
Winkeliersvereniging





Zaterdag 19 mei vindt voor de twaalfde keer in Zoetermeer weer de Oldtimerdag
plaats. Wij zijn trots dat dit evenement is uitgegroeid tot een landelijk bekend
autofestijn. Wij verwachten opnieuw zo’n 10.000 bezoekers te mogen begroeten.
Traditiegetrouw vindt de Oldtimerdag plaats in onze historische Dorpsstraat; de
straat die tot precies 75 jaar geleden een onderdeel vormde van de hoofdweg
tussen Den Haag en Utrecht. Een zeer gepaste plek dus om de Oldtimerdag te
houden! Het evenement wordt georganiseerd door de winkeliersvereniging
Dorpsstraat, met oud-voorzitter Jacques Boonekamp.

Ik ben ervan overtuigd dat alle bezoekers en deelnemers weer zullen genieten
van de historische omgeving, de sfeer van weleer en natuurlijk van de oldtimers!

Edo Haan

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Zoetermeer begon aan zijn sterke groei. Het is dan ook
geen toeval dat er op de Oldtimerdag twee automerken die 50 jaar geleden voor het eerst
de weg opgingen in de schijnwerpers staan: De roemruchte MG MGB en de Lotus
Roadstar. Deze auto’s rijden mee in de toertocht van 100 km die in Zuid-Holland is uit-
gezet. Ruim 150 auto’s, afkomstig uit het hele land, zullen aan deze toertocht deelnemen.

Wethouder Zoetermeer

Historische foto: Dorpsstraat met links Kruidenier Boonekamp, Dorpsstraat12.





Voor de 12e keer organiseert Winkeliers-
vereniging Dorpsstraat Zoetermeer de
Oldtimerdag. Een dag met voor elk wat
wils. Het th

De indeling van de dag is als volgt:

Vanaf 09:00 uur

Om 10:15 uur

gratis

Vanaf 14:00 uur

ema dit jaar is Engeland en
dit komt terug in kleding, (live) muziek
en vermaak. Diverse horecagelegenhe-
den maken het geheel compleet met een
‘Full English Breakfast’ en Ale Beer.

Vanaf 11:00 uur Sophie’s Bigband

Vanaf 12:00 uur

melden de eerste deelnemers aan de toertocht zich op het Schoolplein.
De fraaie klassiekers staan dan geparkeerd op het parkeerterrein 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 terug verwacht.
Ondertussen worden vanaf 10:00 uur zo’n 40 klassiekers in de straat
opgesteld voor het publiek en om alvast aanwezig te zijn voor het
concours d’élégance dat ’s middags wordt gehouden.

lassieke
Citosa bus ( ) rondritten door Zoetermeer. De bus vertrekt elk
half uur vanaf de Pilatusdam.

zijn de deelnemers aan de toerrit terug
en zullen er zo’n 160 auto’s te bewonderen zijn in de Dorpsstraat.

is er levende muziek door .

verzorgt het Haags Bus Museum met een k

(ruim 120)



Adv. MolenMolenwinkel

Rondleiding

Stichting Molen De Hoop doet er alles aan om dit rijksmonument voor
Zoetermeer te behouden. Het exploiteren van een winkel onder de molen
is een activiteiten die hieraan bijdraagt. U kunt hier terecht voor een ruim
assortiment brood- en banketmixen, bakproducten, zaden en noten, bij-
producten zoals ouwel, muffintrays en cakevormen (papier), amandelspijs,
rozijnen, krenten, kruiden, diverse soorten Zoetermeerse honing en uiter-
aard zelfgemalen meelproducten.

De Zoetermeerse Molen De Hoop is één van de mooiste en
best onderhouden molens van Nederland en gebouwd in
1897 op de plek waar al sinds de Middeleeuwen een molen
heeft gestaan. In de jaren 80 is de molen gerestaureerd tot
het huidige monument.

De winkel is vrijdag en zaterdag van 11 tot 17 uur geopend.

Op afspraak is een rondleiding in de molen mogelijk. Hiervan kan gebruik
worden gemaakt door zowel groepen (o.m. scholen) als particulieren.
De rondleiding kan worden aangevraagd bij mevrouw Groenewegen, via
telefoonnummer (079) 316 39 83.

STEUN DE MOLEN. WORD GILDENAAR!

In 2011 zijn er serieuze problemen geconstateerd. Het hout van de stelling
(de omloop) bleek grotendeels verrot. Deze zal dit jaar geheel vervangen
moeten worden. Een onvoorziene kostenpost van
Voor deze reparatie en het reguliere onderhoud is de molen mede afhan-
kelijk van giften van bedrijven en particulieren. Wij stellen het bijzonder op
prijs als u ons wilt steunen. Al vanaf € 25,00 per jaar (bedrijven € 50,00)
mag u zichzelf Gildenaar van Molen De Hoop noemen en draagt u bij tot
het behoud.

51.000 euro ex. BTW!

Wilt u ons steunen?
Download het formulier van onze website en overhandig deze aan de
molenaar, aan één van de vrijwilligers in de winkel óf stuur deze naar het
secretariaat. Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de stichting,
de heer Verhulst via secretariaat@molendehoopzoetermeer.nl



Stel, je krijgt de diagnose dat je
een kwaadaardige hersentumor
hebt. Wat dan? Dan eigenlijk
niets meer...

Het is voor de primaire hersentumor
patiënten belangrijk dat het huidige
beeld wat in Nederland leeft; ‘dat er
wel genezingskansen zijn als je kan-
ker krijgt’ wordt aangepast naar de
realiteit. Er bestaat voor hersentu-
moren graad 2, 3 en 4 geen genezing
en er is geen genezende behandeling
voorhanden.
In Nederland komen er jaarlijks zo’n
1500 patiënten met een kwaadaardi-
ge en 900 patiënten met een goed-
aardige hersentumor bij. Dat kunnen
en mogen we niet accepteren.
De overheid en grote kankerbestrij-
dingorganisaties laten de primaire
hersentumor praktisch links liggen.
Stichting

in actie. Via initiatie-
ven als Steppen tegen Kanker wordt
geld ingezameld voor onderzoek.

STOPhersentumoren.nl
komt daarom

Stop hersentumoren

Een deskundige driekoppige jury onder
leiding van de Zoetermeerse wethouder
Edo Haan zal de klassiekers beoordelen
en uiteindelijk drie winnaars kiezen.
Vanaf dezelfde tijd is er ook e

e
voor de deelnemers aan de toertocht en
het concours d’élégance.
Winnaars nemen de fraaie ‘Dorpsstraat
Oldtimerdag Bokaal 2012’ mee naar huis.

en komische
act met een .

is het lekker genieten met
de muziek van een .

is op het Schoolplein bij
de Pasta Company XL d

Engelse bobby

Vanaf 15:00 uur
jazz band

Vanaf 16:30 uur
prijsuitreiking





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.

Startnummer 2 stalt zich als eerste op bij de boog op het parkeerterrein.
Hierna volgt startnummer 3 enz. Er wordt gestart om de 30 seconden.

Aanwijzingen van de vrijwilligers dienen direct te worden opgevolgd.

Het is een toertocht, geen wedstrijd.Verkeersregels dienen in acht te worden genomen.

De routebeschrijving is in het hart van dit Roadbook bijgevoegd.
Hierin staan logische aanwijzingen in tekstvorm.

Tijdens de route staan er 10 vragen. De antwoorden hierop kunt u invullen op het los
bijgevoegde vragenformulier. Dit formulier kunt u aan het einde van de rit inleveren.

In de routebeschrijving worden de volgende afkortingen gebruikt:
L.A.
R.A.
Ri

= linksaf
= rechtsaf
= richting

Bij pech onderweg:

Algemeen alarmnummer:
Wegenwacht ANWB:
Organisatie:

112
0800-0888
06-53814740

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.



Dorpsstraat 114 / 2712 AN Zoetermeer
Telefonisch reserveren: (079) 342 83 83

Pasta Company XL Restaurant Grillig

pastacompany.nl restaurantgrillig.nl



mei
mei

juni
juni
juni
juni
juni
juli
augustus
augustus
september
september
september
september
september
oktober
oktober
november
december
december
december
december

Zaterdag
Zaterdag

Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Maandag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Dinsdag
Maandag
Maandag

19

26

1

2

9

27

30

7

13

24

1

15

16

22

29

13

19

24

1

11

17

31

Oldtimerdag

Straattheaterfestival / Levende beelden /

Luilak / Hovesteinpop

Zoetermeer Blues

Zoetermeer Blues

Voetbalevenement

Moonlightshopping

Veteranendag

Rock ’n Roll

Kinderweek

Pasar Malam

Boerendag

Weekend Zoetermeer Jazz

Weekend Zoetermeer Jazz

Catwalk

Hovestein Bierfeest

Culinaire Ontdekking

Halloween

Sinterklaas

Zwarte Pieten

Kaarsjesavond

Kerst Weekevenement

Oudejaarsmarkt

(t/m za 18)

(t/m za 22) (onder voorbehoud)

(onder voorbehoud)

Een uitgebreide versie van de evenementenkalender is verkrijgbaar bij alle Dorpsstraat
ondernemers.Wijzigingen door (weers)omstandigheden voorbehouden.
Meest actuele informatie op www.dorpscentrum.nl

Kindervlooienmarkt Hovestein
Creativiteitsmarkt
Boerenmarkt Pilatusdam

Woensdag 2/5, 6/6, 4/7, 1/8 en 5/9
Zaterdag 14/7, 11/8 en 8/9
Wekelijks op donderdag vanaf 08:30 uur

Reguliere markten:

Alvast een tip voor uw agenda: In 2013 wordt de Oldtimerdag gehouden
op zaterdag 18 mei. Het thema voor deze 13e editie is ‘Amerika’.





Dorpsstraat 156 - Zoetermeer
Telefoon (079) 316 31 03

www.party-point.nl



mbt.com



HABO GWW is als gespecialiseerd aannemersbedrijf op vele markten actief,
waaronder de wegenbouw en rioleringswerken. De onderneming beschikt over
ruime kennis en ervaring op het gebied van betonwerken en rioleringwerken,
machinale (her)bestrating, natuursteenbestrating en groenvoorzieningen.

Gouden
Straatsteen 2011

Vanuit de locatie Heliumstraat 152 in Zoetermeer bedienen zij het Zoetermeerse be-
drijfsleven, onder meer op het gebied van het beheren en onderhouden van bedrijfs-
terreinen en een 24-uurs calamiteitenservice.
Een kernwaarde binnen HABO GWW bv is het Sociaal Maatschappelijk Ondernemen.
Concreet, het leveren van een maximale inspanning om mensen met afstand tot de ar-
beidsmarkt opnieuw een kans te geven zich binnen de onderneming verder te ontwikke-
len. In dat kader speelt HABO GWW ook een nadrukkelijke en actieve rol binnen
WERKTOP 2012, ontwikkeld door de Gemeente Zoetermeer. Mensen die nu aan de zijlijn
staan, worden met een gezamenlijke aanpak weer aan werk geholpen.
Dat HABO GWW op een vooruitstrevende manier voor personeel en bedrijf behoorlijk
aan de weg timmert, blijkt wel uit het feit dat zij winnaar van de FNV Bouw

zijn geworden. Deze prijs is onder meer toegekend vanwege het pio-
nierschap op het gebied van mechanisch bestraten en de eigen opleidingsacademie,
waar straatmakers de fijne kneepjes van het
mechanische deel van het bestratingsvak
aangeleerd krijgen.

HABO GWW is tevens hoofdsponsor van de
Oldtimerdag.Tijdens dit evenement zal Jan
Dijkshoorn als jurylid aanwezig zijn om de
vele fraaie auto’s te beoordelen. Hij is werk-
zaam bij de Zoetermeerse vestiging van het
bedrijf en verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van de werkzaamheden.

Mechanisch bestraten is
van groot belang om gezondheidsklachten
bij straatmakers te voorkomen.





1) Verlaat de parkeerplaats

2) Bij , bij volgende voorrangskruising

3) Op ri. Hoornerhage.

4) Bij , Bleiswijkseweg.

5) .

6) Bij Moerkapelle.

7) ri. Moerkapelle onder viaduct door.

8) ri. Moerkapelle.

9) Op in Moerkapelle , Dorpsstraat

10) Moerdijkstraat, weg volgen, Oranjestraat.

11) Op dijk , , Julianastraat.

12) Weg blijven volgen ri.Waddinxveen.

13) Weg blijven volgen ri.Waddinxveen.

14) InWaddinxveen weg volgen, , Sniepweg.

15) , Esdoornlaan.

16) .

17) ri. Boskoop, Beethovenlaan.

18) , Noordeinde, weg volgen.

19) .

20) ri. Boskoop.

R.A.

voorrangskruising L.A. R.A.

rotonde R.A.

verkeerslichten L.A.

2 x verkeerslichten rechtdoor

verkeerslichten L.A.

R.A.

Einde weg L.A.

1e kruising L.A.

1e straat R.A.

rechts aanhouden einde straat L.A.

na bocht direct links aanhouden

Rotonde L.A.

Rotonde rechtdoor

Rotonde L.A.

BijTango R.A.

Rotonde rechtdoor

Rotonde R.A.

Vraag 1
Op welk nummer woont ‘The Lordd’, rechts van u? (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.



Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Wat voor toren ziet u aan uw rechterhand?

Welk bedrijventerrein passeert u hier?

Hoe heet de tennisvereniging rechts van u?

(antwoord op bijgevoegd formulier)

(antwoord op bijgevoegd formulier)

(antwoord op bijgevoegd formulier)

21) ri. Reeuwijk.

22) ri. Reeuwijk, Zuidwijk.

, Zuidwijk.

Weg volgen, links aanhouden.

ri. Reeuwijk, Middelburgseweg.

ri. Reeuwijk Dorp, Kaagjesland.

ri. Reeuwijk Brug, Dorpsstraat.

, rechts aanhouden ri. Reeuwijk Brug.

ri. Reeuwijk Brug.

Bij ri. Reeuwijk Dorp A12.

Op ri. Bodegraven.

Op ri. Bodegraven over A12.

Op ri. Bodegraven.

ri. Bodegraven Goudseweg.

ri. Nieuwerbrug, Broekveldselaan.

ri. Nieuwerbrug, Broekveldselaan.

en op ri. Nieuwerbrug.

Door Nieuwerbrug, langs de Meije.

Na bord ‘Woerden’ ri. Zegveld.

ri.WoerdenseVerlaat, weg blijven volgen.

Na bord ‘WoerdenseVerlaat’ ri. Noorden.

door het dorp Noorden.

ri. Zevenhoven, Prolkade.

ri. Zevenhoven, Molenweg - Kousweg.

Rechtdoor over hefbrug

R.A.

Weg volgen over ophaalbrug

Einde weg R.A.

1e weg L.A.

Rechtdoor

Weg volgen

Onder A12 door

verkeerslichten L.A.

rotonde rechtdoor

rotonde L.A.

rotonde rechtdoor

2 rotondes rechtdoor

1e weg R.A.

3 x rotonde rechtdoor

Over brug rotonde R.A.

weg blijven volgen

vóór de brug L.A.

Rechts aanhouden

over brug links aanhouden

Links aanhouden

R.A.

Einde weg L.A.

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)



45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)

64)

1e weg R.A.

Links aanhouden

Richting Sans Souci

voorrangsweg R.A.

Over ophaalbrug L.A.

T-kruising L.A. verkeerslichten L.A.

verkeerslichten L.A.

Vóór brug links aanhouden

L.A. ri. Nieuwveen N231 links aanhouden

ri. Alphen a/d Rijn N231

rotonde R.A.

Vóór brug L.A.

rotonde rechtdoor

2x rotonde 2x verkeerslichten

Volgende verkeerslichten

N11 richting Leiden

2e stel verkeerslichten R.A.

verkeerslichten L.A.

verkeerslicht N11 oversteken

ri. Bungalowparken, Hogedijk.

ri. Zevenhoven, Hogedijk.

aanhouden.

Op Gemeente De RondeVenen.

direct

Na bord ‘Amstelhoek’ weg volgen, bij en bij

Brug over, bij ri. Centrum Zuid, Laan van Meerwijk.

‘Doorgaand verkeer’, Aan de Molenvliet.

Na bord ‘De Kwakel’ , over brug ,
Vrouwenakker.

aanhouden.

Op ri. Nieuwveen/Papenveer, N462 volgen.

(water rechts van u), Oostkanaalweg.

Na bord ‘Ter Aar’ op ri. Alphen a/d Rijn.

en rechtdoor.

ri. Leiden N11 / Avifauna.

Op aanhouden.

Bij ri. Avifauna.

Na B.P. Station bij , Prinsenschouw.

Weg volgen achterlangs B.P. Station.

Bij , weg volgen.

Vraag 5

Vraag 6

Vraag 7

Vraag 8

Wat staat te koop, links van u?

Wie is elke zondag open vanaf 16.00 uur?

Wat is de naam van de golfbaan?

Waar is tijd voor avontuur?

(antwoord op bijgevoegd formulier)

(antwoord op bijgevoegd formulier)

(antwoord op bijgevoegd formulier)

(antwoord op bijgevoegd formulier)



65)

66)

67)

68)

69)

70)

71)

72)

73)

74)

75)

76)

77)

Einde weg L.A.

verkeerslichten R.A.

links aanhouden

Einde weg R.A.

Einde weg links aanhouden

Einde weg rechts aanhouden

verkeerslicht R.A.

2 xT-splitsing L.A.

rechts aanhouden

Rotonde L.A.

2 x rotonde R.A.

splitsing L.A.

L.A.

EINDE RIT.

, Provinciale weg.

In Hazerswoude bij , Dorpsstraat.

Weg volgen en in bocht .

, Heerewegh, weg volgen door Benthuizen.

ri. Zoetermeer.

, Zegwaartseweg.

Bij ,Hugo de Grootlaan.

, Ruimtebaan.

Voorrangsweg , Edisonstraat.

Op ri. Dorpsstraat.

Rechts aanhouden.

78) Na Kerk direct

Vraag 9

Vraag 10

Hoe heet de molen in Benthuizen?

Hoeveel kilometer heeft u voor deze toerrit afgelegd?

(antwoord op bijgevoegd formulier)

(antwoord op bijgevoegd formulier)







Mijn naam is Robbert Roos, 42 jaar en als
commercieel manager verbonden aan winkel-
centrum Dorpsstraat in Zoetermeer. Mijn
functie houdt onder andere in; vertegenwoor-
diging namens de BIZ naar diverse organen
als gemeente, potentiele partners voor het
winkelcentrum, projectontwikkelaars.
Ook het ondersteunen van het bestuur bij het
verzamelen van gegevens, contacten met de
media en het onderhouden van de communi-
catie naar de leden, het meedenken met de
promotiecommissie en het op zoek gaan naar
nieuwe evenementen,

.

Een zeer afwisselende baan waarbij de jaren-
lange ervaring als ondernemer in de Dorps-
straat uitstekend van pas komt!

zijn taken waarmee ik
dagelijks bezig ben





Eef van de List is 64 jaar, getrouwd, heeft 2 dochters en 3 kleinkinderen. Na in 1969
zijn eerste Party Shop te hebben geopend in Delft, startte Eef in 1970 een tweede
winkel aan de Dorpsstraat 151 (nu Juwelier Moshaver). Een winkel in dranken
met een klein assortiment, maar uitgekiend, dus concurrerend, prijspeil.

De mensen kregen meer geld te besteden en drank werd niet alleen maar op verjaarda-
gen en feestdagen geschonken. Het juiste moment voor een groter drankaanbod.
De winkel op nummer 151 werd in 1975 verplaatst naar Dorpsstraat 100. Op de kelder van
de oude margarinefabriek Brinkers bouwde hij een nieuwe Party Shop, 2 woningen, een
kiosk ervoor en in de kelder kwam een horecabedrijf (nu zit hier Indonesisch Restaurant
Selamat Datang). Hij was pandeigenaar en ontwikkelaar geworden.

Hij kocht het pand Dorpsstraat 134 van Bon-
bonnerie Boonekamp en dochter Esther zette de winkel voort onder de naam LEKKERS.
Hij kocht de panden van Hayes, Rademaker en Adams en bouwde appartementen en
winkels. Ook hetTrefpunt werd gekocht. De bovenetage werd verbouwd tot kleinschalige
appartementen en de benedenetage verhuurd aan Ziengs Schoenmode.
Eef bouwde en verbouwde maar steeds met het oog op het zoveel mogelijk behouden van
het historische karakter .Vanaf 1996 keek hij actief mee met de
Projectgroep Dorpsstraat, waarin het bestuur voortdurend moest strijden voor behoud
van de Dorpsstraat. Het aardige is, dat voorzitter Jacques Boonekamp en hij in de jaren
70 grote concurrenten waren, maar nu optrokken voor een gezamenlijk belang.
De laatste 2 projecten zijn de gebouwen van Kraal en SlagerijVollebregt en het pand van
Roos Boek en Kantoor (zie foto).
Dorpsstraat en gemeente moeten blij zijn, dat een ondernemer zo ver zijn nek uitsteekt.

In 1986 had Eef 30 slijterijen en het werd tijd voor iets nieuws. De winkels werden ver-
kocht aan Gall & Gall en Eef werd directeur van Hooghoudt in Groningen en verhuisde
ook naar het Noorden.
Na zijn 'Noordelijke' periode verhuisde Eef met gezin weer naar het westen. Hij was bo-
venmatig geïnteresseerd in de ontwikkeling van de Dorpsstraat en had er zeker ook zijn
hart aan verpand. Dorpsstraat 151 en de achter het pand gevestigde winkels van La
Mode en Stomerij Stout werden gesloopt. Hier verrees een prachtig pand met apparte-
menten en winkels: ‘De GekroondeValk’.

van de Dorpsstraat



Dorpsstraat 158
2712 AP  Zoetermeer
Telefoon (079) 316 02 74

www.goudensleutel.nl
Naast kunt u bij ons ook terecht voor ,

, , en .
sleutels en sloten

kluizen graveren electronische beveiliging
deurkrukken

toegangscontrole



Evenals voorgaande jaren verzorgt Het Haags Bus Museum ook dit jaar weer
rondritten met een historische bus tijdens de Zoetermeerse Oldtimerdag. Deze
dag zullen zij aanwezig zijn met de fraaie oude Citosa bus welke vroeger regel-
matig in Zoetermeer te bewonderen is geweest.

Het bedrijf van Joost Lamboo, zoon en kleinzoon van carrosseriebouwers, is al
jaren onlosmakelijk met Zoetermeer verbonden maar de geschiedenis van de
Lamboo familiebedrijven gaat nog veel verder terug. Lamboo maakte ooit zelfs
koetsen en later ook de eerste vrachtwagens voor Nutrica.

De Den Oudsten Citosa
uit 1967

Vanaf 12:00 uur kan elk half uur bij
de Pilatusdam worden ingestapt
voor een rondrit. Hieraan zijn geen
kosten verbonden!

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

.www.haagsbusmuseum.nl

Op de Lamboo website is onder het
kopje geschiedenis een aantal
fraaie historische foto’s met auto’s,
vrachtwagens en bussen te bewon-
deren.

Leuk detail: Nevenstaande foto van
de vrachtwagen van BodeVan der
Spek is gemaakt door C. Dekker.
Deze fotograaf zat vroeger in het
Dorpsstraat pand waar nu Foto
Linthout is gevestigd.

Bron: Lamboo / .www.lamboo.nl





Voor een jonge stad met veel nieuwbouw is het vrij uniek dat Zoetermeer over
een ruim 100 jaar oud rijksmonument beschikt. Niet voor niets verkoos de Zoeter-
meerse bevolking onlangs onze molen tot tweede belangrijkste monument van
de stad in de zogenaamde ‘Old Five’ verkiezing. De molen vervult dus een be-
langrijke rol in het cultureel-historisch besef van onze bevolking.

Dit kost ca. 51.000 euro (ex. BTW)

Het bestuur stelt het op prijs indien u onze molen wilt ondersteunen en zich aan-
meldt als Gildenaar.

Op de plaats van de huidige molen heeft sinds de Middeleeuwen altijd al een molen ge-
staan. In 1897 werd de huidige molen De Hoop gebouwd. In de jaren 70 van de vorige
eeuw was de toestand van de molen door brand dermate slecht dat instorting dreigde.
Acties en donaties maakten het in de jaren 80 mogelijk dat de molen kon worden geres-
taureerd tot het huidige monument.
De winkel in de molen is vrijdag en zaterdag open. Daarnaast zijn rondleidingen moge-
lijk, waarvan gebruik wordt gemaakt door zowel groepen (o.a. scholen) als particulieren.

In 2011 werd een aantal serieuze problemen geconstateerd. Onder andere bleek dat het
hout van de stelling (de omloop) grotendeels verrot is. In 2012 zal deze geheel vervangen
moeten worden. . Deze kosten waren niet te voor-
zien en stellen het stichtingbestuur voor een groot probleem. Daarom doet het bestuur
zijn uiterste best fondsen te werven, zodat de Zoetermeerse molen kan blijven bestaan
en draaien voor alle Zoetermeerders. Onlangs zijn alle Gildenaren benaderd met een ver-
zoek om een eenmalige, extra bijdrage. Ook zijn diverse fondsen en de gemeente
Zoetermeer benaderd met een steunverzoek.

Voor particulieren kan dat vanaf € 25,00 en voor bedrijven is het mi-
nimumbedrag € 50,00. Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI,
waardoor giften in principe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Meer info: Dhr C. Groen (PR), 06-48311522 / postmaster@molendehoopzoetermeer.nl





Adres

Amphoraweg 12, Leiden
Amethistweg 21, Bleiswijk
Dorpsstraat 58-e
Dorpsstraat 171
Dorpsstraat 112-k
Eerste Stationsstraat 3
Dorpsstraat 158
Dorpsstraat 114
Dorpsstraat 66
Dorpsstraat 115-t
Dorpsstraat 103
Dorpsstraat 152
Dorpsstraat 68
Dorpsstraat 101
Dorpsstraat 154
Dorpsstraat 58
Pilatusdam 15
Dorpsstraat 163
Dorpsstraat 156
Dorpsstraat 114

Dorpsstraat 77
Dorpsstraat 107
Dorpsstraat 152
Dorpsstraat 99
Dorpsstraat 158-a

CentrumWest 35
Dorpsstraat 93
Eerste Stationsstraat 37-a

Telefoon

(071) 576 30 00
(079) 343 41 40
(079) 319 09 99
(079) 316 10 20
(079) 316 57 88
(079) 316 21 89
(079) 316 02 74
(079) 342 83 83
(079) 316 35 51
(079) 316 00 88
(079) 316 76 16
(079) 316 41 38
(079) 316 30 84
(079) 319 06 84
(079) 316 64 54
(079) 316 40 84
(079) 320 07 00
(079) 319 09 67
(079) 316 31 03

(079) 317 16 99

(079) 316 49 20
(079) 316 30 88
(079) 316 57 95
06 - 20 16 36 38
(079) 316 83 22
(079) 316 44 50

(079) 342 83 83

(079) 316 45 75

Naam

Boonekamp

Boulogne Autoworks

Broodleuk

Business Connect

Enfin Haarmode

Fourty Four and More

De Gouden Sleutel

Grillig

Van Herwijnen

Inenom

’t Kaashuys

Kroonpart

Linthout

Lon

Moers

Monique Mode

Natuurwinkel

Original Brands

PartyPoint

Pasta Company XL

Rabobank

Optique René

Van Veen Schoenen

Veenstra

‘De Vlaming’

WereldWinkel

XL and More

Drankengroothandel

Damesmode

Outdoor Store

Verfservice
Foto
Vis van

Juwelier
Galerie en Artotheek

Herenmode

Brasserie

Restaurant

Stichting Molen ‘De Hoop’

Het Oldtimerdag evenement is mede mogelijk gemaakt door
en .HABO GWW BV stichting Floravontuur Promotie Zoetermeer

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





Henny Schuchmann

Peter en Jeanne Doeve

Bas Dudink

Stefan Holt

Jan Dijkshoorn

Monique Kievits

Edo Haan

Ab Tambourijn

Ria Brinksma

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

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

Studio Vandende

Bestenzet Digital Printing

Jacques Boonekamp
Jos Otterloo
Robbert Roos
Studio Vandende
Historisch Genootschap Oud Soetermeer








