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Van de redactie

Na de lange zomerstop is er weer heel wat nieuws te melden. In de eerste plaats
droevig nieuws, omdat Henk Klos onlangs plotseling is overleden. De
voorzitter heeft aan hem een herinnering gewijd. In de tweede plaats veel
prettig nieuws, zoals weer enkele bijeenkomsten waaraan u kunt deelnemen en
onze eigen website op het internet die alle mogelijke informatie verschaft over
het reilen en zeilen van het genootschap. En in de derde plaats is het mogelijk
geweest enkele in Nederland op bezoek zijnde emigranten over hun overleven
in die andere wereld te laten vertellen. Ook een terugblik op fiets- en bustocht,
een artikel over de verkoop van bleekvelden zeer lang geleden (in die tijd
bleekte men het wasgoed in de buitenlucht, want waspoeder met bleekmiddel
was nog niet uitgevonden), nieuws over verschenen boeken, diverse oproepen,
hints van de penningmeester, kortom, te veel om op te noemen. De redactie
wenst u veel leesplezier.

Kopij voor de volgende aflevering graag uiterlijk vrijdag 13 oktober inleveren
bij de redactie.
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In memoriam Henk Klos

Op vrijdag 4 augustus is plotseling overleden ons lid Henk Klos. De kop van
het herdenkingsartikel in de krant luidde: ‘Een strijder voor behoud historie’.
Een terechte kwalificatie. Wat Henk niet wist van Oud Zoetermeer was het
vermelden niet waard. Hij bezat een gigantische feitenkennis en dito geheugen.
En of hij van het College van B &W Zoetermeer 20 minuten kreeg om te
vertellen over - en laten zien - van de Voorweg dan wel een halve avond voor de
Rabobank een lezing verzorgde, de waardering en bewondering waren groot.
Vanuit het HGOS heeft Henk een uiterst belangrijke rol gespeeld bij de
totstandkoming van het Stadsmuseum. Hij had er meer dan een dagtaak aan.
‘s Morgens om 8.00 uur present, kopje koffie en het werk van die dag
doornemen met de uitvoerder van de bouwer. Het leek of hij overal verstand
van had. Jouetta liet het graag aan hem over.
Henk is ook een aantal jaren bestuurslid van het Historisch Genootschap
geweest. Toen al wees hij op het belang van het behoud van het bestaande.
Daar was en is onvoldoende aandacht voor van het Gemeentebestuur. De
laatste keer dat ik een lezing bijwoonde van Henk was ter gelegenheid van het
70-jarig bestaan van de Rabobank Zoetermeer - Benthuizen eind 1999.
Tezamen met Bob Switzar verzorgde hij een dia- presentatie die alles te maken
had met bankieren in Benthuizen en Zoetermeer. Heel knap opgebouwd. Het
applaus was evident. In zijn dankwoord wekte hij een ieder op lid te worden
van de vrienden van het museum. Ik dacht nog: “Henk, kan je het HGOS ook
niet even noemen, daar liggen tenslotte je roots”. Hij zal gedacht hebben:
“Erris, dat moet je zelf maar doen”.
De loop der dingen. Zoetermeer is Henk Klos veel dank verschuldigd.
Het bestuur van het HGOS wenst mw. Klos, dochters en verdere familie veel
sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Erris Oskam.
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Activiteitenkalender

wo 18 oktober: Wijkavond Dorp. Aanvang: 20.00 uur; locatie: Adventskerk,
Julianalaan 3.

wo 22 november: Ledenvergadering, tijd en plaats in volgende aflevering.
medio november: Forum over Zoetermeer aan de rand van het ‘Groene Hart’.

Aanvang: 20.00 uur; locatie: Stadhuis, ingang Markt.

Wijkavond
Eenmaal per jaar willen de drie actieve werkgroepen van het HGOS samen aan
Zoetermeer laten zien wat ze doen. Dit jaar staat de wijkavond op 18 oktober
in het teken van de Dorpsstraat. Een gedeelte van de Dorpsstraat wordt nader
onder de loep genomen aan de hand van presentaties en dia’s. Zo wordt verteld
hoe en wanneer de Dorpsstraat is ontstaan. Naar aanleiding van sloopwerk-
zaamheden hebben er diverse opgravingen plaatsgevonden die ons een goed
beeld geven van hoe de Dorpsstraat er in het verleden heeft uitgezien. Eenmaal
aangekomen in de twintigste eeuw wordt onder meer stilgestaan bij de
ondernemers in de Dorpsstraat.

Forum
Bestuurders van gemeenten uit het Groene Hart en van de provincie, alsook
belangenorganisaties gaan onder leiding van Ferry Mingele in discussie over het
Groene Hart en de positie die Zoetermeer daarin zal gaan innemen. Met dit
forum sluit het HGOS op gepaste wijze de jubileumjaren 1999 en 2000 af.
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Nieuwe leden

Onze vereniging heet de volgende nieuwe leden hartelijk welkom:
Dhr. T.G. Blom, Hoefweg 195, Bleiswijk
Dhr. L.G. v.d. Burg, Berkelseweg 26a, Pijnacker
Dhr. P. Bij de Vaate, Van Boisotring 52, Zoetermeer
Dhr. M. Donker, De Colignystraat 19, Zoetermeer
Dhr. R. van Dijk, Tjotterkade 77, Zoetermeer
Mw. P. Hagers-Viegen, Karekietstraat 85, Capelle aan den IJssel
Mw. G.Th. Heijerman-Hofman, Peterselieakker 4, Zoetermeer
Dhr. B. v.d. Heuvel, Voorweg 125, Zoetermeer
Dhr. W.F. Jansen, Lemelerberg 33, Zoetermeer
Mw. Ch. van Kamp-van der Zwan, Willemstraat 127, Zoetermeer
Dhr. K. Maaskant, Vollevoeterlaan 12, Moerkapelle
Dhr. L. van Morauw, Henri Duparcplantsoen 44, Den Haag
Dhr. R. van Noord, Palissanderhout 99, Zoetermeer
Dhr. G. van Reeuwijk, Gen. Cronjestraat 164, Haarlem
Dhr. H. Scheer, Beelaertslaan 12, Oosterbeek
Dhr. M. Seegers, Noordwaarts 62, Zoetermeer
Mw. L. van der Spek-Brinkers, Raadhuissteeg 5, Zutphen
Mw. O. van der Veen-Vee (gezinslid), Kloosstraat 7, Zoetermeer
Dhr. H. Verhoef, Juweellaan 558, Zoetermeer

Het lidmaatschap kost fl. 27,50 per jaar (fl.14,- voor de overige maanden van
2000). Bewoners op een zelfde adres kunnen de vereniging steunen middels
een gezinslidmaatschap ad fl. 14,-.
Als lid ontvangt u het verenigingsblad ‘t Seghen Waert vijf keer per jaar en
kunt u gratis of tegen gereduceerd tarief deelnemen aan alle activiteiten. Door
uw lidmaatschap steunt u het onderzoek naar en behoud van het historisch
erfgoed in Zoetermeer. Wilt u zich opgeven als lid of een lidmaatschap cadeau
geven, belt u dan met dhr. A. Ph. Rademaker, tel.: (079) 316 43 74.
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Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer op Internet
Bouke Tuinstra

Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer gaat met zijn tijd mee! Vanaf
deze zomer is de vereniging aanwezig op het internet. U kunt ons vinden op
het adres:

http://www.oudsoetermeer.nl
Op de site is algemene informatie te vinden over de vereniging en bijvoorbeeld
een overzicht van de publicaties die we de afgelopen jaren het licht hebben
doen zien en informatie over de activiteiten die voor dit jaar op stapel staan.
Daarnaast wordt  een overzicht gegeven van de geschiedenis van Zoetermeer
voor bijvoorbeeld scholieren en anderen die hierover informatie zoeken.
De drie werkgroepen van de vereniging presenteren zich op hun eigen stuk van
de website. Bij de Archeologische Werkgroep is onder andere een uitgebreide
fotoreportage te vinden van de opgraving die onlangs werd gehouden in de
Dorpsstraat. De Genealogische Werkgroep presenteert een lijst van alle
achternamen die in de bestanden van de werkgroep voorkomen. De
interviewgroep ‘Sprekend Verleden’ informeert u over ‘oral history’, de
geschiedenis die zij optekent uit de monden van (oud) Zoetermeerders.
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Aan de website wordt nog druk gewerkt; de pagina’s zullen in de komende tijd
regelmatig worden uitgebreid, verbeterd en aangevuld. Maar ook nu al is de
site een bezoekje meer dan waard. Heeft u opmerkingen of ideeën om de site te
verbeteren, dan zijn deze zeer welkom, hetzij per e-mail, hetzij met een briefje
of telefoontje naar ‘t Oude Huis.
Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer is ook per e-mail bereikbaar. Om
digitaal in contact te komen met vertegenwoordigers van de vereniging of een
van de werkgroepen kunt u gebruik maken van de volgende e-mail adressen:

algemeen: info@oudsoetermeer.nl
Bestuur: bestuur@oudsoetermeer.nl
Redactie ‘t Seghen Waert: redactie@oudsoetermeer.nl
Archeologische Werkgroep: awz@oudsoetermeer.nl
Genealogische Werkgroep: gwz@oudsoetermeer.nl
Interviewgroep ‘Sprekend Verleden’: isv@oudsoetermeer.nl
Ledenadministratie en adreswijzigingen:
ledenadministratie@oudsoetermeer.nl

Suggesties en verbeteringen met betrekking tot de website kunt u sturen aan:
webmaster@oudsoetermeer.nl.

voor al uw a Relatiegeschenken
a Bloemdecoraties
a Smaakvolle boeketten
a Bruidswerk
a Rouwwerk

DE NOBEL

Dorpsstraat 86k, Zoetermeer, telefoon (079) 316 93 11



7

Oude Dorp
Willien van Wieringen

Zondagmorgen, even voor negenen. Ik lijn de honden aan en loop naar
grasveldje. Het is stil, de zon schijnt. Dan gaan de eerste klokken luiden, die
van de ‘boterkerk’: gebouwd met geld van Brinkers, fabrikant van
Leeuwenzegel, Wajang en Zoetermeers Roem. Een echtpaar van mijn kerk, de
H. Nicolaas, loopt in snelle pas voorbij. Dat wordt doorlopen om de mis van
kwart over negen te halen, de kosters hebben onze klokken ook al aangezet.
Even later hoor ik het ijlere geluid van De Morgensterkerk - of is het de
Adventskerk?, niet veel later gevolgd door die van de ‘Oude Kerk’. Het verhaal
gaat dat mijn grootvader altijd zei dat ‘de protestanten’ deze kerk van ‘ons’
hadden afgepakt, maar het jaartal op de kerktoren is 1642 dus òf het verhaal
klopt niet òf mijn opa had ongelijk.
De honden snuffelen wat in het rond en ik sta te genieten van de zon en de
stilte die zich heeft gevuld met het klokgelui. Er komen meer kerkgangers op
straat. Een gezin met vijf kinderen, van wie moeder en dochter hoedjes op
hebben en rokken dragen. Een tweede gezin komt eraan. De vrouwen hiervan
dragen een plastic tas bij zich, zonder opdruk. Hun hoed zullen ze dadelijk wel
opzetten. We groeten elkaar. Hoewel mijn man en ik katholiek zijn, hebben we
een visje achter op de auto en dat schept een band.
Ik ben geboren in de oudste wijk van Zoetermeer, grotendeels in de jaren
vijftig gebouwd. We woonden met drie katholieke gezinnen tussen de
protestanten, van wie de meeste vaders bij Brinkers werkten. ‘Katholieken
dikke tieten’, riepen onze vriendjes. ‘Protestanten dikke olifanten’, scholden we
terug. De RK lagere school - Paulusschool - stond in dezelfde wijk, vlakbij de
gymzaal van RK turnvereniging Sine Nomine. Mijn middelbare school, het
Alfrink College, startte met veertig leerlingen en van de eerste tot en met
6VWO zat ik bij de oudsten. Een heerlijke tijd waarin ik mijn man, leraar
Duits, ontmoette. Na ons trouwen woonden we in een flat, acht hoog en met
uitzicht over het ‘Oude Dorp’ tot ver voorbij Moerkapelle en Rotterdam. En
met heimwee naar de eigen wijk. Na een paar jaar kochten we een huis in dat
oude jonge gedeelte. Bijna was het goed. Toen we na weer een paar jaar een
huis konden kopen vlak naast mijn geboorteplek, werd het perfect: het hart
van het ‘Oude Dorp’, tussen de ouders van mijn vroegere protestante vriendjes
en in het huis van dat andere katholieke gezin.
De honden zijn klaar en we gaan naar huis. Koffie drinken, omroepparochie
kijken en dan naar de mis van 11.00 uur.
De volgende morgen vraag ik bij de buurt-Shell aan Ingrid, die ik nog ken van
de Paulusschool en Sine Nomine: “Waar gaan jullie heen?” “Iedereen vraagt dat
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nou dat bord in de tuin staat. We gaan naar de Molenstraat. Grotere tuin,
garage erbij”.  “Lekker, voor jullie honden”. Ook zij en haar man hebben twee
golden retrievers. “Ja en we wilden niet naar zo’n nieuwe wijk. Wat moet je
daar. Dorpelingen, hè”.  “Precies. Echte Zoetermeerders”.

Op reis met het genootschap
R. Moers-de Vree

In de afgelopen zomermaanden heeft ons genootschap een fietstocht en een
excursie georganiseerd, beide met een optimaal aantal deelnemers, velen
moesten zelfs worden teleurgesteld.
De fietstocht op 24 juni j.l., die deze keer naar de Grote Polder richting
Gelderswoude, Zoeterwoude en de Weipoort ging, is ondanks het slechte weer
een succes geworden.
Na een mooie tocht door de groene natuur van de polder was de eerste
pleisterplaats de boerderij van de familie Captein. Daar werden we ontvangen
met koffie en Zoeterwoudse ontbijtkoek. Na een rondgang door onder meer de
stallen en een bezoek aan de kaasmakerij waar ook boerenkaas kon worden

Het gezelschap in de kerk.
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gekocht, zijn we weer verder gefietst. Inmiddels was het droog geworden, zodat
de regenkleding kon worden opgeborgen. We reden naar de Wipmolen, waar
we werden opgewacht door een molenaar die ons uitleg gaf over de
waterhuishouding in de Grote Polder. We konden via een vrij hoge trap aan de
buitenkant van de molen een kijkje nemen in het huis. Daarna fietsten we via
de Weipoort en het Noord-Aa gebied terug naar Zoetermeer, waar de meesten
om halfdrie weer thuis waren.
De busreis op 15 juli j.l. (ter vervanging van het vroegere dagje Kerkepad, dat
helaas niet meer bestaat) ging naar Noord-Holland. We vertrokken om 9 uur
van de Marijkestraat met een bus vol enthousiaste mensen.
De koffiestop was in Egmond aan Zee, waarna we naar Egmond-Binnen reden
voor het bezichtigen van een Benedictijner klooster. Om de onkosten te
bestrijden heeft het klooster een kaarsenmakerij, waar men volop kan kopen,
de mooie kaarsen gingen grif weg en een keramiek tentoonstelling. Tussen de
middag woonden we in de kapel van het klooster een gebedsdienst bij. Dat was
heel apart, want eigenlijk kunnen daar alleen mensen aanwezig zijn, die in het
klooster op retraite zijn.
Vandaar ging het richting Bergen, waar we de ruïnekerk bezochten. Deze kerk
is een overblijfsel van een Gotische kerk uit de veertiende eeuw en is nu in
gebruik als Hervormde en Gereformeerde kerk. Het is het grootste monument
van Bergen. We vertoefden nog enige tijd in Bergen, totdat de bus ons kwam
halen voor een rit door de Beemster, een wereldmonument op de Unesco-lijst.
Met een voldaan gevoel waren we om halfzeven weer op Zoetermeerse grond.

Verkoop van bleekvelden in 1781
Henk Windmeijer

Tijdens onderzoek in het stadsarchief van Zoetermeer stuitte ik op een brief
van Fredrik van ‘t Hoff aan Jacobus Overvliet *), die ik hieronder weergeef.

Monsue Jacobus Overvliet op de Rockeveen
Seer genegene vrient monsue Overvliet u edele kandt de koop van den blijk volgens
afspraek voor 800 gulde en een reijer voor mijn vrou aengeven soo hast als gij kunt
en laet mij een donderdag eens weten of het u soude geleege koome om den opdraght
te doen als het wesen sout een vrijdag want ik most voor een 14 dage uijde de stadt
dan woude ik daer wel af sijn en vorder wense wij u daer veels gelock bij en gij
kundt daer vast den arbei al bij doen met het gras en diergelijk en verder den
groetenis aen u en u vrou van mijn Fredrik van ‘t Hof.
Delft den 22 julius 1781
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De brief is geschreven op een
zondag en de beide heren hebben
elkaar blijkbaar gesproken, want
inderdaad vindt twee weken later
op vrijdag 3 augustus 1781 de
overdracht van de bleekvelden
plaats. De beide comparanten
verschijnen voor schout en
schepenen van Zegwaart om de
koop te bezegelen.
De koper is Jacobus Overvliet, van
beroep landbouwer. Hij woonde
aan de Rokkeveenseweg recht
tegenover de huidige Molenstraat
en bezat een boerenwoning,
waarvan hij het land in de
Binnenwegsepolder pachtte van de

Detail van een kaart van de
Palensteinse Polder door Klaas Vis uit
1763
(Hoogheemraadschap van Rijnland)

Detail plattegrond Zoetermeer (BV.
Uitgeverij en Reclame-Adviesbureau
Rijnland)
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stad Rotterdam. Toen de Zegwaartse ambachtsheer Osy de kavels land in de
drooggemaakte Palensteinse polder verkocht, kocht Jacobus Overvliet hiervan
de achtste kavel, groot 17 morgen en 116 roeden. Echter in deze kavel lag aan
de Leidsewallen het bleekveld van Fredrik van ‘t Hoff. Met de aankoop van het
oude huis en de bleekvelden completeerde hij daarmee de achtste kavel. De
pondsgaarder schrapte in 1783 het huis uit het belastingregister, omdat het niet
meer werd bewoond.
De verkoper, Fredrik van ‘t Hoff had Zegwaart inmiddels verlaten en woonde
in Delft, zoals blijkt uit zijn brief en de akte voor schout en schepenen.
Voorheen woonde hij met zijn gezin aan de Leidsewallen en oefende daar het
beroep uit van bleker, het beroep dat hij ook in Delft bleef uitoefenen. In de
koopakte omschrijft men de onroerende zaak als volgt;  “een huys en erve met
een schuur en spoelhuys, alsmede het party land daaragter en aan geleege, groot
of te verongelde voor één honderd en vijftig roeden, zijnde geapproprieert
geweest en veele jaaren gebruikt voor een bleekerij, staande en geleege aan de
Leidsche wallen binnen den ring van de drooggemaakte Palensteijnschepolder
onder Zegwaart”. Met de verkoop was inderdaad een bedrag van 800 gulden
gemoeid.
Volgens dezelfde akte was Frederik van ‘t Hoff op 21 maart 1753 eigenaar
geworden van de Zegwaartse blekerij door deze over te nemen van de zusters
en bleeksters Grietje en Willemijntje Gulden, die de blekerij van hun vader
Govert Gulden hadden geërfd en voortgezet.

De huidige situatie op de locatie van de vroegere bleekvelden: Leidsewallenwetering
nabij Lelievaart,  achterzijde
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De blekerij was gelegen ter hoogte van de huidige Lelievaart aan de
Leidsewallen. Ruim tweehonderd vijftig jaar geleden werden hier de lakens van
onder andere de Zoetermeerse en Zegwaartse inwoners door de dames Gulden
gewassen, gespoeld, gebleekt en ‘uitgedeeld’.

*) Bronnen:
Gemeentearchief Zoetermeer (GAZ), RA Zegwaart 62 fol 94
GAZ, RA Zegwaart 77a fol 152
GAZ, RA Zegwaart 88

ARTOTHEEK      ‘DE VLAMING’

Verhuur

  beeldende

     kunst

Voor bedrijven en particulieren
Vlamingstraat  2a

2712 BZ Zoetermeer
Telefoon 079 3169551
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Oproepen

1. Van de Genealogische Werkgroep Zoetermeer

De werkgroep is, zoals u weet uit een vorig aflevering van ‘t Seghen Waert, op
zoek naar nieuwe leden die de werkgroep komen versterken en deze oproep is
nog steeds van kracht. Een deel van het werk van de nieuwe leden van de
werkgroep zal bestaan uit archiefonderzoek.
Als u zich voelt aangesproken om ook zo een sprong in het verleden te maken,
dan kunt u zich op een van de eerstvolgende inloopavonden van de werkgroep
op 2 oktober of 6 november nader laten informeren over het interessante werk
van de genealogische werkgroep. Daarnaast kunt u door een bezoek te brengen
aan de negende Delflanddag op zaterdag 7 oktober in de Ontmoetingskerk te
Naaldwijk (10.30 - 16.00 uur) of op zaterdag 11 november aan de
Genealogische markt in het gebouw van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen aan het Oosteinde 73 in Rotterdam (11.00 - 16.00
uur) nader kennismaken met een schakering aan zaken op genealogisch gebied.
Onze werkgroep is op deze twee dagen achter een van de stands te vinden.

2. Van het Gemeentearchief

Vrijwilligers gezocht
Sinds september 1994 zijn leden van het historisch genootschap als vrijwilliger
bij het Gemeentearchief actief. In de afgelopen jaren kwamen vele toegangen
op namen, lijsten van bewoners, bewerkingen van belastingregisters en andere
zaken tot stand. Ze leveren allemaal informatie over de bewoners van
Zoetermeer in vroeger eeuwen en geven inzicht in vermogensverhoudingen,
grondgebruik, huizenbezit, gezinssamenstelling en allerlei andere historische
bijzonderheden. Voor onderzoekers vormen ze onmisbare hulpmiddelen.
In de afgelopen jaren werden bijvoorbeeld uittreksels gemaakt van 5000
notariële akten uit de periode 1677-1814. Behalve inzicht in de notariële
dorpspraktijk bieden deze uittreksels een schat aan informatie over
Zoetermeerse families, hoe hun huizen eruit zagen en hoe ze hun zaken
regelden. Nauwkeurige boedelrekeningen geven bijvoorbeeld informatie over
begrafenisgebruiken, inclusief het menu van de doodsmaaltijd en zogenaamde
attestaties doen verslag van meningsverschillen, vaak met de woordelijke
teksten van de kijvende partijen.
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De archieven worden door deze activiteiten steeds meer gebruikt en slijten
daarom ook meer. Ook beginnen de programma’s waarmee een en ander
toegankelijk wordt gemaakt, enigszins te verouderen.
Gezocht:
1. mensen die een dagdeel per week willen besteden aan het netjes verpakken
van archieven in zuurvrij materiaal en aan andere taken op het gebied van de
materiële zorg
2. mensen die enige tijd willen besteden aan het overzetten van verouderde
databases (met name Q&A) naar moderne programma’s.
Geboden: gezellige vrijwillige collega’s, een zinvolle vrijetijdsbesteding en grote
dankbaarheid van geschiedenisliefhebbers.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Gemeentearchief: Ronald
Grootveld, tel. (079) 346 85 77 of r.grootveld@zoetermeer.nl.
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Sprekend verleden in gesprek met Wim van Reeuwijk en Co Scholten
Gertjan Moers en Louis van den Burg

Na afloop van de tweede wereldoorlog zijn in 1947 de eerste Zoetermeerders
hun geluk gaan beproeven in het buitenland. In de periode van 1947 tot 1955
zijn maar liefst 182 plaatsgenoten geëmigreerd. Vooral Canada en Australië
waren geliefde bestemmingen. ‘Sprekend Verleden’ wil graag met deze
emigranten in contact komen om hun belevenissen vast te leggen. Leden van
de werkgroep hebben het afgelopen jaar gesproken met twee emigranten die
tijdelijk weer even terug waren in Zoetermeer.

Gertjan Moers spreekt met Wim ‘Bill’ van Reeuwijk

Wim van Reeuwijk is in 1946 aan de Rokkeveenseweg geboren, waar zijn vader
een boerderij had. De grond van de boerderij zou worden onteigend, zodat het
gezin moest uitkijken naar een andere boerderij. In 1957 zijn de ouders van
Wim, Janus van Reeuwijk en Bets Vis met hun vier kinderen naar Canada
geëmigreerd. Hoe het ze daar is vergaan vertelt hun enige zoon Wim, of Bill
zoals hij in Canada wordt genoemd.
“Mijn vader had een broer in British Columbia en die had geschreven:
“Waarom kon je niet hier naar toe?” En toen zijn er plannen gemaakt om te
emigreren naar Canada. Op 3 oktober 1957 zijn we het vliegtuig ingegaan.
Maar het was ook wel een schrik, want net voor die tijd was er een vliegtuig
neergeploft in Egypte en al de ooms en tantes zeiden: “Zou je dat wel doen,”
en: “Is dat wel geoorloofd, in een vliegtuig te stappen”.  Maar de plannen
waren er, dus... Ik weet wel dat het een heel lange reis was, voor toentertijd
ook. Ik geloof dat we 36 uur onderweg geweest zijn. De eerste tussenstop was
in Ierland. En toen Newfoundland en van daar naar New York en toen terug
naar Toronto en dwars over Canada heen met Trans Canada Airlines. En we
kenden natuurlijk geen woord Engels, dus af en toe dacht je werkelijk: “Waar
komen we terecht?”
Het emigreren was voor mij heel spannend, maar toch wel een hele
verandering ook, want je bent al je vrienden op een gegeven ogenblik kwijt.
Dat was wel een moeilijke tijd, de eerste jaren. Ik was bevriend met Jan
Wagenaar en die stond te huilen op het vliegveld om afscheid te nemen, want
daar was ik sinds de kleuterschool vriend mee geweest. En nog, hij is verleden
jaar nog bij ons op vakantie geweest. Toen wij weggingen was eigenlijk het idee
dat we elkaar nooit meer terug zagen. Toentertijd dacht je daar nog niet aan.
Later dan, ja, je opa zit er en die zie je nooit meer. Die heeft het er ook
moeilijk mee gehad toen wij emigreerden. Hij kon geen afscheid nemen toen
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wij weggingen. Hij had de benen genomen toen wij van de Rokkeveen
afgingen en die heb ik niet meer de hand kunnen drukken.
In Vancouver zijn we geland en toen heeft mijn oom ons opgehaald en ons
naar Chilliwack gebracht. Midden in de nacht kwamen we daar aan. Hij had
zelf maar een klein huisje. Daar moesten we de eerste maand verblijven, maar
na een week begon het toch knap benauwd te worden met twee gezinnen in
één huis. Toen hebben we al gauw een eigen bedrijf gehuurd. Dat was eigenlijk
een fout, want je weet de cultuur niet van die omgeving. Het is beter als je een
jaar in een nieuwe omgeving werkt, zodat je weet hoe alles daar draait. Toen
zijn we begonnen met 20 koeien melkvee. We hebben er hard voor moeten
werken om het op te bouwen. Als kind zijnde was er geen tijd om te spelen. Er
moest meegeholpen worden in het bedrijf. Van ‘s ochtends vijf uur tot ‘s
avonds een uur of zeven. Koeien mesten, koeien voeren, melken, melk dragen,
toen ik klein was. Ik had ook niet veel vriendjes. Enkel buurjongetjes. Dat was
heel beperkt, omdat ik altijd op het erf moest helpen. Op z’n hoogst hebben
we 100 koeien gemolken en toen zijn we er kassen bij gaan doen met
komkommers en tomaten. En later zijn we overgeschakeld naar bloemen.

vlnr.: moeder Van Reeuwijk-Vis, Lenneke, Ada, Wim, vader Adrianus van Reeuwijk
(inmiddels overleden) en Janny.
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Eind jaren ’80 ben ik voor mijzelf begonnen. Ik had al die jaren voor mijn
vader gewerkt. We zijn toen naar Lethbridge Alberta gegaan. Dat is 1.200
kilometer oostelijk van Vancouver. En we zitten nu in de veemesterij. We
kopen in september kalveren van zo’n 150 kilo en dan kan je in april twee
kanten op: we verkopen ze voor een doormesterij of we mesten ze zelf af tot
zo’n 650 kilo.”
Wim is in Canada getrouwd met een Hollandse, Marian Lodder. Haar ouders
zijn geëmigreerd vanwege het avontuur. Na hun huwelijk zijn ze per boot
vertrokken. Marian is in Canada geboren maar spreekt zeer goed Nederlands.
“Ik heb haar ontmoet via de kerk, want de meeste Nederlanders blijven toch
wel bij een Hollandse kerk. Je hebt de gereformeerde gemeente, de
gereformeerde kerk en dan heb je tegenwoordig artikel 31, christelijk
gereformeerd. Op het ogenblik is er ook een kerk van de gereformeerde bond.
Sommigen rijden denk ik veertig minuten naar de kerk. En ze houden soms
ook nog een Hollandse mis voor de oude emigranten. Het zijn hoofdzakelijk de

De boerderij van Wim (Bill) van Reeuwijk in Alberta, Canada.
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mensen van de kerk die elkaar hielpen. Vooral omdat de taal moeilijkheden gaf.
Mijn moeder heeft er veel moeilijkheden mee gehad omdat die natuurlijk niet
veel in aanraking kwam met andere mensen. Wij kwamen op school en dan
werden we gelijk een klas teruggezet, omdat we de taal niet machtig waren. En
met andere Hollandse kinderen die alle vragen weer vertaalden zijn we zo
overgeschakeld naar de Engelse taal. Toen wij eenmaal op school zaten konden
wij onze ouders vertellen welke woorden zij moesten gebruiken om een
telefoongesprek te maken. Maar voor die tijd, als er een telefoongesprek
gemaakt moest worden, moesten ze eerst naar de buren toe om te zeggen hoe
of wat ze gedaan wilden hebben.
Ik ben nu drie keer terug geweest in Zoetermeer. De voorlaatste keer was twee
jaar geleden en voor die tijd was het 24 jaar. Toen was het wel een hele
verandering! Ik vond het niet mijn dorp meer. Mijn oom zei altijd: “Ik voel mij
als een kat in een vreemd pakhuis”. Maar ik ben eigenlijk in hart en nieren nog
Hollander. En ik zit toch al 43 jaar in Canada, maar het hart roept nog steeds
naar het vaderland! Ik ben altijd nog Hollander gebleven en heb nog een
Hollands paspoort. Mijn oom is Canadees geworden, in het jaar 1957 geloof ik
en daar had mijn grootmoeder zo’n hekel aan. Ik weet niet of dat invloed heeft
gehad, maar ik ben nog steeds Hollander.”

Louis van den Burg spreekt met Co Scholten

Co Scholten is in 1939 geboren aan Den Hoorn 12 in Zoetermeer waar zijn
vader Daan melkboer was en zijn moeder een café had, ‘Rika’s bar’ genaamd.
Net als de vader van Wim van Reeuwijk heeft Co zijn geluk beproefd in het
westen. Hij is echter niet naar Canada vertrokken maar naar de Verenigde
Staten. We laten Co aan het woord:
“Vroeger had mijn vader een hondenkar, daar stonden melkbussen op en twee
honden voor, Duitse herders noemen ze die hier. Daar werd melk mee bezorgd.
Later had hij een bakfiets en een ‘driepoot’. Dat was een klein wagentje met
één wiel aan de voorkant en twee wielen aan de achterkant. Het was heel erg
leuk in de wintertijd. Dan moesten we al die flessen in kranten rollen, anders
bevroor de melk. Mijn vader had de beste karnemelk. Dat was altijd zijn
geheim. Iedereen kwam karnemelk bij ons halen.
En mijn moeder deed dan dat café. Toen ik veertien was, vond ik het caféleven
erg leuk. Ik heb er veel gewerkt. Ik wilde de zaak kopen, maar mijn vader en
moeder zeiden altijd: “Je moet een vak leren”. Dus ik ging naar de
ambachtsschool en werd meubelmaker. Nou dat caféleven vond ik toch wel
heel erg mooi en ik wilde graag een hotel hebben. Dus ik heb het een paar keer
gevraagd aan mijn ouders. “Nee, we hebben nog drie, vier kinderen thuis, dat
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kan toch allemaal niet”. Ik zeg: “Ja, ik wil toch graag wat voor mijn eigen
beginnen, want het wordt toch wel tijd. Nou, dan moeten we toch wat anders
gaan proberen”. Mijn vriendin had een broer in Amerika dus ik zei: “Nou, dan
gaan we emigreren”. Dat hebben we gedaan. We zijn getrouwd 13 mei 1964 en
15 mei zaten we op de boot naar Amerika, New York. Dat was de ‘Maasdam’.
Dat was een passagiersschip. En die boot was een beetje te hoog gebouwd. Het
was een heel slechte reis voor iedereen. Wij waren niet ziek. We bleven eten en
we bleven drinken. En we hadden een heel oud stel bij ons, die gingen weer
terug naar New York en die gaven ons raad wat we moesten doen als het heel
slecht weer werd. De reis duurde tien dagen. Toen we eenmaal in New York
kwamen, toen we eenmaal dat Statue of Liberty zagen, ging die boot stilliggen.
Toen zijn we met de trein doorgegaan naar Californië, 60 mijl boven San
Francisco, ‘the winecountry’. Het was een prachtige reis die vier dagen duurde.
Mij was beloofd dat ik vijf dollar per uur kon verdienen, wanneer ik daar
aankwam. Vijf dollar per uur is heel wat geld, dat is 15 gulden hier toentertijd.
Maar toen ik daar kwam ging dat niet door. Toen verdiende ik maar een dollar
per uur, met stoelen stofferen. Dat had ik in Nederland geleerd. Ik ben hier

Broers en zusters Scholten, boven vlnr.: Piet, Corrie en Daan, onder vlnr.: Co, Wil,
Ria en Jan
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naar de ambachtsschool geweest.
Toen ben ik bij een ziekenhuis
terechtgekomen. De broer van mijn
vrouw deed al de ‘landscaping’
(tuinaanleg) en de bloemen en zo.
Dat heb ik drie weken gedaan en
toen kwam de hoofdzuster van dat
ziekenhuis naar me toe en vroeg wat
ik geleerd had. “Nou, dit en dit ken
ik”. Toen zei ze: “Joh, ik heb heel
wat in mijn hoofd voor je, want ik
wil daar een kast hebben en daar een
kast. Kan je dat bouwen?”. “Ja,” zeg
ik, “dat kan best”. Nou, beneden
hadden we een hele werkplaats, dan
ging ik daar kasten bouwen voor het
hoofd van het ziekenhuis. Dat
waren nonnen. Ik heb dat vijf
maanden gedaan. En toen waren al
die kasten klaar en toen zegt ze: “Je
hoort eigenlijk helemaal hier niet
thuis, je hoort in een
meubelmakerij. Je kan dat heel
goed”. Toen heeft ze iemand gebeld
die me kwam ophalen en toen heb
ik voor een zaak gewerkt die maakte

niks anders dan keukenkastjes. En dat was routinewerk.
Dat heb ik vier jaar gedaan en toen ben ik in de huizenbouw terechtgekomen.
Maar ineens was die man van de aarde verdwenen, die was naar een andere
staat. Hij had mij niet betaald en toen kwam ik thuis, ik zeg: “Wat er nou aan
de hand is. Hij is er niet meer! Ik kom op die zaak en alles is weg”. Toen zeg ik
tegen mijn vrouw: “Nou kan ik misschien voor mijn eigen beginnen”. Toen
ben ik in de garage begonnen met houtbewerking. Nou, die klanten kwamen
natuurlijk wel. Die moest een kastje hebben, die moest een keuken hebben. En
toen heb ik iemand gevonden, die een heleboel machines had, maar zijn zaak
ging niet zo goed. Een Amerikaan. En daar zijn we samen een zaak mee gaan
opzetten. En dat ging heel goed. We maakten ‘windowcoverings’, ‘finishing
blinds’, ‘shutters’. Hoe noemen ze die hier? Blinden,  voor de ramen. Je kan ze
verstellen. Ze zitten in Amerika aan de binnenkant, niet aan de buitenkant.
Dat is precies hetzelfde als luxaflex. Alleen van hout. Later hebben we een
bestaande zaak gekocht. En die zat over drie, vier grote staten heen.

De melkkar van vader Daan Scholten in
de Dorpsstraat bij het huis van
schoolmeester Riezebos, Dorpsstraat 142,
dat onlangs is gesloopt. In het midden Piet
Scholten.
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Maar na 17 jaar kwam mijn compagnon tot de ontdekking dat hij toch ook iets
anders wilde en toen zei hij tegen mij: “Waarom verkopen we het niet?” Toen
hadden we iemand gevonden, die kocht de hele zaak en gingen we rentenieren.
Ik was 47 jaar oud. Waarom niet? Alles kan in Amerika. Twee jaar hebben we
rondgereisd. Na twee jaar kwam die man, die dat gekocht had, naar me toe: “Ik
heb heel erg hulp nodig”. Ik heb nog 28 mensen werken en 20 weken zijn we
achter en ik heb echt hulp nodig. Ik zei: “Nou joh, je zegt het maar”. Hij zei:
“Die voorman is nou weg, en nou wil ik jou in de plaats nemen”. Zo ging ik
werken en in de tijd van zes weken was al die achterstand weggewerkt. Die
eigenaar kwam naar me toe en zei: “Waarom koop je de zaak niet terug? Je bent
er zo goed in”. Nou, nog eens nagedacht en daarna heb ik het hele spul
teruggekocht. Het was een tamelijk oude zaak, die gebouwen waren al 80 jaar
oud. En die stad waar we zaten ging uitbreiden. En toen zeiden ze: “Dat willen
we kopen”. Dat werd opgekocht door die stad en moesten we gaan verhuizen.
Toen zijn we verhuisd naar Dixon, Californië. Mijn zoon heeft drie jaar
geleden de zaak gekocht. Wij maakten vroeger altijd ‘shutters’, die blinden,
maar mijn zoon heeft het helemaal groot uitgebreid. Nu maakt hij die
‘finishing blinds’, die luxaflex. We werken veel met mensen die door de jaren
groot geworden zijn en die een nieuw huis kopen en die dus die blinden
moeten hebben. Dat hoort echt bij het aankleden van een huis. Want
gordijnen, dat is ‘typical’ Nederlands.”

Het eerste bedrijf van Co Scholten in Californië, gespecialiseerd in houten blinden en
luiken
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Boekennieuws

‘Vijf meter onder N.A.P.’; water in Zoetermeer
Op 4 september jongstleden is het nieuwste boek van Historisch Genootschap
Oud Soetermeer gepresenteerd. Het is verschenen in het kader van de Open
Monumentendag dat dit jaar als thema ‘water’ had. De publicatie is een
coproductie van het genootschap, het gemeentearchief en de afdeling
Monumentenzorg van de Gemeente Zoetermeer. Auteur Ton Vermeulen
beschrijft hierin hoe de Zoetermeerders eeuwenlang hebben geleefd in, naast
en met water. Velerlei onderwerpen passeren de revue. Een greep hieruit: het
ontstaan van Zoetermeer aan het meer, ontginningen, turfafgravingen,
droogmalen van de polders, molens, drinkwater, riolering en waterhuishouding
in de stad. Voor de fraaie vormgeving en prachtig gekleurde kaft heeft Bouke
Tuinstra zorg gedragen: lucht, land en water als beeld van het Hollandse
landschap. Het boek is voorzien van tientallen foto’s en kaarten en is
verkrijgbaar bij ‘t Oude Huis en de boekhandels voor slechts fl. 7,50.

Boek over Zoetermeer in oorlogstijd
Heeft u nog geen kennis gemaakt met het boek ‘Dorp in oorlog, Zoetermeer
1940-1945’? Dan heeft u veel kijk- en leesplezier gemist: meer dan 190
pagina’s, een honderdtal foto’s, tientallen interviews en eindelijk eens een
duidelijk verhaal over de gebeurtenissen tussen ongeveer 1930 en 1948. Voor
slechts fl. 48,95 is het boek van u of  voor een dierbare van u. Verkrijgbaar bij
Ribberink, Roos, het gemeentearchief, stadsmuseum en bij het genootschap in
‘t Oude Huis (eventuele verzendkosten bedragen fl. 6,-).

Boek over de Rabobank Zoetermeer-Benthuizen
Een prachtig geïllustreerd boek over de geschiedenis van de Boerenleen- en
Raiffeisenbanken in Zoetermeer en Benthuizen is onlangs van de persen gerold.
Het oogt niet alleen fraai, het vele werk dat is gestoken in archiefonderzoek en
interviews heeft zich vertaald in een openhartig en verrassend verhaal over de
samenleving in twee twintigste-eeuwse dorpen, waarvan er één tot stad is
uitgegroeid. Het gebonden boek met harde kaft is verkrijgbaar bij de balie van
de Rabobank in zowel Zoetermeer (Stationsstraat, Stadshart) als Benthuizen
voor fl. 75,-.

Tip: Alle beschikbare publicaties zijn te vinden op www.oudsoetermeer.nl
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Monumenten en water, open Monumentendag 2000

Op zaterdag 9 september vond weer de traditionele landelijke open
monumentendag plaats in Zoetermeer. Dit jaarlijks evenement had dit jaar als
thema ‘Monumenten en Water’.

Voor Zoetermeer was dit dé gelegenheid om de waterbouwkundige werken in
de stad nog eens extra onder de aandacht te brengen. Tot de bekenste
waterwerken behoren de watertoren in Rokkeveen en het gemaal Palenstein
van het waterschap Wilck & Wiericke. Het gemaal De Leyens aan de Kadelaan
is op de foto afgebeeld.

In de watertoren was de expositie ‘Waterwerken 2000’ te zien van vijf
Zoetermeerse kunstenaars. Deze expostie is nog tot 1 oktober te bezichtigen op
zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur.

Het gemaal De Leyens, nabij de Kadelaan (foto Aat Hoogland)
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Het gemaal De Leyens
Dit gemaal in de wijk De Leyens nabij de Kadelaan/Broekwegzijde, achter het
winkelcentrum, is van een bijzonder type en helaas niet vaak in werking. Juist
doordat het in de bebouwde kom ligt en zeer toegankelijk is, zou het in
werking zijnde belangstelling trekken. Het gemaal is van het zogenaamde
schroef- of vijzeltype, gebaseerd op de schroef van Archimedes. Deze oude
Griek heeft de uitvinding van de ‘schroef’ op zijn naam staan. In de afgebeelde

tekening wordt het principe van
de schroef van Archimedes
geschetst. Het gemaal is in
beton, staal en glas opgetrokken.
Dit gemaal pompt het water uit
de stad in de Zoetermeerse Plas.

Afbeelding Winkler Prins
Encyclopedie  zesde druk 1954

Het gemaal
Palenstein
Dit water-
bouwkundig
werk ligt aan
de noordzijde
van de Zoeter-
meerse Plas
aan de Sloot-
weg. Het
gemaal pompt
het water van
de plas in de
boezem, waar-
na het via
Zoeterwoude
naar de Oude
Rijn wordt

afgevoerd. Hier vlakbij is nog een restant van een watermolen te zien, om-
gebouwd tot woning. Vroeger lag daar in de buurt een sluis, die in 1965 is
afgebroken. Doorgaande scheepvaart is daar nu niet meer mogelijk, hetgeen
wel jammer is voor alle watersportliefhebbers van nu. Een ontsluiting van de
Zoetermeerse Plas zou zeer welkom zijn.

De in 1965 gesloopte sluis lag bij het huidige Noord Aastrand
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Schenkingen, legaten en er toch wat op verdienen
H. Huurman, penningmeester

De leden van het Historisch Genootschap maken trouw elk jaar fl. 27,50 over.
Daarvoor krijgen ze vijf keer per jaar ‘t Seghen Waert en gratis toegang tot de
activiteiten. Een groot aantal leden geeft jaarlijks ook nog iets extra’s voor de
werkgroepen. Daarmee hebben deze werkgroepen net even wat meer financiële
armslag.
Echter, de jaarlijkse begroting is krap. En het bestuur van het Historisch
Genootschap Oud Soetermeer zou graag méér voor u willen doen: bijvoorbeeld
fraai uitgevoerde en betaalbare publicaties, bijeenkomsten voor speciale
groepen, speciale kortingen en verwerving van boeken, foto- en
archiefmateriaal. Daar zijn meer financiële middelen voor nodig.
Een deel kunnen we via externe sponsoring bekostigen. Doch het bestuur kan
niet alles in zijn eentje bewerkstelligen. De rest van de benodigde financiën
zullen we met zijn allen moeten opbrengen. Hoe? Een fiscaal gunstige manier is
de schenking. Een andere mogelijkheid is een schenking in de toekomst via een
legaat.

Allereerst de SCHENKING

De extra gift die u doet via de jaarlijkse acceptgiro is al een schenking. U zoudt
kunnen overwegen om deze te verhogen. Daarnaast kunt u ook een eenmalige
gift doen op Postbanknummer 47.88.145.
Deze bedragen zijn aftrekbaar van de belasting, mits u aan een paar
voorwaarden voldoet: het totaal aan giften per jaar moet boven de 1% liggen
van uw (zogeheten onzuivere) inkomen met een minimum van fl. 120,- en het
mag de 10% niet overstijgen. Dan mag u het deel boven de 1% aftrekken op
uw belastingbiljet. U moet deze giften wel kunnen aantonen middels een bank-
of giroafschrift of een kwitantie.
Er is een manier om het totale bedrag aan giften af te trekken, dus ook het deel
onder de 1% van uw onzuivere inkomen. U moet dan naar de notaris stappen
voor een Akte van Schenking. In dat geval schenkt u een vast bedrag per jaar
voor vijf jaar, lijfrente genoemd. De akte kost zo’n fl. 300,- eventueel te betalen
door het genootschap, dus dat heeft alleen zin bij bedragen boven de fl. 300,-
per jaar. U heeft wel als voordeel dat u dit jaarlijkse bedrag geheel van de
belasting mag aftrekken. Het vijf maal x-bedrag moet echter niet boven de circa
fl. 8300,- uitkomen, anders betaalt het genootschap 11% belasting over de hele
som.
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LEGAAT

U kunt ook in uw testament laten opnemen dat het historisch genootschap een
van de erfgenamen is, voor een bepaald bedrag of voor een bepaald deel van de
nalatenschap.
Als het uiteindelijke bedrag niet hoger is dan ongeveer fl. 16.500,- hoeft het
genootschap daar geen 11% belasting over te betalen. Dat laatste is ook te
voorkomen door in het testament op te laten nemen dat het genootschap een
legaat ‘vrij van rechten en kosten’ krijgt. Dan worden alle kosten betaald uit de
totale nalatenschap.

BEDRIJF

Als u een bedrijf hebt dan biedt het genootschap volop mogelijkheden: door
sponsoring te koppelen aan reclame voor uw bedrijf (denk aan advertenties in
publicaties, reclame-uitingen bij activiteiten, shirtreclame werkgroepen) kunt u
de volledige kosten afschrijven.

HEEFT U HIER WEL EENS AAN GEDACHT?

Bij een bijzondere gelegenheid als jubileum, bruiloft, geboorte of afscheid
vragen de gasten vaak wat u wilt hebben. U kunt hun dan vragen het historisch
genootschap te steunen, in het algemeen of voor een speciaal doel: publicatie,
een speciale werkgroep etc.
Het is ook mogelijk om in natura te schenken. Als u bijvoorbeeld een kostbare
kaart hebt, een fraaie prenten- of fotoverzameling of een belangrijk archief
kunt u deze ook via de hierboven genoemde Akte van Schenking in vijf
jaarlijkse termijnen afschrijven van de belasting.
U kunt per notariële akte ook schenken onder de bepaling dat u het bedrag tot
uw overlijden houdt. U heeft dan het voordeel van belastingaftrek en u betaalt
jaarlijks alleen een vaste rente over het verschuldigde bedrag aan het
genootschap.
Draagt u het Historisch Genootschap Oud Soetermeer een warm hart toe? Wilt
u dat wij blijven publiceren? Dat wij blijven vechten voor het behoud van ons
lokale erfgoed? Dat onze werkgroepen kunnen blijven doorwerken? Denk dan
eens na over de mogelijke financiële steun die u kunt geven. Het Historisch
Genootschap Oud Soetermeer bestaat immers voor en door zijn leden!
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De adverteerders en de hierna genoemde bedrijven maken het met hun
financiële steun mede mogelijk dit blad uit te geven.

Van As Makelaardij bv

Eerste Stationsstr. 61, tel. (079) 316 44 45

‘De Gulle Bottelier’ Boonekamp

Dorpsstraat 130, tel. (079) 316 38 02

Bouwmarkt De Bouwhof

Edisonstraat 88, tel. (079) 331 07 00

Cammeraat IJzerwaren

Eerste Stationsstr. 48, tel. (079) 316 37 31

Carrosseriefabriek Joost Lamboo bv

Koperstraat 40, tel. (079) 363 44 44

Het Fluitschip historisch onderzoeks-

en adviesbureau, tel. (079) 316 78 46

Henneken Radio en TV

Den Hoorn 7, tel. (079) 316 24 90

Linthout Foto Video

Dorpsstraat 68, tel. (079) 316 30 84

Van Oosterom Schoen en Mode

Dorpsstraat 107, tel. (079) 316 30 29

Roos Kantoorboekhandel

Dorpsstraat 155, tel. (079) 316 35 80

Rooskleurig Dorpsstraat 165,

tel. (079) 316 60 09

Rové Licht & Sfeer Eerste Stationsstr. 3

tel. (079) 316 64 88

Schoenen Van Veen

Dorpsstraat 83, tel. (079) 316 31 65

Slagerij Vollebregt

Dorpsstraat 127, tel. (079) 316 35 25

Personenvervoer Van der Slik

Blauwroodlaan 296, tel. (079) 361 61 61

Veenstra Promenade Juwelier

Promenade 254, tel. (079) 341 14 96

Verlaan Verfspeciaalzaak

Vlamingstraat 5, tel. (079) 316 34 76

Van Waaij Wonen

Coppeliaschouw 30, tel. (079) 343 53 30



Het avontuur b e ^ t bij 
Dump van Herwijnen 

Voor alles wat met avontuur te maken heeft 
moetje bij Van Herwijnen zijn. 
Dus kom naar de Dorpsstraat 66 
voor een komplete uitrusting! 
Zowel voor jouw aktieve hobby 
of jouw aktieve vakantie! 

Een kompleet assortiment 
^ - - ^ . i | . . . , i . . u - i i } ; ' . . ' , i . i l ' ' . ' . l l ' a T 

AantrekkeÜjk geprijsd 

Ook voor campinêsport, | 
messen, overlevingssets.» 

4 

Dorpsstraat 66 Zoetermeer Telefoon 079 - 3163551 


