De tochten van Gilde Stadsgidsen Zoetermeer
worden aangekondigd in onze maandelijkse
Nieuwsbrief en op de evenementenkalenders
Historisch Genootschap Oud Soetermeer
(www.oudsoetermeer.nl)

Zoetermeer ontdekken
met een Stadsgids

en Zoetermeer Actief
(www.zoetermeeractief.nl).
Tocht met de boot
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Vertrekpunt, tijdsduur en kosten:
Elke tocht vindt plaats op woensdag of
zaterdag en duurt circa twee uur. Het startpunt
van de wandeling of fietstocht wordt
aangegeven in de nieuwsberichten (Streekblad
en Postiljon) en op de website
www.vrijwilligerscentralezoetermeer.nl
De kosten voor deelname aan een wandeling of
fietstocht zijn € 5,00 per persoon.
De koetstocht ‘De Pioniersroute’ vertrekt vanaf
Hotel-Restaurant De Sniep, Broekwegschouw
207.
De koetstocht ‘De Wilsveenroute’ vertrekt vanaf
stalhouderij Hanemaaijer, Voorweg 172.
De koetstochten kosten € 15,00 per persoon,
inclusief een kopje koffie/thee na afloop. Voor
de koetstochten is vooraf reserveren verplicht.
De vaartochten vertrekken vanaf kaasboerderij
Van Veen, Weipoortseweg 72a, Zoeterwoude –
Dorp en kosten ook € 15,00 per persoon,
inclusief een kopje koffie/thee na afloop. Voor
de koets- en vaartochten is inschrijving vóóraf
noodzakelijk.
De kosten voor koets- en vaartocht dienen
vooraf overgemaakt te worden op
bankrekeningnummer NL40INGB0009131656
van de Stg. Vrijwilligerscentrale Zoetermeer –
Stadsgidsen onder vermelding van de tocht en
datum.

Alle tochten worden via de lokale bladen (het
Streekblad, Postiljon) bekendgemaakt, waarna
men zich kan opgeven.
Aanmelden voor alle groepstochten:
via e-mailadres:
stadsgidsenzoetermeer@gmail.com

Wandeltochten
Fietstochten
Vaartochten
Koetstochten

Volg ons ook op:
www.twitter.com/Stadsgidsen079
www.facebook.com/Stadsgidsen079
www.facebook.com/StadsgidsenZoetermeer

zie de website:
www.vrijwilligerscentralezoetermeer.nl
en ga naar het hoofdstuk over Gilde
stadsgidsen

Historisch Genootschap Oud Soetermeer
Dorpsstraat 132, 2712 AN Zoetermeer.
Kijk voor meer informatie op website:
www.oudsoetermeer.nl of bel 079-319 06 83

Wij laten u
Zoeter”meer” beleven

Wandelend, fietsend of
per koets of boot
door en rond Zoetermeer
Gilde Stadsgidsen heeft een kwartet aan
mogelijkheden. Kiest u maar! Wat let u,
lezer? Trek de wandelschoenen aan en
wandel met ons een oude of nieuwe route.
Pomp de banden op en geniet van een
mooie fietstocht, met een verhaal van de
gids.
Boek een koetstocht en neem een
suikerklontje mee voor het paard! Laat u
langs oude wegen voeren of bekijk het
oude dorp van Zoetermeer al rijdend eens
vanaf een ander standpunt.
Trek een windjack aan, als dat nodig is
voor de temperatuur op de vaardag, en
luister naar het verhaal van de gids als we
een gedeelte van de route varen die
destijds door de Geuzen is gevolgd om de
Spanjaarden weg te jagen bij Leiden en om
de uitgehongerde bevolking van de stad te
voorzien van haring en wittebrood.
Wilt u als eerste geïnformeerd worden over
de activiteiten van de komende maand,
neem dan een gratis abonnement op de
maandelijkse Nieuwsbrief.
Dan boekt u als één van de eersten voor
een vaartocht of een koetstocht.

Een greep uit onze tochten
Wandeltocht – Zegwaartse geschiedenisroute
De gids vertelt waarom het dorp Zegwaart lange tijd
niet mocht samengaan met Zoetermeer en praat
over belangrijke personen en gebeurtenissen.
Wandeltocht – Dorp in oorlogroute
Hoe beleefde Zoetermeer de oorlog 1940/45? Van
voedselzoekers tot activiteiten van het verzet. Welke
oplossingen waren nodig om het normale leven zo
goed mogelijk voort te zetten tijdens de bezetting?
Wandeltocht – de “Horre-route”
Wandeling door de Dorpsstraat naar het begin van
de Schinkelweg. Vanaf daar begint het verhaal over
buurtschap Den Hoorn. Dit buurtschap kon lange
tijd zichzelf verzorgen.
Fietstocht – Molentochtroute
De route gaat richting Meerpolder en naar
Stompwijk. Langs dijk en wetering van de
Meerpolder naar de afgeknotte watermolens.
Koffiestop. Verder naar de afgeknotte molens van
de Palensteinse polder. Naar keuze deelnemers
korte of lange route terug.

Tijdens een fietstocht
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Koetstocht – Wilsveenroute
Vanaf Voorweg 172 gaat de koets de Voorweg af tot
het kleine begraafplaatsje in Wilsveen. Hier is een
stop voor het verhaal ter plaatse. Daarna een tocht
door het oude dorp en gaan weer terug naar de
stalhouderij van Hanemaaijer aan de Voorweg.
Vaartocht door de Weipoort
Vanaf kaasboerderij Van Veen over de Weipoortse
Vliet, dwars door de brouwerij van Heineken naar de
Oude Rijn. Dan langs de Meerburger Watering en de
Nieuwe Vaart. We steken het meertje de Noord Aa
over, waar de Geuzen gevochten hebben tegen de
Spanjaarden, op weg naar Leiden. Via een stukje
naar de Weipoortse Vliet maken we het rondje
compleet.
Onze andere tochten zijn o.a.:
Fietstocht - De Rijksmonumententocht
Fietstocht - De parkentocht
Fietstocht - De Leiden Ontzetroute
Fietstocht - Jan Dekker architectuur
Wandeling - De Dorpstraat/Kerkenpad route
Wandeling - De Twee Dorpen “leed”-route
Wandeling - De Vlamingstraat/Voorwegtocht
Wandeling - De Dorpsstraat oude winkelroute
Wandeling - De wijkwandelingen

