
Zaterdag 21 mei 2011





Op zaterdag 21 mei vindt alweer de 11e Oldtimerdag in Zoetermeer plaats. Een

schitterend evenement, uitgegroeid naar een landelijk bekend autofestijn dat

zo’n 150 deelnemers telt, en dat goed is voor duizenden bezoekers. Er is maar één

straat waar deze oldtimers het best tot hun recht komen: De historische

Dorpsstraat. De start en finish van de toertocht zijn dan ook hier te vinden; het

concours d’élégance beslaat de gehele Dorpsstraat.

Alle deelnemers aan de toertocht of aan het concours d’élégance wens ik heel

veel autoplezier toe!

Patrick van Domburg

Zoetermeer mag als leisurestad trots zijn op dit evenement dat door de winkeliers-
vereniging Dorpsstraat wordt georganiseerd, onder leiding van oud voorzitter Jacques
Boonekamp en Erik van Lieshout. De Oldtimerdag is een niet meer weg te denken tradi-
tie.

Het thema dit jaar is ‘125 jaar Mercedes’. Carl Benz introduceerde in 1886 het eerste
benzinemotorvoertuig. De trouwe deelnemer of bezoeker weet dat de variatie in klassie-
kers op de Oldtimerdag groot is. Als liefhebber van klassieke auto’s maak ik ook dit jaar
weer graag deel uit van de jury. Ik zal zelf met een Engelse auto aanwezig zijn.

Wethouder Citymarketing





Voor de 11e keer organiseert Winkeliersvereniging Dorpsstraat Zoetermeer de

Oldtimerdag. Een dag met voor elk wat wils.

Vanaf 09:00 uur

Om 10:15 uur

Om 14.00 uur

Vanaf 14:00 uur

prijsuitreiking

Thema dit jaar is ‘125 jaar

Mercedes’.

Vanaf 12:00 uur

Vanaf 16:30 uur

melden de eerste deelnemers aan de toertocht zich op het Schoolplein.
De blinkende klassiekers staan dan geparkeerd op het betaalgedeelte van het parkeer-
terrein aan de Osylaan.

wordt het startschot gegeven aan de eerste deelnemer en de laatste
vertrekt circa 11:00 uur. De auto’s worden vanaf 13:00 uur weer terugverwacht.
Ondertussen worden vanaf 10:00 uur ruim 40 klassiekers in de straat opgesteld voor het
publiek en om alvast aanwezig te zijn voor het concours d’élégance.

lassieke bus (gratis) rond-
ritten door Zoetermeer. Deze vertrekt elk half uur vanaf de Pilatusdam.

zal er veelal Duitse Schlager muziek in de straat te
horen zijn. Vanwege het thema van deze dag, ‘125 jaar Mercedes’,
zal de sfeer zal vooral Duits georiënteerd zijn.

zijn alle deelnemers terug en zullen er bij elkaar 140
auto’s te bewonderen zijn in de Dorpsstraat. Een deskundige jury onder leiding van
Wethouder Patrick van Domburg zal de klassiekers beoordelen en drie winnaars kiezen.

e voor de
deelnemers aan de toertocht en het concours.

verzorgt het Haags Bus Museum met een  k

(ruim 100) weer

is op het Schoolplein bij de Pasta Company d





Alle deelnemers betalen voor deelname aan de
toertocht €14,50. Dit bedrag is koffie/ thee, een rallyschild en 2 lunchpakketten.

Deelname aan het Concours d’Élégance is gratis.Volg hierbij de aanwijzingen van
de verkeersregelaars.

Start nummer 1 stalt zich als eerste op bij de boog op het parkeerterrein.
Hierna volgt startnummer 2  enz. Er wordt gestart om de 30 seconden.

Aanwijzingen van de vrijwilligers dienen direct te worden opgevolgd.

Het is een toertocht en een ieder dient de verkeersregels in acht te nemen.
In de routebeschrijving staan logische aanwijzingen in tekstvorm.

Tijdens de route staan er 10 vragen. De antwoorden kunt u invullen op de achterste
pagina van de routebeschrijving welke in het hart van dit Roadbook is bijgevoegd.

Let op! Tijdens de rit wordt er gebruikt gemaakt van een pont(je). Per keer kunnen
hier slechts 2 auto’s op.Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers, herkenbaar aan
de gele hesjes. U keert (!) uw auto op aanwijzing en rijdt achteruit de pont op. De
pont draait tijdens de overtocht en u kunt er vooruit rijdend af om uw rit te vervolgen.

De kosten voor de pont bedragen €2,30!

In de routebeschrijving worden de volgende afkortingen gebruikt:
Li

Re

Ri

Vrw

WW

= links
= rechts
= richting
= voorrangsweg of kruising
= wegwijzer

Bij pech onderweg:

Algemeen alarmnummer:
Wegenwacht ANWB:
Organisatie:

112

0800-0888

06-53814740

Reglement
Oldtimerdag 2011

U tekent vooraf een verklaring, waarmee u
aangeeft dat u en uw auto verzekerd zijn en
dat u de organisatie niet aansprakelijk stelt
voor mogelijke schade.

Opdrachten kunnen zich zowel recht als links van u bevinden.





Zoetermeer bestaat reeds meer dan 1000 jaar. De Dorpsstraat ongeveer 750 jaar.

De Oude Kerk bij de Delftse Wallen dateert uit 1642. Dicht bij de Dorpsstraat

staat Molen De Hoop uit 1897. Deze molen verving een afgebrande voorganger.

Talloze gevels herinneren nog aan vroegere tijden.

In de jaren 70 van de vorige eeuw zette

een

van veelal zelfstandige winkeliers, aangevuld met gezellige horeca.

de groei van Zoetermeer zich in en werden er
plannen gemaakt om het latere Stadshart te bouwen. Ondanks dat de Dorpsstraat erg
sterk was en ‘hart’ functie vervulde, resulteerde het beleid er helaas in dat de
Dorpsstraat begon te verpauperen. Alle aandacht richte zich uitsluitend op het nieuwe
centrum.

Gelukkig kwamen latere gemeentebesturen tot inkeer. Mede door de inzet van alle
belangengroeperingen in en om de Dorpsstraat is er een fraai historisch centrum,
complementair aan het Stadshart, waar het prettig vertoeven is. Een bruisende straat
met vele winkels

Foto: Dorpsstraat anno 1912. Aan de rechterzijde het pand van Van Herwijnen, nummer 66.
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Boekenmarkt

Craftymarkt

Oldtimerdag

Platen & CD markt

Hovestein Pop

Boekenmarkt

Zoetermeer Blues

Luilak

Verenigingenmarkt.

Levende Beelden Kampioenschap Zuid-Holland

Platen & CD markt

Moonlightshopping

Boekenmarkt

Fotograficamarkt

Platen & CD markt

Boekenmarkt

Bloemenmarkt

Summer BBQ

Platen & CD Markt

Boerendag

Boekenmarkt

Kunst- en Cultuurmarkt

Jazz

Platen & CD markt

Boekenmarkt

Hovestein Bierfeest

Halloween

Platen & CD markt

Kaarsjesavond

Kerstmarkt

Kerstmarkt

Evenementen 2011
Dorpsstraat Zoetermeer





Routebeschrijving
11e Toerrit voor Oldtimers

1) Verlaat de parkeerplaats

2) Bij , bij volgende

3) Op . ri. Hoornerhage.

4) Bij , Bleiswijkseweg.

5) .

6) Bij Moerkapelle.

7) onder viaduct door.

8) ri. Moerkapelle.

9) In Moerkapelle ri. Zevenhuizen.

10) ri. Zevenhuizen.
(fietsbord ‘doorgaand verkeer’)

11) U rijdt .

12) weg volgen Burg. Boerstraat / Schielandsingel /Weth. Kreftlaan.

13) ri. Nieuwerkerk a/d IJssel (fietsbord).
Vóór ophaalbrug. Dorpsstraat (wordt Zuideinde).

14) . Groeneweg wordt Bostelweg (vaart links van u).

15) , over A20, rechts aanhouden.

16) Op Europalaan.

17) Op (3e afslag) Europalaan, einde weg links aanhouden.
Batavierlaan:Weg volgen.

18) Op (1e afslag) onder station door.

R.A.

voorrangskruising L.A. voorrangskruising R.A.

rotonde R.A

verkeerslichten L.A.

2x verkeerslichten rechtdoor

verkeerslichten L.A.

R.A. ri. Moerkapelle

Einde weg L.A.

op kruising R.A.

Na A12 de 2e gelegenheid R.A. over brug

door Zevenhuizen Dorpsstraat

Rotonde R.A.

Kruising R.A.
Let op:

Voorrangsweg oversteken

Weg volgen

rotonde R.A.

rotonde L.A.

rotonde R.A.

Vraag 1

Vraag 2

Welk distributiecentrum ziet u aan uw linkerkant? (antwoord op bijgevoegd formulier)

Waaraan moet u denken bij het binnenrijden van de gemeente Zevenhuizen? (antwoord op
bijgevoegd formulier)

Belangrijk:

- Uw kilometerstand noteren en/of dagteller op nul zetten.
- Uw  naam,  deelnemersnummer,  de antwoorden op de vragen en de kilometerstand

aan het einde van de rit op het los bijgevoegde vragenformulier invullen.
- Aan het einde van de rit het vragenformulier inleveren bij de organisatie.



19) Bij ri. Zevenhuizen Schielandweg.

20) Op over brug.

21) (langs molen) Kortenoord / ’s-Gravenweg.

22) ’s-Gravenweg ri. Capelle (fietswijzer).

23) en richtingbord ‘doorgaand verkeer’ naar rechts negeren.

24) ri. Nieuwerkerk a/d IJssel

25) Op (= rechtdoor).

26) Schielandweg.

27) Op (= R.A. weer over brug) Kortenoord.

28) Kortenoord (rechts van u de Hollandse IJssel).

29) Weg volgen door gemeente Moordrecht.

30) Links aanhouden.

31) ‘doorgaand verkeer’.

32) ‘doorgaand verkeer’.

33) ri. Gouderak (max. 3 ton) Kerklaan

34) ri. Gouderak, straat oversteken, straatje door .

:
Veerpont draait tijdens overtocht dusVEERPONT ACHTERUIT OPRIJDEN
(vlak vóór het water is gelegenheid tot keren, er kunnen twee auto’s tegelijk op).

.

35) Na veerpont volgen.

36) Na enkele bochten en na voetbalvelden rechts van u, ri. Berkenwoude,
Schaapjeszijde.

37) Weg blijven volgenWellepoort, ri. Berkenwoude.

38) U rijdt door Berkenwoude.

39) ri. Stolwijk Oosteinde.

40) ri. Stolwijk, Schenkel, blijven volgen.

41) Op ri. Gouda .

verkeerslichten L.A. N219

rotonde R.A.

Einde weg R.A.

Rechtdoor

Rechtdoor

Einde weg rotonde R.A. N219

rotonde 1e afslag

Verkeerslichten rechtdoor

rotonde 1e afslag

Einde weg L.A.

R.A.

Einde weg R.A.

In bocht R.A.

R.A. naar veerpont

LET OP

Kosten veerpont € 2,30

R.A. dijk langs IJssel

L.A.

Einde straat L.A.

Einde weg L.A.

rotonde L.A. N207

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

Welk bedrijf is op deze kruising gevestigd?

Wat valt u op aan de verkeersdrempels hier?

Naam van cafetaria op lantaarnpaal aan de overkant.

(antwoord op bijgevoegd formulier)

(antwoord op bijgevoegd formulier)

(antwoord op bijgevoegd formulier)



Vraag 6

Vraag 7

Vraag 8
rood

Hoe luidt de naam van het benzinestation links van u?

Welke opwekkende handel ziet u recht tegenover u?

Wat is geheel rechts van u?

(antwoord op bijgevoegd formulier)

(antwoord op bijgevoegd formulier)

(antwoord op bijgevoegd formulier)

42) Op Haastrecht , richting Haastrecht blijven volgen.

43) In Haastrecht (na de kerk) op ri. Centrum.

44) Hoogstraat.

45) ri. HekendorpVeerstraat.

46) Over brug rechtdoor.

47) ri. Hekendorp.

48) Door Hekendorp heen, ri. Driebruggen Opweg.

49) Hogebrug Hoogeind.

50) Weg blijven volgen ri. Driebruggen.

51) . U verlaat Driebruggen.

52) ,Weiweg volgen, spoorweg over.

53) ri. Bodegraven,Weipoort.

54) Bij bord ‘Bodegraven’ .

55) ri. Alphen a/d Rijn .

56) ‘doorgaand verkeer’.

57) ‘andere richtingen’.

58) ri. Zwammerdam

59) ri. De Bruggen

60) Na bord ‘Zwammerdam’ ri. Leiden

61) , langs benzinestation.

62) Weg blijven volgen.

63) Op ‘alle richtingen’.

64) Op ‘andere richtingen’.

65) Bij ri. Crematorium.

66) Bij .

67) Bij ri. Centrum.

rotonde R.A. N228

rotonde L.A.

Einde weg L.A.

1e straat R.A.

Einde weg R.A.

vóór brug U-bocht naar links

Tunnel onderdoor

T-splitsing rechtdoor

Onder A12 door

Einde weg L.A.

R.A. brug over

Rotonde L.A. N11

Met bocht mee R.A.

2 x Rotonde rechtdoor

Rotonde R.A.

Rotonde rechtdoor

rotonde rechtdoor

Rotonde rechtdoor

rotonde L.A.

rotonde R.A.

verkeerslichten L.A.

driemaal verkeerslichten rechtdoor

4e verkeerslicht L.A.



68) Bij , brug over Oude Rijn.

69) Bij ‘doorgaand verkeer’.

70) Bij .

71) Bij ri. Leiden .

72) Weg volgen, u ziet links van u Avifauna.

73) Bij verkeerslicht bij bocht naar links, gaat u (rechts van u de Oude Rijn).

74) U rijdt door Hazerswoude-Rijndijk.

75) .

76) U rijdt steeds langs de Oude Rijn en passeertWoonboulevard.

77) Op ‘andere richtingen’.

78) ri. ZoeterwoudeWeipoort.

79) Weg blijven volgen ri. Zoeterwoude Dorp met weg mee naar rechts.

80) Op ri. ‘doorgaand verkeer’ Zuidbuurtseweg.

81) Bij volgende ri. Zuidbuurt, u rijdt door Zoeterwoude-Dorp.

82) Geerweg.

83) Weg volgen door natuurgebied Noord Aa.

84) Op ‘doorgaand verkeer’.

85) Weg volgen. aan het ri. Rotterdam.

86) Bij , daarna afslag wijk 12-22-23 van Aalstlaan

87) Links voorsorteren

88) Einde weg en volgende .

89) Na Kerk direct

verkeerslichten rechtdoor

verkeerslichten R.A.

4 verkeerslichten rechtdoor

5e verkeerslicht L.A. N11

R.A.

4 x rotonde rechtdoor

rotonde L.A.

N11 oversteken

kruising L.A.

kruising rechtdoor

Na hoge brug L.A.

voorrangskruising R.A.

Na 2 x verkeerslichten einde van de weg L.A.

verkeerslichten rechtdoor R.A.

1e weg L.A.

rechts aanhouden kruising rechts aanhouden

L.A.

EINDE RIT.

Vraag 9

Vraag 10

Hoe heet de boerderij links van u?

Hoeveel kilometer heeft u voor deze toerrit afgelegd?

(antwoord op bijgevoegd formulier)

(antwoord op bijgevoegd formulier)







Adres

Amphoraweg 12, Leiden
Dorpsstraat 58-e
Dorpsstraat 171
Dorpsstraat 112-k
Dorpsstraat 158
Dorpsstraat 114
Dorpsstraat 66
Dorpsstraat 152
Dorpsstraat 68
Dorpsstraat 58
Pilatusdam 15
Dorpsstraat 93
Dorpsstraat 163
Dorpsstraat 114
CentrumWest 35
Dorpsstraat 155
Dorpsstraat 77
Dorpsstraat 107
Dorpsstraat 99

Telefoon

(071) 576 30 00
(079) 319 09 99
(079) 316 10 20
(079) 316 57 88
(079) 316 02 74
(079) 342 83 83
(079) 316 35 51
(079) 316 41 38
(079) 316 30 84
(079) 316 40 84
(079) 320 07 00
(079) 316 45 75
(079) 319 09 67

(079) 317 16 99
(079) 316 35 80
(079) 316 30 88
(079) 316 57 95
(079) 316 83 22

(079) 342 83 83

Naam

Boonekamp

Broodleuk

Business Connect

Enfin Haarmode

De Gouden Sleutel

Grillig

Van Herwijnen

Kroonpart

Linthout

Monique Mode

Natuurwinkel

Optique René

Original Brands

Pasta Company XL

Rabobank

Roos

Veenstra

Wereldwinkel

De Zoetelaar

Drankengroothandel
Brasserie

Restaurant
Outdoor Store

Verfservice
Foto

Vlietstreek-Zoetermeer
Boek & Kantoor

Het Juweliershuis

De Oldtimerdag is mede mogelijk gemaakt door

Stichting Floravontuur Promotie Zoetermeer.

Dank aan de adverteerders voor het mogelijk maken van dit Roadbook.

Adverteerders
Toerboek Oldtimerdag





De Dorpsstraat staat bekend om het organiseren van vele en gevarieerde activi-

teiten. In 2000 werd er weer gebrainstormd voor wat nieuws.

De toenmalige voorzitter opperde een dag voor klassiekers en een rondrit, inge-

geven doordat hij zelf ‘gek’ is van alles wat klassiek is en kan rijden.

De promotiecommissie vond het een goed idee, maar hij moest dan wel zelf

helpen. Inmiddels voor de elfde keer, samen met

Erik van Lieshout.

Op 3 januari 1951 werd het eerste kenteken van het landelijke registratiesysteem

uitgegeven aan een Ford Taunus. De eigenaar hiervan was de heer J.K. Leyen,

directeur van het Verbond van Verenigingen van Veilig Verkeer.

Dit is hij graag blijven doen.

Jaarlijks wordt gezocht naar een nieuw thema. Zo hebben wij inmiddels Engeland,
Duitsland, Italië, Amerika en Frankrijk gehad. Ook ‘hulpverlening’ en vorig jaar ‘65 jaar
bevrijding’ hebben een rol gespeeld.

Mede hierdoor trekken wij uit het gehele land deelnemers en komen er ruim 7000 mensen
in de Dorpsstraat kijken.

Dit evenement is niet meer weg te denken uit Zoetermeer en zal zijn plek behouden in de
Dorpsstraat.

Grappig detail: De foto van de betref-
fende FordTaunus met de eerste kente-
kenplaat is genomen bij het toenmalige
Esso tankstation op de hoek van de
Oranjelaan en Paltelaan in Zoetermeer.
In de achtergrond is de historische
Oude Kerk te zien.

Bron: Perswebsite RDW.

Geschiedenis

Eerste kenteken

Zoetermeerse Oldtimerdag

landelijk registratiesysteem





Het Haags Bus Museum verzorgt ook dit jaar weer rondritten met een histori-

sche bus tijdens de Zoetermeerse Oldtimerdag. Deze dag zullen zij aanwezig zijn

met de fraaie

bus stamt en is door de Gemeente

Den Haag aangewezen als roerend monument.

Voor meer informatie over deze Citosa bus, het Haags Bus Museum of het huren

van een museumbus voor uw bruiloft zie .

oud Citosa bus 7639 welke vroeger regelmatig in Zoetermeer te be-

wonderen is geweest. De Den Oudsten uit 1967

Vanaf 12:00 uur kan elk half uur bij de Pilatusdam worden ingestapt voor een

rondrit. Hieraan zijn geen kosten verbonden!

www.haagsbusmuseum.nl





Jan en Riet Mulder

Henny Schuchmann

Peter en Jeanne Doeve

Bas Dudink

Stefan Holt

Monique Kievits

Patrick van Domburg

Annie Veen

Rob Tambourijn

Leden van de promotiecommissie

In het bijzonder dank aan , en
voor de welwillende medewerking aan het evenement.

Gemeente Zoetermeer Parkeerbeheer Brandweer

Uitgave:

Vormgeving & uitvoering:

Digitale print & druk:

Fotografie/Beeldmateriaal:

De algehele organisatie van dit evenement is in handen van
en .

Jacques Boonekamp

Erik van Lieshout

en
m.m.v.Winkeliersvereniging Dorpsstraat Zoetermeer
Jacques Boonekamp Erik van Lieshout

Studio Vandende

Bestenzet Printing

Jacques Boonekamp

Persdienst RDW

Studio Vandende

Ton Snijders

Dank

Colofon

Organisatie

aan de vele vrijwilligers










