De Oldtimerdag Zoetermeer is niet meer weg te
denken uit onze stad. Ooit klein begonnen maar
inmiddels uitgegroeid tot een groots evenement.
Na twee jaar geduld door de maatregelen rondom het coronavirus, kan eindelijk het 20ste jubileumjaar van dit geweldige evenement worden gevierd. En hoe!
Op 21 mei kunt u in en rondom onze prachtige historische Dorpsstraat weer genieten van 180 bijzondere
oldtimers tijdens het grootste Concours d’Élégance.
De deelnemers aan de tourrit worden ook dit jaar weer
verrast met een prachtige route over de mooiste wegen en langs pittoreske dorpjes in het groene hart van
Zuid-Holland. En natuurlijk starten én finishen zij in de
Dorpsstraat. Een dagje uit voor het hele gezin met live
muziek, kinderspelen en natuurlijk shopplezier en terrasjes in de Dorpsstraat.

De lunchbroodjes
werden gratis
geleverd door

Het thema van de 20ste jubileumeditie is ‘rood-witblauw’. Natuurlijk de kleuren van onze Nederlandse
vlag, maar óók van de brandweer, ambulance en politie. U zult dan ook een aantal historische hulpverleningsvoertuigen kunnen bewonderen én speciale roodwit-blauwe klassiekers van onder andere de DAF Club
Nederland.
Een woord van dank aan het bevlogen bestuur van de
Stichting Oldtimerdag Zoetermeer, de winkeliers in de
Dorpsstraat én de vele vrijwilligers die dit geweldige
evenement weer mogelijk maken. Ik wens jullie, alle
deelnemers en bezoekers een mooie dag toe. Het
wordt weer genieten. Want de Oldtimerdag
Zoetermeer kunnen we inmiddels een échte klassieker
noemen!
Michel Bezuijen
Burgemeester Zoetermeer
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Welkom! Het is feest, want de Oldtimerdag Zoetermeer viert haar
20e editie! Vandaar dat de nationale vlaggen in ons historisch centrum uithangen.
Maar de vlaggen hebben meer betekenis, ze hebben alles met het thema
van deze Oldtimerdag te maken: Rood-Wit-Blauw. De kleuren staan ook
voor onze hulpdiensten: Brandweer-Ambulance-Politie. Wat ons betreft,
verdienen alle mannen en vrouwen die voor een hulpdienst werkzaam zijn
een lintje voor hun dagelijkse inzet om ons allen te helpen, te beschermen
en soms zelfs te redden!
Wat zijn we blij dat we, na twee jaar afwezigheid, weer op de kalender
staan op deze derde zaterdag in mei. Tweemaal hebben we alle activiteiten
voor niets opgestart en waren we, net als jullie allen, zwaar teleurgesteld
toen we uiteindelijk rood licht kregen.
Maar driemaal is scheepsrecht!
We merken dat iedereen er extra veel zin in heeft. Niet alleen de eigenaren
van de mooie klassiekers, want we zaten in no-time vol, maar ook de ondernemers en de sponsoren. U ziet het aan de startboog met vele logo’s en
ook aan de advertenties in het Roadbook. Hierdoor kunnen we dit jaar wat
meer ‘uitpakken’ en trekken we de festiviteiten verder door dan anders;
naar het begin van de Dorpsstraat en het daar liggende Nicolaasplein. U
zult het allemaal zien. Heel veel dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!
Een hele mooie en veilige dag toegewenst!
Met hartelijke groet,
Jacques Boonekamp, voorzitter (rood)
Erik van Lieshout, secretaris (wit)
Patrick van Domburg, penningmeester (blauw)

Dit jaar wordt voor de 20e keer de Old merdag
georganiseerd in en rond de historische kern van
Zoetermeer. Na twee jaar van afwezigheid door
de bekende beperkende maatregelen vieren wij
onze jubileum edi e. Dit evenement in de
Dorpsstraat is 20 jaar geleden klein gestart met
40 auto’s en uitgegroeid tot een dag uit voor het
hele gezin. Lie ebbers van rijdend cultureel erfgoed kunnen weer hun hart ophalen met meer
dan 180 klassieke auto’s, motoren en bromﬁetsen. Bovendien is er vermaak voor jong en oud
op meerdere loca es.
Ieder jaar is er een thema en dat is dit jaar rood-witblauw. Dit is de Nederlandse vlag en staat onder andere voor brandweer, ambulance en poli e. Het is echter
breder dan alleen hulpverlening. Naast een tourrit, het
Concours d’Élégance en de vele bijzondere modellen
auto’s, motoren en bromﬁetsen, is er ook een hoop te
doen. Er zijn kinderspelen, er is muziek en er zijn tal
van andere evenementen die zich uitspreiden over de
Dorpsstraat, Nicolaasplein en Pilatusdam. Een feest om
te zien en te beleven.
Deelnemers aan de tourrit melden zich ter beves ging
van deelname tussen 8:00 en 9:30 uur op het
Schoolplein.

Startnummer 2 stelt zich als eerste op bij de boog. De
volgorde van starten gaat verder op startnummer, tenzij anders bepaald door de vrijwilligers.

13:00 - 17:00 Concours d’Élégance
De gehele dag staan prach ge klassiekers opgesteld in
de gehele Dorpsstraat, op de Pilatusdam en op het
Nicolaasplein. De tourrit deelnemers komen via het
oostelijk deel van de Dorpsstraat binnen (vanaf
Schinkelweg) en zullen na de ﬁnish in de straat ook
aansluiten en deelnemen aan het concours.

Dorpsstraat, Pilatusdam, Nicolaasplein
13:00/14:00/15:00 PretPoli e

08:50 Woord van welkom en laatste brieﬁng
bij de startboog op de Osylaan
09:00 Start van de tourrit
De start vindt plaats bij de boog op het parkeerterrein
aan de Osylaan voor een tourrit van ongeveer 100 kilometer. Er wordt gestart om de 30 seconden.

Er is al genoeg chagrijn in de wereld. Boss & Bink zien
toe op humor en plezier en treden streng op tegen pretbedervers. Uitgerust met gitaar, saxofoon, neusﬂuit,
kazoo, voetpercussie en goed bij stem (meerstemmig),
trakteren ze op marsmuziek, wereldmuziek, tv-tunes
en een grote variëteit aan kinderliedjes. Boss & Bink
regelen en ontregelen; a ent, adequaat en toonvast!

13:00 - 16:30 Duo Ravage
Duo Ravage speelt een tweetal Franse
gendarmes en hun burgemeester. Ze
rijden met een speciale kar door de
Dorpsstraat, zodat ze het hele traject
kunnen bedienen en richten zich op alle
kinderen in de straat. Ze delen ook ijsbonnen van Zuliani’s Gelato uit.

Webshop-logistiek
met aandacht
voor jouw klanten
WEBSHOP FULFILMENT OP MAAT VOOR ALLE VOLUMES
Scoor meer tevreden klanten en meer omzet
door je webshop-logistiek uit te besteden aan MoreStorage.
Wij nemen je webshop-fulﬁlment uit handen en geven jou zo de tijd en ruimte
om je te richten op de groei van je webwinkel.
MoreStorage is klein genoeg om jouw orders op maat af te handelen
en groot genoeg voor elk volume: zo groeien we met jouw succes mee!

De logistiek van je webshop uitbesteden
Store it. Sell it. Send it.
MoreStorage is jouw externe magazijn met real-time voorraadbeheer,
geautomatiseerde order- en retourverwerking en razendsnelle levertijden.
MoreStorage helpt je met jouw webwinkel-logistiek
van techniek tot tevreden klanten.

Neem contact op met MoreStorage, maak een afspraak
of vraag (online) vrijblijvend een offerte aan voor jouw e-fulfilment.

Telefoon (079) 82 00 385 | www.morestorage.nl

The Rebound steekt pop, soul en funk in een ander jasje.

Pilatusdam
11:00 - 17:00 Springkussens
12:00 - 16:00 Tinus de Trein
Vanaf 12:00 uur kunnen kinderen een rondritje met
een treintje maken. Vertrek vanaf de Pilatusdam.

12:30 - 15:30 Schmink
Nicolaasplein
11:30 - 16:00 Mini racebaan
Groot circuit waar men met op afstand bestuurbare
auto’s, kan racen tegen andere deelnemers. Ronde jden worden gemeten door een ‘lap me’ systeem. Op
een grote zuil worden deze jden iedere keer vernieuwd. Verder is er een terras met eten, drinken en
gezellige muziek.

Schoolplein
14:30 - 17:30 The Rebound coverband
The Rebound is een coverband die bekende pop, soul
en funk hits uit de jaren 70, 80 en 90 brengt, maar niet
zoals ze origineel klinken. Vaak zijn de nummers in een
ander jasje gestoken waarbij de basis en het uitgangspunt ‘groove en soul’ is. Het blij echter al jd herkenbaar voor het publiek.
Nummers van The Bee Gees, Michael Jackson, Stevie
Wonder, maar ook Pink, Incognito en klassiekers van
Jamiroquai en Joe Cocker komen allemaal langs. De
songs brengen herinneringen naar boven en zorgen
ervoor dat je de lokroep van ritmisch meebewegen
(ook wel dansen genoemd) niet kan weerstaan.

16:30 Prijsuitreiking
De uitreiking van de verschillende prijzen vindt plaats
op het Schoolplein door burgemeester Michel
Bezuijen.

www.oldtimerdagzoetermeer.nl

Roadbook Oldtimerdag 21 mei 2022

Alle deelnemers betalen voor deelname aan de toertocht €20,00.
Dit bedrag is inclusief 2 lunchpakketten, fruit, 2 consumpties, koffie/thee bij de start, rallyschild en roadbook.
Deelname aan het Concours d’Élégance is dan gratis.
Indien u uitsluitend deelneemt aan het Concours d’Élégance, dan bedraagt het inschrijfgeld €10.
U ontvangt hiervoor koffie/thee bij de start, rallyschild en roadbook.
Aanwijzingen van onze vrijwilligers, verkeersregelaars en de beveiligingsbeambten dienen direct te worden
opgevolgd.
Briefing om 8:50 uur. De toertocht start om 9:00 uur. Er wordt gestart om de 30 seconden.
Startnummer 2 stelt zich als eerste op bij de boog op het parkeerterrein aan de Osylaan.
Volgorde van starten gaat verder op startnummer, tenzij anders bepaald door de vrijwilligers.
Het is een toertocht, geen wedstrijd. Verkeersregels dienen in acht te worden genomen.
De routebeschrijving wordt apart uitgereikt bij de start van de toertocht en is dus niet meegedrukt met het
roadbook. In deze beschrijving staan logische aanwijzingen in tekstvorm.
Tijdens de route staan er 10 vragen. De antwoorden hierop kunt u invullen op het eveneens apart uitgereikte
antwoordformulier. Dit formulier wordt bij de finish ingenomen.
Opdrachten kunnen zich zowel recht als links van u bevinden.
In de routebeschrijving worden de volgende afkortingen gebruikt:

L.A.
R.A.
ri.
VKL

= linksaf
= rechtsaf
= richting
= verkeerslicht

Bij pech onderweg:
Algemeen alarmnummer:
Wegenwacht ANWB:
Organisatie:

Foto’s ANWB Kampioen, september 1969.

112
088 - 269 28 88
06 - 53814740

Pasvorm &
mode schoenen
voor heren en dames

Dorpsstraat 83 - 2712 AE Zoetermeer - Tel. (079) 316 31 65
www.vanveenschoenen.nl

U kunt uw auto natuurlijk wassen met een emmertje sop en een spons. Maar waarom zou u?
Buiten het feit dat het slecht is voor het milieu,
wordt het nooit de wasbehandeling die uw auto
verdient. Dus waarom beknibbelen op kwaliteit
als het beter kan? Want voor de ultieme reinigingsbeurt van de buiten- én binnenkant van uw
auto, is er maar een adres: BOB Autowas, aan de
Wattstraat in Zoetermeer.
Er is maar één manier om uw auto en lak in topconditie
te houden en dat is door uw auto regelmatig te laten
wassen. Niet voor niets bezoeken dagelijks honderden
autobezitters één van de vele vestigingen van BOB
Autowas. Hier staat een team van vakkundige medewerkers voor u klaar en wordt uw auto met uiterste
zorg en geheel veilig gewassen met textiele borstels
voor een streeploos eindresultaat. Dankzij het moderne wateronthardingssysteem en de beste verzorgingsproducten bent u gegarandeerd van een vlekvrije droging. Een hartelijk ontvangst, goede begeleiding en antwoord op al uw vragen, is dan ook de gewoonste zaak
van de wereld. Niet alleen de buitenkant van uw auto
wordt vakkundig onder handen genomen; de wasstraat
in Zoetermeer is namelijk ook uitgerust met een complete interieurband voor de binnenkant van uw auto.
Eigenaar Hans Peter Kerkhof legt uit: ‘Na de aanname
van uw auto wordt het interieur, dus ook de matten,
ruiten, kofferbak en dashboardkastje vakkundig

schoon geblazen, gezogen en gereinigd met professionele apparatuur. Een complete interieurbehandeling
van A tot Z dus, en dat allemaal in slechts 15 minuten.’
Natuurlijk kunt u uw interieur ook nog steeds zelf reinigen op het overdekte stofzuigplein die uitgerust is
met zonnepanelen, of uw auto zelf wassen in één van
de wasboxen.
‘Ook duurzaamheid is bij ons belangrijk. Daarom maken we gebruik van biologisch afbreekbare shampoo
én wordt 80% van het gebruikte water gerecycled.’
Om een snelle afhandeling te bevorderen, kan de klant
achteraf afrekenen. Dat kan met pinpas, maar ook met
de speciale waspas die u online op kunt waarderen en
waarna u afrekent met een speciale QR-code.
Als je zoveel zorg aan het wassen van auto’s besteedt,
dan kun je klassieke modellen zeker waarderen.
Vandaar dat BOB Autowas als sponsor verbonden is
aan de Zoetermeerse Oldtimerdag.

Meer informatie op www.bobautowas.nl.

Als jong en dynamisch notariskantoor heb je natuurlijk weinig met het woord oldtimer. ‘Dat
woord is hooguit op mijzelf van toepassing’, grapt
JUST Notarissen kantoordirecteur Camillus
Overmeire. Maar daarmee doet hij zichzelf flink
tekort. Gezien de bevlogen manier waarop hij leiding geeft aan het team van JUST Notarissen zou
je in plaats van oldtimers eerder kunnen spreken
over een Formule 1-team dat gaat voor een podiumplek. Want of het nu gaat over klanttevredenheid, het kantoor als merk of de verhuizing
naar een nieuwe locatie; JUST Notarissen blijft
ambitieus en gaat voor de eerste plaats.’
‘Als je al een vergelijking zou willen maken tussen oldtimers en het notariaat, dan zou je kunnen stellen dat
beiden een klassiek karakter hebben. Toch is daar bij
JUST Notarissen weinig van te merken.
‘We hebben een jong en dynamisch team’, vertelt
Camillus trots. ‘Alle processen zijn goed ingericht zodat
we snel en efficiënt kunnen werken.’ Die band en betrokkenheid die u wellicht voor uw klassieker voelt, dat
voelen de mensen van JUST Notarissen ook voor u.
‘De klanten zijn erg belangrijk voor ons. Vandaar dat ze
kunnen rekenen op een persoonlijke benadering en
een hoge mate van betrokkenheid.’
Wellicht gaat u verhuizen naar een nieuwe woning met
een garage voor uw oldtimer. ‘Ook dan bent u bij ons

aan het goede adres. Alleen wel een kleine waarschuwing; dankzij onze lage tarieven kan het zomaar zijn
dat er ruimte over is voor een tweede oldtimer’, legt
Camillus lachend uit.

Testament
‘Wilt u gedoe achteraf voorkomen en alles nu al goed
regelen, dan leggen wij al uw wensen netjes vast in een
testament.’ Maar of je nu een Formule 1-team bent, of
verzamelaar van klassieke auto’s; op de Zoetermeerse
Oldtimerdag komt alles bij elkaar.
‘Als kantoor voelen we ons sterk verbonden met de
stad’, vertelt Camillus. ‘De Zoetermeerse Oldtimerdag
is een evenement voor het hele gezin. Waar vaders hun
eerste auto laten zien aan hun zonen, en moeders genieten van het enthousiasme van hun mannen. Mensen
in verschillende fases van het leven. Dat is precies onze
doelgroep. Het is dan ook een evenement waar we de
naam van ons kantoor graag aan verbinden.’

Meer informatie op justnotarissen.nl.

De Zoetermeerse Oldtimerdag trekt jaarlijks duizenden bezoekers in alle leeftijden. Gamecity
GoKarting Zoetermeer is steevast op deze dag
aanwezig met leuke activiteiten voor het publiek.
‘We zijn ontzettend blij dat het evenement dit
jaar weer door kan gaan’, vertelt bedrijfsleider
Fred Buisman enthousiast. ‘We pakken dit jaar
dan ook groots uit met activiteiten voor de jeugd
op twee verschillende locaties.’ Daarbij moet je
denken aan luchtkussens om heerlijk op te
springen, maar ook suikerspinnen, poffertjes en
schmink. Daarnaast wordt er een parcours uitgelegd waarop het publiek kan racen met op afstand bestuurbare wagens. ‘Zo maken we de link
naar onze kartbaan.’
Ook Gamecity GoKarting Zoetermeer ontkwam tijdens
de lockdowns niet aan een sluiting. ‘We hebben de tijd
gebruikt om intern een aantal puntjes op de i te zetten’,
legt Buisman uit.
Bij Gamecity GoKarting kunnen particulieren en bedrijven terecht voor allerlei gezellige activiteiten en family
entertainment. Zo kunt u niet alleen karten, maar is er
ook een heuse Arcadehal met digitale spellen, kunt u
proberen te ontsnappen aan de uitdagingen van Prison
Island of de strijd aangaan in de lasergame arena.
‘Voor het karten moet je wel fit zijn. De overige activiteiten zijn geschikt voor jong en oud.’
Op de eerste etage van het complex is een nieuwe acti-

viteit aangelegd. ‘We hebben nu ook een baan met een
nieuwe vorm van midgetgolf’, legt Buisman uit. ‘De
baan heeft meer interactie. Zo moet je de ene keer samenwerken en heb je de andere keer niet eens je golfclub nodig. De puntentelling kan worden bijgehouden
met een tablet. In de baan komen feitelijk alle activiteiten van ons centrum samen.’ De bal waarmee gespeeld
wordt kan overigens onverwachts verdwijnen om op
een andere plek weer tevoorschijn te komen. Het decor van de baan is ingericht in de stijl van de maffia.

Horeca belangrijke pijler
De afdeling horeca is een belangrijke pijler binnen het
bedrijf. ‘Voor of na de activiteiten kunnen mensen bij
ons lekker een hapje eten. Ook tussen de verschillende
activiteiten door is er ruimte voor een snack of drankje.
Op zondag willen we sportwedstrijden zoals voetbal en
Formule 1 tonen op grote beeldschermen.’
Buisman kijkt uit naar de komende Oldtimerdag. ‘Ik
hoop dat het weer net zo’n succes wordt als voorgaande jaren.’ En wie zich na die dag nog eens met het hele
gezin wil vermaken, met collega’s wil ontspannen of
een gezellig kinderfeestje wil vieren, is natuurlijk van
harte welkom bij Gamecity GoKarting.
Kijk voor meer informatie over alle activiteiten voor
kleine en grote gezelschappen, de horeca mogelijkheden en het boeken van tickets op www.gamecity.nl.

HABO GWW is sinds jaar en dag de vaste sponsor van Oldtimerdag Zoetermeer. Niet alleen in
de vorm van financiële ondersteuning, maar ook
door het verzorgen van de benodigde afzethekken tijdens het evenement. ‘We zijn een echte lokale aannemer die ook aandacht heeft voor het
sociale aspect’, vertelt directeur Ronald Baptiste.
‘Sterk in machinale bestrating van de openbare
ruimte, Riooltechniek, beton- en timmerwerk en
ontwerp en realisatie.’ Als lokaal bedrijf werkt
HABO GWW graag met mensen uit Zoetermeer
of directe omgeving. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden bij HABO
GWW een geschikte werkplek.
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen het bedrijf. ‘We lopen graag voorop’, vertelt Baptiste. ‘Een
groot deel van onze machines is inmiddels elektrisch.
Zo kunnen we stiller en schoner werken.’
‘We zijn al jaren Vriend van de Dorpsstraat’, vertelt
Baptiste. Zo werd enige tijd geleden het horecaplein in
het midden van de Dorpsstraat door het bedrijf opnieuw bestraat.
‘We voelen ons sterk verbonden met Zoetermeer.
Daarom steunen we ook graag lokale initiatieven zoals
de Oldtimerdag.’ Want al hebben veel bedrijven door
de pandemie een paar zware jaren achter de rug, ook
dan moet je volgens Baptiste je normen en waarden
blijven behouden. ‘Als iedereen zijn steentje bijdraagt,
is er met elkaar veel mogelijk.’

Baptiste bezoekt zelf dan ook graag het evenement. ‘Ik
geniet als ik door de Dorpsstraat slenter tussen al die
prachtige auto’s en vrienden en bekenden kan ontmoeten. Prachtig om te zien hoe een vader aan zijn kinderen over zijn favoriete auto vertelt, of hoe iemand kan
genieten van zijn of haar droomauto. Een evenement
waar Zoetermeer trots op kan zijn en weer heel even
de sfeer heeft van het dorp van toen.’

Meer informatie over het bedrijf op www.habogww.nl.

Eerlijk is eerlijk; als u op zoek bent naar een professioneel, betrouwbaar en betaalbaar verhuisbedrijf om uw verhuizing in, naar of vanuit Zoetermeer te verzorgen, dan kunt u eigenlijk niet om
Verhuisbedrijf Henneken heen. Al sinds 1870 verzorgt het bedrijf verhuizingen in, van en naar
Zoetermeer. ‘Daarmee behoort Verhuisbedrijf
Henneken in Zoetermeer tot de verhuisbedrijven
met de meeste ervaring van Nederland’, vertelt eigenaar Lauwrens de Jong enthousiast. ‘Gaat u
dus binnen, naar of vanuit Zoetermeer verhuizen,
dan hoeft u voor een zorgeloze verhuizing niet
lang te zoeken. Onze verhuizers zijn gediplomeerd en beschikken over jarenlange ervaring, zodat uw verhuizing vloeiend verloopt.’
Mondial Movers Henneken is al die jaren onlosmakelijk
verbonden geweest met de groei van Zoetermeer. ‘De
vorige eigenaren riepen steeds het jaar 1870 als start
van het bedrijf, maar een oud-collega is activiteiten op
het spoor die van nog vroeger dateren’, vertelt De
Jong. ‘We zijn heel erg benieuwd wat daar uit komt.’
Het bedrijf heeft zich altijd gericht op de langere termijn. ‘Aandacht voor het leveren van goede kwaliteit,
in goede harmonie met onze klanten en medewerkers
staat bij ons centraal. Onze medewerkers zijn erg betrokken en voelen zich echt een met het bedrijf.’ Dat
zie je dan ook duidelijk terug in de klanttevredenheid.

‘Onze klanten waarderen onze diensten met een gemiddeld cijfer van 9,6. Daar zijn we heel erg trots op en
dat hebben we echt te danken aan onze medewerkers.
Voor hen is een stapje extra nooit te veel.’
Leuk detail: Ook Oldtimerdag bestuurslid en huidig burgemeester van IJsselstein Patrick van Domburg werkte
ooit als oproepkracht voor de firma.
Mondial Movers Henneken werkt niet alleen voor particulieren, maar ook voor zakelijke opdrachtgevers. ‘We
doen veel kantoor- en bedrijfsverhuizingen.’ Zo verzorgde Henneken onlangs de verhuizing van de Eerste
Kamer. Een opdracht van formaat. ‘We hadden al veel
kleinere verhuizingen voor hen gedaan, maar dit was
de eerste keer dat het echt om een volledige verhuizing ging.’ Ook andere overheden en zorginstellingen
behoren tot het klantenbestand. Als internationale speler is Mondial Movers Henneken specialist in verhuizingen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast
verzorgt Henneken de (tijdelijke) opslag van uw inboedel. Hiervoor wordt in de wijk Oosterheem volgend
jaar een nieuw bedrijfspand gebouwd.
Als één van de oudste bedrijven van Zoetermeer doet
Mondial Movers Henneken ook graag iets terug voor
de stad. ‘We steunen graag lokale initiatieven. De
Oldtimerdag past daar prima bij. We helpen dan ook
graag om dit evenement mogelijk te maken’, aldus
Lauwrens de Jong.
Meer informatie op www.henneken.nl.

Als een auto meer dan 25 jaar oud is, spreekt met
van een Oldtimer. Als dat ook voor bedrijven zou
gelden, dan valt Blomsma met het 40-jarig jubileum achter de rug inmiddels in de categorie klassiekers. Toch is Blomsma ondertussen volop in beweging en groeit gestaag verder. Hard op weg
om een wereldspeler te worden op het gebied
van Signing & Safety.
Sinds de oprichting in 1979 is de Blomsma Groep inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met vijf zelfstandig
opererende divisies die onderling veel gebruik maken
van elkaars expertise en capaciteit. Dankzij hun werk
wordt de wereld om ons heen een stukje veiliger.
Algemeen directeur Willem Heijboer is dan ook veel onderweg. ‘Ik heb door mijn werk in de loop der jaren
veel kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van
Safety Signage, internationale en maritieme wet- en regelgeving, ISO standaarden en certificering. Omdat
men die in het buitenland vaak niet heeft en graag
Europese kwaliteit wil hebben, ben ik bij grote buitenlandse projecten betrokken zoals offshore installaties,
ferry- en cruiseschepen.’
Gelukkig is daar onder andere door de komst van zoon
Corstiaan in het bedrijf voldoende ruimte voor. ‘Het is
bijzonder om mee te mogen maken dat de volgende generatie zijn intrede doet.’ Menig bezitter van een mooie
klassieker zal dit gevoel herkennen als hij of zij een

zoon of dochter voor de eerste keer in de auto ziet rijden. ‘We zijn enorm gegroeid en groeien nog steeds
door. Toch blijft het een familiebedrijf dat continuïteit
van de onderneming en maatschappelijk ondernemen
hoog in het vaandel heeft staan. Net zoals veilig werken en duurzaamheid.’
Inmiddels kunnen we stellen dat de Blomsma Groep op
alle werkterreinen van haar divisies vooraan loopt of
zelfs marktleider is. Om die positie te blijven behouden, wordt er actief geparticipeerd in normcommissies
bij NEN en ISO op het gebied van veiligheidskundige
signaleringen.
Persoonlijk heeft Willem Heijboer meer met oude motoren dan met oude auto’s. Elk jaar toont hij enkele
klassiekers uit zijn collectie op de Zoetermeerse
Oldtimerdag. Helemaal in topstaat en die met enkele
trappen knallend tot leven komen. Als hij erover vertelt, gaan zijn ogen schitteren. ‘Ik geniet enorm van de
complexiteit van mijn werk en het puzzelen om tot een
oplossing te komen. Zo geniet ik ook van het verzamelen en rijden op deze complexe motoren.’

Meer bedrijfsinformatie op www.blomsma.nl.

Atelier & Juwelier Moshaver
Dorpsstraat 147 - 079 316 48 20 - www.moshaver.nl

MTC Zoetermeer is een begrip in de regio en beschikt over een team van fysiotherapeuten gespecialiseerd in een speciaal vakgebied. Hans
Poelman, hét gezicht achter de praktijk, heeft
dan ook als missie om iedereen zo gezond en
flexibel mogelijk te houden. ‘Van schouderklachten tot heupklachten en van rugklachten tot polsklachten; met onze diverse specialisaties kunnen
wij ervoor zorgen dat u spoedig weer klachtenvrij
kunt bewegen’, vertelt hij enthousiast..
Er zijn bij MTC veel verschillende behandelingen mogelijk. ‘Denk bijvoorbeeld aan hydrotherapie bij reumatische klachten, manuele therapie bij hoofdpijn of rugklachten of sportfysiotherapie bij blessures die voortkomen uit het sporten’, legt Poelman uit. ‘U kunt bij
ons ook terecht voor longfysiotherapie voor bijvoorbeeld een revalidatietraject na restklachten door corona. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering.’
Natuurlijk kunt u bij MTC rekenen op de beste service
en behandeling. ‘In onze fysiotherapiepraktijk in
Zoetermeer werken wij met de hoogste kwaliteitskeurmerken HKZ en HCA. Deze keurmerken staan voor
openheid en een gestructureerde wijze van behandelen. Zo dient de eerste afspraak altijd als een intake,
waarbij de fysiotherapeut diverse vragen stelt en een
lichamelijk onderzoek uitvoert. Aan de hand van de uitkomst wordt een behandelplan samengesteld. Dus wilt

u weer pijnvrij kunnen bewegen? Neem dan direct contact op om een afspraak in te plannen voor fysiotherapie in Zoetermeer.’
Poelman geniet al vanaf jonge leeftijd van auto’s. ‘De
techniek, de lijnen, het geluid... ik kan daar echt blij van
worden’, vertelt hij enthousiast. Vandaar dat hij dan
ook graag een sponsorbijdrage wil leveren aan de
Zoetermeerse Oldtimerdag. Als het even kan, bezoekt
hij zelf ook graag het evenement. ‘Het is prachtig om al
die verschillende modellen bij elkaar te zien. Wij houden mensen mobiel, feitelijk doet een oldtimerbezitter
hetzelfde door zijn bolide in topconditie te houden.
Wat dat aangaat, zie ik wel overeenkomsten’, grapt
Poelman. Voorkeur voor een specifiek merk of model
heeft bij niet. ‘Er zijn zoveel modellen. Ieder merk heeft
er wel iets moois tussen zitten. Daarom geniet ik ook
van een dag als de Oldtimerdag. Andere liefhebbers
ontmoeten en samen genieten van al dat moois. Dan
kan mijn dag niet meer stuk.’

Kijk voor meer informatie op mtczoetermeer.nl.

Smits Van Emmerik Elektrotechniek BV is geen
onbekende in Zoetermeer. Het bedrijf werd oorspronkelijk opgericht in 1933, en groeide de daaropvolgende 80 jaar tot het bedrijf van de huidige
omvang. Daarmee behoort het tot één van de
langst bestaande bedrijven van Zoetermeer. De
dagelijkse leiding is in handen van Luuk Smits en
Lucas Scholten.
‘Oorspronkelijk waren het twee verschillende bedrijven’, legt Scholten uit. ‘Sinds 2019 zijn die samengevoegd en verder gegaan onder de huidige naam.’
Het bedrijf verzorgt een breed pakket aan elektrotechnische werkzaamheden. Ook verzorgen zij de aanleg
van laadpalen voor auto’s en het geven van een goed
(duurzaamheids)advies. Zowel bedrijven, VvE’s, semioverheden, woningcorporaties als particulieren kunnen
bij Smits Van Emmerik terecht. ‘Wij zijn echte meedenkers die waar mogelijk innovatieve en kostenbesparende oplossingen aandragen.’
Smits Van Emmerik onderscheidt zich ook op het persoonlijke vlak. ‘Menselijke aspecten vinden wij minstens zo belangrijk als de techniek’, legt Scholten uit.
‘Dit blijkt onder andere uit het nakomen van onze afspraken en het voorkomen van overlast op uw locatie.
Onze medewerkers staan bekend als betrouwbare mensen die u met een gerust hart zelfstandig op uw locatie
kunt laten werken.’

Uiteraard werken al deze medewerkers conform de
VCA-regels en is het bedrijf aangesloten bij Techniek
Nederland, Uw Duurzame Installateur én is Smits Van
Emmerik InstallQ-gecertificeerd.
Al heeft Lucas Scholten, die opgroeide in Zoetermeer,
niet zo heel veel met oude auto’s, de Oldtimerdag is
een evenement waar hij, als het even kan, graag komt
kijken. ‘Het is het sfeertje hé’, vertelt hij enthousiast.
‘Lekker slenteren langs al die mooie auto’s. Elkaar ontmoeten in de Dorpsstraat, genieten van al die verschillende modellen en techniek bij elkaar. Dan is het weer
ouderwets ons-kent-ons en lijkt Zoetermeer in al die jaren toch maar weinig veranderd. Uiteraard dragen
Scholten en Smits graag een steentje bij om een evenement als dit mogelijk te maken. ‘Met elkaar maken
we de stad nog leuker.’

Meer weten over de service en diensten van Smits Van
Emmerik? Kijk ook op www.smitsvanemmerik.nl.

Soms zit een ongelukje in een klein hoekje. Een
kras, deuk of ergere schade aan uw auto wilt u natuurlijk zo snel mogelijk verholpen hebben. Dan
bent u bij ABS Den Elzen aan het juiste adres. Als
geen ander weten zij de schade aan uw voertuig
snel en vakkundig te repareren alsof er nooit iets
gebeurd is. Zodat uw auto weer glimt en veilig is
als nooit tevoren.
Auto’s hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het
leven van Joost Den Elzen. Al op jonge leeftijd deed hij
net alsof hij een autostuur in zijn handen had en reed
hij denkbeeldig de mooiste routes. Al snel kende hij alle bekende automerken uit zijn hoofd. De eerste echte
auto was een Renault 9 die hij kocht van zijn zus. Er
zouden vele auto’s volgen en dankzij zijn werk heeft hij
inmiddels dagelijks met auto’s te maken.
Zomaar even een rondje rijden, doet Joost niet. Daarvoor heeft hij het te druk met zijn autoschadebedrijven. Als een van de grootste schadeherstelketens van
Nederland wordt ABS Autoherstel door leasemaatschappijen, fleetowners, verzekeraars en particulieren
gezien als een betrouwbare partner. Den Elzen hoeft
zich dan ook niet te vervelen. Wat hij al jaren wel graag
doet, is meerijden in rally’s in binnen- en buitenland.
Ook de Zoetermeerse Oldtimerdag is favoriet.
‘Het geeft me een doel om bijvoorbeeld in mijn Austin
Healey uit 1957 of één van mijn andere auto’s te rij-

den. Bovendien is het erg leuk om samen met mijn navigator de juiste route en antwoorden op de vragen te
vinden. Na afloop van de tourrit is het heerlijk om alle
opgestelde modellen te bekijken en andere autoliefhebbers te ontmoeten.’
De Austin Healey is niet de enige auto die Joost in zijn
bezit heeft. De collectie bestaat inmiddels uit een paar
exemplaren. Van busje tot cabriolet, van degelijke
Duitse merken tot Engelse klassiekers als de Healey.
Stuk voor stuk modellen die tot zijn verbeelding spreken. ‘Die blijven op de een of andere manier toch altijd
trekken.’
We zijn als organisatie blij dat we Joost ook dit jaar als
deelnemer mogen verwelkomen tijdens de tourrit.

Meer informatie over de werkzaamheden van ABS Den
Elzen is te vinden op www.denelzen.nl.

Als er een makelaardij begaan is met de stad, dan
is het De Makelaars. Eigenaren Erik en Jeroen
Jenné zijn hier opgegroeid en kennen de stad op
hun duimpje. Dat merkt u direct. Niet alleen weten zij alles van de markt, ook helpen zij graag bij
de aan- of verkoop van uw woning of doen een
actuele waardebepaling. Welke woonwens u ook
hebt; bij De Makelaars bent u in goede handen.
‘De Makelaars is gevestigd op de plek waar in het verleden het seniorencomplex Schoutenhoek gevestigd
was. Een centrale plek in Zoetermeer, op de grens van
het Dorp en het moderne Stadshart.
‘Dat is een bewuste keuze’, vertelt Erik Jenné, die samen met zijn broer Jeroen niet alleen in Zoetermeer
woont en werkt, maar net als hem ook graag een actieve rol vervult in het bedrijfs- en verenigingsleven.
‘We dragen graag ons steentje bij aan de stad. Een
evenement als de Oldtimerdag past daar helemaal bij.’
Momenteel hebben beide broers hun handen vol aan
een turbulente woningmarkt. Toch staan zij er positief
in. ‘Er wordt gelukkig op verschillende locaties in
Zoetermeer weer volop gebouwd. Dat is goed voor de
doorstroming op de woningmarkt.’ ‘Happy Days’ en
‘Duinparc’ in Oosterheem zijn twee van de projecten
waar De Makelaars actief bij betrokken zijn.
Inmiddels zijn De Makelaars al zolang in Zoetermeer actief dat ze meerdere generaties uit een gezin aan een
woning hebben geholpen. ‘Je merkt dat we een trouwe
klantenkring opgebouwd hebben’, leggen Erik en

· Erik en Jeroen Jenné
kennen Zoetermeer
op hun duimpje.

Jeroen uit. ‘Daar zijn we best trots op. Kom gewoon
een keer langs voor een vrijblijvend gesprek. Ook voor
taxaties en aankoopadvies bent u van harte welkom
aan de Schoutenhoek 40 in Zoetermeer of Meent 93a
in Rotterdam.’
Beide heren mogen dan druk zijn; tijd voor ontspanning is er ook, bijvoorbeeld door een evenement als de
Oldtimerdag te bezoeken. ‘Het is altijd weer een feestje om al die mooie klassiekers bij elkaar te zien’, vertelt
Jeroen. ‘Het is niet alleen genieten van mooie auto’s, je
komt op zo’n dag ook altijd weer bekenden tegen.
Zoetermeer mag dan inmiddels een stad zijn; op zulke
dagen lijkt het net het dorp van toen. Wij ondersteunen dit initiatief dan ook graag.’
Meer informatie op www.demakelaars.nu.

Old merdag 2022
Kom langs op ons
terras of chocolaterie!

Jacob de Boer, voorzitter van voetbalclub FC
Zoetermeer en tafeltennisvereniging Taverzo is
geboren in Friesland en had nooit gedacht de provincie nog eens te gaan verlaten. Toch liep dat anders dan hij dacht. Voetballen lag hem in die tijd
niet echt, maar met tafeltennis kon De Boer aardig uit de voeten. Tijdens een tafeltennistoernooi
in het Spaanse Lloret de Mar kwam hij een beeldschoon meisje uit Zoetermeer tegen. Inmiddels is
de dame in kwestie dit jaar alweer 25 jaar zijn
vrouw, met wie hij twee kinderen heeft.

Het bedrijf maakte een sterke groei door. ‘We begonnen met vier man, maar zaten in 2020 in totaal op zo’n
twintig medewerkers.’ En toen kwam corona. Dat was
het moment voor De Boer om de switch te maken van
de zakelijke markt naar de particuliere markt. ‘We zijn
actief aan de slag gegaan met onze keukentak.’ Begin
januari 2022 nam De Boer de onderneming van een
collega in Alphen aan den Rijn over zodat hij inmiddels
beschikt over een bedrijf met vijftig medewerkers wat
zich richt op interieurbouw voor de zakelijke markt, en
een keukenstudio in Gouda.

Sinds 1991 woont De Boer in Zoetermeer. ‘Ik heb een
financiële opleiding gehad en onder andere gewerkt
voor Van Kempen en Begeer. Tot ik een advertentie tegen kwam voor een finance manager bij Benschop
Interieurbouw in Zoetermeer.’ Hij besloot de baan te
nemen en schopte het na een jaar of zeven zelfs tot directeur. ‘Ik merkte dat ik het moeilijk vond om voor
een baas te werken’, geeft De Boer eerlijk toe. Dus
waagde hij de sprong naar het ondernemerschap.
‘Er stond een klein bedrijfje te koop met vier man personeel. Dat sprak me wel aan.’ Zo stapte De Boer als
kersverse ondernemer op een collega-ondernemer af
en bood aan het interieur van zijn nieuwe restaurant te
bouwen. ‘Ik had veel contacten in de stad. Die kwamen
goed van pas.’ Zo verzorgde De Boer bijvoorbeeld ook
de interieurs van basisschool De Tjalk.

Naast een druk ondernemer, is De Boer ook iemand
die graag iets terug doet voor de stad. ‘Ik ben voorzitter van FC Zoetermeer en tafeltennisvereniging
Taverzo.’ Daarnaast is De Boer penningmeester van
Zó! Zoetermeer en stichting De Uitdaging. ‘Ik probeer
gewoon een feestje te maken van het leven.’
Hij hoefde er dan ook niet lang over na te denken om
sponsor te worden van de Oldtimerdag. ‘Ik vind
Zoetermeer een prachtige stad en als er dit soort initiatieven zijn waarbij zoveel vrijwilligers betrokken zijn
dan steun ik die graag.’ Als Jacob de Boer iets geleerd
heeft de afgelopen tijd, dan is het wel dat je moet leven in het nu. Toch is er soms die ene droom. ‘Een vrijstaand huis met een Ferrari Testarossa in de garage. Zo
eentje uit Miami Vice. Als ik een droomauto zou moeten noemen, dan is het die.’

Installaties en techniek hebben Henk-Willem van
Dorp altijd wel geboeid. Hij kwam in 1984 bij Van
Hoek Installaties werken, en nam het bedrijf in
1985 over. ‘We werkten toen met tien mensen.’
Het bedrijf begon boven café De Jonge Prins in
de Dorpsstraat op een bovenkamer. ‘Willem
Hoek, de tekenaar, had een klein zolderraampje
waardoor licht binnenviel waaronder hij werkte.
Dat zou binnen de huidige ARBO-regels echt niet
meer kunnen.’
Het bedrijf verhuisde via de Stephensonstraat naar de
Franklinstraat, en verhuisde in 1994 naar de huidige locatie aan het Koraalrood in de wijk Rokkeveen. Ook die
locatie was al snel te klein. ‘Later hebben we er een
verdieping bovenop gezet en een stuk magazijn aangebouwd. In 2011 werd het naastgelegen pand gekocht
waar nu de centrale diensten gevestigd zijn. Niet alleen
de Zoetermeerse locatie groeide, maar het bedrijf expandeerde mee. ‘Inmiddels bestaan we uit 22 verschillende installatiebedrijven, vijf fabrieken, twee infrabedrijven, drie ingenieursbureaus en een vastgoedbedrijf. In totaal hebben we zo’n 2000 mensen bij ons
werken’, vertelt Van Dorp vol passie. ‘Ook hebben we
verschillende samenwerkingsverbanden met andere bedrijven en instellingen.’
Van Dorp Installaties heeft ook nog een aantal bedrijven in Afrika. ‘Een houtplantage, een boerderij en een

bakkerij. Met de houtplantage compenseren wij onze
CO2-voetafdruk. Met de andere bedrijven geven we
de lokale bevolking de mogelijkheid om zelfvoorzienend te zijn.’ Het grootste deel van het wagenpark is inmiddels elektrisch.
De familie van Dorp is een geslacht wat al jaren in
Zoetermeer is gevestigd. ‘In de tijd rond het bezet van
Leiden was er een bevelvoerder Arnoud van Dorp. Wij
stammen waarschijnlijk af van die tak.’
Inmiddels wonen er na al die jaren nog altijd familieleden op de boerderij aan de Voorweg. Hier is inmiddels
de houthandel van de familie gevestigd.
‘Ik heb in het verleden zelf een paar oldtimers gehad’,
bekent Van Dorp. ‘Een BMW 840, en een roestige
Opel GT. Maar het ontbrak me aan de tijd om te sleutelen en ze te restaureren.’ Dus besloot hij ze van de
hand te doen. ‘Van sommige beslissingen heb je achteraf gezien spijt.’ Naast diverse auto’s bezit Van Dorp
twee tractoren. ‘Een Chambers B18 uit ’48 en een
Massey Fergusson 35, welke beter bekend staat onder
de naam goudbuikje. De lompe techniek die bij deze
tractoren gebruikt is, vind ik erg mooi. Ook het feit dat
ze vandaag de dag nog steeds gewoon werken.’ Toch
droomt Van Dorp stiekem weleens. ‘Een mooie klassieke cabrio lijkt mij wel wat.’ Hij is dan ook blij dat
Stichting Oldtimerdag Zoetermeer met dit evenement
wat meer kleur aan de stad geeft.
Meer informatie over Van Dorp op vandorp.eu.

Benelux distributie
Opslag
Speciaal transport
www.bode-scholten.nl

Wij wensen u
een gezellige
Old merdag!

Als u de Zoetermeerse Oldtimerdag weleens bezocht heeft, dan bent u ongetwijfeld langs
Harput Supermarkt & Slagerij van Orhan Yildiz gelopen. Gevestigd op een prachtige zichtlocatie,
naast het grote parkeerterrein aan de Osylaan,
voorziet Harput dagelijks vele mensen van hun
dagelijkse boodschappen mét een buitenlands
tintje. Maar laat u daardoor niet op het verkeerde
been zetten; Harput is een supermarkt en slagerij
voor iedereen.
‘Al op jonge leeftijd kreeg Orhan Yildiz de liefde voor
het vak met de spreekwoordelijke paplepel ingegoten.
Vele uurtjes bracht hij door in de winkel van zijn vader
en leerde op die manier de fijne kneepjes van het vak.
Inmiddels staat Yildiz dagelijks met veel plezier in zijn
eigen winkel. Die was vanaf het begin een succes. Zelfs
zo’n succes dat de ruimte al snel te klein bleek. Door
het verhuizen van een buurman, ontstond de mogelijkheid de winkel naast Harput bij de eigen winkel te trekken. Zo ontstond de huidige locatie met veel meer ruimte voor het assortiment. Dat dit gewaardeerd wordt,
blijkt wel uit het ruime klantenbestand. Die komen namelijk niet alleen uit Zoetermeer maar ook van buiten
de stadsgrenzen. De klantenkaart waarmee men kan
sparen voor €25 korting, is daarbij ook erg populair.
Het assortiment van de winkel bestaat uit allerlei producten van Surinaamse, Arabische, Indische afkomst

en uit het moederland van Yildiz; Turkije. Ook het vlees
is heel populair bij de klanten. Dat wordt dagelijks vers
aangevoerd en in de eigen slagerij verwerkt. Niet voor
niets levert Yildiz zijn vlees aan verschillende restaurants in Zoetermeer. Daarnaast zijn de verse groenten
en fruit zeer in trek.
En één ding is zeker: Bij Harput Supermarkt & Slagerij
betaalt u nooit te veel.
Familie is erg belangrijk voor Orhan Yildiz. Aan een gezellig evenement voor de gehele familie, zoals de
Zoetermeerse Oldtimerdag, draagt hij dan ook graag
een steentje bij. ‘Het is tijdens de Oldtimerdag elk jaar
lekker druk en erg gezellig in de straat. Je kunt duidelijk
merken dat de mensen genieten. Dat zien we graag.’
Harput Supermarkt & Slagerij is ook op Facebook te
vinden: facebook.com/harputslagerij.zoetermeer.

In 2019 is de voormalige fabrieksvestiging BMW
Den Haag toegevoegd aan de Dusseldorp groep.
‘Dusseldorp BMW Den Haag is met een team van
ruim negentig mensen de grootste dealer binnen
de Dusseldorp familie’, vertelt vestigingsdirecteur Ruud Grift enthousiast. ‘Eerlijk is eerlijk:
Daar zijn we best een beetje trots op!’
‘Van oudsher bedienen we een grote groep internationale klanten; de zogenaamde ‘diplomatic sales’ kent
voor ons dan ook geen geheimen. De ruime showroom
is steevast gevuld met een ruime hoeveelheid jong gebruikte Premium Selection BMW’s. Daarnaast is de vestiging uitgerust met een riante en moderne BMW werkplaats die de auto’s van klanten in topconditie houdt.’
Naast BMW is Dusseldorp ook dealer van MINI en
BMW Motorrad. Deze afdeling beschikt over een eigen
showroom en werkplaats waar u terecht kunt voor uw
nieuwe of gebruikte MINI.
BMW-rijders zijn van nature echte autoliefhebbers.
Niet voor niets is de slogan ‘Freude am fahren’ al ruim
vijftig jaar een begrip in autoland. ‘We zijn bij een evenement als de Zoetermeerse Oldtimerdag graag aanwezig’, vertelt Grift. Een groter contrast met de huidige
automarkt is er haast niet denkbaar. ‘We zien een sterke opkomst van hybride plug-in modellen die nog maar
deels op normale brandstof rijden en volledig elektrische modellen zoals de BMW IX3, I4 en de IX. Daarmee kun je vier- tot bijna zeshonderd kilometer rijden.’
BMW streeft ernaar om in 2030 een platform te heb-

ben waarin alle modellen in zowel benzine- als elektrische uitvoering beschikbaar zijn, aangevuld met de
sportieve M-serie. ‘Sommige elektrische modellen zijn
zó populair dat er meer vraag dan aanbod is.’
Alle voordelen van elektrisch rijden ten spijt, Grift begrijpt de oldtimerbezitters van de Oldtimerdag als geen
ander. ‘Een klassieke auto heeft een hele andere beleving en emotie. Veel liefhebbers hebben vele uren met
eigen handen aan hun auto gewerkt. Dan heb je een
heel ander gevoel als je rijdt.’ Om er met een knipoog
aan toe te voegen: ‘Een gevoel wat BMW-rijders heel
goed kennen.’ Want als Grift moet omschrijven waarom autoliefhebbers vaak voor BMW kiezen, dan hoeft
hij niet lang na te denken. ‘Het is het rijcomfort, het gevoel wat je hebt als je achter het stuur zit en onderweg
bent. Het hele plaatje klopt. Dat maakt BMW-rijden zo
geweldig.’
Meer informatie op dusseldorpbmw.nl. Kijk onder het
kopje Vestigingen voor BMW DusselDorp Den Haag.

Perensap uit historische boomgaard.
Informatie: hofvanseghwaert.nl

