Dit jaar viert de Zoetermeerse Oldtimerdag zijn
derde lustrum. Een felicitatie waard. Voor de
vijftiende keer is onze historische Dorpsstraat
het middelpunt van dit jaarlijkse feest, waarbij
de liefde voor de oldtimer centraal staat. Als
bewoner van de Dorpsstraat geniet ik daar elke
keer weer van. Veel lof dus voor de organisatie:
Het bestuur van de kersverse Stichting Oldtimerdag Zoetermeer (Jacques Boonekamp, Erik
van Lieshout en Patrick van Domburg) en de
Winkeliersvereniging Dorpsstraat Zoetermeer.
Laten we hopen dat er in Zoetermeer nog veel
succesvolle oldtimerdagen volgen.

dromen: Een Lada, Skoda, Dacia, Wartburg of Trabant.
De partijbonzen werden rondgereden in een Wolga of
Tatra. Zo gelijk was iedereen dus ook weer niet...
Sommige van die merken hebben na de val van de
Berlijnse muur een tweede jeugd gekregen dankzij
‘adoptie’ door de grote westerse autoproducenten.
Andere zijn inmiddels geschiedenis geworden. De
auto’s uit die tijd hadden in het rijke westen niet altijd
een beste reputatie. Echte liefhebbers denken daar
echter heel anders over: De bijzondere band met de
geschiedenis, de karakteristieke vormgeving, de techniek die in de eigen tijd al ouderwets was maar daardoor ook beproefd.
Kortom: Redenen genoeg om ook van Oostblok-oldtimers te houden!

‘Oostblok’ is dit jaar het thema. Dat thema brengt ons
terug naar de dagen van voor 1989, van het communisme en de socialistische heilstaat. Ooit ontstaan uit
idealen over de emancipatie van het arbeidsproletariaat, had datzelfde communisme uiteindelijk een donkere kant: Met onderdrukking, het ijzeren gordijn en de
muur in Berlijn. Als wethouder voor sociale zaken en
wonen geloof ik ook in het ideaal om zoveel mogelijk
mensen de kans te bieden om ‘mee te doen’. Maar de
manier waarop, is toch een tikkeltje anders!

De organisatie heeft zoals altijd geprobeerd een aantrekkelijke toertocht uit te zetten in onze regio. Alle
deelnemers wens ik een mooie rit. ’s Middags zijn de
oldtimers in de Dorpsstraat te bewonderen, omringd
door vele verrassende activiteiten voor jong en oud.
Van harte hoop ik dat iedereen - zowel bezoekers als
oldtimer-eigenaren - geniet van een prachtige 15e
Oldtimerdag.

Bij het vroegere Oostblok horen ook de jarenlange
wachtlijsten voor de inwoners van Oost-Europese landen om in aanmerking te komen voor de auto van hun

Taco Kuiper
Wethouder gemeente Zoetermeer

Geachte bezoeker,
Fijn dat u in de historische ziel van Zoetermeer
dit mooie evenement komt bezien. De oldtimerdag inspireert, ontspant en brengt mensen
samen. Samen in de Dorpsstraat waar tal van
kleine en middelgrote bedrijven dagelijks voor u
klaar staan. U als klant van de Dorpsstraat die
een praatje maakt met een andere bezoeker of
een winkelier. Bij een van onze gezellige horecagelegenheden een smaakvol advies krijgt van de
uitbater zelf of één van de passievolle medewerkers.
Passie voor het product, de klant en de Dorpsstraat;
dat is wat ons allen verbindt. Gezellige evementen
waarbij u juist ook de vele winkels en horecagelegenheden kunt ontdekken zoals op de oldtimerdag die
juichen we als winkeliersvereniging toe.
Een woord van dank naar de Gemeente Zoetermeer,
de vele sponsors, het bestuur van de Stichting Oldtimerdag Zoetermeer en de vele andere vrijwilligers is
op zijn plaats.
Graag nodigen wij uit, juist op deze dag, om op het gemak genietend van de vele bolides eens de aangrenzende pleintjes, hofjes en uiteinden van de Dorpsstraat te bezoeken.

U zult versteld staan van de diversiteit aan leuke, lekkere en stijlvolle winkeltjes en horeca!
Veel plezier gewenst namens het bestuur en adviseurs
van de Winkeliersvereniging Dorpscentrum en
Stichting Ondernemend Oud Zoetermeer.

Lon Oosterbroek
Voorzitter Winkeliersvereniging Dorpsstraat
Eigenaar Vis van Lon, Dorpsstraat 101

De Oldtimerdag is al 15 jaar een succes in de
Dorpsstraat in Zoetermeer. Wellicht vraagt u zich
af: Wie zijn nu toch eigenlijk de mensen achter
de organisatie? Graag stellen zij zich aan u voor.
De Stichting Oldtimerdag Zoetermeer bestaat uit
voorzitter Jacques Boonekamp, secretaris Erik
van Lieshout en penningmeester Patrick van
Domburg. De stichting is sinds dit jaar opgericht
om de organisatie professioneler aan te pakken
en verder te laten groeien. Op naar de volgende
15 jaar!
In 2000 ontstond in de toenmalige promotiecommissie van de Dorpsstraat het idee om een Oldtimerdag te
organiseren. Voorzitter van die commissie destijds,
Erik van Lieshout, legde het idee voor aan de voorzitter van de winkeliersvereniging en autoliefhebber
Jacques Boonekamp en wist deze te strikken om het
evenement mede te organiseren. We horen het hem
nog zeggen: ‘Goed, voor één keertje dan’. Dat werden
er iets meer.
Tijdens zijn wethoudersperiode was oldtimerliefhebber Patrick van Domburg vele jaren juryvoorzitter. Nu
hij geen wethouder meer is, treedt hij op als penningmeester van de stichting. Hij is in het bezit van een
zeer fraaie MGB uit 1979.
In het begin was het allemaal nog kleinschalig met ongeveer 40 auto’s. Ruud Leiwakabessy zette drie jaar
lang een route uit van ongeveer 100 km. In de middag
was hij tevens als jurylid betrokken bij het beoordelen
van de auto’s. Eric Kuiper haalde verschillende klassieke auto’s uit Alphen.
Al snel werd de oldtimerdag een doorslaand succes
en groeide uit naar zo’n 180 deelnemende auto’s aan
de toerrit en het Concours d’Élégance. Gemiddeld bezoeken ongeveer 10.000 mensen het evenement. Dit
is niet mogelijk zonder de inzet van een vaste groep
enthousiaste vrijwilligers!

Gevarieerd programma
Het programma biedt voor iedereen iets leuks. De toerrit vertrekt rond tien uur vanaf de Osylaan en komt na
het middaguur weer aan in de Dorpsstraat, waarbij elke binnenkomende auto beschreven en omgeroepen
wordt. Het Concours d’Élégance is bedoeld voor mensen die hun bolide graag showen; vanaf een uur of elf

V.l.n.r. secretaris Erik van Lieshout, voorzitter Jacques
Boonekamp en Penningmeester Patrick van Domburg.
in de ochtend zijn er al verschillende auto’s in de
Dorpsstraat te bewonderen.
Er zijn rondritten mogelijk met een Citosa bus, het
Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) vertelt middels een tentoonstelling met foto’s en filmbeelden over de Zoetermeerse Dorpsstraat aan het
einde van de oorlogsjaren en er zijn verschillende muziekoptredens en artiesten in de Dorpsstraat.
Aan het einde van de dag is de prijsuitreiking, verbonden aan de toerrit en het Concours d’Élégance. De toerritrijder met de meeste punten, mooiste auto, meest
passende kleding bij het voertuig; zes deelnemers vallen in de prijzen.

Elk jaar ander thema
Elk jaar heeft de dag een speciaal thema waarbij de
auto’s die hierbij aansluiten speciale aandacht krijgen.
Thema’s die onder andere al voorbij gekomen zijn: Het
dak eraf, hulpverleningsvoertuigen, landbouw, 65 jaar
bevrijding en verschillende landenthema’s. Dit keer is
het thema ‘Oostblok’. Auto’s uit die landen krijgen speciale aandacht en worden centraal opgesteld in de
straat, nadat zij ook mogelijk hebben deelgenomen
aan de toerrit.
Meer informatie in woord en beeld, is te vinden op de
website: www.oldtimerdagzoetermeer.nl.

Dit jaar wordt voor de 15e keer de Oldtimerdag
georganiseerd in de historische kern van Zoetermeer. Dit evenement in de Dorpsstraat is klein
begonnen, maar al snel uitgegroeid tot een dag
voor het hele gezin en vooral voor liefhebbers
van cultureel erfgoed.
Ieder jaar is er een ander thema. In het verleden bijvoorbeeld hulpverlening, bevrijding van Nederland,
boerenbedrijf, ‘het dak eraf’ in 2014 en uiteraard verschillende landenthema’s.
Dit jaar staat het Oostblok centraal. Er is onder meer
medewerking van de landelijke Tatra, Trabant en Lada
verenigingen. De auto’s uit die landen krijgen speciale
aandacht en worden centraal opgesteld in de straat.

11:00 - 17:00 Rondritjes met Citosa
Vanaf 11:00 vertrekt er ieder half uur een Citosa bus
voor een rondritje door Zoetermeer. Opstapplaats is
de Pilatusdam.

09:50 Woord van welkom en laatste brieﬁng
11:00 - 17:00 Tentoonstelling einde oorlogsjaren
10:00 Start van de toerrit
Alle klassieke voertuigen worden ‘weggeschoten’ door
Jacques Boonekamp of Patrick van Domburg. De start
vindt plaats bij de boog op het parkeerterrein aan de
Osijlaan voor een toerrit van ongeveer 100 kilometer.
Er wordt gestart om de 30 seconden. Startnummer 2
stelt zich als eerste op bij de boog. De volgorde van
starten wordt verder bepaald door de lijst die de deelnemers hebben ontvangen tenzij anders wordt bepaald door de vrijwilligers.

11:00 - 17:00 Concours d’Élégance
De gehele dag staan prachtige klassiekers opgesteld
in de straat. Het thema is het Oostblok. Na de ﬁnish
van de toerrit deelnemers in de straat zullen deze ook
aansluiten en deelnemen aan het concours.

Historisch Genootschap Oud Soetermeer verzorgt in
het pand van Dorpsstraat 121 een tentoonstelling over
Zoetermeer en de Dorpsstraat aan het einde van de
oorlogsjaren.

12:00 - 14:00 Sophie’s Big Band
De big band van Muziekvereniging Kunst en Vriendschap Zoetermeer staat bekend onder de naam
‘Sophie’s Big Band’. Deze big band speelt onder meer
bekende werken van Glenn Miller, Count Basie, Duke
Ellington, Les Brown, maar ook bijvoorbeeld van Billy
May en Artie Shaw.

12:00 - 14:00 Finish Toertochtdeelnemers
Vanaf 12:00 verwachten wij de deelnemers aan de
toertocht weer binnen. De tijd is een beetje afhankelijk
van het tempo waarin de rit en de puzzeltocht is afgelegd en dus enigszins variabel. De deelnemers komen
binnen via het plein ‘Hovestein’.

Vanaf 12:00 Checkpoint Charlie

De befaamde grenspost Checkpoint Charlie aan de
Berlijnse Friedrichstrasse in 1962.

Het befaamde doorgangspunt in de Berlijnse muur
herrijst in de Dorpsstraat. Om echt het Oostblok door
te komen, moeten de bezoekers
langs dit checkpoint waar
Oost-Duitse militairen op
vriendelijke wijze verwijzen
naar de prachtige oldtimers
die in de straat zijn opgesteld.
Het checkpoint wordt opgezet compleet met een
wachthuis en een slagboom.

12:00 - 16:00 De Nautilus One Man Band
Door middel van wielen, hendels, kettingen, tandwielen
en ingewikkelde overbrengingen is deze muziekkunstenaar weer in staat gebleken een complete one man
band te creëren. U zult versteld staan van de ingenieuze speelwijze, het functionele gitaarspel, de glasheldere stem en de vrolijke uitstraling.

14:00 - 17:00 De Razende Russen
Op de vlucht voor de boze heks Baba Yaga, beweegt
dit stel niet al te snuggere Kozakken door de Dorpsstraat. Vaak zijn ze onverslaanbaar, maar gelukkig
kunnen ze goed samenwerken met kinderen. Als de
kinderen de heks uit de buurt weten te houden, krijgen
ze een beloning van de Kozakken.

De Nautilus One Man Band.

15:00 - 18:00 Optreden Best of Five
Iedereen die deze band kent of ooit live heeft meegemaakt, weet dat Best of Five een spetterende feestband is die met name de Dance Classics uit de jaren
70 & 80 ongeëvenaard weet neer te zetten.
Echter, naast Dance Classics speelt Best of Five inmiddels ook allerlei bekende covers uit andere genres.
Uiteraard met de perfecte en speciﬁeke ‘Best of Five’sound die u van ze kent en mag verwachten.

16:30 Prijsuitreiking
De spetterende feestband Best of Five.

De oldtimerdag is een dag voor het hele gezin met
bijzondere klassieke auto’s, muziek en vermaak.

Uitreiking van de prijzen op het plein voor Pasta
Company XL door wethouder Taco Kuiper.

Oldtimerdag 2015
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.
De start van de toertocht is om 10:00 uur. Er wordt gestart om de 30 seconden.
Startnummer 2 stelt zich als eerste op bij de boog op het parkeerterrein aan de Osijlaan.
De volgorde van starten wordt bepaald door de lijst die u heeft ontvangen tenzij de vrijwilligers
anders aangeven.
Aanwijzingen van de vrijwilligers dienen direct te worden opgevolgd.
Het is een toertocht, geen wedstrijd. Verkeersregels dienen in acht te worden genomen.
De routebeschrijving wordt apart uitgereikt bij de start van de toerrit 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 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
= verkeerslicht

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

112
0800-0888
06-53814740

In tijden dat veel bedrijven eerst drie keer bedenken waar zij hun geld aan besteden, blijft
HABO GWW bv juist de doelen steunen die er
echt toe doen! De Oldtimerdag van Zoetermeer
is een dergelijk doel. Daar zie je veel mensen
gelukkig zijn met de meest oude en unieke voertuigen.
Niets is mooier dan een dag lang de hele Dorpsstraat
vol met mensen die hun ogen uitkijken en vol trots praten over hun hobby en herinneringen. Een dag vol plezier en bezienswaardigheden steunen zij graag als
hoofdsponsor van de Oldtimerdag, maar ook als
‘Vriend van de Dorpsstraat’. Tezamen met oud-wethouder Patrick van Domburg heeft HABO GWW die eer
ontvangen doordat zij het winkelgebied van de Dorpsstraat een warm hart toedragen en daar al het mogelijke voor doen.

SEBO-keurmerk
Als Zoetermeers bedrijf is HABO GWW al jarenlang
partner van de Gemeente Zoetermeer, waarbij zij met
veel liefde voor het vak onder meer het onderhoud aan
het straatwerk uitvoeren. Na de oprichting van het bedrijf door Willem Drees in 1921 zijn zij in veel opzichten veranderd en doorontwikkeld, maar nog steeds
werken zij graag met mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Het opleiden, begeleiden en gelukkig
maken van mensen zit in hun roots. In 2012 is dat dan
ook bevestigd door oud-wethouder Edo Haan door het
uitreiken van het SEBO-keurmerk. Eén van de doelen
van de SEBO is het leveren van een maximale inspanning door bedrijven om mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt een tweede kans te geven zich binnen
een bedrijf te ontwikkelen naar een vaste baan en een
gelukkig leven.

Buurtparticipatie Anna Blamanhove
Als jarenlange betrouwbare partij van de gemeente
Zoetermeer, Den Haag en Alpen aan den Rijn, blijft
HABO GWW altijd zoeken naar unieke en effectieve
manieren om sociaal ondernemen echt te realiseren.
Dus niet praten, maar DOEN! Daarom is het bedrijf
trots dat zij op 16 april j.l. het startsein kregen van burgemeester Aptroot om samen met de buurtbewoners
het project Anna Blamanhove te gaan realiseren. Het
project bestaat onder andere uit het vervangen van de
gehele bestrating in de Anna Blamanhove inclusief het
toepassen van een reconstructie bij de dijkwoningen.
Samen met afdeling Stadsbeheer van de gemeente
Zoetermeer, Buurt Bestuurt en de bewoners is op de
bewonersavond een uitvoerig plan besproken om de
werkzaamheden naar alle wensen uit te voeren.
Medio september 2015 wordt de wijk feestelijk opgeleverd aan zowel afdeling Stadsbeheer als de wijkbewoners.

De ‘Vrienden van de Dorpsstraat’ zijn middels een
gedenksteen vereeuwigd in de bestrating.

Innovatie en techniek
Infrastructuur is natuurlijk niets nieuws, maar de eisen
die eraan gesteld worden, blijven uiteraard veranderen.
HABO GWW loopt voorop in de ontwikkeling van het
vakgebied. Zo zijn zij een pionier op het gebied van
machinaal bestraten: De eerste experimenten stammen uit de jaren 80. In samenwerking met de klanten
wordt steeds gezocht naar betere oplossingen. Graag
verrassen zij opdrachtgevers met creatieve ideeën.
Ook rioleringswerken en aanleg van leidingstelsels behoort tot de infrastructurele werkzaamheden van het
bedrijf. Daarnaast worden ook bouwkundige projecten, zoals beton- en timmerwerken, uitgevoerd.
Meer informatie over HABO GWW en de lopende projecten is te vinden op de website: www.habogww.com.

Tijdens de Oldtimerdag is Historisch Genootschap Oud Soetermeer te vinden in het pand van
Dorpsstraat 121, de voormalige Meerbloem. De
historische vereniging toont daar haar mobiele
erfgoed en is de gehele dag in beweging. U vindt
er informatie over oude Zoetermeerse automobielen, in foto’s en films. U reist er langs oude
monumenten, wegen en wateren. Ook wandelt u
daar door meer dan 30 boeken, 500 artikelen en
19.000 foto’s over Zoetermeer. Hebt u ooit willen
weten van waar uw familie vertrokken is richting
Zoetermeer? Kom dan gerust even langs! De koffie stroomt de hele dag de bekers in.
Vijftig vrijwilligers zijn dagelijks actief bezig de geschiedenis van Zoetermeer bijeen te brengen en uit te
dragen. Zij kunnen u helpen bij stamboomonderzoek,
u de kunst bijbrengen van oud schrift lezen en films
vertonen. Ook van het plaatsen van erfgoedborden en
van monumenten hebben zij verstand. Voor scholen
en tentoonstellingen is er een grote collectie archeologische bodemvondsten beschikbaar. Er worden lessen
gegeven over de geschiedenis en men interviewt oude
Zoetermeerders. U kunt mee met wandelingen of met
koetstochten en lezingen bijwonen. Daarnaast geeft
de historische vereniging een zeer leesbaar tijdschrift
uit: ’t Seghen Waert. Deze uitgave verschijnt viermaal
per jaar en wordt aan leden van de vereniging kosteloos toegezonden. Hierin zijn artikelen van uiteenlopende aard opgenomen over alle aspecten van de
Zoetermeerse geschiedenis.
Wilt u ’t Seghen Waert ontvangen en/of meedoen aan
de activiteiten die door het Historisch Genootschap
Oud Soetermeer met enige regelmaat worden georganiseerd? Word dan lid voor slechts €15 per jaar.

Cultureel erfgoed in Zoetermeer
Het Historisch Genootschap heeft diverse werkgroepen, waaronder de Commissie Historisch Erfgoed

Een Daimler van Nutricia in de Tweede Wereldoorlog.

(CHE). De CHE is opgericht voor het behoud van het
aanwezige cultureel erfgoed in Zoetermeer. Belangrijk
om hierbij te vermelden, is het uurwerk in de Oude
Kerk. Dit is één van de weinige zeventiende eeuwse
monumenten van Zoetermeer. Niet veel mensen weten van het bestaan van dit historische torenuurwerk,
maar het Historisch Genootschap ijvert al enkele jaren

Kaashandelaar Piet Hoogendoorn poseert rond 1935
trots voor zijn auto.
voor de restauratie van het pronkstuk. Het uurwerk dateert van 1664. In de kerkrekeningen uit dat jaar wordt
gesproken van de aanschaf van een ‘oirlogie van heel
en halff uyrslach, gaende met een slinger’. Het bijzondere van het uurwerk is dus dat het hiermee één van
de oudste slingeruurwerken van Nederland is. Het
werd slechts enkele jaren na de uitvinding van het
slingermechanisme door Christiaan Huyens in 1656
gemaakt.

Meer informatie of vragen?
Op de website van Historisch Genootschap Oud
Soetermeer (www.oudsoetermeer.nl) zijn algemene
informatie, documentatie, interviews, artikelen en boeken te vinden evenals informatie over de verschillende
werkgroepen. Voor historisch en genealogisch onderzoek met uitgewerkte bronnen kunt u terecht op de
website www.allezoetermeerders.nl. Voor verhalen
over de geschiedenis en demonumenten is dat de website www.zoetermeermijnstad.nl.
Zoek via Google ook eens op ‘Beeldbank Zoetermeer’
of ga naar www.oudsoetermeer.nl en klik op Fotocollectie onder het menu Informatie. Hier vindt u een
link naar de beeldbank met meer dan 15.000 foto’s en
video’s over de historie van Zoetermeer uit de collecties van het Gemeentearchief en het Historisch
Genootschap Oud Soetermeer. De oudste foto’s uit de
collectie dateren uit het einde van de 19e eeuw.

Wandelspecialist
van Zoetermeer
en omstreken
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 Walking & Outdoor zijn.
Van Herwijnen heeft 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.

Dit jaar wordt de Oldtimerdag voor de 15e keer
georganiseerd. De familie Gahrmann doet al vanaf het begin mee met hun VW Standaard type II
Deluxe, in de volksmond ‘brilkever’ genoemd.
Dat gaf aanleiding om op zoek te gaan naar het
verhaal achter hun deelname.
De auto blijkt al jaren in het bezit van de familie. In
1951 rolde hij uit de fabriek en werd aangeschaft door
de heer Ouwer, toenmalig directeur van Nutricia.
Omdat hij elke vier jaar een nieuwe auto kocht, werd
de auto in 1956 verkocht aan de heer Gahrmann Sr.
die toen werkzaam was bij Nutricia. Vanaf dat moment is de auto de trots van de familie. Rond 1975
kwam de auto in het bezit van Henk Gahrmann, automonteur bij de firma Bosch in Zoetermeer.
In de loop der jaren werd de auto stukje bij beetje in
originele staat gerestaureerd. Op 4 juli 1986, een
maand voordat zoon Wesley werd geboren, werd de
auto van binnen en buiten gespoten in de originele
kleur blauw. Het zou daarna nog zo’n vijf jaar duren
voordat de auto helemaal af was. Benodigde onderdelen zijn behoorlijk zeldzaam en daardoor slecht te
krijgen. Als je ze al kunt vinden, betaal je er vaak ook
nog eens de hoofdprijs voor. Desalnietemin is het
Henk Gahrmann samen met zijn zoon Wesley na lang
zoeken gelukt om alle benodigde onderdelen te pakken te krijgen met als resultaat een prachtige auto, in
uitmuntende staat.

Bekendste auto ooit
De Volkswagen Kever werd gebouwd van 1938 tot
2003, is de bekendste Volkswagen en wereldwijd waarschijnlijk de bekendste auto ooit. Van de Volkswagen
Kever zijn in deze periode meer dan 20 miljoen wagens geproduceerd en het is daarmee de langst en

Henk en Wesley Gahrmann poseren bij de bijzondere
kever uit 1951.
meest geproduceerde wagen op eenzelfde platform.
Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam de productie
echt van de grond. De eerste Kever prototypen hadden
geen achterruit. Bij het testen werd hierover geklaagd
en daarom werden er twee kleine achterruitjes geplaatst die precies op de glazen van een bril lijken.
Vandaar de bijnaam ‘brilkever’. Dit bijzondere type is
slechts één jaar geproduceerd, in de periode tussen
maart 1950 en maart 1951. Authentieke details bij de
‘brilkever’ van de familie Gahrmann zijn onder andere
de knipperlichten die uitklappen vanuit de B-stijl, een
zoeklicht aan de zijkant van de auto en ventilatiekleppen aan de voorzijde die gekscherend ook wel ‘reumaklepjes’ worden genoemd omdat ze nogal veel koude
buitenlucht naar binnen laten. De bekleding en het
dashboard zijn helemaal origineel inclusief alle schakelaars en de radio. Uiteraard zijn ook alle instructieboekjes aanwezig.

Alleen voor speciale gelegenheden

De auto dankt zijn naam aan de kleine achterruitjes.

De auto wordt door vader Henk en zoon Wesley voornamelijk gebruikt als het mooi weer is, of als er speciale oldtimerevenementen gehouden worden. De
shows in Den Helder, Alphen en Scheveningen staan
jaarlijks als vast item op de agenda. En die in de Zoetermeerse Dorpsstraat natuurlijk.
Mevrouw Gahrmann geniet van de mooie uitstapjes
met de auto maar geeft toe dat het grotendeels de
hobby van haar man en zoon is. Wesley zal straks de
derde generatie zijn die eigenaar is van deze bijzondere auto, want hij blijft in de familie. Toen Henk op een
show een aantrekkelijk bod op zijn auto kreeg, wees
hij die resoluut van de hand. Het gaat hem niet om het
geld want dat geef je zo weer uit. Maar de historie en
het verhaal achter de auto blijven.

De Oldtimerdag heeft dit jaar het Oostblok als
thema. Auto’s uit die landen krijgen speciale aandacht en worden centraal opgesteld in de straat.
Enkele bekende modellen van de verschillende
automerken uit het Oostblok zijn ongetwijfeld in
de Zoetermeerse Dorpsstraat te bewonderen.
Een aansprekend automerk is Tatra, afkomstig
uit het voormalige Tsjechoslowakije.
Ignac Sustala begon in 1850 met het bouwen van koetsen op de boerderij van zijn broer Jan. Het bedrijf
groeide snel en in 1880 werd begonnen met spoorwagons. De eerste auto verscheen in 1897 onder de merknaam NW, gebouwd door de zogenoemde Nesselsdorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft. Sustala was
inmiddels overleden. In 1897 werd ook constructeur
Hans Ledwinka aangenomen, later een vooraanstaand
auto ontwerper en technisch directeur van de fabriek.
In die tijd was het land onderdeel van de OostenrijksHongaarse monarchie en de voertaal van de leidende
klasse was Duits. De eerste NW’s waren conventioneel
maar in 1906 kwam de eerste auto uit onder leiding
van Ledwinka met een kopklepmotor met bovenliggende nokkenas. Vandaag de dag niet bijzonder, toen
revolutionair. In 1911 werden de auto’s van NW met
vierwielremmen uitgerust. Ook een revolutie. Ford
bouwde nog tot 1927 zijn T-Ford met remmen alleen
op de achterwielen.

De gestroomlijnde T77, in 1934 zijn tijd ver vooruit.
Na de Eerste Wereldoorlog lag de fabriek in de nieuwe
staat Tsjechoslowakije en werd de taal Tsjechisch. De
stad Nesselsdorf heette voortaan Koprivnice. Voor de
auto’s werd een nieuwe merknaam gezocht. De auto’s
werden getest in het Slowaakse Tatragebergte en als
een auto goed voldeed zei men ‘een echte Tatra-auto’.
Zo ontstond de merknaam Tatra.
In de jaren tussen de twee wereldoorlogen in bracht
Tatra verschillende technisch zeer vooruitstrevende
modellen uit. Ledwinka zette zijn ideeën in 1934 door

Een Tatra 603 rond 1960 bij Checkpoint Charlie.
in grotere wagens (T77 en T77A) met luchtgekoelde
V8 motor achterin. Handgebouwde auto’s met een carrosserie met een houten frame. In 1937 werd een nieuwe versie uitgebracht met stalen carrosserie die tot
1950 op industriele wijze werd gebouwd. Een kleinere,
viercilinder uitvoering kwam onder de naam T97 uit.
In ons land werden Tatra’s voor de Tweede Wereldoorlog niet ingevoerd. Er was bij ons wel belangstelling doordat de Nederlandse autobladen regelmatig
aandacht aan de Tatra’s besteedden. Ook werden pogingen gedaan om ze naar Nederland te krijgen, wat
alleen sommige particulieren lukte. Na de oorlog werd
de productie weer gestart die door de Duitsers was
stopgezet. Dat was van korte duur omdat de Tsjechische regering het aantal modellen wilde beperken. De
Skoda 1101 werd vertegenwoordiger van de kleine
middenklasse en Tatra had het nakijken.
In 1946 en 1947 zijn wel verschillende modellen geexporteerd. Eind 1947 was dat de Tatra 600, beter bekend als Tatraplan, opvolger voor de T97 met een tweeliter boxermotor. De Tatraplan was meteen de laatste
Tatra personenauto die naar Nederland kwam. Tatra
trucks kwamen nog wel naar ons land, meestal ter vervanging van GMC’s die uit de dump kwamen en versleten begonnen te raken.
Tatra mocht in 1957 weer personenauto’s bouwen en
kwam toen met de T603 waarvan al sinds 1955 prototypes rond reden. Deze werden niet officieel naar
Nederland geëxporteerd maar er zijn er wel twee geleverd aan de directeuren van Praneda, importeur van
Praga en Tatra trucks. Tatra bouwde nog verschillende
modellen die ook niet meer naar Nederland zijn gekomen. De Tatrafabriek bouwt nu vrachtwagens en militaire trucks en is deels in handen van DAF Trucks.
De in Nederland nog rijdende en door de eigenaren gekoesterde Tatra’s zijn dus een zeldzaamheid.
Bron: Tatra Register Nederland - www.tatraregister.nl

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.

Herstel molenstenen
Dit jaar richten wij ons op de molenstenen. Onze molen beschikt over 2 stel maalstenen, waarvan 1 stel
door beschadigingen niet bruikbaar is (zie de nevenstaande foto). Enige tijd geleden ontvingen wij een grote gift van een anonieme gever, met als expliciete bestemming ‘herstel van de molenstenen’. Deze bijdrage
van de gulle gever is echter niet toereikend om de reparatie te kunnen uitvoeren. Wilt u ons helpen en in dit
geval figuurlijk een ‘steentje bijdragen’?
Maak uw bijdrage over op ons rekeningnummer:
IBAN NL03ABNA0517310333.
Of meldt u zich aan als Gildenaar van onze molen en
ondersteunt u zo ons Zoetermeerse monument.
Particulieren betalen vanaf € 25,00 en voor bedrijven
is het minimumbedrag € 50,00 (per jaar). Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI,
waardoor giften in principe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Bij voorbaat dank!
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.

