beginnen we gelijk met twee primeurs: Twee nieuwe fietstochten. We starten op woensdag 17 april 
met de Westerpark/Meerzicht fietstocht en op zaterdag 20 april gaan we van groen naar groen fietsen: de 
Zoetermeerse parkenroute. 
Ook gaan we wandelen in april. Op woensdag 24 april onthult de gids geheimen over het tweelingdorp van 
Zoetermeer: Zegwaart 
Op zaterdag 27 april gaan we “winkelen”. De gids vertelt u uit eigen ervaring hoe en bij wie de 
boodschappen werden gedaan halverwege vorige eeuw. 
Voor deze tochten kunt u zich inschrijven via onze nieuwe website www.gildezoetermeer.nl/stadsgidsen. 
Neem dan gelijk een kijkje bij onze overige tochten. 
 
Wij wensen u heel veel wandel-, fiets-, vaar- en koetsplezier. 
 

 
Stadsgidsen Zoetermeer, v.l.n.r.: Gilbert Walter, Edward ten Hooven, Jan Groenewegen, Nel Boerdijk, 
Jacques van Oosterom, Niek Thoen, Kees Doodeman, Kees de Jong, Wilco Pot en Frans van der Leeuw. 
Helaas ontbreekt Frans Rijkaart op de foto. 

o-o-o-o-o 
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Gebrandschilderd glas 
 
Het brandschilderen van glas is een oude techniek waaraan men zich al vóór het jaar 1000 waagde. Het 
branden gebeurt in een oven bij een temperatuur van 675 graden, waarbij de brandverf zich hecht aan het 
zacht geworden glas. Gebrandschilderd glas is veel gebruikt in kerken.  

Op het glas staan religieuze voorstellingen gemaakt door 
beroemde glaskunstenaars. In de Renaissance ging deze 
manier van kerkversiering door. Omdat de techniek van het 
inlijsten nog niet zo gevorderd was dat alles in één stuk kon, 
werd het glas in kleine stukken gesneden. Daarna plaatste men 
het in loden lijsten waarin de beeltenis tot een geheel werd 
gevormd. Later kwamen er ook andere toepassingen van het 
glas zoals kleine ruiten met familievoorstellingen. Ook 
medaillons deden hun intrede. Tijdens de Hervorming en de 
Barok speelde gebrandschilderd glas nauwelijks nog een rol.  
Maar in de negentiende eeuw werd het weer belangrijk toen 
architecten glas een plek gaven in hun ontwerpen. Schitterende 
uitvoeringen van gebrandschilderde glas vinden we overal in 
Europa. Wereldberoemd is bijvoorbeeld de kathedraal van 
Chartres in Frankrijk. 
 

                                   
 

Zo ver hoeven we echter niet te gaan. 
Ook in Zoetermeer vinden we glas-in-
loodwerk. In de katholieke Nicolaaskerk 
in de Dorpsstraat bevindt zich het fraaie 
werk van de glaskunstenaar Asperslagh 
dat na de Tweede Wereldoorlog door de 
gelovigen is cadeau gedaan. In de 
naastgelegen pastorie zijn kunstzinnig 
gebrandschilderde ruiten in de 
bovenlichten aangebracht. De Oude 
Kerk heeft geen glas-in-lood ramen, 
maar de Morgensterkerk heeft ze wel: 
een mooie ster in de muur naast de 
preekstoel.  

 

De kathedraal van Chartres vanuit het 

oosten gezien.                                

                                       Foto Wikipedia 

De Nicolaaskerk in de Dorpsstraat.                          

Foto: Wilco Pot 

 

Een van de vele glas-in-lood ramen van de 

Kathedraal van Chartres.    

                                        Foto Wikipedia 



 
 

Ook de Pelgrimskerk telt een aantal gekleurde ramen. Maar kerken zijn niet de enige gebouwen met dit 
glas. Het is ook te vinden in woonhuizen, scholen, boerderijen en noem maar op. Ze geven een extra 
dimensie aan de architectuur. Veel kunstenaars, onder wie Theo van Doesburg van kunstbeweging De Stijl, 
hebben zich deze kunstvorm eigen gemaakt. Zodanig dat wij er nu ook nog van kunnen genieten. 

 
 

                                                                                                                                Frans v.d. Leeuw 
 
 
 
 
 
 
 
 

o-o-o-o-o 
 

Glastafereel van Asperslagh in de 

Nicolaaskerk 

 

 

Hieronder nog een collage van 

Asperslagh in de Nicolaaskerk  

 

Foto’s: Wilco Pot 



AGENDA 
Woensdag 17 april 
Parkentocht; Fietstocht - Westerpark / Meerzichtroute – Verzamelen bij Station Voorweg bij de Olympus -  
Vertrek 10.00 uur. 

 Westerpark      Meerzicht 
Deze tocht is een leuke mix tussen historie, natuur en architectuur. We starten aan de historische 
Voorweg, en doorkruisen het schitterende Westerpark. Ook de gevarieerde architectuur van de wijk 
Meerzicht komt aan bod. 
 
Zaterdag 20 april 
Zoetermeerse parkenroute; Fietstocht – Verschillende parken worden bezocht – Verzamelen bij restaurant 
de Sniep – Vertrek 10.00 uur. 

  
 
 
 
Buytenpark  

 

 
Zoetermeer telt 23 kleinere en grotere parken. In 1958 werd het eerste (Wilhelmina)park achter de 
Dorpsstraat aangelegd. Tot die tijd waren de polders onze parken. Wat betekenen deze parken en parkjes 
voor Zoetermeer en waar zijn ze gesitueerd? Een fietstocht door het groen van Zoetermeer. 
 
Woensdag 24 april 
De Zegwaartse geschiedenisroute; Wandeling – Verzamelen bij Dorpsstraat 132 – Vertrek 10.00 uur.  

 Zoetermeer       Zegwaart 
De gids vertelt waarom het dorp Zegwaart lange tijd niet mocht samengaan met Zoetermeer en hij praat 
over belangrijke personen en gebeurtenissen. 
 
Zaterdag 27 april 
Dorpsstraat-/Verdwenen winkelsroute; Wandeling – Verzamelen bij Dorpsstraat 132 – Vertrek 14.00 uur. 

 
 
 

Dorpsstraat met verdwenen winkels 
 
 
 
 

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. 

o-o-o-o-o 



(advertentie) 
 

Stadsgids in Zoetermeer, ook iets voor jou?                    
 
Het team Stadsgidsen Zoetermeer zoekt uitbreiding met een of meer nieuwe gidsen. 
 
Wij organiseren jaarlijks ca. 50 wandel-, fiets-, koets- en vaartochten in Zoetermeer en directe omgeving. 
Wij laten mensen kennismaken met de oude en recente historie van Zoetermeer. 
 
Je begint als aspirant-gids en wordt (indien nodig) goed ingewerkt door een van onze senior stadsgidsen.  
Goede kennis van de Nederlandse taal en niet bang zijn om groepen toe te spreken zijn wel belangrijk. 
 
Wil je graag samenwerken in een klein teamverband en je verdiepen in de Zoetermeerse geschiedenis, 
neem dan contact met ons op. 
Lijkt het je interessant om mensen mee te nemen ook terug in de tijd, reageer dan via   

stadsgidsenzoetermeer@gmail.com of bel 06-53395264 of 06-53103860 

 
 

o-o-o-o-o 
 

 

 

  
 
Het startpunt van elke wandeling of fietstocht van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer wordt aangegeven in het Streekblad, de Postiljon 
en op de website ‘vrijwilligerscentralezoetermeer.nl’. Voor aanmelding van de tochten: zie onderstaand e-mailadres.         
De kosten per wandeling of fietstocht bedragen € 5,00 per persoon en dienen bij de gids te worden betaald. 
De kosten van de koetstocht bedragen € 15,00 per persoon, incl. 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 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. 
Na aanmelding ontvangt u twee dagen vóór de tocht bericht over het wel/niet doorgaan van de koets- of vaartocht. Dit is namelijk 
afhankelijk van het totaal aantal deelnemers en het weer. Alle tochten starten met een korte introductie door de Stadsgids.  
De kosten van zowel de koets- en vaartocht kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL40INGB0009131656 van de Stg. 
Vrijwilligerscentrale Zoetermeer – Stadsgidsen onder vermelding van de tocht en datum. Voor deelname aan een van 
bovenstaande tochten kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar stadsgidsenzoetermeer@gmail.com  of telefonisch 
met ons contact op te nemen, telefoonnummers 06-53103860 of 06-53395264. Tochten voor groepen zijn op aanvraag mogelijk; 
informatie en aanvraag eveneens via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummers. 
 
Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of uw e-mailadres wijzigt, dan kunt u dit opgeven aan: f.n.leeuw@ziggo.nl 
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