Als wethouder Citymarketing en liefhebber van klassieke auto’s ben ik erg enthousiast over dit
prachtige evenement, dat dit jaar al voor de 14e keer plaatsvindt. Een mooie Zoetermeerse traditie in onze historische Dorpsstraat, waarbij de liefhebbers van klassiekers uit de automobielhistorie volledig aan hun trekken komen. Met zo’n 150 deelnemende auto’s uit heel Nederland en
gemiddeld 10.000 bezoekers, begint dit evenement zelfs een landelijke uitstraling te krijgen.
Bijzonder daarbij is de medewerking van de landelijke DAF Club Nederland en de Renault Club
Nederland, die dit evenement omarmen.
Op zaterdag 17 mei gaat letterlijk het dak eraf: Cabrio’s vormen het thema. Jong en oud zullen zeker vallen
voor zowel de cabrioletten van vóór 1980 als bijvoorbeeld de moderne BMW Z8 uit de jaren ’90 en de
Ferrari California uit 2012. Zelf ben ik zeer gecharmeerd van een drietal bijzondere exemplaren van
Maserati die in het kader van 100 jaar Maserati te zien zullen zijn tijdens het evenement.
Traditiegetrouw is er voor de liefhebbers een uitdagende toertocht ontwikkeld met fraaie vergezichten en
het nodige puzzelwerk voor de deelnemers. Uiteraard wordt het evenement weer omlijst door muziek,
entertainment en de nodige kinderactiviteiten.
Kortom: Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een prachtige dag in het historische centrum van onze stad.
Ik nodig u dan ook van harte uit voor dit bijzondere evenement
Patrick van Domburg
Wethouder
en deelnemer met een MGB

pastacompany.nl

Voor de 14e keer in organiseert Winkeliersvereniging Dorpsstraat Zoetermeer de Oldtimerdag.
Een dag met voor elk wat wils. Het thema dit jaar is ‘Het Dak Eraf’, wat tot uiting komt in de vele
fraaie cabriolets die dit jaar acte de présence geven. De gehele middag is er levende muziek.
Uiteraard is het ook genieten op de terrassen van de diverse horecagelegenheden.
Vanaf 08:45 uur melden de eerste deelnemers
aan de toertocht zich op het Schoolplein. De
fraaie klassiekers staan
dan geparkeerd op het parkeerterrein aan de
Osylaan.
Om 10:00 uur 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 in de Dorpsstraat.
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.

bezetting is traditioneel voor een Big Band met
saxofoon, trombone, trompet en ritme secties.
Daarnaast hebben zij ook een zangeres in hun
midden.
Meer informatie bij afdelingshoofd Lesley
Woldendorp (kitjoy912@hotmail.com) of het
secretariaat (info@muziekverenigingkenv.nl).
Tussen 13:00 en 16:00 uur zorgt ook de Fanfare
van Muziekvereniging Kunst en Vriendschap
voor een gezellige noot.
Tussen 16:00 en 18:00 uur laten De Stolling
Rones u - zoals de naam al doet vermoeden genieten van de Rock and Roll muziek van The
Rolling Stones.

Vanaf 14:00 uur zijn de deelnemers aan de toerrit
(ruim 120) terug en zullen zo’n 160 auto’s te bewonderen zijn in de Dorpsstraat. Een deskundige
jury onder leiding van de Zoetermeerse wethouder Patrick van Domburg zal de klassiekers beoordelen en uiteindelijk drie winnaars kiezen.
Tussen 12:00 en 15:00 uur is het lekker genieten
met muziek van Sophie’s Big Band. Deze band
is eind 2007 ontstaan binnen Muziekvereniging
Kunst en Vriendschap op initiatief van een aantal
enthousiaste leden die graag Big Band muziek
wilden spelen. De afdeling Big Band is een succes geworden en telt op dit moment 16 muzikanten. Het repertoire bestaat voornamelijk uit het
swing repertoire van de jaren 30 en 40 (denk aan
Glenn Miller en Benny Goodman), maar ook een
aantal bekende stukken uit de jaren 50 en 60. De

Vanaf 17:00 uur is op het Schoolplein bij de
Pasta Company XL de prijsuitreiking voor de
deelnemers aan de toertocht en het concours
d’élégance. Winnaars nemen de fraaie ‘Dorpsstraat Oldtimerdag Bokaal 2014’ mee naar huis.

De geschiedenis van Maserati is er een van ups en downs. Treinmachinist Rodolfo Maserati uit
Piacenza zet zeven zonen op de wereld, waarvan er vijf (Carlo, Bindo, Alfieri, Ernesto en Ettore)
de Italiaanse racerij in de eerste helft van de twintigste eeuw domineren. Carlo is de oudste,
maar helaas overlijdt hij al in 1910 en maakt de oprichting van het huidige Maserati niet mee. Dat
bedrijf wordt gesticht door Alfieri Maserati, die op 1 december 1914 samen met broers Ettore en
Ernesto onder de naam Officine Alfieri Maserati in Bologna een werkplaats begint. Daar worden
racewagens geprepareerd en hoogwaardige bougies gemaakt. Als Alfieri na WO I voor Diatto
racewagens gaat ontwikkelen, zijn dat de eerste schreden op het pad van autofabricage. De
Diatto 8-cilinder, 2-liter racer uit 1925 die Alfieri ontwerpt, is de voorloper van de eerste echte
Maserati Tipo 26, die in 1926 het levenslicht ziet nadat Diatto failliet gaat.
Op de Tipo 26 volgen diverse varianten en
Maserati’s worden populair onder gentlemen
coureurs die een betrouwbare en krachtige raceauto zoeken. Met Maserati’s worden nationale en
internationale races gewonnen, heuvelklimkampioenschappen binnengehaald en op 28 september
1929 zet fabrieksrijder Borzacchini in Cremona een
wereldsnelheidsrecord neer van 246,17 km/h (!)
met de 16-cilinder Maserati V4.
Onverwacht overlijdt Alfieri Maserati in 1932. Zijn
broers zetten het bedrijf voort en halen Bindo bij
het bedrijf. Helaas zijn ze zakelijk minder onderlegd dan Alfieri, maar wel technisch briljant, wat
resulteert in prima racewagens. In 1937 wordt het
bedrijf noodgedwongen overgedaan aan de
Modenese staalmagnaat Adolfo Orsi, die de productie naar Modena verplaatst. De broers blijven
tot 1947 contractueel bij Maserati als adviseurs,
maar daarna nemen ze ontslag en beginnen in
Bologna opnieuw onder de naam O.S.C.A.
De tweede helft van de jaren dertig wordt gedomineerd door de opkomst van de Duitse racerij, en
Maserati zoekt zijn heil in de kleinere raceklassen.
Aan de vooravond van WO II boekt Maserati nog
wél grote successen in de Verenigde Staten, waar
Wilbur Shaw met zijn Maserati 8CTF Boyle
Special de Indy 500 in 1939 en 1940 tweemaal op rij
wint.

Maserati Tipo 26R (1926)

Maserati A6GCS Berlinetta (1954)
Maserati start vrij snel na WO II weer met racen.
In 1946 ziet de A6 1500 Gran Turismo het levenslicht, bedoeld voor straatgebruik, gevolgd door de
A6G- en A6GCS-competitiemodellen. De A6GCM
Formule 2 uit 1951 is een mijlpaal die de opmaat
vormt voor de beroemdste Maserati van allemaal:
de 250F. Daarmee behaalt Juan Manuel Fangio in
1957 het wereldkampioenschap Formule 1. In deze
gloriejaren is Maserati aan beide zijden van de
oceaan succesvol met modellen als de 150S, de
250Si en de 300S. Als in 1957 echter het noodlot
toeslaat tijdens een massacrash in Caracas,
Venezuela, is Maserati in een klap haar hele sportwagenstal kwijt. Orsi besluit dat het toch al niet
financieel solide Maserati voortaan alleen nog
luxe straatauto’s zal produceren en stopt met de
fabrieksracerij. Racewagens worden alleen nog op
bestelling gebouwd en dit resulteert onder andere
in de wereldberoemde Birdcages.
De eerste straatauto’s zijn de 3500GT en de
Quattroporte, de eerste in serie geproduceerde
vierdeurs sportsedan ter wereld, bedoeld voor
zakenlui die snel en comfortabel de Italiaanse
autostrada willen afrijden op weg naar de volgende klant. Na de succesvolle 3500GT volgen de
Sebring, Mistral, Mexico, Indy en Ghibli, die beschouwd kan worden als het directe antwoord van
Maserati op de Ferrari Daytona. Maar als Orsi
eind jaren 60 in de financiële problemen komt, pak-

ken donkere wolken zich samen boven Maserati.
Citroën redt de praktisch failliete autofabrikant en
dit resulteert in de weergaloze Bora, Khamsin en
Kyalami met V8-motoren en de kleinere Merak met
V6. Die V6-motor is tevens bedoeld voor de
Citroën SM.
Als op zijn beurt Citroën bankroet dreigt te gaan,
komt de Argentijn Alejandro De Tomaso in beeld.
Hij neemt Maserati over en stopt de productie van
de grote V8 GT's. De Biturbo ziet in 1982 het
levenslicht en ondanks het feit dat puristen hier
liever niet aan herinnerd worden, is de Biturbo in
al zijn varianten de redder van Maserati. Met meer
dan 25.000 geproduceerde Biturbo’s blijkt Maserati
een succesvol overlever en er wordt begin jaren 90
zelfs weer officieel geracet. Met de Shamal presenteert het merk weer een V8, die ook zijn weg
vindt in de Quattroporte IV en de iconische
3200GT. Als Maserati in 1999 in rustiger vaarwater
komt onder de hoede van Ferrari, kan er weer aan
merkontwikkeling gedaan worden.
Het door betrouwbaarheidsperikelen geschonden
imago wordt door Ferrari in hoog tempo opgepoetst en als Maserati in 2004 haar 90e verjaardag
viert, staat er een merk dat alom gewaardeerd
wordt om zijn weergaloze GT’s. In dat jaar vindt
ook de start plaats van een ambitieus maar extreem succesvol project genaamd MC12. Deze
racewagen is bedoeld om het FIA GT-kampioen-

Op 1 april 1928 begonnen Hub en Wim van
Doorne in Eindhoven een machinefabriekje
met de naam CV Hub. van Doorne’s Machinefabriek, nadat zij eerder al in hun woonplaats
Deurne in dienstverband werkzaam waren
geweest op dat vlak. Zij vervaardigden constructiewerk, wat leidde tot de bouw van opleggers. In 1930 werd de fabriek in Tuindorp in
bedrijf gesteld, vanaf 1934 onder de naam:
Van Doorne’s Aanhangwagen Fabriek, afgekort D.A.F.. In 1936 werd de DAF-losser voor
spoorweglaadkisten op de markt gebracht,
alsmede de tradoconstructie voor militair gebruik. Ook produceerde men pantserwagens.

schap binnen te halen, wat in handen van het
Duitse VitaPhone Racing maar liefst 6x op rij lukt.
Maserati lanceert met de Maserati Trofeo racer
tevens een nieuw merkkampioenschap dat staat
als een huis en de succesvolle Quattroporte V is
de wegbereider van een nieuw tijdperk, dat met de
in 2013 geïntroduceerde Ghibli een wereldwijde
speler op de luxemarkt moet opleveren. Bij zijn
100e verjaardag is Maserati een merk dat tot de
verbeelding spreekt, allerlei ellende heeft overleeft en nog steeds staat voor Italiaanse flair en
sportiviteit.

Maserati Ghibli (2013)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Hub van
Doorne een dwergautootje ontwikkeld, bijgenaamd de regenjas, waarin Hub’s ideaalbeeld van
een kleine auto voor het volk naar voren kwam. De
auto werd nooit in productie genomen. Het prototype werd aan een circus verkocht. Later kwam het
in het DAF museum in Eindhoven terecht.
In 1949 werden de eerste vrachtwagens geproduceerd. Van het leger ontving men grote orders.
Vanaf 1953 bouwde men vrachtwagens. Verder
werden vele uitvindingen gedaan, zoals de roltrommel vuilniswagen en een uitschuifbare motor.

De eerste modellen
Nadat Hub van Doorne de Variomatic uitvond
(bijnaam: Het Pientere Pookje), besloot men in
1953 ook personenwagens te bouwen, om de
Variomatic daadwerkelijk te kunnen gebruiken.
Ingenieur Van Brugghen kreeg de technische
leiding van het project. In februari 1958 toonde
DAF de wereld een volwaardige, fraaie 4 à 5
persoons auto met automatische transmissie, de
beroemde Variomatic, en met een zelf ontwikkelde
2-cilinder 4-taktmotor. De Variomatic was een
continu variabele transmissie met twee rubberen
riemen die tussen twee schijven traploos nieuwe
overbrengingsverhoudingen realiseert. Het was de
eerste continu variabele transmissie voor auto’s
die ooit in productie werd genomen.
De continu variabele transmissies in vele latere
auto’s zijn hiervan afgeleid.
Meer informatie op: www.dafclub.nl.

Alle deelnemers betalen voor deelname aan de
toertocht €15,00. Dit bedrag is inclusief koffie/ thee, rallyschild en 2 lunchpakketten.
Deelname aan het Concours d’Élégance is dan gratis.
Indien u uitsluitend deelneemt aan het Concours d’Élégance, dan bedraagt het
inschrijfgeld €5. U ontvangt hiervoor een deelnemersschild.
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.
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
= voorrangskruising links

Wij zijn gek op tegenstellingen. Hoe kun je je als modern, sociaal en vooruitstrevend bedrijf beter
laten zien, dan door het koesteren van het verleden? Daarom zijn wij als Zoetermeers bedrijf al
enkele jaren hoofdsponsor van de Dorpsstraat Oldtimerdag. Normaal gesproken wordt door ons
gewerkt met moderne machines, die de werkdruk van onze mensen moet verlichten en die zo min
mogelijk onderhoud behoeven, dit in tegenstelling tot de vele enthousiaste hobbyisten, die hun
voertuig koesteren, poetsen en rijvaardig houden.
Toch zijn er meer overeenkomsten dan op het eerste gezicht lijkt. Ook wij hebben dat ‘hobbyistische’ en perfectionistische enthousiasme bij het
uitvoeren van ons werk, waarbij ook wij rekening
moeten houden met vele randvoorwaarden en omstandigheden. Je breekt nu eenmaal niet de straat
open zonder dat dat opvalt.
Wij stellen er dan ook een eer in, om op de plekken
waar we gaan beginnen, zo veel mogelijk de omwonenden te informeren en mogelijke problemen te
voorkomen, dit alles onder onze lijfspreuk
‘Afspraak is afspraak’. Dat is het sociale gezicht
van een zakelijke onderneming met een no-nonsense strategie. Een ander deel van dit sociale gezicht is het feit, dat wij daadwerkelijk iets proberen
te doen aan mensen, die wel willen werken, maar
op de een of ander manier de wind tegen hebben
gehad. Dankzij een goede samenwerking met
DSW en alle sociale partners binnen de gemeente
Zoetermeer kunnen wij ook mensen, ongeacht
opleidingsniveau, dusdanig in ons arbeidsproces
inschakelen dat deze na verloop van tijd blijken te
zijn getransformeerd in volwaardige collega’s.
Bij Habo GWW is dit, met de juiste begeleiding en
aandacht, een belangrijke succescomponent geworden. Bij ons zijn, naast uiteraard de nodige specialisten, vooral mensen nodig, die met hun handen en ervaring het nodige vakmanschap op kunnen doen.

Wij zijn er dankbaar voor dat wij binnen Zoetermeer in staat zijn gebleken, onze werkzaamheden
op deze wijze uit te voeren. Wij zijn trots op ons
team, verschillend samengesteld, maar qua houding en gedrag één.

BEVEILIGINGSSYSTEMEN

De Ferrari California werd gepresenteerd tijdens
de Mondial de l’Automobile van 2008 in Parijs.
Het is een geheel nieuw model in het gamma van
Ferrari. De auto dient als instapmodel in de modellijn van Ferrari. De carrosserie is uit aluminium vervaardigd. Het is ook de eerste Ferrari die geleverd wordt met metalen vouwdak. Een andere noviteit is de voorin geplaatste 4,3 liter V8-motor,
bekend uit de F430. Het is de eerste keer dat Ferrari de krachtbron koppelt aan een 7 versnellingen tellende versnellingsbak met dubbele koppeling. Voor het schakelen kan worden gekozen
tussen automatisch of handmatig schakelen met behulp van schakelflippers. Het F1-Trac tractiecontrolesysteem uit de 599 GTB Fiorano is ook terug te vinden in de California.
Voorin dus, onder de motorkap, ligt een nieuwe,
direct ingespoten 4,3 liter V8 die de achterwielen
aandrijft. De motor ligt wel voldoende ver naar
achter om een goede wegligging te garanderen,
zodat we technisch gezien van een soort voormiddenmotor kunnen spreken. De California weegt
1.735 kilo, biedt plaats aan 2 personen voorin en theoretish gezien - ook aan 2 personen achterin.
Net als bij elke Ferrari worden alleen de achterwielen aangedreven, daarbij ondersteund door het
F1-Trac tractiesysteem. Het CST-systeem bewaakt langs elektronische weg de stabiliteit en
rechts op het stuur heeft de Mannetino-knop een
plaatsje gekregen. Hiermee kun je de stabiliteitscontrole, versnellingsbak en vering in 3 standen
van karakter laten veranderen.
De volledig aluminium motor produceert 454 pk
met een koppel van 485 Nm en laat zich opjagen

Nog voor de in 1999 geïntroduceerde BMW Z8
Roadster verkocht werd, was hij al enorm
populair. Dit komt doordat hij te zien was in
de James Bond film The World Is Not Enough
die in dat jaar uitkwam. Later kon je de BMW
ook nog zien in de film The Tuxedo met Jackie
Chan en Jennifer Love Hewitt en in een aantal racespellen, waaronder het populaire Need
for Speed.

tot 8.000 tpm. Volgens opgave moet je vanuit stilstand binnen 4 seconden op 100 km/u kunnen
zitten en ligt de top rond de 310 km/u. Prestaties
die je niet zou verwachten bij een ‘baby-Ferrari’.
De overbrenging wordt verzorgd door een gloednieuwe Getrag-versnellingsbak. Een novum bij
Ferrari, deze zevenversnellingsbak met dubbele
koppeling. Hierdoor is schakelen in Formule 1-stijl
mogelijk, maar ook een meer relaxte automatische
overbrenging die gladjes z’n werk doet.
Binnenin is de setup als we gewend zijn van andere modellen. Identieke flippers, knopjes en schakelaars. Je merkt alleen direct het verschil als je
wegrijdt. Niet dat zweverige, zenuwachtige gevoel
van de F1 afgeleide versnellingsbakken die het bij
lagere snelheden en onder rustige omstandigheden laten afweten. Je zit dus niet als ja-knikkend
hoedenplankhondje met je hoofd te schudden.

De BMW Z8 is het productiemodel van de op de
historische BMW 507 geïnspireerde BMW Z07, die
in 1997 als conceptcar uit kwam. Omdat deze zeer
goede commentaren kreeg, werd besloten de wagen bijna ongewijzigd als Z8 te gaan produceren.
Voor de carrosserie werd een nieuwe techniek
toegepast: Een aluminium spaceframe met structuurbeplating. De auto werd geleverd in 5 kleuren
en men kon kiezen uit 3 kleuren leer en combinaties daarvan.
De cockpit van de Z8 bestaat hoofdzakelijk uit
aluminium en opmerkelijk veel met leder bedekte
delen. In het interieur zijn ook gemoderniseerde
elementen van de oudere sportwagens te vinden
en een retro-stuurwiel.

Speciale Modellen
In het laatste productiejaar van de Z8, bracht de
officiële BMW tuner Alpina een gewijzigde versie
van de sportauto. Deze 381 pk sterke Alpina
Roadster V8 werd alleen in 2003 geproduceerd. In
totaal werden hiervoor 555 Z8’s omgebouwd.
Racing Dynamics, een andere officiële BMW
tuner, bracht in 2000 een 515 pk sterke versie uit
van de Z8 met een spoilerkit en veel RVS onderdelen: De Z8 RS50.

Belangrijk:
- Uw kilometerstand noteren en/of dagteller op nul zetten.
- Uw naam, deelnemersnummer, de antwoorden op de vragen en aan het einde van
de rit de kilometerstand op het los bijgevoegde vragenformulier invullen.
- Aan het einde van de rit het vragenformulier inleveren bij de organisatie.

Of je nu een fanatieke of recreatieve wandelaar bent, met een rugzak er op uit gaat of gewoon de hond uitlaat: voor goede wandelschoenen, kleding en uitrusting zoals rugzakken moet je bij Van Herwijnen zijn.
Ze hebben een ruim assortiment schoenen staan
van hoog tot laag en van breed tot smal.
Je kunt het zo gek nog niet bedenken of ze hebben
het. Zo zijn er wandelschoenen voor de vlakke verharde paden, maar ook voor diegene die van de
paden afgaat. Wat hogere modellen die voldoende
stevigheid bieden voor een wandeling in de
Ardennen, maar natuurlijk ook de stevigere bergwandelschoenen voor in de alpenweiden.
De medewerkers van Van Herwijnen helpen u
graag de juiste schoenen te vinden.

In een jonge stad met veel nieuwbouw is molen De Hoop een uniek en ruim 100 jaar oud
rijksmonument. Op de plaats van de huidige
molen heeft sinds de Middeleeuwen altijd al
een molen gestaan.
Het bestuur van Stichting Molen De Hoop doet er
alles aan om de Zoetermeerse molen in een goede
conditie en in bedrijf te houden. Voor regulier en
incidenteel onderhoud blijft jaarlijks veel geld
noodzakelijk. Een deel van de inkomsten komt uit
de molenwinkel. Daarnaast probeert het bestuur
jaarlijks subsidies te verkrijgen, wat overigens de
laatste jaren steeds moeilijker wordt.
Sinds geruime tijd verkoopt Bakker Ammerlaan in
alle winkels het originele Zoetermeerse Molenbrood. Dit wordt gebakken van meel uit de molen.
Voor elk verkocht brood wordt door Bakker
Ammerlaan 10 cent aan de molen afgedragen. Op
deze manier doneert deze trouwe molenvriend jaarlijks enkele duizenden euro’s!

Word ook Gildenaar!
Een vierde bron van inkomsten zijn de Gildenaren.
Het molenbestuur vraagt u, te overwegen om dit
Zoetermeerse monument te ondersteunen door u
aan te melden als Gildenaar van de molen.
Particulieren betalen vanaf € 25,00 en voor bedrijven is het minimumbedrag € 50,00 (per jaar). De
stichting is door de belastingdienst aangemerkt
als ANBI, waardoor giften in principe aftrekbaar
zijn voor de inkomstenbelasting.

Molenwinkel
Koopt u vooral ook regelmatig de lekkerste bakproducten in de gezellige molenwinkel. Deze is elke vrijdag en zaterdag geopend. Op de website en
in de molen vindt u het complete assortiment.
Rondleidingen
Elke zaterdag zijn er rondleidingen door de molen
mogelijk, waarvan veel gebruik wordt gemaakt
door zowel groepen (onder meer scholen) als particulieren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
dhr. C. Groen (PR) via mobiel nummer 06-48311522
of: postmaster@molendehoopzoetermeer.nl
Kijk ook regelmatig op de website van de molen:
www.molendehoopzoetermeer.nl. Hier is veel informatie te vinden en kunt u zich ook aanmelden
voor de nieuwsbrief.

Het eigenlijke dorpsleven heeft zich hier altijd afgespeeld in de Dorpsstraat, namelijk dat gedeelte der gemeente dat gelegen is binnen de ringvaart die het gehele oude dorp omsluit.
Wanneer iemand die aan de buitenwegen woonde tegen zijn huisgenoten zei: ‘Ik ga naar dorp’,
wist iedereen dat hij of zij de Dorpsstraat bedoelde. Daar waren de kerken, de scholen, de cafés,
daar werd vergaderd, verkoping gehouden... Kortom: Daar was het centrale ontmoetingspunt.
Daar ook zochten de jongelui elkaar op en werden vriendschappen voor het leven aangeknoopt.
Op zomeravonden en ’s zondags zag men er ook jongelui uit omliggende dorpen. Daar er dan
praktisch geen verkeer was, werd de Dorpsstraat al pratende menigmaal heen en terug bewandeld. Wat de Kalverstraat voor Amsterdam is, was de Dorpsstraat voor Zoetermeer.

De bestrating bestond uit keien. Voor de huizen
had ieder een eigen straatje of stoep van ongeveer
een meter breed, afgezet met houten of hardstenen palen (balies genoemd) met daartussen kettingen of ijzeren stangen. Wanneer die stangen
rond waren konden de schooljongens de verleiding
niet weerstaan om te koppetjeduikelen, maar o
wee wanneer ze met vuile klompen op de stoep
kwamen en de bewoonster dat bemerkte. Die
stoep werd zorgvuldig schoon gehouden en elke
zaterdag geboend. Er was een vrouwtje dat elke
dag dweilde en daarom kreeg haar stoepje de bijnaam ‘het heilige straatje’. Het spreekt haast
vanzelf dat sommige belhamels als ze meenden
door de bewoners niet gezien te worden, er juist
expres over liepen. Prompt kwam dan de man zijn
beklag doen bij de bovenmeester die er tegenover
woonde. Ondanks navraag in de school had natuurlijk niemand het gezien of gedaan.
De ruimte tussen de stoep en de keien was ook
bestraat en moest ook door de huiseigenaren
onderhouden worden; dat waren de zogenaamde
'kleine steentjes'. Aan de noordzijde van de
Dorpsstraat stonden er in die kleine steentjes bij
veel huizen één of twee lindebomen die zo geleid
werden dat alleen de zijwaartse takken uitgroeiden tot leibomen, dus met platte kruinen evenwijdig aan de gevels, en zo dienden als zonwering.
Iedere zomer werden de bomen ‘geschoren’: Met
een zwaard werden de uitgroeiende twijgjes er afgeslagen.
Langs de stoepen was ook altijd een goot in de
straat aangebracht om het boenwater en bij regen

ook het straatwater op te vangen. Die goten leenden zich ook uitnemend om in te knikkeren. Iedere
jongen had een stuiter en als hij kans zag in die
goot de stuiter van een medespeler te raken kostte het die een knikker. Op de stoepen zag men
soms meisjes bikkelen, een kinderspel dat men
thans niet meer ziet, evenmin als tollen, hinkelen
en hoepelen. Bij regen werd het water in de goot
afgevoerd door de poorten die zich tussen de verschillende huizen bevonden. Men was verplicht dit
water te ontvangen en af te voeren. Veelal geschiedde dit door open goten die uitmondden in
sloten die de erfscheiding vormden en weer uitliepen in de ringvaart. Deze scheidsloten liepen
gewoonlijk tot de achtergevel van de woning en
dienden tevens om het afwaswater e.d. uit de keukens op te vangen.
De Dorpsstraat werd schoon gehouden door een
straatveger. Voor Zoetermeer was dat Jaap
Wieriks en voor Zegwaart Rook de Bruin. Laatstgenoemde had tevens tot taak de as op te halen bij
de mensen in de Dorpsstraat. Dit werd verzameld
in de gemeentelijke asschuur, die stond op de
plaats van het zaaltje naast de vroegere muziekschool. Beide gemeenten hadden ook elk een
wegwerker om de buitenwegen te onderhouden.
Die buitenwegen hadden in het midden een klinkerstraatje van twee voet breed, het ‘paardenstraatje’. De wegwerker had tot taak de karresporen te onderhouden met grind en keislag en ontstane gaten op te vullen, want in perioden met
veel regen ontstonden er plassen en moest je als
voetganger wel tot in de berm uitwijken als er een
paard en rijtuig voorbij kwam.

Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag

17
30
31
1
7
14
20
21
25
28
6
13
20
27
28
4
31
15
22
13
19
20

mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
september
september
september
september
september
oktober
oktober
november
november
december
december
december

Oldtimerdag
Zoetermeer Blues
Zoetermeer Blues
Zoetermeer Blues
Luilak
Vaderdagactie / Fotograficamarkt
Amusemeer
Amusemeer
Moonlightshopping
Veteranendag
Boerendag
Zoetermeer Jazz
Herfst modeshow
Historisch Zoetermeer
Geuzenloop
Dierendag Spektakel
Trick or Treat & Halloween
Pieten in De Dorpsstraat
Sinterklaas in De Dorpsstraat
Kerstproeverij
Dickens Festival
Dickens Festival

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