
10 december Wereldlichtjesdag: ook in Zoetermeer
Op Wereldlichtjesdag steken 
overal op de wereld ouders die 
een kind hebben verloren een 
kaarsje aan, precies om 19.00 uur 
plaatselijke tijd. Zo ontstaat er een 
lint van licht die de wereld rond 
gaat. Een mooi teken ter nage-
dachtenis van alle kinderen van 
elke leeftijd, die zijn overleden.

In Nederland wordt dit jaar in 80 

plaatsen een dergelijke bijeenkomst 

gehouden. Iedereen is welkom om 

deel te nemen, ongeacht religie.

De bijeenkomst in Zoetermeer start 

om 18.30 uur bij het crematorium 

Meerbloemhof aan de Buyten-

parklaan. Om 19.00 uur worden de 

kaarsjes aangestoken en start de 

stille tocht over de begraafplaats, 

eerst langs de kinderbegraafplaats 

en daarna kan iedereen zelf zijn 

weg kiezen tot aan de aula. Daar 

zal de herdenking plaatsvinden met 

woord, stilte en muziek. Alle namen 

van de overleden kinderen van wie 

de nabestaanden aanwezig zijn, 

worden voorgelezen. Na afloop is 

er gelegenheid om na te praten.

Anneke van Slooten en Anita de 

Roode zijn bestuurslid van de Stich-

ting Wereldlichtjesdag Zoetermeer. 

Ze kennen elkaar van hun werk als 

vrijwilliger bij een hospice. Anita is 

eigenaresse van de Troostkamer in 

de Dorpsstraat en in haar winkel 

stapte Kathy Beckers zo’n vijf jaar 

geleden binnen. Ze kwamen op het 

idee om een speciale bijeenkomst 

te organiseren ter nagedachtenis 

van alle kinderen die zijn overleden. 

Ook Kathy is lid van het bestuur dat 

in totaal uit zes personen bestaat. 

De eerste bijeenkomst vond plaats 

in 2013 in de winkel van Anita met 

aansluitend een tocht door het 

Wilhelminapark. Anita: ‘Eigenlijk 

was er toen al zoveel belangstelling 

dat de winkel al snel te klein werd. 

Mede met dank aan sponsoren 

kunnen we nu weer een mooie 

avond organiseren. Zij zorgen voor 

de locatie, het boekje en de koffie 

en thee na afloop bij het cremato-

rium in het Buytenpark, de prach-

tige verlichting op de begraafplaats 

en de muzikale begeleiding van de 

avond.’

Wereldlichtjesdag wordt altijd op 

de tweede zondag van december 

gehouden in aanloop naar de 

feestdagen. Anneke: ‘Dit is vaak een 

moeilijke periode voor mensen die 

een kind hebben verloren. Op deze 

manier proberen we de kinderen te 

herdenken en hun ouders te 

ondersteunen’. Een aanmelding via 

www.wereldlichtjesdagzoetermeer.

nl stelt de organisatie op prijs. 

Anita:’ Maar ook zonder aanmel-

ding ben je welkom. Je kunt zelf 

bepalen of je de naam van je 

overleden kind genoemd wilt 

hebben en of je een ingelijste foto 

mee wilt nemen. We vragen wel of 

iedereen zelf een kaars en aanste-

ker wil meenemen voor de 

lichtjestocht. De foto wordt in de 

aula geplaatst voordat de herden-

king begint. Na afloop neemt 

iedereen zijn foto weer mee.’

Werk aan viaduct nieuw 
station loopt op rolletjes

Afgelopen weekend werden 25 
liggers van zo’n 110 ton per stuk 
succesvol over het spoor tussen 
Gouda en Den Haag gehesen voor 
het viaduct van station Lansinger-
land-Zoetermeer.

Op het viaduct komt een halte voor 

RandstadRail en eronder een 

transferhal voor treinreizigers. Eind 

augustus 2017 werd de A12 al 

overbrugd voor het viaduct.

De liggers lagen klaar op een 

opslagterrein in de buurt van de 

bouwlocatie. Met twee enorme 

bouwkranen zijn ze vanaf vrijdag-

nacht in snel tempo ingehesen. Op 

zaterdagmiddag waren alle 25 

liggers geplaatst.

De rest van het weekend is benut 

om het viaduct een veilige werkplek 

te maken en betonnen platen 

tussen de liggers neer te leggen. 

Volgens planning was maandag het 

spoor onder het viaduct klaar voor 

treinverkeer.

Doortrekken viaduct
Het laatste deel van het viaduct - 

van de noordzijde van de A12 

richting het talud met het al 

bestaande RandstadRail-spoor - 

wordt in januari 2018 voltooid. De 

afwerking van het viaduct kan dan 

beginnen. In het derde en vierde 

kwartaal van 2018 worden alle 

voorzieningen gebruiksklaar 

gemaakt en worden de trein- en 

RandstadRailsporen bij het station 

getest. Naar verwachting is station 

Lansingerland-Zoetermeer eind 

2018 klaar voor gebruik.

De werkzaamheden aan het viaduct station Lansingerland-Zoetermeer 

over het spoor zijn zeer voorspoedig verlopen. Foto: pr

Laatste Kumpulan

Voor de laatste keer wordt in 

de grote zaal van het ouderen-

complex op de Gondelkade 33, 

Zoetermeer de Kumpulan 

(Indische soos) gehouden, op 

donderdag 21 december van 

14.15 tot 17.00 uur. Dit gezellig 

samenzijn is bedoeld voor 55+ 

senioren, die een band hebben 

met het voormalig Nederlands-

Indië. Zaal open om 13.45 uur. 

Toegang euro 4,- per persoon.

Collecte 
Brandwonden 
Stichting

In de week van 8 tot en met 14 

oktober collecteerden in heel 

Nederland meer dan 50.000 

vrijwilligers voor de Neder-

landse Brandwonden Stichting. 

Ook in Zoetermeer gingen de 

collectanten langs de deuren. 

Gezamenlijk werd een bedrag 

van € 7922,77 opgehaald.

Sint Nicolaas in ‘t 
Schuurtje
Het Schuurtje is open op 

zaterdag 2 december van 

09.00 tot 15.00 in het pand aan 

de Plesmanstraat 7-8, Zoeter-

meer. Sint Nicolaas en zijn 

pieten brengen tussen 12.00 en 

14.00 een bezoek aan ‘t 

Schuurtje.
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Anneke van Slooten (l.) en Anita de Roode van Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer. Op zondag 10 decem-

ber gaan er vele kaarsjes aan. Tekst en foto: Victoria Spil
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